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Resumo:
Objectives: To compare peri-operative outcomes of super-selective versus main renal artery control during robotic partial nephrectomy (PN) with
specific emphasis on blood loss, complications and positive surgical margins.
Materials and Methods: Prospective data on 121 consecutive patients undergoing robotic PN using super-selective control (Group I; n=58) or main
artery clamping (Group II; n=63) were retrospectively analyzed. Group I
underwent only tumor-specific devascularization, maintaining ongoing arterial perfusion to the renal remnant at all times. Group II underwent main
renal artery clamping, creating global renal ischemia. Peri-operative and
functional data were evaluated.
Results: All 121 robotic procedures were successful, all surgical margins
were negative, and no kidneys were lost. Tumors in group I were larger
(3.4 vs 2.6 cm, p=0.004), more commonly hilar (24% vs 6%, p=0.009),
and more complex (PADUA score 10 vs 8, p=0.009). Group I patients had
longer median operative time (301 vs 229 minutes, p<0.001), but similar
blood loss (200 vs 150 cc), peri-operative complications (15% vs 13%)
and hospital stay (3 vs 3 days). Group I patients had lesser decrease in
eGFR at discharge (0% vs 11%, p=0.01) and at last follow up (11% vs
17%, p=0.03).
Conclusions: Robotic PN with super-selective vascular control enables
tumor excision without the need for global renal ischemia. Blood loss,
complications and negative margin rates were low and similar to main
artery clamping. Advantage of superselective clamping on superior renal
function preservation needs to be addressed with properly designed studies in a prospective fashion.
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LAPAROSCOPIC VERSUS PERCUTANEOUS CRYOABLATION FOR SMALL
RENAL MASS: LONG-TERM EXPERIENCE AT A SINGLE CENTER
LUIS FELIPE CELIA BRANDÃO*; HUMBERTO LAYDNER; DINESH SAMARASEKERA; RICCARDO AUTORINO; JIHAD KAOUK
CLEVELAND CLINIC, CLEVELAND, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Cryoablation; laparoscopic; percutaneous
Resumo:
Introduction and Objective: In a recent comparative analysis of 300 patients
of our instituiton between 1997 and 2008, laparoscopic (LCA) and percutaneous renal cryoablation (PCA) were found to have good short-term outcomes,
however PCA was found to have a higher incomplete treatment rate (7.6%
vs 1.6%, p=0.0055) compared to LCA. We present our updated analysis
and long term follow-up. Methods: A retrospective cohort analysis of our
database was performed. We identified 385 patients who underwent either
LCA (n=255) or PCA (n= 130) for an enhancing renal mass between 1997 and
2012. Demographics, baseline clinical characteristics, functional, and oncologic outcomes were analyzed. All patients were followed by a standard serial
imaging protocol. Renal functional outcomes were measured by absolute serum creatinine and estimated glomerular filtration rate (eGFR). Results: There
was no difference in patient demographics, clinical parameters, and tumor
characteristics at baseline (p>0.05). There was a significantly higher number
of patients who underwent PCA who had heart disease at baseline. Mean tumor size was 2.5 ± 0.99 cm for the LCA group and 2.41 ± 0.92 cm for the PCA
group (p= 0.15). Patients who underwent PCA were more likely to have a solitary kidney (48/152 vs 49/267, p = 0.002). Mean follow-up was 51.1 ± 42.4
months for LCA versus 28.3 ± 20.0 months for PCA (p<0.001). Mean eGFR at
latest follow-up was 55.8 ± 28.5 versus 57.7 ± 24.7 mL/min/1.73m2 (p=0.49)
for LCA and PCA respectively. Five-year overall, cancer specific, recurrence
free, and metastasis-free survival rates for LCA vs PCA were 76.1% vs 56%,
95.6% vs 98.8%, 78.6% vs 84.8%, and 91% vs 79%, respectively. The rate
of incomplete treatment was 10.5% (28/267) for LCA and 15.8% (24/152) for
PCA (p=0.099). Conclusion: We present our long-term comparative analysis
of LCA and PCA. There was a significant difference in overall survival favoring LCA, but no difference in cancer specific survival. This was likely due to
selection bias, as a higher proportion of patients in the PCA group had heart
disease and were not fit for a general anesthetic. There was also a higher rate
of incomplete treatment in the PCA group. However, both methods are associated with acceptable efficacy and can be used as an alternative first-line
treatment for select patients who are consider high-risk for surgical therapy.
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SUPEREXPRESSÃO DE MICRO RNA 21 RELACIONADO A RECIDIVA BIOQUÍMICA NO CÂNCER DE PRÓSTATA – ESTUDO POR MICROARRAY
KATIA RAMOS MOREIRA LEITE*; SABRINA THALITA DOS REIS; NAYARA IZABEL
VIANA; IRAN AMORIM SILVA; BETINA KATZ; MIGUEL SROUGI
FACULDADE DE MEDICINA DA USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Microrna; câncer de próstata; recidiva bioquímica
Resumo:
Introdução: O câncer de próstata (CP) é o tumor mais comum do homem
e entre as opções de manejo está a observação vigilante. Mais de 1/4 dos
pacientes que aderem a essa conduta irão necessitar de um tratamento
por evolução da doença. Desde que na era do PSA a maioria dos casos é
diagnosticada como de baixo risco (Gleason<7, T1, PSA<10ng/mL) a identificação molecular de tumores com capacidade de progressão seria importante na prática clínica. Os micro RNA são moléculas não codificantes
de proteína com papel na regulação da expressão de genes.
Objetivo: Nosso objetivo é a análise de expressão de miRNA no CP por
microarray e sua relação com a recidiva bioquímica.
Métodos: 53 espécimes de pacientes submetidos a prostatectomia radical
para tratamento do CP localizado foram estudados pela técnica de microarray com o GeneChip® miRNA Array (Affymetrix). Os genes diferencialmente expressos (fold change >1,1 e p<0,05) foram comparados entre os
tumores que recidivaram e não recidivaram. A validação dos achados foi
realizada por qRT-PCR.
Resultados: Os pacientes que recidivaram mostraram 14 miRNA subexpressos e 17 superexpressos. Dentre os últimos o miR-21 foi validado por
qRT-PCR e se mostrou superexpresso nos tumores que recidivaram com
um risco de recidiva de 2,4 quando a expressão foi superior a 0,64.
Conclusões: miR-21 é um oncomiR conhecido, descrito como superexpresso em outras neoplasias humanas que tem como alvos genes supressores importantes como PTEN e RECK e pode ser importante na determinação da agressividade do CP.
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ROBOTIC PARTIAL NEPHRECTOMY: SUPER-SELECTIVE VERSUS MAIN
ARTERY CLAMPING
ANDRE BERGER*; ANDRE LUIS ABREU; DANIEL MELECCHI; MONISH ARON; INDERBIR GILL; MIHIR DESAI
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA, LOS ANGELES, ESTADOS
UNIDOS.
Palavras-chave: Zero-ischemia; partial nephrectomy; robotics
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with TCCB, of whom were 53 men and 13 women with a mean age of 65.6
± 10.9 (ranging from 35 to 89 years old), and as controls 108 normal male
with a mean of age 60.4 ± 8.5 (ranging from 43 to 81 years old). Blood genomic DNA was genotyped by PCR based restriction fragment length polymorphism technique.
Results: The frequency of AA, AC and CC genotypes were 65.1%, 33.3%
and 1.5% in cancer patients and 58.3%, 37.9% and 3.7% in controls respectively. The frequency of the C allele increased with tumor undifferentiation
(10.3% in grade I, n=29; 16.6% in grade II, n=9 and 26.7% in grade III, n=28).
Comparing grade I and grade III tumors, more than a two-fold increase of C
allele frequency was significantly (p<0.05) associated to group III and C patients carriers (CC and AC) were significantly associated to this same group
(p<0.05).
Conclusions: This is the first report that demonstrates the association of ninjurin 1 gene polymorphism with TCCB. The significance of this study is that,
if polymorphism of Ninjurin 1 gene can identify the subjects with higher risk
for TCCB, then better strategies can be designed for the management of
this disease.
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IMPACT OF EPITHELIAL MESENCHYMAL TRANSITION IN PENILE CANCER
WALTER HENRIQUES DA COSTA*; ISABELA WERNECK DA CUNHA; STENIO DE
CASSIO ZEQUI; FERNANDO AUGUSTO SOARES; GUSTAVO CARDOSO GUIMARAES
AC CAMARGO CANCER CENTER, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Penile cancer; prognosis; biomarkers
Resumo:
Objective: To evaluate the immunohistochemical expression of E-cadherin
and vimentin in penile primary tumors and their possible role as a predictor of
lymph node involvement and clinical outcomes.
Methods: One hundred fifty-one consecutive cases surgically treated for PC
were selected from the medical records of our institution. All blocks were cut
and reviewed by three pathologists.
Results: Epithlial mesenchymal transition (EMT) status was associated with
histologic grade (p<0.0001), pattern of invasion (p<0.0001), lymph node
metastasis (p<0001), perineural invasion (p = 0.0160) and vascular invasion
(p = 0.0010). EMT status was associated with histologic grade (p<0.0001),
pattern of invasion (p<0.0001), lymph node metastasis (p<0001), perineural
invasion (p = 0.0160) and vascular invasion (p = 0.0010). The 10-year CSS
and OS rates were 77.2% and 49.7%, respectively. Ten-year OS rates in patients with absence and presence of complete EMT status were 55.6% and
38.0%, respectively (P < 0.001). In the same fashion, complete EMT status
also impacted OS rates even after grouping patients with or without lymph
node metastasis. The presence of complete EMT status also remained as an
independent predictor of both CSS and OS. Patients in the complete EMTgroup had a higher probability of death from cancer (HR 7.6, P < 0.001) and
overall death (HR 3.0, P < 0.001).
Conclusion: Our study represents the first evidence of practical utilization of
vimentin and E-cadherin as prognostic markers in PC. We strongly encourage the study of such markers in order to validate our findings and confirm its
importance in the management of this group of patients.
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LAPAROSCOPIC AND ROBOTIC RADICAL PROSTATECTOMY FOR HIGH
RISK DISEASE: 15 CASES EXPERIENCE
MARCOS TOBIAS MACHADO*; ALEXANDRE STIEVANO CARLOS; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; PABLO
ALOISIO LIMA MATTOS; OSEAS CASTRO NEVES NETO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Laparoscopic; robotic; radical prostatectomy
Resumo:
Introduction: The indication for surgery in locally advanced prostate cancer is
growing considering that long term follow-up shows that 60-80% of patients
can be free of clinical recurrence. In this scenario, some reports showed that
open surgery promote better control and fewer positive margins that minimally invasive approach.
Objetives: Demonstrate the modifications in tradicional laparoscopic surgery
that permit to observe the oncological principals duplicating open surgery.
Methods: The technique was standardized as follow: 1) Transperitoneal
approach; 2) Extended pelvic lymphadenectomy; 3)Separation of rectum
from prostate and seminal vesicles; 4) Opening of endopelvic fascia lateral
to prostate; 5) Section of bladder neck without preservation; 6) Control of
prostatic pedicles without neurovascular bundle preservation (extrafascial
plane); 7)Meticulous dissection of apical region; 8) Reconstruction of posterior bladder neck before anastomosis. In a 2-year period we include 16 cases
of localized high risk or clinically locally advanced disease when complete
ressection was considered possible. Fourteen cases were operated by pure
laparoscopic and 2 with robotic technique for a single surgeon. Pathological report and biochemical recurrence were evaluated in a mean FU of 18
months. Urinary control after 1 year was evaluated. Potency evaluation was
not considered in this study.
Results: Mean operative time was 4h. Mean blood loss was 400ml and median hospital stay was 1.5 days. One patien present 5 days urinary leak that
in 7 days solved without reoperation. Pathological report shows that 50 %
present pT2 and 50% was pT3. Positive nodes occurred in 30%. Positive
surgical margins was 12% for pT2 and 36% for pT3. 50% of pT3 received
adjuvant RT and 25% of N1 received androgen deprivation. Biochemical recurrence after a mean 18 minths FU was 20% . Urinary incontinence after 1
year occured in 1 patient.
Conclusions: Minimally invasive surgery for high risk prostate cancer is feasible and achieve similar results obtained by open surgery. The advantages
of less invasive surgery evaluated can be similar to results obtained for low
and intermediate risk disease.
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GENETIC VARIATIONS IN NINJURIN 1 GENE ARE ASSOCIATED WITH
HIGHER RISK OF BLADDER CANCER PROGRESSION
LEOPOLDO ALVES RIBEIRO-FILHO*; PEDRO EDSON MOREIRA GUIMARÃES; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FAZOLI; JOSE PONTES; MIGUEL SROUGI; WILLIAM
CARLOS NAHAS
HCFMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Bladder cancer; polymorphism; nijurin
Resumo:
Introduction: Ninjurin 1 (nerve injury-induced protein) is an intercellular adhesion molecule and is reported to be regulated by p53. The ninjurin 1 gene is
mapped in 9q22, a region that is associated with rapid progression of superficial transitional cell carcinoma of bladder (TCCB). Our group has identified
a polymorphism in the ninjurin 1 gene (an A to C alteration) that promotes
a change of an Aspartic acid to an Alanine at position 110 in the protein
sequence (D110A).
Objective: We investigated wether a single nucleotide polymorphism of ninjurin 1 gene can identify populations with higher risk for bladder cancer.
Methods: A hospital based case-control study was performed in 66 patients
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Resumo:
Introdução: Densidade linfonodal (DL) é um parâmetro amplamente utilizado
em neoplasias diversas como próstata, bexiga e melanoma. Existem pouca
evidência de sua utilização em carcinoma de pênis (CP). O objetivo desse
trabalho foi avaliar o impacto prognóstico da DL em CP.
Métodos: Foram selecionados retrospectivamente 151 pacientes submetidos a linfadenectomia inguinal e/ou inguino-ilíaca com evidência patológica
de comprometimento linfonodal pela doença (pN+)durante tratamento de
CP. O papel prognóstico da DL foi avaliada.
Resultados: DL se associou significativamente a estádio clínico (p=0,04), cN
status (p=0,003) e invasão de uretra (p=0,05). As taxas de sobrevida câncer
específica (SCE) e sobrevida global (SG) foram de 61,6% e 45,7%, respectivamente. DL impactou significativamente as taxas de sobrevida. Pacientes com DL acima de 10% apresentaram piores taxas de sobrevida quando
comparados a pacientes com DL abaixo de 10% (SCE: 54,3% vs. 70,0%
(p=0,004); SG: 39,5% vs. 52,9% (p=0,001)). Além disso, DL acima de 10% se
mostrou fator preditivo isolado de piores taxas de SCE e SG. Pacientes com
DL acima de 10% apresentaram risco relativo de morte pelo câncer de 2,6x.
Conclusões: Nosso estudo reflete a maior casuística publicada até hoje
abordando o papel da DL em CP. DL se mostrou um parâmetro que impactou significativamente o desfecho clínico de pacientes portadores de CP.
Encorajamos a validação de nossos resultados por outros grupos.

[691]

CONCOMITTANT TRANSURETHRAL RESSECTION AND CRYOABLATION
OF PROSTATE AS A PRIMARY TREATMENT FOR MANAGEMENT OF LOCALIZED PROSTATE CANCER : CRITICAL EVALUATION OF PROSTATIC
SYMPTOMS, QUALITY OF LIFE, PROSTATE SIZE AND PSA.
ALEXANDRE POMPEO*1; MARCEL ARANHA SILVEIRA1; DAVID SEHRT2; WILSON
MOLINA2; FERNANDO KIM2; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO1
1.FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL; 2.UNIVERSITY OF COLORADO, SCHOOL OF MEDICINE, DENVER, ESTADOS
UNIDOS.
Palavras-chave: Cryoablation; transurethral ressection; prostate cancer
Resumo:
Introduction: Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) are common in the male
population with advancing age and may be attributed to prostate cancer. The
oncological efficacy of cryoablation has been well reported yet the effect on
LUTS has been overlooked. Our objective is to assess the impact of baseline
lower urinary tract symptoms on postoperative urinary symptoms using validated questionnaires such as IPSS and QOL in patients being treated for prostate
cancer with primary 3rd generation cryoablation and concomitant transurethral
resection of the prostate .
Materials and Methods: A retrospective study comparing 139 patients who underwent primary third generation cryoablation of the prostate was conducted
between December 2006 and September 2012. Of those, 36 patients had cryoablation of the prostate with adjuvant transurethral resection of the prostate .
None of these patients received neo adjuvant therapy. Demographics, preoperative and postoperative data, and complications were collected. Patients were
evaluated 1 month preoperatively (baseline) and at follow up appointments for
the presence of LUTS, complications and cancer control . Median follow-up
for TURP patients was 10 months and for non-TURP patients was 30 months.
Results: Postoperative IPSS worsened at 6 months after the procedure, however
continued to improve during the complete follow up. Patients with higher symptoms presented with better outcomes at the end of the follow up. Patients with
concomitant TURP demonstrated significant improvement of the symptoms.
PSA-nadir was significantly lower in the TURP cohort (p<0.001). Short-term PSA
remained lower for TURP patients than non-TURP. Patients with concomitant
resection presented with more urethral strictures at the end of follow up.
Conclusion: Third-generation cryotherapy for primary treatment of patients with
prostate cancer should be considered as an option, especially in patients who
have a preoperative LUTS as it improves IPSS and QOL. PSA follow-up in TURP
patients is easier postoperative PSA nadir was significantly lower and remains
lower during follow-up. Although, complications appear to be higher. This is the
first study to report the outcomes of cryoablation with adjuvant TURP.
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6 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA CONFECÇÃO DE NEOBEXIGA ILEAL ORTOTÓPICA COM GRAMPEADOR DE TITÂNIO
RAFAEL SIQUEIRA ROCHA VIDAL*; ALEXANDRE STIEVANO CARLOS; DANIEL DE
OLIVEIRA GOMES; RONNIE MUNIZ OLIVEIRA; BRUNO HURTADO RODRIGUES
HOSPITAL SANTA MARCELINA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Neobexiga íleal; derivação urinária; stapler cirúrgico
Resumo:
Objetivo: Avaliar as complicações pós operatórias, especificamente a
litíase, atribuídas ao uso do stapler de titânio na confecção da neobexiga
ileal ortotópica (NIO) em pacientes submetidos a cistectomia radical.
Métodos: Foi realizado uma análise retrospectiva dos pacientes submetidos a cistectomia radical, por câncer de bexiga, com confecção de NIO,
em uma única instituição, entre Junho de 2006 e Julho de 2012. Durante
esse período, um único cirurgião, realizou 18 cistectomias radicais, com
reconstrução do trato urinário através de NIO, obedecendo a uma mesma
técnica pré-estabelecida. Os pacientes fizeram seguimento com exames
de imagem regulares.
Resultados: Os pacientes foram seguidos por um período médio de 20,88
meses (intervalo de 1-68 meses), 31,25% tiveram complicações precoces
(clavien II), 18,75% tiveram complicações tardias, sendo que dois destes
(11,1%) apresentaram litíase na neobexiga diagnosticado por tomografia
computadorizada (Calvien IIIa), estes pacientes tiveram os cálculos da
NIO resolvidos por tratamento endoscópico
Conclusões: o uso de stapler na confecçãoo de NIO, não alterou morbimortalidade perioperatória e apresentou baixo índice de formação de cálculos no seguimento pós operatório. Estudos prospectivos randomizados
com um maior número de pacientes e um seguimento mais longínquo
precisam ser realizados para ratificar os a eficácia e segurança do uso de
stapler na confecçãoo de NIO
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DENSIDADE LINFONODAL IMPACTA DESFECHO CLÍNICO EM PACIENTES PORTADORES DE CARCINOMA PENIANO E METÁSTASE LINFONODAL.
WALTER HENRIQUES DA COSTA*; RENATO ALMEIDA ROSA DE OLIVEIRA; THIAGO BORGES MARQUES SANTANA; ISABELA WERNECK DA CUNHA; STENIO DE
CASSIO ZEQUI; GUSTAVO CARDOSO GUIMARAES
AC CAMARGO CANCER CENTER, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Penile carcinoma; lymphnode; prognosis
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within 6 months, positive surgical margins (PSM) on pathology, perioperative complications within 90 days post-SRARP, urinary continence (UC)
and erectile function (EF) at 3 months. UC and EF were defined as the
use of no pad and as SHIM score > 21, respectively. Complications were
accessed by Clavien system.
Results: The median age was 68 years (50-83 years) and median preoperative PSA was 4.1 ng/ml (0.4-15.2 ng/ml). Preoperative biopsy Gleason
score was ≤6 (n=7), 7 (n=18), and ≥8 (n=12). There was no intra-operative
complication or conversion to open surgery. Median estimated blood loss
was 100 ml (30-300 ml) and operative time was 1.5 h (1-6 h). Median
length of hospital stay was 1 day (1-7 days). BCF occurred in 10 (32%)
patients and PSM occurred in 7 (18%) patients. UC and EF recovered in
9 (34%) and 0 patients, respectively. Low-grade (I) and high-grade (III-IV)
postoperative complications occurred in 8 (21%) and 4 (10%) patients,
respectively. No patient died. Main limitations are retrospective study and
relatively small number of patients.
Conclusions: SRARP is safe and feasible with acceptable short-term PCa
control. Perioperative complications are limited; however, functional recovery is yet to be improved.
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ROBOTIC VERSUS OPEN RADICAL CYSTECTOMY FOR BLADDER CANCER: A MATCHED-PAIR ANALYSIS FROM THE UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
ANDRE BERGER*; ANDRE LUIS ABREU; MONISH ARON; LUCAS BURTET; MIHIR
DESAI; INDERBIR GILL
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA, ESTRANGEIRO, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Bladder cancer; robotics; cystectomy
Resumo:
Introduction: Limited data are available comparing outcomes of robotic and
open radical cystectomy for bladder cancer. Objectives: We evaluated our
initial experience with robotic radical cystectomy (RRC) with completely intracorporeal urinary diversions compared with open radical cystectomy (ORC).
Methods: A retrospective analysis of prospectively collected data from the
University of Southern California Bladder Cancer Database was performed.
RARC and ORC cases performed from August 2009 to January 2013 were
matched in a 1:1 ratio by age, sex, type of urinary diversion and pathologic
stage subgroup. Descriptive statistics were used to compare pathologic,
perioperative, and complication outcomes between the RARC and ORC
groups.
Results: During the study period, 430 patients underwent radical cystectomy
for primary bladder cancer (RRC: N=63; ORC: N=367). A total of 46 RRC
and 46 ORC cases were analyzed. Baseline demographic and clinical characteristics were similar between the RRC and ORC groups. Pathologic TNM
stage, lymphovascular invasion (P=0.3), Median total number of lymph nodes
evaluated (49 vs. 55, P=0.08), and positive surgical margins (P=1) did not differ between the RRC and ORC groups. Mean total operative time was longer
in the RRC group (7.8h vs. 6h, P<0.01). Mean estimated blood loss (EBL; 200
ml vs. 816 ml, P<0.01) and blood transfusion rate (27% vs. 68%, P<0.01)
were lower in the RRC group. Median length of hospital stay did not differ
between the RARC and ORC groups (10 days vs. 8 days, P=0.8). High-grade
(Clavien II-IV) complication rate within 30 days of surgery was not statistically
significant (13% vs. 24%, P=0.2).
Conclusions: These early data suggest that RRC is safe and feasible. Perioperative oncological outcomes are equivalent. RRC was associated with a
longer total operative time, but lower EBL and blood transfusion rate. Thirtyday complication rate was similar. Continued experience with RRC will be
essential to determine the efficacy of this advanced procedure in bladder
cancer patients.
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LEARNING CURVE OF PURE LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY IN THE ROBOTIC-ASSISTED SURGERY ERA
JOSÉ ROBERTO COLOMBO*; MARCOS DALLOGLIO; GUSTAVO LEMOS; RAFAEL
COELHO; RODRIGO PESSOA; WILLIAM NAHAS
ICESP - FMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia; laparoscopia; robótica
Resumo:
Introduction and objectives: Although robotic assistance may be considered
the gold standard for radical prostatectomy in developed countries, the costs
of the robotic system and disposable supplies for each case represent a serious limitation for expanding the robotic surgery in developing countries. The
pure laparoscopic approach is still a minimally invasive alternative for the
radical prostatectomy, even though the steep learning curve is a drawback
for the community urologist. Our goal is to analyze the perioperative and early
continence outcomes in a single surgeon series of pure laparoscopic radical
prostatectomy after performing 60 robotic-assisted radical prostatectomies.
Material and methods: Between 08/2008 and 08/2011, data from a single
surgeon series of 100 consecutive minimally invasive radical prostatectomy
was prospectively collected. The initial 60 cases were performed with robotic assistance while the last 60 cases were performed using the pure laparoscopic approach. The mean age, BMI, PSA, percentage of patients with
SHIM score>21, previous abdominal/pelvic surgery, and palpable disease
rate in both group are shown in table 1.
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SALVAGE ROBOT-ASSISTED RADICAL PROSTATECTOMY FOR RECURRENT PROSTATE CANCER
ANDRE BERGER*1; ANDRE LUIS ABREU1; DANIEL MELECCHI1; INDERBIR GILL1;
VIPUL PATEL2; MONISH ARON1
1.UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA, LOS ANGELES, ESTADOS
UNIDOS; 2.GLOBAL ROBOTIC INSTITUTE FLORIDA HOSPITAL CELEBRATION HEALTH UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA SCHOOL OF, CELEBRATION, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Robotic; salvage; robot-assisted radical prostatectomy
Resumo:
Introduction: The safety and feasibility of salvage robot-assisted radical prostatectomy (SRARP) for recurrent prostate cancer (PCa) is unclear.
Objectives: To report short-term PCa control, functional and perioperative
outcomes of a multi-institutional cohort.
Material and methods: From July/2007 to October/2011, 38 men consecutively underwent SRARP for recurrent PCa at two high-volume reference centers in USA. Failed primary therapy was varied (external beam radiotherapy
[EBRT; n=14]; interstitial brachytherapy [Brachy; n=11]; EBRT + Brachy [n=5];
high-intensity focused ultrasound [n=3]; cryoablation [n=3]; other [n=2]). The
main endpoints were biochemical failure (BCF; defined as PSA>0.2 ng/ml)
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Robotic-Assisted

Laparoscopic

P value

Age (yrs)

61+5.4

62+7.4

0.64

BMI

27.3+3.5

25.3+7.4

0.31

PSA (ng/mL)

7.1+4.3

8.1+5.3

0.34

SHIM>21 (%)

52

40

0.27

Previous
(%)

Surgery

30

20

0.32

Palpable
(%)

disease

42

44

0.55
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Results: The anastomosis time was shorter in the robotic group (20 vs.
27min, p=0.031). Also, the overall complication rate (4 vs. 16%, p=0.045)
and positive surgical margin rate (12 vs. 32, p=0.018) were favorable for the
robotic group. Additionally, the positive surgical margin rate was significant
higher for T3 tumors in the laparoscopic group (14 vs. 66%, p=0.036) and
not for T2 tumors (11 vs. 22%, p=0.18). No difference was found between
the robotic-assisted and laparoscopic group regarding operative time (164
vs. 182min), estimated blood loss (277 vs. 300mL), blood transfusion rate
(2 vs. 2%), lymphadenectomy rate (42 vs. 38%), identification of accessory
pudendal artery (10 vs. 2%), and pT2 disease (86 vs. 80%). The 6-month urinary continence rate was comparable between groups (92 vs. 80%, p=0.08)
– Table 2

OR time (min)

Robotic-Assisted

Laparoscopic

P value

164+51

182+34

0.07

Blood loss (mL)

277+213

300+226

0.35

Anastomosis (min)

20.3+12

26.9+20

0.031

Transfusion (%)

2

2

0.96

Pudendal
(%)

artery

10

2

0.12

Linfadenectomy
(%)

42

38

0.66

pT2 (%)

86

80

0.40

Complication (%)

4

16

0.045

Positive
(%)
T2
T3

12
11
14

32
22
66

0.018

margin

6m continence (%)

92

80
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RESULTADOS DO TREINAMENTO DE 2H COM TUTOR PARA O APRENDIZADO SEGURO DA PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA (PRL): 3
ANOS DE EXPERIÊNCIA ACUMULADA NO TREINAMENTO DE 5 CIRURGIÕES
FELIPE BRANDÃO ARAÚJO*; ALEXANDRE STIEVANO CARLOS; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; MARCOS TOBIAS MACHADO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia; treinamento; tutorado
Resumo:
Introdução: A PRL é uma cirurgia com alto grau de dificuldade e o seu aprendizado esteve associado a um maior índice de complicações no passado.
Objetivo: Apresentar os resultados do nosso programa modular de treinamento dessa operação num período de 3 anos.
Métodos: No período de 2011-2013, 5 cirurgiões foram treinados por um
único tutor. Aos aprendizes era permitido operar por 2 horas, sendo escolhido pelo tutor que modulo cirúrgico (descrito por Stolzenburg) o aprendiz
tinha habilidade para realizar. Os demais tempos eram realizados pelo tutor.
Cada um dos aprendizes anotava então o modulo cirúrgico que realizava
e que tempo levava cada tarefa, e os resultados perio-operatorios obtidos
Resultados: No periodo descrito foram realizadas 105 cirurgias, 2 cirurgioes
realizando média 35 cirurgias cada e 3 cirurgioes realizando 11-12 cirurgias
cada.O tempo operatório máximo foi de 5,5h, com média de 4h. Sangramento médio foi de 500ml, sendo necessária transfusão em 5 casos(5%).O índice
de complicações cirurgicas foi de 20 %, sendo todos os eventos Clavien
1-2. Alta hospitalar nas primeiras 48 horas foi possível em 80% dos casos.
O índice de margens positivas foi de 20 %. Incontinência urinaria grave foi
de 2 %.
Conclusões: Um programa tutorado com tempo limitado para o treinamento
permite que o aprendiz progrida no aprendizado sem comprometer os resultados peri-operatorios, oncológicos e funcionais da prostatectomia radical

0.18

16:10
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SUSCETIBILIDADE DAS LINHAGENS DE RATOS LEWIS E FISHER-344
AO CARCINÓGENO N-METIL-NITROSOURÉIA: IMPLICAÇÕES PARA O
ESTUDO DE MECANISMOS DE CARCINOGÊNESE UROTELIAL.

0.08

MARINA ZAMUNER*1; GUILHERME ZWEIG ROCHA2; ATHANASE BILLIS2; KAREN
FERRARI2; FERNANDES DENARDI2; LEONARDO OLIVEIRA REIS2
1.PUCCAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Carcinogênese; urotelial; modelo animal

Conclusions: The previous use of robotic assistance was helpful to improve
the initial learning curve for pure laparoscopic radical prostatectomy. According to our data, even with the previous experience with robotic-assisted radical prostatectomy, more than 50 cases using the pure laparoscopic approach
are necessary to achieve adequate outcomes for perioperative complication
and positive surgical margin rate.

Resumo:
INTRODUÇÃO: Carcinógenos têm papel fundamental no desenvolvimento
do câncer urotelial. Mecanismos de carcinogênese podem ser explorados
utilizando modelos experimentais com diferentes suscetibilidades a um determinado carcinógeno.
OBJETIVOS: Comparar a suscetibilidade das linhagens de ratos Lewis e
Fisher-344 ao carcinógeno n-metil-nitrosouréia (MNU) como modelos experimentais de mecanismos de carcinogênese urotelial.
MÉTODOS: Foram estudados 20 ratos Fisher 344 e 20 ratos Lewis, fêmeas
de 7 semanas. Foi instilado MNU na dose de 1,5mg/kg intravesical, em semanas alternadas, no total de 4 doses em todos os animais. Com 15 semanas do início do protocolo os animais foram sacrificados e realizadas análises macroscópica (presença ou ausência de tumor), histopatológica (estadio
tumoral) e imunoistoquímica (índices proliferativo e apoptótico) do urotélio.
RESULTADOS: Lesões neoplásicas macroscópicas não ocorreram na linhagem Lewis e ocorreram em 50% da linhagem Fisher 344. Microscopi-
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potente indutor do fenótipo epitelial e inibe o ZEB, impedindo que a TEM
ocorra. O ZEB, por sua vez, é um inibidor da E-caderina, principal molécula
de adesão epitelial cuja perda ocorre durante a progressão do câncer. Esse
fenômeno é ainda desconhecido no câncer de próstata.
Objetivo: Caracterizar a alça ZEB/miR-200 no câncer localizado de próstata.
Métodos: 51 amostras congeladas de pacientes com câncer de próstata localizado submetidos à prostatectomia radical foram selecionadas. Os níveis
de expressão de E-caderina, ZEB1, ZEB2, TGFβ1, miR-200b e miR-429
foram avaliados através de qRT-PCR e comparados com escore de Gleason (GS), estadiamento patológico (pT), PSA pré-operatório e recorrência
bioquímica (PSA>0,2 ng/mL) em um período de seguimento de 43 meses.
Resultados: Os miR-200b, miR-429, E-caderina e ZEB2 se mostraram superexpressos na maioria dos casos, enquanto que o TGFβ1 e ZEB1 estavam
predominantemente subexpressos. miR-200b mostrou subexpressão em
tumores pT3 versus pT2 (P=0.02) e em pacientes com GS ≥ 8 versus GS ≤
6 (P=0.035). Em relação ao miR-429 e aos demais genes, não encontramos
associação com os parâmetros clinicopatológicos.
Conclusão: Pacientes com câncer de próstata com doença pT3 e GS alto
apresentam níveis de expressão mais baixos de miR-200b. Este é o primeiro
estudo mostrando a associação do miR-200b com os dois fatores preditivos
mais importantes na progressão da doença. Nossos achados sugerem que o
miR-200b possa exercer um papel na evolução do câncer de próstata e ser
um potencial marcador prognóstico da doença.

camente Lewis apresentou hiperplasia em 50% dos animais, sendo 50%
normais e 100% das bexigas Fisher 344 apresentaram lesões, sendo: 20%
hiperplasia papilar, 30% displasia e 50% neoplasia. À imunoistoquímica os
índices proliferativo e apoptótico foram significativamente menores na linhagem Lewis (p < 0.01).
CONCLUSÕES: Ratos Fisher 344 mostraram maior susceptibilidade para o
desenvolvimento de câncer de bexiga. A linhagem Lewis pode representar
modelo de resistência ao carcinógeno MNU, com potencial para identificar
mecanismos de refratariedade a carcinógenos. A proposta de modelo animal
de resistência à carcinogênese urotelial é desejável e inédita na literatura.
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ANDROGEN DEPRIVATION THERAPY IS ASSOCIATED WITH INCREASE
RISK OF NONFATAL CARDIOVASCULAR EVENTS IN PATIENTS WITH
PROSTATE CANCER: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS
ARIÊ CARNEIRO*1; ANDRE DEEKE SASSE2; ANDRE KATAGUIRI1; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO1; MARCOS TOBIAS MACHADO1; GUILHERME PEIXOTO3
1.DISCIPLINA DE UROLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC,
SANTO ANDRE, SP, BRASIL; 2.DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA - UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 3..
Palavras-chave: Cancer de prostata; cardiovascular; morbidade

16:40

Resumo:
CONTEXT: A recently published meta-analysis of randomized clinical trials
(RCT) showed that androgen deprivation therapy (ADT) did not significantly
increase cardiovascular mortality in prostate cancer patients. However, cardiovascular morbidity, which can impact quality of life, was not evaluated.
OBJECTIVES: To evaluate the risk of cardiovascular morbidity and mortality associated with long-term ADT in patients with prostate cancer. DATA
SOURCE: Search of MEDLINE for studies published or presented between
June 1960 and June 2012. STUDY SELECTION: RCT and large cohort studies that evaluated first-line endocrine therapy, ADT greater than six months
and follow up greater than 1 year. DATA EXTRACTION: Data were independently abstracted by three investigators. Odds ratios (OR) and 95% confidence interval (CI) were calculated with random-effects models. RESULTS:
Eleven studies (141,261 patients) were included. 126,898 patients were part
of four cohort studies and 14,363 patients were part of seven RCTs. Analysis
of the RCTs showed no differences in development of acute myocardial infarction (AMI) (OR 1.23; 95% CI: 0.92 – 1.64; I2: 0%) or stroke (OR 1.02; 95% CI:
0.71 – 1.46; I2: 0%) among patients receiving ADT or not. The analysis of three
randomized studies that reported other nonfatal cardiovascular events demonstrated a significant increase in such events in the group receiving ADT (OR
28.63; 95% CI: 23.42 – 35.01; I2: 54%). When large cohort studies were included
in the analysis, an increased risk of AMI among men who had ADT was found
and the increased risk of nonfatal cardiovascular morbidity was again observed.
CONCLUSION: ADT in prostate cancer patients for at least six months is not
associated with cardiovascular mortality. However, patients receiving ADT had a
significant increase in nonfatal cardiovascular events. A larger sample size RCT
is needed to further define the impact of ADT on cardiovascular morbidity and
mortality in patients with prostate cancer.

[511]

SUPRESSÃO DO CÂNCER DE BEXIGA NÃO-MÚSCULO INVASIVO MEDIADA PELA VIA DE SINALIZAÇÃO DOS RECEPTORES TOLL-LIKE
2 E 4: MECANISMO DE AÇÃO DO IMUNOMODULADOR P-MAPA
WAGNER JOSÉ FÁVARO*1; ISEU SILVA NUNES2; NELSON DURAN1; PATRICK VIANNA GARCIA1

1.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL;
2.FARMABRASILIS R&D DIVISION, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de bexiga; imunoterapia; p-mapa
Resumo:
Compostos capazes de atuar como agonistas dos receptores Toll-like (TLRs)
são considerados candidatos promissores para serem desenvolvidos como
medicamentos contra o câncer. Nesse cenário, uma nova perspectiva é representada pelo imunomodulador P-MAPA (agregado polimérico anidrídico
fosfolinoleato-palmitoleato de amônio e magnésio), desenvolvido pela rede
não-governamental Farmabrasilis. Atualmente, a terapia mais eficaz para o
câncer de bexiga urinária não-músculo invasivo (CBNMI) é a imunoterapia
com BCG (Bacillus Calmette-Guerin), porém sua utilização é dificultada por
variados efeitos adversos. Assim, os objetivos deste estudo foram caracterizar os mecanismos de ação do imunomodulador P-MAPA relacionando os
intermediários das vias de sinalização dos TLRs 2 e 4 (MyD88, IKKα, NF-kB,
TNF-α, IL-6, TRIF, IRF-3, IFN-γ, iNOS, p53 e BAX) no tratamento do CBNMI
induzido em ratos e compará-los com BCG. Para a indução do CBNMI, 15
ratas Fischer 344 receberam uma dose de 1,5 mg/Kg do carcinógeno Nmetil-N-nitrosouréia(MNU) a cada 15 dias, totalizando 4 doses. Os outros 5
animais que não receberam MNU foram considerados como Grupo Controle
(Grupo 1). Após a indução com MNU, os animais foram divididos em 3 grupos (n=5 animais por grupo), os quais receberam tratamento por 6 semanas consecutivas: Grupo MNU (Grupo 2): recebeu uma dose intravesical de
0,3 mL de soro fisiológico 0,9%; Grupo MNU+BCG (Grupo 3): recebeu uma
dose intravesical de 106 UFC – 40 mg de BCG; Grupo MNU+P-MAPA (Grupo
4): recebeu uma dose intravesical de 5 mg/Kg de P-MAPA. Os resultados
demonstraram carcinoma com invasão de lâmina própria (pT1) no Grupo 2,
carcinoma papilífero (pTa) alto grau no Grupo 3 e hiperplasia plana no Grupo
4. Os níveis protéicos para TLR2, TLR4, MyD88, TRIF, IRF-3, IFN-γ, p53,
iNOS e BAX (apoptose) foram significativamente maiores no Grupo 4 em
relação aos demais grupos experimentais. Níveis protéicos aumentados para
IKKα, NF-κB, TNF-α e IL-6 foram verificados no Grupo 3 em relação ao Grupo
4. Assim, pode-se concluir que a imunoterapia com P-MAPA promoveu distinta ativação do sistema imune inato mediada por TLRs 2 e 4 em relação ao
BCG, resultando no aumento da via de sinalização para interferons e morte
celular imunogênica. Já a ativação do sistema imune por BCG resultou no
aumento da sinalização de citocinas inflamatórias. Finalmente, a estimulação
diferencial do sistema imune pelo P-MAPA foi mais efetiva no tratamento do
CBNMI em relação à imunoterapia com BCG.

16:30
[405]

BAIXOS NÍVEIS DE EXPRESSÃO DE MIR-200B ESTÃO ASSOCIADOS
COM ESTADIAMENTO AVANÇADO E MAIOR ESCORE DE GLEASON EM
PACIENTES COM CÂNCER LOCALIZADO DE PRÓSTATA
BETINA KATZ*; SABRINA THALITA DOS REIS; NAYARA IZABEL VIANA; DENIS
REIS MORAIS; MIGUEL SROUGI; KATIA RAMOS MOREIRA LEITE
FACULDADE DE MEDICINA DA USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; microrna; prognóstico
Resumo:
Introdução: A transição epitélio-mesenquimal (TEM) é fundamental para a
progressão e disseminação das neoplasias epiteliais. Um de seus principais
reguladores é a alça de retroalimentação ZEB/miR-200. O miR-200 é um
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em pacientes submetidos a cistectomia radical. Métodos: Realizamos
estudo retrospectivo, no período de junho de 2001 a junho de 2011, dos
pacientes com diagnóstico histopatológico de carcinoma urotelial infiltrante
(T2-T4N0M0), que foram submetidos à cistectomia radical convencional,
usando como padrão de reconstrução cirúrgica a neobexiga ileal ortotópica
(técnica de Studer) usando exclusivamente staplers metálicos de titânio.
Resultados: Foram identificados 41 pacientes, com idade variando entre
63 e 88 anos (média 75 anos). O tempo operatório total médio foi de 222
minutos, com 5 dias de internação em média. Houve necessidade de
hemotransfusão em 16 pacientes (39%) e volume hemorrágico médio de
400ml. O diagnostico histopatológico identificado em todos os casos foi
de carcinoma urotelial infiltrante de alto grau (T2-T4N0-1M0). Foi realizada
linfadenectomia alargada em todos os pacientes. Em todos os casos as
margens foram negativas. Após a cistectomia radical a reconstrução da
neobexiga foi realizada de acordo com a técnica de Studer e confeccionada
com stapler metálicos de titânio em todos os casos. Não houve complicações
intra-operatórias relacionadas a técnica cirúrgica usada, nem ao uso do
stapler metálico. O follow-up dos pacientes variou de 12 a 60 meses (média
de 36 meses). A taxa de complicação por litíase pós-operatória e infecção
urinária foi de 2,4%. As taxas de incontinência urinária, níveis séricos de
creatinina/uréia e excreção renal não alcançaram diferença de signifcância
estatística (p=0,19/0,99/0,23). Conclusão: O uso de staplers metálicos
para criação de neobexigas acrescenta rapidez, facilidade e segurança ao
procedimento cirúrgico, com bons resultados funcionais e com baixas taxas
de complicações relacionadas ao método.

[673]

EFEITOS CLÍNICOS DA DUTASTERIDA EM HOMENS COM BIÓPSIA
PROSTÁTICA NEGATIVA E BAIXO RISCO PARA CÂNCER DE PRÓSTATA
JOÃO CARLOS CARDOSO ALONSO*1; PATRICK VIANNA GARCIA1; WAGNER
EDUARDO MATHEUS1; UBIRAJARA FERREIRA1; RONALD FINAMOR REJOWSKI2; WAGNER JOSÉ FÁVARO1
1.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULÍNIA, SETOR DE UROLOGIA, PAULÍNIA, SP, BRASIL.
Palavras-chave: hiperplasia prostatica; inibidores da 5α redutase
Resumo:
Há evidências promissoras do tratamento de hiperplasia benigna de próstata
utilizando inibidores de 5-redutase, no entanto, dúvidas persistem quanto
aos seus efeitos na próstata de homens com baixo risco para o desenvolvimento de câncer, bem como para a adoção de uma nova estratégia terapêutica efetiva e segura para a prática clínica. Assim, esse estudo analisou os
efeitos morfofisiológicos da dutasterida, um inibidor da 5α-redutase tipos 1
e 2, no tecido prostático normal tendo como principais categorias de análise
o Antígeno Específico da Próstata (PSA (ng/dl)), medidas ultrassonográficas
(USG (cm3)), índice de massa corporal (IMC (Peso (kg) / [Altura (m)]2)) e, adicionalmente, hormônios sexuais esteroides (estrógeno e testosterona (ng/
dl)). Este estudo foi prospectivo, duplo cego e randomizado avaliando 49
homens com faixa etária entre 45 e 70 anos, sem alteração ao exame digital
da próstata, assintomáticos e com dosagem de PSA entre 2,5 e 4,0 ng/mL.
Os pacientes foram submetidos à biópsia de próstata guiada por ultrassom
transretal e, uma vez excluída neoplasia prostática, foram randomizados em
dois grupos que receberam dutasterida (n= 24 pacientes) ou placebo (n=
25 pacientes). Os pacientes foram avaliados clinicamente a cada trimestre
e, ao final de 12 meses, submetidos à novos exames laboratoriais, re-biópsia prostática e USG. Houve uma redução significativa (p 0,008) do volume
médio prostático pelo USG e do PSA (ng/dl) total (p 0,001) dos pacientes
dutasterida em comparação ao placebo. Houve uma aumento significativo
do IMC (p 0,007), bem como dos níveis séricos de estrógeno (p 0,05) dos
pacientes dutasterida em comparação ao placebo, além disso, observou-se
uma diminuição dos níveis séricos de testosterona mas esses não foram
significativos nos pacientes dutasterida em comparação ao placebo. Dessa
forma, pode-se concluir que a dutasterida levou à alterações no balanço dos
hormônios sexuais esteroides acarretando alterações no IMC e no volume
médio da próstata indicando a importância da via de sinalização estrogênica
nos mecanismos de ação da dutasterida neste órgão hormônio dependente.
Também, estes achados indicam um possível atuação coadjuvante desse
fármaco no tratamento de alterações do tecido prostático.

17:10
[74]

AVALIAÇÃO DA CONTINÊNCIA URINÁRIA EM PACIENTES SUBMETIDOS
A PROSTATECTOMIA RADICAL COM E SEM PRESERVAÇÃO DO FEIXE
VÁSCULO-NERVOSO

ROGÉRIO SAINT-CLAIR PIMENTEL MAFRA*; LUIZ RONALDO ALBERTI; LUIS
PAULO ELIZEU LIMA; LAISS ALBINO ALMEIDA GONÇALVES; GELBERT LUIZ
CHAMON CARMO AMORIM; DENNY FABRICIO MAGALHÃES VELOSO
SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia radical; feixe vásculo-nervoso; incontinência
urinária

Resumo:
INTRODUÇÃO
O câncer de próstata tornou-se um problema de saúde pública no Brasil,
configurando o segundo câncer mais comum no gênero masculino. Há diferentes modalidades de tratamento para o câncer de próstata localizado,
sendo a prostatectomia radical a mais utilizada, pela menor mortalidade,
bem como melhores resultados quanto à preservação da função sexual e da
continência urinária, principais complicações da cirurgia. Relatos mostram
que a taxa de incidência de incontinência urinária pós-prostatectomia são
muito variáveis, oscilando entre 3% e 60%.
OBJETIVOS
Avaliar a continência urinária em pacientes pós-prostatectomia radical de
acordo com a manutenção ou não do feixe vásculo-nervoso.
MÉTODOS
Estudo prospectivo em amostra de 90 pacientes com indicação de prostatectomia radical, de 12/2009 a 11/2010, no Hospital Santa Casa de Belo
Horizonte. Amostra composta por pacientes com indicação cirúrgica para
tratamento de adenocarcinoma prostático, diagnosticado à biópsia transretal. Os pacientes foram subdivididos em 2 grupos iguais de acordo com a
preservação ou não do feixe vásculo-nervoso: Grupo 1 foi mantido o feixe
vásculo-nervoso e grupo 2, não. Análise estatística realizada pelo software
Epi Info e dados coletados registrados no software Epidata. Utilizadas medidas de tendência central, variabilidade, médias, desvio padrão, teste de Kolmogorov e teste t de Student. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa Santa Casa de Belo Horizonte, protocolo 110/2009 em 18/12/2009.  
DISCUSSÃO
A continência urinária foi avaliada após dois e seis meses após a cirurgia, verificando-a em dois momentos distintos, em função de possível melhora da
mesma no decorrer deste período. Tal fato pôde ser comprovado pela melhora da continência em quatro meses, período intermediário entre as duas
avaliações. Avaliou-se também o grau de incontinência entre os dois grupos
aos dois e seis meses pós-cirúrgicos, observando melhora da continência
em ambos os grupos, grupo 1 (p=0,09) e grupo 2 (p=0,06), a fim de avaliarmos a evolução da incontinência no decorrer do período pós-cirúrgico.
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USO DE STAPLERS METALICOS DE TITÂNIO NA CONFECÇÃO DE
RESERVATÓRIOS ILEAIS ORTOTOPICOS APÓS CISTECTOMIA RADICAL:
EXPERIÊNCIA DE 10 ANOS
ALFREDO LUIS GARCIA FERRER*; JOÃO ANTONIO PEREIRA-CORREIA; LUIS
CARLOS VILAS BOAS; FERNANDO PIRES VAZ
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Staplers; cistectomia radical; neobexiga
Resumo:
Introdução: Visando reduzir a duração operatória, o uso de grampeadores
na criação de neobexigas tem demonstrado alta taxa de sucesso e poucas
complicações pós-cirúrgicas. Estudos recentes
mostram resultados
promissores com a utilização de grampos não-absorvíveis, constituídos
de titânio, em cirurgias urológicas convencionais ou videolaparoscópicas.
Relatamos a experiência do Hospital Federal dos Servidores do Estado
(HFSE) com suturas mecânicas não-abosorviveis para criação de neobexiga
ileal ortotópica pela técnica Studer, na última década. Objetivos: Relatar a
experiência do Serviço de Urologia do HFSE, de uma década, com suturas
mecânicas não absorvíveis em na criação de neobexigas ileais ortotópicas,

CONCLUSÕES
Não houve alterações estatísticas significativas quanto à continência urinária
ao se realizar prostatectomia radical com preservação do feixe vásculo-nervoso, quando comparado a não preservação do mesmo.
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morfológicos e moleculares do exercício físico aeróbio no tratamento do CBNMI induzido em comparação à imunoterapia com BCG.Para a indução do
CBNMI, 15 ratas Fischer 344 foram anestesiadas e receberam uma dose
de 1,5 mg/Kg do carcinógeno N-metil-N-nitrosouréia (MNU) a cada 15 dias,
totalizando 4 doses. Os outros 5 animais que não receberam MNU foram
considerados como Grupo Controle (Grupo 1). Após a indução tratamento
com MNU, os animais foram divididos em 3 grupos: Grupo MNU (Câncer
– Grupo 2): recebeu uma dose intravesical de 0,3 mL de soro fisiológico
0,9% por 6 semanas consecutivas; Grupo MNU+BCG (Grupo 3): recebeu
uma dose intravesical de 106 UFC – 40 mg de BCG por 6 semanas consecutivas; Grupo MNU+Exercício Físico (Grupo 4): foi submetido ao protocolo
de exercício físico aeróbio (natação) por 6 semanas consecutivas. Os resultados demonstraram carcinoma com invasão de lâmina própria (pT1) no
Grupo 2 e carcinoma papilífero (pTa) alto grau nos Grupos 3 e 4. Os níveis
protéicos para os receptores toll-like (TLRs) 2 e 4 foram significativamente
aumentados no grupo 3 em relação aos demais grupos experimentais. Em
contraste, os níveis protéicos para os intermediários da via indutora de citocinas inflamatórias dos TLRs (IL-6, IKKα e NF-κB) foram significativamente
reduzidos no Grupo 4, porém significativamente aumentados no Grupo 3. Já
os intermediários da via indutora de interferon dos TLRs (IFN-γ e p53) foram
significativamente aumentados no Grupo 4 em relação aos demais grupos
experimentais. Assim, pode-se concluir que o exercício físico estimulou o
sistema imune para a produção de interferon, o qual pode contribuir para a
regressão tumoral. A imunoterapia com BCG promoveu ativação distinta do
sistema imune em relação ao exercício físico, estimulando a produção de citocinas inflamatórias. Finalmente, o exercício aeróbio pode ser considerado
uma alternativa terapêutica adjuvante ao BCG no tratamento do CBNMI.

[203]

NEW PERINEAL ACCESS FOR IMPLANTATION OF MALLEABLE PENILE
PROSTHESIS
ENRICO FERREIRA ANDRADE*; RAPHAEL PEDROSO SANTOS; GUSTAVO DE
ALARCON PINTO
SANTA VIRGÍNIA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Erectile dysfunction; prosthesis penile; prostatic cancer
Resumo:
Introduction: The technique of radical prostatectomy has developed, and the
perineal via has won followers in the last years, thus the authors developed
a penile prosthesis implantation technique for that patients that already have
severe erectile dysfunction and are candidates to radical perineal prostatectomy.Objective: The authors propose a new perineal access for implantation
of malleable penile prosthesis without the necessity of a second incision as
it could raise surgical time and surgical morbidity. Also was analyzed if the
prosthesis implantation during perineal radical prostatectomy could shorten
urethral stump and lead to technical difficulties in performing vesico-urethral
anastomosis.Methods: Nine patients with clinically localized prostate cancer
with indication for perineal radical prostatectomy who had severe erectile
disfunction with indication for prosthesis implantation were selected for concomitant surgery. The surgical technique used for penile prosthesis implantation does not alter the perineal radical prostatectomy technique. Surgical
incision is enlarged along the median line towards the scrotum, making an
inverted “Y” in the perineum. The Colles fascia is dissected just below the
subcutaneous tissue towards the scrotum and the penis, until the bulbar
urethra covered by the bulbospongiosus muscle is reached. In this point,
the bulbospongiosus muscle is laterally dissected (bulbar urethra) until the
ischiocavernosus muscles are seen bilaterally. This last one is then opened
until the cavernous bodies are reached. The opening of cavernous bodies in
its proximal extremities is done with a 3 cm longitudinal incision. The cavernous body is dilated toward the distal extremity until the prosthetic thickness
is reached. Prosthesis implantation begins after removal of the prostate and
before performing the vesico-urethral anastomosis.Results: There was no interference with the radical perineal prostatectomy technique in all patients.
No shortening of the urethral stump was observed and vesico-urethral anastomosis was performed without difficulties. Mean surgical time for implantation of the malleable prosthesis was 40 minutes.Conclusion: The authors
conclude that the use of the same access for implantation of penile prosthesis during perineal radical prostatectomy is easy and has a low morbidity.
This approach does not difficulties the perineal prostatectomy and should be
reproduced by other authors.
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A ALTA EXPRESSÃO DA VARIANTE 2 RESULTADO DO SPLICING ALTERNATIVO DO CD44 ESTÁ INDEPENDENTEMENTE RELACIONADO A
MELHOR SOBREVIDA LIVRE DE REDIVIVA NO CÂNCER DE PRÓSTATA
CAIO MARTINS MOURA*; JOSE PONTES; SABRINA THALITA DOS REIS; NAYARA
IZABEL VIANA; MIGUEL SROUGI; KATIA RAMOS MOREIRA LEITE
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; cd44; molécula de adesão
Resumo:
Introdução/Objetivo: CD44 é uma glicoproteína de transmembrana que está
envolvida em muitos processos celulares e tem sido considerado um potencial marcador em diversos tipos de tumores. Nosso objetivo neste estudo foi
analisar a expressão do CD44s e as variantes v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9 e
v10 no CaP localizado e correlacionar com os fatores prognósticos clássicos
e recidiva bioquímica.
Material e métodos: Noventa e quatro pacientes em espécimes cirúrgicos
foram submetidos à prostatectomia radical. Os níveis de CD44s e todos as
nove variantes foram analisadas por qRT-PCR. O grupo controle consistiu
de 14 amostras de pacientes com hiperplasia prostática benigna. Nós correlacionamos a expressão das variantes com o escore de Gleason, estádio
patológico, PSA e com a recidiva bioquímica, conforme definido por um PSA
maior que 0,4 ng/ml em um seguimento médio de 53,3 meses.
Resultados/Conclusões: CD44s se mostrou subexpresso, e todas as variantes foram superexpressas no CaP. Não encontramos nenhuma significância estatísticas com os principais fatores prognósticos, porém a média de
expressão da maioria das variantes foi maior nos pacientes que não recidivaram, e uma maior expressão de CD44v2 foi correlacionada com uma melhor taxa de sobrevida livre de recidiva (p = 0,045), perdendo sua expressão
na metástase. Nós concluímos que a superexpressão das variantes e a subexpressão do CD44s pode ser muito importante na carcinogenese, e a perda
de expressão da variante 2 durante a progressão do tumor pode estar relacionada com a disseminação do CaP, então nós propomos a CD44v2 como
marcador prognóstico do CaP.
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EFEITOS DO TREINAMENTO FÍSICO AERÓBIO COMPARADOS À IMUNOTERAPIA COM BACILLUS CALMETTE-GUERIN (BCG) NO TRATAMENTO DO CÂNCER DE BEXIGA URINÁRIA NÃO-MÚSCULO INVASIVO
MARCO AURÉLIO AGUIAR E SILVA*1; MARIANA MELISCE MARTINS2; PATRICK
VIANNA GARCIA2; WAGNER JOSÉ FÁVARO2
1.UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL; 2.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer; bexiga urinária; treinamento físico
Resumo:
Evidências sugerem que o exercício físico pode reduzir a incidência de câncer, decorrente do aumento da resposta antitumoral do sistema imune. Em
face do papel estratégico de novas modalidades terapêuticas e da necessidade de estudos específicos na área da carcinogênese urotelial, destaca-se
o exercício físico aeróbio, o qual abre nova perspectiva no tratamento de
alguns cânceres, incluindo o câncer de bexiga não-músculo invasivo (CBNMI). Assim, os objetivos do presente estudo foram caracterizar os efeitos
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CaP. MÉTODOS: As peças de prostatectomia radical de pacientes com
CaP tratados na Faculdade de Medicina do ABC entre janeiro de 2007
e dezembro de 2010 foram reavaliadas e correlacionou-se a expressão
imunoistoquímica da proteína HER-2 segundo o Manual DAKO de Avaliação do HercepTest 2010 e o HercepTest modificado, com escores que
variam de 0 a 3+, baseado na positividade do marcador em membrana
com fatores prognósticos do CaP, como Gleason, estadiamento e infiltração perineural. Como controle positivo da reação utilizou-se cortes histológicos de carcinoma ductal invasivo de mama, conhecido como positivo 3+ para HER-2. Já para o controle negativo utilizou-se tanto tecido
prostático benigno adjacente (controle interno), como tecido mamário
não neoplásico. A avaliação estatística foi realizada utilizando-se o teste
do quiquadrado e o Exato de Fisher para relacionar variáveis discretas
entre si. RESULTADOS: Foram incluídos 42 pacientes. Tanto pelo Manual
DAKO como pelo modificado não houve associações significativas entre
a imunoexpressão do receptor com a infiltração perineural (p = 0,690 /
p = 0,708, respectivamente), o estadiamento patológico TNM 2010 (p =
0,752 / p = 0,603, respectivamente) ou a massa tumoral (p = 0,090/ p =
0,051, respectivamente). Por outro lado, observou-se que o Escore de
Gleason correlaciona-se positivamente com a imunoexpressão do receptor quando se usa o sistema modificado de avaliação da expressão do
HER2 (p = 0,014), mas não quando se utiliza a avaliação pelo Manual HercepTest - DAKO (p=0,319). CONCLUSÃO: A imunoexpressão do HER2 no
carcinoma prostático, avaliada pelo HercepTest modificado, correlacionase com o escore de Gleason, que pode denotar seu potencial papel como
marcador de agressividade biológica tumoral.
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IMUNO-EXPRESSÃO DO HER2 EM PRODUTOS DE PROSTATECTOMIA
RADICAL COMO MARCADOR DE AGRESSIVIDADE BIOLÓGICA TUMORAL
GULIHERME ANDRADE PEIXOTO*; LUCILA HELOISA SIMARDI SANTIAGO; MARCELO LANGER WROCLAWSKI; JOÃO ROBERTO PALADINO JUNIOR; ANTONIO
CARLOS LIMA POMPEO; FERNANDO FONSECA
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer prostata; her2; prognostico
Resumo:
INTRODUÇÃO: O câncer de próstata (CaP) é a neoplasia de maior incidência no homem, excetuando-se os cânceres de pele não-melanoma.
O PSA não consegue diferenciar com precisão quais pacientes estão sob
risco de evoluir desfavoravelmente após tratamento com intuito curativo. O HER-2, um receptor transmembrana de fatores de crescimento,
está ligado ao crescimento tumoral e pode funcionar como marcador de
agressividade biológica. OBJETIVO: Avaliar a imuno-expressão da proteína HER-2 em produtos de prostatectomia radical de pacientes portadores de adenocarcinoma prostático e correlacioná-la com a agressividade
tumoral determinada por fatores prognósticos já bem estabelecidos do
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A prostatectomia radical(PRR) é bem aceita em homens
abaixo de 70 anos com doença localizada. Porém com maior sobrevida da
população, avaliamos 18 pacientes acima de 75 anos. OBJETIVO: Avaliar
a qualidade de vida e o beneficio da PRR em homens acima de 75 anos.
MÉTODO: Foram submetidos a PRR 18 pacientes com idade entre 75 e 82
anos entre janeiro 2010 e janeiro 2011, tinham avaliação cardiológica normal; doença localizada e perfil de sobrevida acima de 10 anos; IMC<30.
RESULTADO: 18 homens com idade media de 79 anos, no período de 1
ano, os quais tiveram evolução clinica satisfatória com boa qualidade de
vida; dois destes pacientes tiveram incontinência temporária com melhora
após 3 meses. Tiveram Gleason entre 6 e 8, encontrado doença de alto risco
em 12 dos 18 pacientes. CONCLUSÃO: Em homens mais velhos e bom estado geral; sem patologia cardio-respiratória evidente e, com sobrevida de
10 anos, a prostatectomia radical pode ser uma opção atraente, tendo em
vista que neste grupo particular a doença mostrou-se mais agressiva em
pacientes idosos.
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COMPARISON OF 856 ROBOTIC, LAPAROSCOPIC AND OPEN PARTIAL
NEPHRECTOMIES FOR T1A RENAL MASSES
HUMBERTO LAYDNER*; LUIS FELIPE CELIA BRANDÃO; RICCARDO AUTORINO;
DINESH SAMARASEKERA; ROBERT J STEIN; JIHAD H KAOUK
CLEVELAND CLINIC, CLEVELAND, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Kidney tumor; partial nephrectomy; nephron-sparing surgery
Resumo:
Introduction: Robotic partial nephrectomy(RPN) was first reported in 2004.
Large studies comparing RPN to more established techniques, such as
open(OPN) and laparoscopic partial nephrectomy(LPN) are important to better define the role of RPN.
Objective: To compare surgical outcomes of RPN, LPN and OPN approaches
for T1a renal masses(≤4 cm).
Methods: Retrospective review was conducted using a prospectively-maintained database for 856 patients with T1a renal masses who underwent
partial nephrectomy at our institution from March 2002 to April 2012. Renal function was assessed by the estimated glomerular filtration rate(eGFR).
R.E.N.A.L-nephrometry score(RNS) was used to evaluate tumor complexity.
Continuous variables were analyzed with Kruskal-Wallis and Wilcoxon tests,
and categorical variables were analyzed with Chi-square and Fisher’s exact
test.
Results: We identified 443 RPN, 296 LPN, and 117 OPN. Data are summarized in Table 1. RPN and OPN had more complex tumors(median RNS
7) than LPN(5;p<0.001). OPN had lower preoperative median eGFR(77ml/
min/1.73 m2) than LPN(88;p<0.001) and RPN(85;p=0.02). OPN had more
blood loss(200mL) than RPN(150;p=0.002), however blood transfusion
was significantly lower in the OPN group(p<0.001). Conversion rate to OPN
was significantly higher for LPN than RPN(2.7%vs.0;p<0.001). Conversion
to radical nephrectomy was higher for LPN than RPN and OPN(p<0.001).
Median WIT was similar for RPN and OPN groups(19 and 20min; p=0.15),
and both were significantly shorter than LPN(26 min;p<0.001). Complications were comparable in all groups(23% in RPN, 28% in LPN, and 21%
in OPN;p=0.92). OPN had longer hospital stay (p<0.001). RPN had lower
positive margin rate(0.45%) than LPN(3%;p<0.001) and OPN(4.3%;p<0.001).
LPN group had longer median follow up(29.5 months vs. 6.3 for RPN and
9.1 for OPN;p<0.001). There were no significant differences in operative
time(p=0.4) and changes in renal function(p=0.34).
Conclusions: LPN had a higher conversion rate to OPN and radical nephrectomy. RPN and OPN had lower WIT than LPN. Despite a lower median EBL,
minimally invasive techniques had more blood transfusions than OPN for
small renal masses. Complication rate was similar in all groups. RPN afforded
least positive margins and shortest hospital stay.
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A SINGLE RADIOTHERAPIST LONG TERM RESULTS OF LOW-DOSERATE IODINE-125 SEEDS BRACHYTHERAPY WITH EXPANDED ELIGIBILITY CRITERIA
LEONARDO OLIVEIRA REIS*1; BRUNNO C F SANCHES2; MICHAEL ANTUNES
DE CERQUEIRA2; FERNANDES DENARDI2; ANTONIO GUGLIOTTA1; CARLOS
ROBERTO MONTI3
1.UNICAMP E PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.UNICAMP,
CAMPINAS, SP, BRASIL; 3.RADIUM INSTITUTE, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Radiotherapy; expanded ; outcomes
Resumo:
INTRODUCTION: Low dose rate brachytherapy can be an option for localized prostate cancer treatment as monotherapy or associated with external
radiation therapy or in local recurrence after external radiotherapy as extended eligibility criteria.
OBJECTIVES: To evaluate the outcomes and morbidity of expanded eligibility criteria of permanent seed implantation brachytherapy with Iodine-125 in
patients with localized prostate cancer in a longitudinal retrospective uncontrolled study.
METHODS: Between February 2000 and February 2008, 560 patients were
treated with brachytherapy with histologically confirmed (≥ 12 core biopsy),
localized tumor, clinical stage T1b, T1c, T2a and T2b, Gleason ≤7 and PSA
≤20ng/mL. A comparison of morbidity and cumulative survival curves between the different categories of the same variable was assessed using the
log-rank. SPSS (version 17.0) was utilized and the level of significance was
0.05.
RESULTS: The mean age was 67.8 years and mean follow-up 96 months.
Hormonal blockade for prostate volume reduction before the brachytherapy
procedure was necessary in 32.8% of patients. Prostate cancer specific survival was 82% (95% CI: 80%-84%) and overall survival was 78% (95% CI:
75%-81%). The survival rates were similar for patients < or > 70 years. Specific survival rate was higher for those with Gleason score < 7 compared to 7
(83% vs 76%, p=0.012). Patients with PSA < 10 had a higher specific survival
rate compared to those with PSA ≥10 (83% vs 63%, p<0.005). Low- and
intermediate-risk group patients had a higher specific survival rate compared
with those with high-risk disease (84% vs 67%, p<0.005). The use of neoadjuvant hormonal blockade did not influence the outcomes. Toxicity was
positively related to prostate volume; 50.3% of patients had grade 1 urinary
toxicity, 40.2% grade 1 rectal toxicity and 31.4% grade 2 urinary or rectal
toxicity. There was no grade 3 or 4 toxicity.
CONCLUSIONS: Although low-dose-rate Iodine-125 brachytherapy is an excellent option for small prostate, Gleason score less than 7 and PSA less than
10, it is a suitable choice of conservative treatment with low toxicity even for
patients with expanded eligibility criteria.
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PROSTATECTOMIA RADICAL EM HOMENS ACIMA DE 75 ANOS
JOSÉ CARLOS MESQUITA*1; ORLANDO CONSTANTINI MESQUITA1; GIULIANA
ROSSI FARIA1; CARLO COSTANTINI MESQUITA2; FRANCESCO COSTANTINI
MESQUITA3; EDUARDO MACIEL NARVAES1
1.FAMERP, S. J. DO RIO PRETO, SP, BRASIL; 2.FACULDADE DE MEDICINA SAO CAMILO, SAO PAULO, SP, BRASIL; 3.FACULDADE DE MEDICINA
BARAO DE MAUA, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Idoso; câncer de próstata; prostatectomia
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os pacientes foram avaliados quanto a parâmetros clínicos e submetidos a
coleta de urina do primeiro jato (50-100ml) após massagem prostática. As
expressões dos genes PSMA, hK3 e MMP9 foram medidas através de qRTPCR e relacionados com diagnóstico e prognóstico do CaP.
Resultados: Os pacientes do grupo de CaP apresentaram idade mediana de
68.0 anos (42-81); PSA mediano de 14.7 ng/dL (2.8-94.0); e peso prostático
mediano de 43.6g (20-93). Os pacientes do grupo de HPB apresentaram
idade mediana de 59.1 anos (40-72); PSA mediano de 1.2 ng/dL (0.4-2.5); e
peso prostático de 40.5g (17.8-75.5). A MMP9 foi possível ser avaliada em
85% dos pacientes e apresentou níveis de superexpressão em 95% dos
pacientes portadores de CaP em relação aos pacientes portadores de HPB,
com média de superexpressão de 8.3x. Em 100% dos pacientes, foi possível
avaliação da hK3, que apresentou subexpressão em 61.5% dos pacientes
portadores de CaP em relação a HPB. O PSMA foi possível ser avaliado em
65.4% e apresentou superexpressão em 35.2% dos pacientes portadores de
CaP, com média de superexpressão de 2.1x em relação aos pacientes com
HPB. Em relação a avaliação de fatores prognósticos, foi evidenciado que a
superexpressão da MMP9 e do PSMA simultaneamente estava presente em
100% dos pacientes com Gleason ≥7.
Conclusão: Este estudo inicial demonstrou ser viável a avaliação de marcadores urinários no CaP e os resultados preliminares demonstraram a superexpressão da MMP9 e PSMA além da subexpressão da hK3 no CaP em
relação a HPB. Além disso, foi possível demonstrar que a superexpressão
da MMP9 e PSMA simultaneamente estão associados a escore de Gleason
desfavorável. Os marcadores urinários MMP9, PSMA e hK3 podem se constituir em uma importante ferramenta no diagnóstico e prognóstico do CaP.
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RELAÇÃO ENTRE A AGRESSIVIDADE DO CÂNCER DE PRÓSTATA E
NÍVEIS GLICÊMICOS EM PACIENTES SUBMETIDOS À PROSTATECTOMIA RADICAL
MARCUS VINICIUS FERREIRA NOGUEIRA*1; RAFAEL DE MORAES SIQUEIRA1;
SUZANA CRISTINA GONÇALVES2; JOÃO ANTONIO PEREIRA-CORREIA1; FERNANDO PIRES VAZ1
1.HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL; 2.INSTITUTO DE NUTRIÇÃO JOSUÉ DE CASTRO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; glicemia; prostatectomia radical
Resumo:
Introdução: A relação entre hiperglicemia e câncer de próstata ainda é controversa. As elevadas taxas de glicose sérica podem tanto levar ao desenvolvimento, quanto evitar o surgimento da doença, segundo hipóteses modernas.
Em nosso estudo correlacionamos as taxas glicêmicas pré-operatórias de
pacientes portadores de câncer de próstata e o grau de agressividade tumoral. Objetivo: Avaliar a relação entre os níveis glicêmicos e a agressividade do câncer de próstata em pacientes submetidos à prostatectomia radical. Método: Foram estudados prontuários de pacientes com diagnóstico de
câncer de próstata, submetidos à cirurgia oncológica, com fins curativos,
pelo Serviço de Urologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado do
Rio de Janeiro. Foram transcritas as informações relativas à glicemia - realizada até três meses da cirurgia - e ao grau histopatológico de agressividade
tumoral (escore de Gleason) das próstatas extraídas em cirurgia. Resultados:
Quarenta e dois indivíduos preencheram os critérios de inclusão e foram
analisados. De acordo com o escore de Gleason, entre os pacientes normoglicêmicos foi detectada neoplasia de baixa, moderada e elevada agressividade em 13%, 53% e 36% dos indivíduos, respectivamente. No grupo dos
hiperglicêmicos, estas taxas foram de 30%, 60% e 10%, respectivamente.
A avaliação do grau primário de Gleason dos normoglicêmicos revelou grau
3 em 40% dos casos e grau 4 em 60%. Entre os hiperglicêmicos esta taxa
foi de 90% e 10%, respectivamente. As diferenças obtiveram significância
estatística (p<0,05). Conclusões: Em pacientes portadores de câncer de
próstata e hiperglicemia, tanto o escore de Gleason, quanto o valor do grau
de Gleason primário, foram menores do que em indivíduos normoglicêmicos,
sugerindo uma “ação protetora” de estados hiperglicêmicos.
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DEFININDO UMA CURVA DE APRENDIZADO NA PROSTATECTOMIA
RADICAL LAPAROSCÓPICA
RICARDO FELIPE DI GIOIA*; MAURICIO RUBINSTEIN; LUCIANE VELASQUE; IRINEU RUBINSTEIN
UNIRIO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Laparoscopia; cancer de prostata; prostatectomia radical
Resumo:
Objetivos: A reprodutibilidade cirúrgica de séries históricas de grande volume da prostatectomia radical laparoscópica (PRL) é muito discutida ainda.
Muitas questões sobre sua implementação, segurança, número de procedimentos necessários e resultados como técnica permanecem duvidosos e
um estudo de curva de aprendizado é crucial para investigar-se a execução
cirúrgica deste avançado procedimento minimamente invasivo.
Materiais e Métodos: Entre 2004 e 2011, 240 pacientes com consentimento
informado foram submetidos à PRL por um único cirurgião e foram separados igualmente em 3 grupos (1-80 [grupo 1], 81-160 [grupo 2] e 161-240
[grupo 3]). Os desfechos oncológicos e peri-operatórios foram comparados
entre os grupos para se avaliar o impacto da curva de aprendizado da técnica. Todas as complicações cirúrgicas foram classificadas de acordo com o
Sistema Clavien-Dindo (SCD).
Resultados: .A média de idade dos pacientes foi 61 (43-78) anos, PSA total
foi 6,47 (3-18) ng/ml e escore Gleason foi 6 (5-9). Houve uma redução estatisticamente significativa no tempo operatório (p<0,001), tempo de anastomose (p<0,001), perda sanguínea estimada (p<0,001) ,internação hospitalar
(p<0,001) e complicações menores do SCD (p<0,01) entre os três grupos
com a progressão da série. O estagiamento tumoral por D´Amico foi um
fator independente para margem cirúrgica positiva através da curva de aprendizado (p<0,001).
Conclusões: Nosso estudo demonstrou segurança e baixa morbidade da
técnica de PRL, desde o início da curva de aprendizado, onde foram necessários cerca de 80 casos para criar-se um platô de melhor execução
cirúrgica. Apesar da sua complexa curva de aprendizado, novos cirurgiões
podem ser encorajados com auxílio e treinamento de tutores sem comprometer os seus desfechos principais peri-operatórios.
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ANÁLISE PROSPECTIVA DE BIOMARCADORES URINÁRIOS EM PACIENTES PORTADORES DE CÂNCER DE PRÓSTATA: MMP9, HK3 E PSMA
LUIZ HENRIQUE ARAÚJO*; GABRIEL CARVALHO DOS ANJOS; SABRINA THALITA
DOS REIS; KATIA RAMOS MOREIRA LEITE; MIGUEL SROUGI; ALBERTO AZOUBEL ANTUNES
FMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Urina; marcadores; câncer de próstata
Resumo:
Introdução: É evidente a necessidade de uma avaliação mais acurada no
diagnóstico e prognóstico do câncer de próstata (CaP) afim de evitar a realização de biópsias de próstata desnecessárias. O uso de biomarcadores
urinários tem se mostrado atraente devido a não-invasividade do método, facilidade da coleta e possibilidade de aumentar acurácia na avaliação do CaP.
Objetivo: Avaliar o uso de 3 marcadores urinários no diagnóstico e prognóstico do CaP: MMP9, hK3 e PSMA.
Métodos: O estudo analisou prospectivamente 26 pacientes portadores de
CaP e 28 pacientes portadores de HPB atendidos nos ambulatórios de urologia do HC-FMUSP e do ICESP entre maio/2012 a fevereiro/2013. Todos
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43,7% aos tumores de laringe. A chance dos pacientes reconhecerem a relação entre o fumo e o câncer de pulmão é 4,4 vezes maior se comparado
com a associação com o câncer de bexiga. Os ex-fumantes, os pacientes
com companheiros ou casados e os de maior escolaridade associam mais
frequentemente o fumo com o câncer de bexiga.
Conclusão: Menos de 1/5 dos pacientes associa o fumo ao câncer de bexiga. Esta associação, por parte dos pacientes, é muito mais frequente com
o câncer de pulmão, provavelmente pela intensa campanha na mídia a este
respeito. Com estes dados queremos, juntamente à Sociedade Brasileira de
Urologia e com o Ministério da Saúde (sendo o INCa um órgão normativo
deste), implementar uma nova política de prevenção do câncer de bexiga.

[1232]

RADIOTERAPIA ADJUVANTE VERSUS OBSERVAÇÃO APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL EM CÂNCER DE PRÓSTATA DE ALTO RISCO
ANDREA PETRUZZIELLO*; LUIZ ANTONIO NEGRAO DIAS; MASSAKAZU KATO;
LAIS C NIENKOTTER; LUIZ F.M. DE SOUZA; MURILO DE ALMEIDA LUZ
HOSPITAL ERASTO GAERTNER, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Próstata; neoplasia; radioterapia
Resumo:
INTRODUÇÃO: a Prostatectomia Radical (PR) é comumente aceita como
tratamento no câncer confinado à próstata. Contudo a presença de Margens Cirúrgicas Positivas (MCP) e extensão extra-capsular são reconhecidos como fatores de risco para recidiva bioquímica e local. Três estudos
clínicos randomizados já avaliaram o papel da Radioterapia Adjuvante (RA)
neste cenário. OBJETIVOS: comparar a evolução bioquímica e clinica dos
pacientes submetidos à adjuvância contra os pacientes mantidos em observação clínica e tratamento de resgate. MÉTODOS: estudo retrospectivo
caso-controle. Incluídos pacientes submetidos a PR entre janeiro 1995 e
dezembro 2005, portadores de CP com estádio pT3 com ou sem MCP. Excluídos da análise definitiva os pacientes que receberam tratamento neo-adjuvante, Terapia de Deprivação Androgênica (TDA) concomitante à radioterapia, metástase linfonodal, intervenção cirúrgica prévia prostática ou dados
insuficientes no prontuário medico. Foram avaliados dados demográficos,
patológicos da peça cirúrgica e bioquímicos. O seguimento avaliou a indicação de radioterapia adjuvante, presença de recorrência bioquímica, diagnóstico de metástase óssea e necessidade de TDA de resgate. Os pacientes
foram divididos em dois grupos: Radioterapia Adjuvante e Observação (Resgate). End-Point primário foi a Sobrevida Livre de Progressão Bioquímica
e End-Points secundários foram a necessidade de TDA de resgate, Sobrevida Livre de Metástase e Sobrevida Global. Os resultados foram analisados
com o software SPSS v17, utilizando testes não paramétricos. Para a análise
da sobrevida foi utilizado o método de Kaplan-Meier com teste de Log-rank.
RESULTADOS: 739 pacientes foram submetidos a PR. Quarenta e nove
foram incluídos na análise definitiva do estudo. Os grupos foram similares
entre si. Seguimento médio foi de 6.2 anos para RA e 7.3 para observação. A recidiva bioquímica ocorreu em 12.8% na RA e 70% na observação
(p=0.0008). A sobrevida livre de recidiva bioquímica em 5 anos foi de 87% na
RA e 30% na observação (p<0.001). A necessidade de terapia hormonal de
resgate foi de 2.6% na RA e 30% na observação (p=0.023). Não houve óbitos relacionados ao CP durante o período de seguimento. CONCLUSÕES:
apesar de impacto real na sobrevida livre de recidiva bioquímica e necessidade de terapia hormonal de resgate, há dificuldade em demonstrar vantagens na mortalidade específica e sobrevida global com tratamento adjuvante
no câncer de próstata.

11:20
[30]

IMPACT OF DELAYING SURGERY IN PATIENTS DIAGNOSED WITH HIGH
GRADE PROSTATE CANCER
CLÁUDIO WILLIAM ALVES PEREIRA*; HAIDAR ABDUL MUHSIN; SRINIVAS SAMAVEDI; KENNETH PALMER; GEORGE EBRA; VIPUL PATEL
GLOBAL ROBOTICS INSTITUTE, CELEBRATION, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Prostate cancer; surgery; delay
Resumo:
Objective:
Controversy continues to exist concerning the impact of surgical delay following prostate biopsy on outcomes after robotic assisted radical prostatectomy (RARP). The purpose of this investigation is to evaluate the impact of
surgical delay following biopsy in patients diagnosed with high-risk prostate
cancer.
Materials and Methods:
a total of 2858 patients underwent RARP by a single surgeon (VP). The resulting study population (N=2832) was stratified into 3 groups according to the
time interval between biopsy and RARP: Group I (n=1101) ≤ 3 months, Group
II (n=1448) 3 to 6 months, and Group III (n=283) 6 to 12 months.
Results:
Differences were observed in D’Amico risk classification, Gleason biopsy
score sum and the number of positive biopsy cores (p<0.001). The 3 groups
stratified by D’Amico risk classification, had similar incidence of positive
lymph nodes, positive surgical margins, lymphovascular invasion and seminal vesicle invasion. A significant difference (p<0.040) was observed in tumor
volume in intermediate risk patients and for perineural invasion (p=0.030) in
high risk patients. No significant differences were observed in tumor upgrading or pathological stage distribution among the groups.
Conclusion:
This study demonstrates that a 12 month delay in RARP after prostate biopsy
does not adversely affect oncological outcomes.
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O BRASILEIRO CONHECE A ASSOCIAÇÃO DO FUMO COM O CÂNCER
DE BEXIGA?

[56]

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS CLÍNICOS DE PACIENTES COM BIÓPSIA
INCONCLUSIVA DURANTE CRIOABLAÇÃO PARA TUMORES RENAIS

FELIPE MONNERAT LOTT*1; DANIEL ALMEIDA MELO2; CARLOS CARVALHAL3;
FRANZ SANTOS CAMPOS3; DIOGO E ABREU2

SAMUEL RIBEIRO JUNCAL*1; MICHAEL ORDON1; ACHIM LUSCH1; ZHAMSHID
OKHUNOV1; CASSIO ANDREONI2; JAIME LANDMAN1

1.INCA E UERJ, NITEROI, RJ, BRASIL; 2.INCA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 3.AERONAUTICA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Fumo; cancer de bexiga; relacao

1.UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE, ORANGE, ESTADOS UNIDOS;
2.UNIFESP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Neoplasia renal; crioablação; biópsia

Resumo:
Introdução: O câncer de bexiga é um dos tipos de tumor com maior incidência no Brasil. Possui vários fatores de risco conhecidos, sendo o principal
a exposição ao tabaco. Na última década o Ministério da Saúde tem feito
campanha nos maços de cigarro sobre a associação do fumo como o câncer
de boca, pulmão e laringe, sem citar a neoplasia de bexiga.
Objetivo e Método: Avaliar, através de questionários anônimos auto-preenchidos, se uma pequena amostra da população brasileira conhece a associação do fumo com o câncer de bexiga.
Resultados: Um total de 207 pacientes completou o questionário. 77,45%
dos pacientes atribuíram o fumo ao câncer de pulmão; 18,2% ao câncer
de bexiga; 19,25% ao câncer de rim; 39,1% aos tumores de lábio/boca e

Resumo:
Biópsia inconclusiva representa um dilema no seguimento de pacientes pós
crioablação renal (CR). Foram comparados os resultados de pacientes com
biópsia confirmada de células claras renais(CCR), tumores benignos , e inconclusiva submetidos à CR.
Análise retrospectiva

de 114 pacientes submetidos à CR para tumores renais
entre 2003-2013. Os tumores foram divididos em três grupos de acordo com
os achados histopatológicos da biópsia: CCR, benignos e inconclusivo. As
características dos pacientes e tumorais; e os resultados oncológicos foram
comparados entre os 3 grupos.
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A crioablação renal foi realizada em 114 pacientes para 117 tumores. 72
tumores (61.5%) tiveram biópsia confirmada de CCR, 18 tumores (15.4%)
a biópsia confirmou oncocitoma / angiomiolipoma e 27 tumores (23.1%)
tiveram biópsia inconclusiva. As características dos pacientes e tumores; e
os resultados perioperatórios foram semelhantes entre os três grupos. O seguimento médio (meses) foi de 26.5 para pacientes com CCR, 26.0 naqueles
com tumores benignos e 22.0 em pacientes com biópsias inconclusivas(P
=0.182). Não houve diferença significativa na taxa de doença residual entre CCR, tumores benignos e biópsia inconclusiva (1.4%, 0% e 7.4%,
respectivamente;P=0.174). Apesar de não haver diferença significativa na
taxa de recorrência entre os 3 grupos, houve uma tendência para uma maior
taxa de recorrência da doença em pacientes com CCR confirmada por biópsia (11.1% versus 0% benigno versus 0% inconclusivo;P=0,068). A probabilidade de sobrevida livre de doença em 5 anos livre de foi de 96.5% CCR,
100% tumores benignos, e 100% inconclusivo (P=0.70).
No seguimento a médio prazo, a taxa de doença residual e recorrência não
teve diferença significativa entre os pacientes com biopsia confirmada de
CCR, biópsia confirmada de tumor benigno e biópsia inconclusiva. No entanto, houve uma tendência para uma maior taxa de recorrência em pacientes com biópsia confirmada de CCR em comparação com aqueles com
biópsias benignas e inconclusiva. Seguimento a longo prazo é necessário
para avaliar ainda esses resultados preliminares.

de internação menor (2.0 dias vs 3.0 dias; p <0.0001). Não houve diferença
entre doença residual e recorrência nos grupos (p=0.211 e p=0.486, respectivamente). A probabilidade de sobrevida livre de recorrência em 3, 5 e 7 foi
de 94.4%, 89.3% e 79.4% para CRP, e 96.0%, 96.0% e 96.0% para CRL
(p=0.208). A probabilidade de sobrevida livre de doença foi de 92.3% para
CRP e 100% para LRC (p=0.358).
A crioablação renal percutânea e laparoscópica fornecem eficácia oncológica adequada e equivalente. Complicações pós-operatórias foram menores
na CRP, no entanto, os tumores eram de maior complexidade na CRL.
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EXPRESSÃO DE MICRORNA E PROGNÓSTICO EM CARCINOMA UROTELIAL DE BEXIGA NÃO INVASIVO DE BAIXO GRAU
NELSON GASPAR DIP JÚNIOR*; SABRINA THALITA DOS REIS; NAYARA IZABEL
VIANA; DENIS REIS MORAIS; MIGUEL SROUGI; KATIA RAMOS MOREIRA LEITE
FACULDADE DE MEDICINA DA USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Microrna; câncer de bexiga; prognóstico
Resumo:
Introdução: O câncer de bexiga é o segundo tumor geniturinário mais
freqüente com 8.900 casos registrados em 2012 no Brasil. Noventa por
cento são carcinomas uroteliais (CUB) e 70-80% são pTa não invasivos de
baixo grau (pTaNIBG) caracterizados por muitas recorrências e baixas taxas
de progressão. Tumores multicêntricos, recorrentes e maiores que três centímetros são considerados de pior comportamento. miRNAs agem sobre o
RNAm-alvo controlando a expressão gênica, e atualmente são estudados
como potenciais biomarcadores diagnósticos e prognósticos em tumores
humanos.
Objetivo: Nosso objetivo foi identificar um perfil de expressão de miRNAs
em CUB pTaNIBG associado a três importantes fatores prognósticos, isto é,
multicentricidade, tamanho e episódios de recorrência tumoral.
Métodos: Trinta casos de CUB pTaNIBG foram obtidos de pacientes submetidos à RTU de bexiga como tratamento primário, com média de seguimento de 17,7 meses. Como controles, utilizamos tecido vesical normal
de cinco pacientes submetidos à prostatectomia aberta para tratamento
cirúrgico de HPB. Extração, cDNA e amplificação foram realizados para 14
miRNAs (miR-100, -10a, -21, -205, -let7c, -143, -145, -221, -223, -15a, -16,
-199a e -452) usando kits específicos. Testes estatísticos foram usados para
comparar multicentricidade, tamanho do tumor e episódios de recorrência
com o perfil de expressão dos miRNAs.
Resultados: Setenta por cento dos tumores (21/30) foram múltiplos, 23,3%
(7/30) > 3 cm e 50% (15/30) recorrentes. Subexpressão foi encontrada em
13 dos 14 miRNAs estudados. Apenas o miR-10a foi superexpresso em
73,3% dos casos. Houve uma correlação marginal entre multicentricidade
e a superexpressão de miR-let7c (p=0,07). Nenhuma outra diferença foi encontrada na expressão dos miRNAs considerando os fatores prognósticos
clássicos.
Conclusão: Os perfis de expressão dos miRNAs estudados não estão associados com o tamanho do tumor, multicentricidade ou recorrência no
grupo estudado. Estudos adicionais serão necessários para definir um perfil
de miRNAs capaz de distinguir comportamento em pTaNIBG para ser empregado na prática clínica.
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COMPARAÇÃO RETROSPECTIVA DA CRIOABLAÇÃO RENAL PERCUTÂNEA VERSUS CRIOABLAÇÃO RENAL LAPAROSCÓPICA PARA TUMORES RENAIS
SAMUEL RIBEIRO JUNCAL*1; MICHAEL ORDON1; ZHAMSHID OKHUNOV1;
ACHIM LUSCH1; CASSIO ANDREONI2; JAIME LANDMAN1
1.UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE, ORANGE, ESTADOS UNIDOS;
2.UNIFESP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Neoplasia renal; crioablação; laparoscopia
Resumo:
A crioablação renal tem ganho um interesse crescente com o aumento na
detecção de pequenas massas renais (PMR). O objetivo do presente estudo
é comparar a eficácia oncológica e as taxas de complicações da crioablação
renal percutânea (CRP) sobre a crioablação renal laparoscópica (CRL) para
o tratamento de PMR.
Foi realizada uma revisão retrospectiva da nossa experiência com CRP e
CRL entre 2003 e 2013. Dados demográficos; características do tumor; dados perioperatórios e oncológicos; e resultados da função renal foram analisados.Crioablação renal foi realizada em 120 pacientes com 123 tumores
renais. Destes, 83 foram tratados com CRP e 40 foram tratados com CRL. As
duas abordagens foram semelhantes na idade, sexo, índice de massa corporal, etnia, escore ASA, e índice de comorbidade de Charlson ajustado pela
idade. Não houve diferença no tamanho médio do tumor (2.4 cm para CRP
vs 2.7cm para CRL; p= 0.193). Tumores multifocais e perihilar estiveram estatisticamente associados com CRL(p<0.001 e p=0.009; respectivamente).
Tumor anterior e posterior corresponderam, respectivamente, 77.9% e 13%
da CRP e 37.5% e 50% da CRL (p <0.0001). O tempo operatório médio
(minutos) foi menor para CRP (130.0 vs 170.0; p=0.002). CRP teve média
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Resumo:
ABSTRACT
Purpose: To analyze the immunohistochemical and mRNA expression of
SWI/SNF complex subunit Polybromo-1 (PBRM1) in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) and its impact on clinical outcomes.
Material and Methods: Two hundred and thirteen consecutive patients treated surgically for RCC between 1992 and 2009 were selected. A single pathologist reviewed all cases to effect a uniform reclassification and determined
the most representative tumor areas for construction of a tissue microarray.
In addition, mRNA expression of PBRM1 was analyzed by RT-PCR.
Results: Of the 112-immunostained ccRCC specimens, 34 (30.4%) were
PBRM1-negative, and 78 (69.6%) were PBRM1-positive. The protein expression of PBRM1 was associated with tumor stage (p<0.001), clinical stage
(p<0.001), pN stage (p=0.035) and tumor size (p=0.002). PBRM1 mRNA expression was associated with clinical stage (p=0.023), perinephric fat invasion (p=0.008) and lymphovascular invasion (p=0.042). PBRM1 significantly
influenced tumor recurrence and tumor related death. Disease specific survival (DSS) rates for patients whose specimens showed negative and positive
PBRM1 expression was 89.7% and 70.6%, respectively (p=0.017). Recurrence free survival (PFS) rates in patients with negative and positive expression of PBRM1 were 87.3% and 66.7%, respectively (p=0.048).
Conclusions: PBRM1-negative expression is a markedly poor prognosis
event in ccRCC. We encourage PBRM1 study by other groups in order to
validate our findings and confirm its possible role as a useful marker in the
management of patients with ccRCC.
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POTENCIAIS APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS PARA O CÂNCER DE BEXIGA
URINÁRIA NÃO-MÚSCULO INVASIVO: ASSOCIAÇÃO DA IMUNOTERAPIA COM P-MAPA E FLUTAMIDA
PATRICK VIANNA GARCIA*1; JOÃO PEDRO MALDONADO GATTO1; ISEU SILVA
NUNES2; NELSON DURAN1; WAGNER JOSÉ FÁVARO1
1.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL;
2.FARMABRASILIS, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de bexiga; imunoterapia; hormônios sexuais esteróides
Resumo:
O baixo grau de eficácia das atuais terapias contra o Câncer de Bexiga pode
estar relacionado à modulação dos receptores de hormônio sexuais esteróides nos mecanismos de reparo tecidual. Compostos capazes de atuar
sobre o sistema imune, tais como os imunomoduladores, são considerados
potenciais candidatos contra o câncer. Nesse cenário, destaca-se o imunomodulador P-MAPA que abre uma nova perspectiva para o combate de
alguns tipos de cânceres. Assim, os objetivos do presente estudo foram caracterizar os efeitos morfológicos e moleculares da imunoterapia intravesical
com P-MAPA em associação ao bloqueio dos ARs com flutamida no tratamento do câncer de bexiga não-músculo invasivo (CBNMI). Para a indução
do CBNMI, 20 ratas Fischer 344 foram anestesiadas e receberam uma dose
de 1,5 mg/Kg do carcinógeno N-metil-N-nitrosouréia (MNU) a cada 15 dias,
totalizando 4 doses. Os outros 5 animais que não receberam MNU foram
considerados como Grupo Controle (Grupo 1). Após a indução tratamento com MNU, os animais foram divididos em 4 grupos (n=5): Grupo MNU
(Câncer – Grupo 2): recebeu uma dose intravesical de 0,3 mL de soro fisiológico 0,9% por 6 semanas consecutivas; Grupo MNU+Flutamida (Grupo
3): recebeu injeções subcutâneas de 10 mg/Kg de Flutamida a cada 48 horas
por 6 semanas consecutivas; Grupo MNU+P-MAPA (Grupo 4): recebeu uma
dose intravesical de 5 mg/Kg de P-MAPA por 6 semanas consecutivas; Grupo MNU+Flutamida+P-MAPA (Grupo 5): recebeu o mesmo tratamento que
os Grupos 3 e 4. Após o tratamento, todas as bexigas urinárias foram coletadas e submetidas às análises histopatológicas e moleculares. Os resultados
demonstraram carcinoma com invasão de lâmina própria (pT1) no Grupo 2,
carcinoma papilífero (pTa) alto grau no Grupo 3 e hiperplasia papilífera no
Grupo 4. O Grupo 5 apresentou melhor recuperação histopatológica do estado de câncer do que a observada nos Grupos 3 e 4. Os níveis protéicos
para TLR2, TLR4, IRF-3, IFN-γ e BAX (apoptose) foram significativamente
maiores nos Grupos 4 e 5 em relação aos demais grupos. Assim, pode-se
concluir que tanto o tratamento com P-MAPA quanto sua associação com a
Flutamida ativaram o sistema imune inato (TLRs 2 e 4), resultando no aumento da via de sinalização para interferons (IRF-3 e IFN-γ). A maior ativação do
IRF-3 e IFN-γpromoveu aumento da apoptose, demonstrando resposta antitumoral mais eficaz. Finalmente, a associação do P-MAPA com a Flutamida
pode ser considerada uma importante alternativa terapêutica para o CBNMI.
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NA ERA DO ROBÓTICA EXISTE ESPAÇO PARA PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA?
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Próstata; câncer; laparoscopia
Resumo:
Introdução - o tratamento cirúrgico do câncer de próstata localizado evoluiu
ao longos dos últimos 20 anos. o padrão ouro prostatectomia radical aberta
foi substituída em grande parte pela cirurgia laparoscópica (pura e assistida por robô) como abordagem mais comum para tratar câncer de próstata
localizado. existe grande conflito na literatura com relação aos resultados
(impotência e incontinência urinária), mas os dados sugerem que o contrle
oncológico é semelhante.
Objetivos - avaliar resultados funcionais e oncológicos de prostatectomia
radical laparoscópica extraperitoneal, em uma época onde a cirurgia robótica ganha cada vez mais espaço.
métodos - de março de 2003 até dezembro de 2012 foram operados 675
pacientes por via extraperitoneal em nosso serviço. idade, estadio clínico,
psa pré-operatório e escore de gleason foram anotados. peso da peça no
pós-operatório, score final de gleason, status dos linfonodos, ocorrência de
margens positivas e estadio patologico foram considerados. cotinência foi
definida pelo não uso de forros. função erétil foi definida por ereção seguida
de intercurso sexual, usando ou não medicamento via oral.
Resultados - média de idade foi de 57,9 anos; média de psa foi 7,9 ng/ml;
taxa detransfusão foi 4%; tempo operatório foi de 155 +/- 48 minutos; score
de gleason das biópsias foi 6,2 +/- 1; estadio clínico dos pacientes foi: t1a-b
em 3%; t1c em 64,2%; t2a em 30,3%; t2b em 2,4%.
margens positivas de 15,4% para t2 e 44,3% para t3, e 26,7% para outros
estadios somados; depois de 2 anos de segmento a taxa de sucesso sem
recidiva foi 91%, taxa de potência 64%, sendo 87,5% para pacientes abaixo
de 60 anos de idade.
tempo médio de sonda 7 dias; tempo médio de internação 1,9 dias; taxa de
complicações cirúrgicas 6,1%; peso da próstata 56,7 gramas +/- 21 gramas;
score de gleason final foi 6,9 +/- 0,6; estadio patológico foi t2 em 45,5%.
Conclusões - a via extraperitoneal oferece resultados satisfatórios para prostatectomia radical, com as vantagens do procedimento laparoscópico puro
em relação à aberta. resultados funcionais e especialmente preservação
da potência são semelhantes aos da cirurgia aberta convencional. nos
ambientes onde não existe cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica pura
permanece como ótima opção para tratamento do câncer de próstata
localizado.
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PBRM1, A SWI/SNF COMPLEX SUBUNIT IS A PROGNOSTIC MARKER IN
CLEAR CELL RENAL CELL CARCINOMA.
WALTER HENRIQUES DA COSTA*; MARIANA REZENDE; RAFAEL MALAGOLI ROCHA; DIRCE MARIA CARRARO; STENIO DE CASSIO ZEQUI; GUSTAVO CARDOSO
GUIMARAES
AC CAMARGO CANCER CENTER, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Renal carcinoma; tumor marker; pbrm1
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Resumo:
INTRODUCTION: Gleason score discordance between biopsy and radical
prostatectomy (RP) specimens among prostate cancer patients occurs in up
to 40% of cases and has the potential to predict worse oncologic outcomes.
OBJECTIVES: To explore protective factors for Gleason score upgrading and
their impact on outcomes after surgery.
METHODS: Three hundred and forty-three consecutive patients were categorized with Gleason score 6 or less, 7 and 8-10 at biopsy and after prostatectomy. The Kaplan-Meier method was used to analyze disease-free survival, and independent predictors of Gleason score upgrading and downgrading
were determined using logistic regression analysis.
RESULTS: High prostate weight was considered a protective factor, decreasing upgrading risk of 2.4% for each 1g of prostate weight increase.
Gleason score upgrading between biopsy and RP specimens presented at
an increased clinical stage (p=0.019) and was also associated with adverse
pathological features, including high cancer volume in surgical specimens
(p=0.009), extraprostatic extension (p=0.04), positive surgical margins
(p<0.001), seminal vesicle invasion (p=0.003), and more significant tumors
(p<0.001). In multivariate analysis, biopsy Gleason score was used as an
independent prognostic factor and there was a significant difference in
disease-free survival between the groups (no discordance vs. upgrading)
(log-rank test: x2=4.28, df=1, P=0.039), with lower survival for the upgrading
group. However, there was no significant difference in disease-free survival
between the two Gleason groups (“2-6” to “7” vs. “7” to “7” ) when the final
Gleason score was “7” (log-rank test: x2=0.40, df=1, P=0.53).
CONCLUSIONS: Gleason score discordance between biopsy and RP specimens is substantial and has potential clinical significance in predicting worse
oncologic outcomes. Prostate weight is inversely related to score upgrading.
Protective effect of high prostate weight on this scenario warrants further
evaluation.

[387]

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO IMPACTO DO APRENDIZADO DA PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA NOS CASOS INICIAIS
BRUNO D. B. CARNEIRO*1; GUSTAVO BORGES MENDONÇA1; MARINA ZAMUNER1; ANDRÉ MEIRELLES SANTOS1; EDSON SCHNEIDER1; LEONARDO OLIVEIRA REIS2
1.PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.UNICAMP E PUCCAMPINAS,
CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Curva de aprendizado; prostatectomia radical ; videolaparoscopia
Resumo:
INTRODUÇÃO: A implementação de nova técnica cirúrgica implica em curva
de aprendizado com resultados subótimos, principalmente nos casos iniciais. Do ponto de vista ético é questionável realizar prostatectomia radical por
via laparoscópica quando se tem maior experiência com a via aberta.
OBJETIVOS: Avaliar o impacto do aprendizado da prostatectomia radical
laparoscópica em seus casos iniciais comparando os 10 primeiros casos por
via laparoscópica com 10 casos consecutivos por via aberta em serviço de
residência médica em urologia.
MÉTODOS: Comparamos os 10 primeiros casos laparoscópicos realizados por 2 cirurgiões preceptores da residência médica após treinamento e
sistematização da técnica (GRUPO A) com 10 casos consecutivos por via
aberta realizados por 2 médicos residentes no último ano de treinamento
em cirurgia urológica, “R5” (GRUPO B). Complicações foram classificadas
conforme critérios Clavien. Para o aprendizado da prostatectomia radical
por via laparoscópica, os 2 preceptores com experiência inicial em cirurgias
urológicas ablativas realizaram curso iminentemente prático no qual foram
expostos a 4 procedimentos cada um: auxiliando três prostatectomias laparoscópicas e realizando uma como cirurgião, sempre assessorados por tutores experientes.
RESULTADOS: Não houve diferença em relação ao perfil dos pacientes incluídos nos GRUPOS A e B, respectivamente: idade média (61,5 vs. 60 anos;
p=0,97), PSA médio (7,6 vs. 6,1 ng/dl; p=0,31), volume prostático médio (30
vs. 30 g; p=0,77), hemoglobina/ hematócrito médios (14,5/42,1 vs. 15,4/45,8;
p=0,31 e p=0,20), todos Gleason 3+3. Comparando os aspectos perioperatórios, não houve necessidade de transfusão ou complicações Clavien >I, e
a média de internação e tempo de sondagem foram semelhantes em ambos
os grupos: 3 dias e 14 dias, respectivamente. Também não houve diferença
significativa entre os GRUPOS A e B, respectivamente: hemoglobina/hematócrito médios no primeiro dia pós operatório (11,45/33,5 vs. 11,85/35,9;
p=0,34 e p=0,23) e débito médio do dreno (200 vs. 150 ml; p=0,52).
CONCLUSÕES: Considerando os resultados perioperatórios, não houve
diferença significativa entre as vias laparoscópica (casos iniciais) e aberta em
serviço de residência médica, sendo que podem ser consideradas equivalentes e seguras mesmo na curva de aprendizado.
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SERUM CROSSLINKED-N-TERMINAL TELOPEPTIDE OF TYPE I COLLAGEN (NTX) HAS PROGNOSTIC IMPLICATIONS FOR PATINETS WITH
INITIAL PROSTATE CARCINOMA.
FERNANDO JABLONKA*; MARCELO LANGER WROCLAWSKI; FERNANDO FONSECA; MARCOS TOBIAS MACHADO; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO; AURO
DEL GIGLIO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prostate cancer; prognosis; biomarkers
Resumo:
INTRODUCTION: NTx is a metabolite of type I collagen, the main constituent of bone matrix, which has been previously shown to be increased in patients with bone metastasis. We wanted to evaluate NTx role in sample PCa
patients at diagnosis when most of them have no overt bone involvement.
METHODS: Men with a histologic diagnosis of PCa at diagnosis were included. Serum Ntx was measured serially every 3 months up to two years by
ELISA with the osteomark® NTx Serum kit. RESULTS: 55 PCa patients with
a median age of 67 years (51 – 83), 86% with stage I, 4% with stage II, 2%
with stage III and 10% with stage IV were included. At entry median NTx was
of 14.65 nM and it did not correlate with age, Gleason score or PSA but we
observed a significant direct correlation with stage (p = 0.0094). With a median follow up of 23 months, at diagnosis, Seum Ntx correlated significantly
with biochemical recurrence (p = 0.012) as did Gleason score (p = 0.00056),
Stage (p = 0.012) and PSA (p < 0.0001). By multivariate analysis the only
2 independent variables significantly correlated with biochemical recurrence
were PSA (p = 0.046) and NTx (p = 0.021). CONCLUSION: We conclude
that Serum Ntx has potential prognostic value in PCa patients at diagnosis
and may improve current prognostic models. These data stress the potential
prognostic importance of bone metabolism biomarkers for PCa patients even
in the absence of overt bone involvement.
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HIGH PROSTATE WEIGHT AS A PROTECTIVE FACTOR AGAINST GLEASON SCORE DISCORDANCE BETWEEN BIOPSY AND RADICAL PROSTATECTOMY
LEONARDO OLIVEIRA REIS*; EMERSON ZANI; KHALED AHMED TAHA NETO;
LEANDRO FREITAS; FERNANDES DENARDI; ATHANASE BILLIS
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Biopsy; upgrade; prostate cancer
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Resumo:
Introduction: cell free plasma DNA (CF–pDNA) may have diagnostic and
prognostic value in patients with Prostate Cancer (PCa). Methods: We included 133 men with PCa and 33 controls. PCa patients had blood drawn
every 3 months for 2 years. CFpDNA was measured by spectrophotometry.
Results: CF-pDNA had an area under the curve of 0.824 with a sensitivity
of 66.2%, a specificity of 87.9% ,a positive and negative likelihood ratios of
5.46 and 0.39, respectively. There was no statistical significant correlation
between CF-pDNA levels at study entry with PSA, Gleason score, stage and
biochemical recurrence free survival(BRFS). However, with a mean follow up
of 13.5 months, we observed significantly shorter BRFS for patients with at
least one value above 140 ng/ mL of CF-pDNA during follow up (p= 0.048).
Conclusions: CF-pDNA is a potentially valuable biomarker for PCa diagnosis
and may have a prognostic role during follow-up of patients with PCa.
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DISTÂNCIA AUMENTA O RISCO DE NÃO COMPARECIMENTO À BIOPSIA
DE PRÓSTATA: DADOS DO PROGRAMA DE RASTREAMENTO DE BARRETOS
ROBERTO LODEIRO MÜLLER*1; GUSTAVO FRANCO CARVALHAL1; RODOLFO
BORGES DOS REIS2; EDMUNDO MAUAD1; ANDRÉ CARVALHO1; ELINEY FERREIRA FARIA1
1.HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS, BARRETOS, SP, BRASIL; 2.USPRIBEIRÃO PRETO, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; rastreamento; biópsia
Resumo:
Introdução: A detecção do câncer de próstata (CaP) em populações carentes em zonas carentes e pouco povoadas é desafiador, já que depende de
recursos que podem estar indisponíveis em locais remotos. Uma solução é
centralizar as biópsias de próstata, porém a distância ao centro diagnóstico
pode limitar o acesso da população a este procedimento.
Objetivo: Testar se a distância de pacientes recomendados a biópsia de
próstata a um centro diagnóstico interfere nas taxas de não comparecimento
a este procedimento, com dados de um grande banco de rastreamento de
câncer no Brasil.
Métodos: Entre 2004-7, 17.571 homens foram rastreados para CaP em 231
cidades em zonas rurais ou carentes em 7 Estados do Brasil. Critérios para
biópsia foram: (1) toque retal alterado, (2) PSA total > 4.0 ng/mL ou (3) entre
2.5−4 ng/mL com relação livre/total<=15%. Homens recomendados à biópsia foram contactados por carta enviada ao seu centro de saúde mais próximo. A indicação para a biópsia foi confirmada após reavaliação no Hospital
do Câncer de Barretos (HCB, em Barretos-SP). A distância de cada homem
para o HCB foi estimada usando a sua cidade através do sítio do “Google
Maps” e representada em gráfico contra as taxas de não comparecimento
usando a regressão LOWESS (“Locally Weighted Scatterplot Smoothing”).
Posteriormente, nós testamos se a distância aumentava o risco de não
comparecimento em um modelo de regressão logística ajustado para idade,
toque retal, educação, PSA. história familiar de CaP, e rastreameto prévio.
Resultados: Dos homens rastreados, 2.808 (16%) foram recomendados
para a biópsia e 2.130 (12.1%) compareceram ao centro. Em média, os homens que não compareceram eram mais velhos (68 x 66 anos), tinham mais
chance de ter toque retal normal (46,8 x 40,9%), moravam mais longe do
centro (770 x 260 km), eram mais analfabetos (34,6 x 21,8%) e haviam sido
menos rastreados no passado (36,4 x 46,7%) vs. os homens que compareceram (todos P<0,001). Taxas de não comparecimento aumentaram com a
distância ao centro diagnóstico no gráfico LOWESS (ver Fig. 1) e no modelo
ajustado (OR/100km: 1,16 IC95%: 1,14-1,18, P<0,001). Mesmo ao se excluir
homens que tiveram a indicação à biópsia suspensa antes do procedimento
(n=481), a significância estatística dos resultados não se alterou.
Conclusões: O risco de não comparecimento à biópsia de próstata aumenta
com a distância para o centro diagnóstico e deve ser considerado em estratégias de otimização do diagnóstico de CaP no Brasil.
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COMPARAÇÃO ENTRE NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCÓPICA COM
CLAMPEAMENTO EM BLOCO X SEM CLAMPEAMENTO EM TUMORES
DE COMPLEXICIDADE BAIXA E INTERMEDIÁRIA PELA CLASSIFICAÇÃO
DE R.E.N.A.L.
MARCOS TOBIAS MACHADO*; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; ALEXANDRE
STIEVANO CARLOS; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; RENATO MEIRELLES
MARIANO DA COSTA JR; ROBERTO VAZ JULIANO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia parcial; clampeamento; função renal
Resumo:
Introdução: Alguns trabalhos recentes têm sugerido que quanto menor o
tempo de isquemia quente durante a Nefrectomia Parcial Laparoscópica
(NPL), menor será a repercussão em longo prazo sobre a função renal. As
reais vantagens da NPL sem clampeamento quando comparada a cirurgia
com clameamento ainda não está suficientemente estudada.
Objetivo: Comparar os resultados em curto prazo da NPL com e sem clampeamento pareando os casos através do escore nefrométrico de R.E.N.A.L.
Métodos: Foram comparados 50 pacientes, 25 de cada grupo observandose os dados peri-operatorios e de função renal imediata e após 3 meses da
cirurgia. Todos os pacientes incluídos tinham clearance de creatinina maior
do que 60 ml/min. A ressecção sem clampeamento foi feita com bisturi harmônico associado a elevação da pressão do pneumoperitoneo a 25mmHg
nesse período.
Resultados: Em cada um dos grupos foram operados 15 casos classificados com de baixa complexidade e 10 de complexicidade intermediária. A
função renal basal foi semelhante nos dois grupos. Dos casos programados para o grupo sem clampeamento, 2 necessitaram de clampeamento por
sangramento, com tempo médio de clampe de 11 min. O tempo médio de
clampeamento do grupo com clampe foi de 28 min. Não houveram complicações perioperatorias graves nos dois grupos. O tempo operatório e a estadia hospitalar foi semelhante em ambos os grupos. O sangramento médio
foi maior no grupo sem clampeamento (400 X 250 ml), p=0,03 e 2 pacientes
necessitaram de transfusão no grupo sem clampe. Um paciente apresentou
margem positiva no grupo sem clampe e nenhum caso ocorreu no grupo
com clampeamento. A creatinina sérica no 2.o dia de pós-operatorio aumentou mais de 20% do valor basal em 2 casos sem clampeamento e em
5 casos com clampeamento (8 X 20%),p=0,04. Após 3 meses, não houve
diferença significativa na função renal entre os dois grupos.
Conclusões: Nesta série inicial de pacientes com tumores de ressecção de
complexidade baixa e moderada, a NPL sem clampe mostrou-se factível e
segura, com um maior sagramento intraoperatorio e melhor preservação da
função renal no período perioperatorio imediato. Não houve diferença na função renal 3 meses após a cirurgia. Maiores estudos serão necessários para
testar a cirurgia sem clampe em casos mais complexos e em pacientes com
função renal previamente reduzida.
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CELL FREE PLASMA DNA FOR THE DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP OF
PROSTATE CANCER PATIENTS.
MARCELO LANGER WROCLAWSKI*; OSEAS CASTRO NEVES NETO; FERNANDO
FONSECA; MARCOS TOBIAS MACHADO; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO;
AURO DEL GIGLIO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prostate cancer; biomarkers; prognosis
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MICRO RNA E APOPTOSE NO CÂNCER DE PRÓSTATA

PAPEL DO MICRO RNA 100 NO CONTROLE DE GENES EM LINHAGENS
CELULARES DE CÂNCER DE BEXIGA

ALEXANDRE ISCAIFE*; DENIS REIS MORAIS; NAYARA IZABEL VIANA; SABRINA
THALITA DOS REIS; MIGUEL SROUGI; KATIA RAMOS MOREIRA LEITE

DENIS REIS MORAIS*; SABRINA THALITA DOS REIS; NAYARA IZABEL VIANA;
NELSON GASPAR DIP JÚNIOR; KATIA RAMOS MOREIRA LEITE; MIGUEL SROUGI

FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Micro rna ; câncer; próstata

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Microrna; mir-100; câncer de bexiga

Resumo:
Introdução: micro RNA (miRNA) são uma classe de RNA não codificantes
responsáveis pelo controle da expressão de pelo menos 30% dos genes humanos. Regulam importantes processos celulares como proliferação e apoptose e suas alterações estão relacionadas ao desenvolvimento e progressão
de neoplasias. Recentemente demonstramos alterações na expressão de
miRNA na progressão do câncer de próstata (CaP). A apoptose é o processo de morte celular programada fundamental no desenvolvimento celular do tecido normal e neoplásico e as vias intrínsecas que controlam esse
processo são vitais para o entendimento e desenvolvimento de terapêuticas
para o câncer de próstata. Nosso objetivo foi estudar o papel de miRNA na
apoptose em linhagens de CaP.
Método: miRNA 100, 145 e 373 e seus anti-miRNA foram transfectados nas
linhagens DU145 e LNCAP com lipofectamina. Após 72h foram avaliados os
índices de apoptose por citometria de fluxo apos coloração com anexina-VFITC/PI. O teste t de Student foi utilizado com o nível de significância de 5%.
Resultados: Em DU145 miR100 e miR373 reduziram apoptose em 65%
(p=0,004) e 29% (p=0,04) respectivamente em relação ao controle. miR145
promoveu aumento da apoptose em 24% sendo essa diferença marginal em
relação ao controle (p=0,08). Em LNCAP o miR100 apresentou um comportamento oposto aumentando apoptose em 20% em relação ao controle
(p=0,02). Nessa linhagem não observamos diferenças apos a transfeccao de
miR145 ou 373.
Conclusão: Os miRNAs apresentam papéis diferentes com relação à apoptose conforme a linhagem celular. Em DU145 os miR100 e 373 podem ser
considerados oncomiRs reduzindo a apoptose enquanto o miR145 se confirma como um supressor de tumor induzindo a apoptose nessa linhagem de
CaP. O conhecimento do papel dos miRNA na fisiopatologia das diferentes
neoplasias deve ser aprofundado visando sua utilização na determinação do
prognostico e em novas abordagens no tratamento de tumores.

Resumo:
Introdução: Micro RNA (miR) são moléculas de RNA não codificadoras, com
importante papel no controle da expressão gênica, envolvido em vários
processos celulares fisiológicos e patológicos, incluindo o câncer. Recentemente, correlacionamos a subexpressão de miR-100 com câncer de bexiga
(CaB) de baixo grau não-invasivo. Nosso objetivo neste estudo foi analisar
o papel do miR-100 no controle da expressão de alguns dos seus supostos
genes alvos em linhagens celulares de CaB, que podem ser importantes na
progressão dessa neoplasia.
Métodos: As linhagens celulares de CaB RT4 e T24 foram transfectadas com
pré-miR-100 e seu respectivo controle usando Lipofectamine 2000. Após
24 h analisamos a expressão dos genes THAP2, BAZ2A, mTOR, SMARCA5
e FGFR3 por
 qRT-PCR e após 48 h a expressão das proteínas por Western
Blot.
Resultados e Conclusão: Após a transfecção com o pré-miR-100 observamos uma redução significativa da expressão dos genes mTOR (53%,
p=0.006), SMARCA5 (69.6%, p=0.007) e BAZ2A (53%, p=0.029) nas células
RT4, enquanto que na linhagem T24 foi observada uma redução significativa
apenas de mTOR (30.7%, p=0.02) e SMARCA5 (39.2%, p=0.01). Considerando a expressão proteica houve redução de 30% a 49,5% nas células
RT4 e de 22,5% a 57% nas células T24. Nossos resultados demonstram
que miR-100 pode desempenhar um papel importante no CaB regulando
genes importantes no controle da estabilidade cromossômica, proliferação
e sobrevivência celular.
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Resumo:
Introdução: Micro RNAs (miRs) regulam a expressão de mais de um terço
dos genes e tem papel importante no desenvolvimento e progressão de tumores podendo atuar como supressores de tumor (tsmiR) ou oncomiRs. Já
havíamos demonstrado que, na transição do câncer de prostata (CaP) localizado para metastático, há uma perda de expressão de miR-100. Inversamente, níveis mais elevados de miR100 relacionam-se com maior chance
de recidiva bioquímica pós prostatectomia radical. Isso sugere que miR-100
é contexto-dependente, atuando como oncomiR e como tsmiR. Genes são
previstos como alvos de miR100 relacionados a proliferação, sobrevivência
célular, e stabilidade cromossômica. Nosso objectivo é demonstrar o papel
de miR100 no controle de alguns genes em linhagens de CaP.
Métodos: As linhagens de CaP DU145 e PC3 foram transfectadas com prémiR-100 e seu respectivo controle usando Lipofectamina 2000. A expressão
dos genes mTOR, FGFR3, THAP2, SMARCA5 e BAZ2A foi realizada com
qRT-PCR após 24 h e a expressão das proteínas utilizou a técnica de Western Blotting, após 48h.
Resultados e Conclusão: A expressão dos genes mTOR (p = 0,025), THAP2
(p = 0,038), SMARCA5 (p = 0,001) e BAZ2A (p = 0,006) reduziu significativamente em DU145, enquanto na PC3 somente o mTOR apresentou um nível
de expressão significativamente reduzido. A expressão proteica reduziu-se
em 34% a 69% em DU145 e em 34% a 68% em PC3. Demonstramos que
miR100 em CaP pode ser considerado contexto-dependente controlando
tsmiR controlando mTOR e oncomiR promovendo a instabilidade cromossômica e a inibição da apoptose controlando BAZ2, SMARCA5 e THAP2.
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EXPERIENCIA PRELIMINAR COM ADRENALECTOMIA PARCIAL LAPAROSCÓPICA COM PRESERVAÇÃO VASCULAR
PABLO ALOISIO LIMA MATTOS*; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; RENATO
MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; ROBERTO VAZ JULIANO; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO; MARCOS TOBIAS MACHADO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adrenalectomia parcial; laparoscópica; preservação
Resumo:
Introdução: A adrenalectomia parcial laparoscópica é tecnicamente desafiadora em virtude da localização da lesão, ressecção segura e preservação
da porção normal mantendo uma vascularização viável. A cirurgia em casos
selecionados pode oferecer resultados e morbidade semelhantes à adrenalectomia total, com a potencial vantagem de preservação da função da
adrenal.
Objetivos: Apresentamos nossa experiencia preliminar com adrenalectomia
parcial laparoscópica em pacientes com nódulos únicos <3m, glandula única
e expectativa de preservação de pelo menos metade da glândula. Realizamos a dissecção com o selamento de vasos de maior calibre apenas depois
da perfeita definição dos limites de ressecção da adrenal.através da visualização dos limites ou utilizando USG intraoperatoria.
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Métodos: Realizamos adrenalectomia parcial esquerda (3 casos) e direita (2
casos) laparoscópica transperitoneal com instrumental padrão. Realizamos
o procedimento com 3 a 4 portais. Os tempos cirúrgicos principais foram:
Posicionamento do paciente em decúbito lateral; Acesso transperitoneal;
Dissecção o retroperitôneo e identificação da adrenal; Dissecção da adrenal
e sua lesão; Ressecção da lesão adrenal com bisturi ultrassônico.
Resultados: A duração média dos procedimentos foi de 150 minutos. Não
houve conversão nem complicações operatórias. O tempo de permanência
hospitalar foi de 1-2 dias. O anatomopatológico mostrou ressecção completa dos adenomas e os exames funcionais realizados após 3 meses mostrou
boa função da adrenal em todos os casos
Conclusões: A adrenalectomia parcial laparoscópica é factível e tem baixa
morbidade. Um procedimento respeitando a vascularização da glandula
remanescente parece preservar uma adequada função em casos selecionados.

e tratamento da doença metastática no câncer de pênis. Um número maior
de pacientes portadores desta enfermidade, deverá ser avaliado para validação do método como já ocorreu com os portadores de câncer de mama
e melanoma.
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NOVAS PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS PARA O TRATAMENTO DO
CÂNCER DE PRÓSTATA: EFEITOS DO IMUNOMODULADOR P-MAPA
LETÍCIA MONTANHOLI APOLINÁRIO*1; PATRICK VIANNA GARCIA1; ISEU SILVA
NUNES2; NELSON DURAN1; WAGNER JOSÉ FÁVARO1
1.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP), CAMPINAS, SP,
BRASIL; 2.FARMABRASILIS, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; imunoterapia; histopatologia
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Resumo:
A próstata é o local mais frequente de doenças neoplásicas nos homens.
As falhas das atuais terapias contra o câncer de próstata (CP) decorrem
da inabilidade de alcançar o completo controle local do tumor e impedir
sua progressão. A utilização da imunoterapia vem se tornando uma opção
terapêutica valiosa no tratamento de câncer. Nesse contexto, destaca-se o
imunomodulador P-MAPA (agregado polimérico anidrídico fosfolinoleatopalmitoleato de amônio e magnésio), desenvolvido pela Farmabrasilis. Os
objetivos deste estudo foram verificar os efeitos histopatológicos do imunomodulador P-MAPA no tratamento do CP quimicamente induzido em ratos.
Para a indução do CP, 10 ratos Fischer 344 receberam na cápsula da próstata ventral (PV) uma dose de 1,5 mg/Kg do carcinógeno N-metil-N-nitrosouréia (MNU) a cada 15 dias, totalizando 2 doses. Após indução com MNU,
os animais receberam injeções subcutâneas de 5 mg/Kg de Cipionato de
Testosterona duas vezes por semana durante 120 dias. Os outros 5 animais
que não receberam MNU foram considerados como Grupo Controle (Grupo
1). Após a indução com MNU, os animais foram divididos em 2 grupos (n=5)
que receberam tratamento por 30 dias: Grupo Câncer (Grupo 2): recebeu injeções subcutâneas de 5 mL/Kg de solução fisiológica 0,9%, três vezes por
semana; Grupo Câncer+P-MAPA (Grupo 3): recebeu injeções subcutâneas
de 5 mg/Kg de P-MAPA três vezes por semana. Os resultados demonstraram que 100% dos animais do Grupo 2 apresentaram CP, sendo tumor
baixo grau (20%), grau intermediário (60%) e alto grau (20%). Também, 80%
desses animais apresentaram neoplasia intraepitelial alto grau (HGPIN) e
atrofia inflamatória proliferativa (PIA). O Grupo 3 apresentou redução de 80%
da ocorrência de tumor e de outras alterações histopatológicas, sendo que
HGPIN e PIA ocorreram em 60% e 20% dos animais, respectivamente. A
relação peso da PV/peso corporal foi significantemente maior no Grupo 2
em relação ao Grupo 1 (p<0,01). No Grupo 3, os valores dessa variável foram
significantemente menores em comparação ao Grupo 2 (p<0,05) e assemelharam-se ao Grupo 1. Assim, pode-se concluir que o modelo de indução
química com MNU foi eficaz no desenvolvimento de tumores prostáticos
(100% de lesão), tornando-o uma ferramenta valiosa para futuros estudos
com CP. Ainda, a imunoterapia com P-MAPA apresentou importante efeito
antitumoral, levando à recuperação histopatológica da próstata. Finalmente,
o P-MAPA pode ser considerado como promissora terapia contra o CP.
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LINFONODO SENTINELA E LINFADENECTOMIA INGUINAL SELETIVA NO
CANCER DE PENIS: EXPERIENCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE CANCER
FELIPE MONNERAT LOTT*; MANUEL VILELA; GUSTAVO RUSCHI BECHARA; PEDRO FRADE CARNEIRO; ANTONIO ORNELLAS SOUZA; FRANZ SANTOS CAMPOS
INCA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de penis; linfadenectomia; linfonodo sentinela
Resumo:
Introdução: O câncer de pênis é uma enfermidade com maior incidência
na população de baixa renda, sobretudo no Norte e Nordeste do Brasil.
A chance de cura quando há doença linfonodal gira em torno de 20%. A
linfadenectomia inguinal bilateral (tratamento padrão ouro para estadio T2
moderadamente diferenciado ou superior) possui alta morbidade. A linfadenectomia inguinal seletiva é um procedimento bem menos agrassivo e que
pode ter a mesma eficácia.
Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo realizar a validação do método de linfadenectomia dinâmica do linfonodo sentinela no câncer de pênis.
Método: Realizada a análise de 11 pacientes portadores de câncer de pênis no estágio clínico T1-T3, N0-N1, submetidos à linfadenectomia inguinal
clássica bilateral, precedida da biópsia seletiva do(s) linfonodo(s) sentinela(s)
evidenciado(s) à linfocintilografia após a injeção peri-tumoral de 60Mbq de
fitato de Tc 99m.
Resultados (tabela 1):
Tabela 1
Número e
Estadiamento localização
LHP
Paciente Idade
Citologia
clínico
dos linfonodos congelação
captados

Estadiamento cirúrgico
LHP parafina

1

67

T3N0M0

01 à direita e
negativo
01 à esquerda

positiva

T2N1M0

2

73

T2N0M0

0

negativo

negativa

T1N0M0

3

62

T3N0M0

01 à esquerda negativo

negativa

T3N0M0

4

78

T3N0M0

01 à esquerda negativo

negativa

T1N0M0

5

66

T1N0M0

0

negativo

negativa

T1N0M0

6

58

T1N0M0

01 à esquerda negativo

negativa

T1N0M0

7

64

T3N1M0

0

negativo

negativa

T2N0M0

negativa

T1N0M0

8

63

T2N0M0

01 à direita e
negativo
01 à esquerda

9

51

T2N0M0

0

negativa

T1N0M0

negativa

T2N1M0

negativa

T2N0M0

negativo

10

61

T2N0M0

01 à direita e
positivo
01 à esquerda

11

51

T2N1M0

01 à direita e
negativo
01 à esquerda
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PERFIL DE EXPRESSÃO DE GENES APÓS TRATAMENTO NEOADJUVANTE DE CARCINOMA DE CÉLULAS CLARAS DO RIM COM SUNITINIB.
SABRINA THALITA DOS REIS*; CARLOS DZIK; NELSON GASPAR DIP JÚNIOR;
JOSE PONTES; MIGUEL SROUGI; KATIA RAMOS MOREIRA LEITE
FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de rim; sunitinib; microarray
Resumo:
Introdução: O tratamento do carcinoma de células renais do tipo células
claras (CCRCC) sofreu grandes modificações nos últimos anos com a introdução de drogas alvo moleculares. Isso foi possível pelo conhecimento
da biologia molecular dessa neoplasia que é baseada na perda de função

Dos 11 pacientes do estudo, 9 estão vivos e com sobrevida livre de recorrência de 11 anos. Houve 2 mortes câncer não específica em pacientes pN0.
Conclusão: A linfadenectomia com seleção do linfonodo sentinela detectado
pela injeção de radioisótopo parece ser um método confiável de detecção
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do gene VHL que tem como principal atividade a regulação negativa de
HIF. Esse por sua vez induz a sobrevida e crescimento celular e promove
a angiogênese através da transcrição de genes, sobretudo relacionados
aos receptores tirosina quinase (TK). Objetivo: identificação de genes diferencialmente expressos em espécimes cirúrgicos de pacientes tratados de
modo adjuvante com o inibidor tirosina quinase (TKI) SUNITINIB, para o
entendimento das vias moleculares de atividade da droga. Método: Estudo
prospectivo baseado na pesquisa de genes diferencialmente expressos pela
técnica de microarray de espécimes cirúrgicos de 5 pacientes com diagnóstico de CCRCC que receberam de modo adjuvante SUNITINIB por 12
semanas, comparados com pacientes operados imediatamente após o diagnóstico. Resultados: Dois grupos de genes se mostraram significativamente
subexpressos nos tumores tratados em relação aos não tratados, aqueles
relacionados a “resposta ao trauma” e a “estímulos externos”. Os principais são TFPI, IGFBP1, CXCL6, SCN9, CCL20, SSTR1 e FGB. Conclusões:
Demonstramos de modo inédito que o tratamento do CCRCC leva a redução
de expressão de genes relacionados a permeabilidade capilar, angiogênese,
sobrevivência e proliferação celular. Esse conhecimento é importante para
que sejam esclarecidos fenômenos relacionados aos mecanismos de ação e
de resistência ao tratamento com TKI.
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ALTERAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO APÓS REVISÃO POR
UROPATOLOGISTA EM CENTRO DE REFERENCIA PARA O TRATAMENTO
DO CÂNCER DE PRÓSTATA
KATIA RAMOS MOREIRA LEITE*1; GUSTAVO NADER MARTA2; ELTON TRIGO
LEITE2; GABRIELA SILVA SIQUEIRA2; SAMIR ABDALLA HANNA2; JOÃO LUIS
SILVA2; GEORGE CAMARA LOPES3
1.LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO MÉDICA DA DISCIPLINA DE UROLOGIA DA USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
DO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL;
3.FMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Braquiterapia; uropatologia; próstata
Resumo:
Introdução e objetivo: Braquiterapia é uma opção para o tratamento de pacientes com câncer de próstata de baixo risco. O risco é baseado nos níveis de
PSA (<10 ng/mL), estádio clínico (<T2c) e escore de Gleason (GS≤6). Nessas circunstâncias o controle bioquímico a longo tempo atinge 95%. Para
tumores de risco intermediário (GS=7, e/ou PSA>10 e <20 ng/mL) o controle
bioquímico em 5 anos cai para 70% e outras opções terapêuticas devem ser
consideradas. Múltiplas publicações descrevem uma falta de acurácia na
avaliação de GS que é em geral subestimado mesmo entre uropatologistas
experientes. Nosso objetivo é avaliar alterações na avaliação de risco do
CaP após reavaliação das lâminas de biópsia por uropatologista experiente
em serviço de referência para o tratamento do CaP. Método: Entre janeiro de
2000 a dezembro de 2007, 394 homens com diagnóstico de CaP foram avaliados na nossa instituição para serem tratados com braquiterapia As lâminas
de 183 desses pacientes foram revistas por um único uropatologista. A idade
média dos pacientes foi de 64,2 anos (DP 8,4) PSA médio 6,42 ng/mL (DP
3,23).Resultados: Alteração na classificação de risco ocorreu em 59 (32,4%)
casos. A principal alteração foi em relação ao GS. Em 46 (78%) GS era maior
que previamente avaliado. Em 36 (78,3%) GS mudou de 4,5 ou 6 para 7.
Em 6 (13%) mudou de 7 para 8 e em 4 (8,7%) mudou de 5 ou 6 para 8. Em
12 (20%) casos o GS definitivo foi mais baixo que o previamente avaliado.
Nove (75%) casos foram considerados GS=6 sendo o GS prévio 7. Em 2
casos de GS 8 após a revisão foram diagnosticados como 5 e 6. Um caso
GS=8 foi considerado como 7. Um (1.7%) caso o uropatologista não diagnosticou câncer na biópsia. Além do GS, em 25 (42,4%) casos o número de
fragmentos afetados por tumor era maior do que o previamente descrito.
Conclusão: A revisão de lâmina por uropatologista permanece essencial em
um centro de radioterapia de referência para o tratamento de CaP desde que
em um terço dos casos ocorre uma mudança na classificação de risco de
baixo grau para grau intermediário e alto o que pode impactar no resultado
do tratamento.
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PAPEL DA ESCALA NEFROMÉTRICA R.E.N.A.L NA PREDIÇÃO DE RESULTADOS PERI E PÓS OPERATÓRIOS DE NEFRECTOMIA PARCIAL
LAPAROSCÓPICA.
LUCAS TEIXEIRA E AGUIAR BATISTA*; MARCELO BRANDT; CLAUDIO GALENO;
IURI C SILVA; ALINE B PINHEIRO
UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia parcial; tumor renal; laparoscopia
Resumo:
Introdução: A nefrectomia parcial laparoscópica representa uma opção
de tratamento já estabelecida para Carcinoma de Células Renais < 4cm
clinicamente localizados (T1a), além de estar relacionada a menor morbimortalidade pós operatória. A escala nefrométrica R.E.N.A.L é um sistema
quantitativo padronizado que quantifica a complexidade dos tumores renais.
Objetivos: Analisar a eficácia da escala nefrométrica R.E.N.A.L em predizer
resultados peri e pós operatórios após nefrectomia parcial laparoscópica.
Metodologia: Foi realizado uma coorte prospectiva e descritiva, de abordagem qualitativa, utilizando dados de pacientes submetidos à nefrectomia
parcial laparoscópica de 2010 a 2013, dividos em três categorias (baixa,
moderada, elevada complexidade) de acordo com a complexidade do tumor
avaliada através de valores obtidos na escala R.E.N.A.L (4-6, 7-9, 10-12),
com resultados avaliados por grupo. Resultados: Dentre os 29 pacientes
analisados, 11 (37,9%) tinham tumores renais de baixa complexidade, 18
(62,1%) de moderada complexidade, não havendo pacientes com tumores
de elevada complexidade. Nenhum paciente do estudo apresentou complicações perioperatórias. As taxas de complicações pós operatórias foram
de 9% no primeiro grupo e 33% no segundo. O tempo médio de isquemia
quente nos grupos analisados foi de 23 e 33 minutos no primeiro e no segundo, respectivamente. Conclusão: A escala nefrométrica R.E.N.A.L é eficaz na
predição de complicações pós operatórias em pacientes submetidos à nefrectomia parcial laparoscópica, sendo a taxa de complicações diretamente
proporcional a categoria da complexidade tumoral.
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A NEW PROPOSAL OF NEPHROMETRY FOR LAPAROSCOPIC PARTIAL
NEPHRECTOMY: THE RENAL-L
ANDRÉ COSTA MATOS*1; MARCOS FRANCISCO DALLOGLIO2; ALEXANDRE
CRIPPA SANT’ANNA2; JOAO ALEXANDRE JUVENIZ2; RAFAEL FERREIRA COELHO2
1.HOSPITAL SÃO RAFAEL, SALVADOR, BA, BRASIL; 2.ICESP, SÃO PAULO,
SP, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia parcial; neoplasia renal; nefrometria
Resumo:
Introduction and objective: The renal score system has been validated in multiple open, laparoscopic and robotic partial nephrectomy series. However,
we believe that, specially in laparoscopic surgery, the location of tumors in
upper pole or in posterior surface of the kidney, makes the surgical procedure
more challenging.
The aim of this study was to describe a modified RENAL score system by
increasing the score given to tumor location in upper pole or in posterior
surface of the kidney; we analyzed if modified RENAL score is superior in
predicting perioperative outcomes after laparoscopic partial nephrectomy.
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Methods: Between January 2010 and June 2012, 320 patients underwent
radical or partial nephrectomy at our institution for treatment of renal cancer.
Of these, 173 patients had tumor <7cm and were included in prospective
study. Pacients with chronic renal failure, solitary kidney, previous renal or
upper abdomen surgery or with nephrolithiasis were excluded. Seventy one
were selected according to the inclusion and exclusion criteria. We applied
the RENAL and the RENAL-L scores to 40 patients who underwent LPN
Results: The median operative time was 173 minutes, the median warm ischemia time was 18 minutes; median estimated blood loss (EBL) was of 250
ml and LOS 3 days. Only 1 (2.5%) patient received blood transfusion. There
were no cases of total nephrectomy. The complication rates were 12.5% of
patients presenting Clavien> 3.
In patients with RENAL-L > 10, the odds of having operative time > 180
min and warm ischemia > 20 min increases by 2.3 (p=0,05) and 4,9 times
(p=0,018) respectively. RENAL-L was not correlated with of EBL or major complications (Clavien>3). The RENAL was correlated only with operative time. Patients with score > 8 had 6.06 times greater chance of having
surgery duration > = 180 (p=0,017). RENAL score did not correlated with
warm ischemia time, EBL or complications (Clavien >3).
Conclusion : RENAL-L was superior to RENAL in predicting warm isquemia
time during laparoscopic partial nephrectomy. These results are in accordance to our impression that superior pole or posterior tumor location are
more challenging, increasing operative time and warm ischemia time
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PROBABILIDADE DE METASTASES EM PACIENTES COM DIAGNOSTICO
CIRURGICO DE ADENOCARCINOMA DA PROSTATA GLEASON 6
JOSÉ CARLOS MESQUITA*1; ORLANDO CONSTANTINI MESQUITA1; GIULIANA
ROSSI FARIA1; CARLO COSTANTINI MESQUITA2; FRANCESCO COSTANTINI
MESQUITA3; EDUARDO MACIEL NARVAES1
1.FAMERP, S. J. DO RIO PRETO, SP, BRASIL; 2.FACULDADE DE MEDICINA SAO CAMILO, SAO PAULO, SP, BRASIL; 3.FACULDADE DE MEDICINA
BARAO DE MAUA, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; gleason; prostatectomia
Resumo:
INTRODUÇÃO: É importante ter conhecimento da evolução do câncer de
próstata para melhor administrar a doença, propondo para o paciente a
estratégia de tratamento mais eficaz. OBJETIVO: Avaliação de metástases
em pacientes prostatectomizados, o qual foram diagnosticados devido alteração no PSA e, a peça cirúrgica mostrou adenocarcinoma Gleason 6.
MÉTODOS: Entre Janeiro de 2000 e Dezembro de 2012 avaliamos 96 pacientes submetidos a prostatectomia aberta, com exames clinico patológicos coletados após cirurgia e avaliados 3,6,12 meses e, após anualmente.
A recorrência bioquímica foi definida como o valor de PSA menor ou igual a
0,2 ng/ml. Destes pacientes 93 não apresentaram recorrência bioquímica de
doença significativa. Apenas 3 apresentaram uma recorrência tardia, sendo
que 02 tinham nódulos em zona de sutura e, a nova biopsia mostrou Gleason 7; e outro paciente foi submetido a Radioterapia por ter Double Time de
PSA em 13 meses. CONCLUSÃO: O risco de recorrência bioquímica pós
prostatectomia radical em pacientes com Gleason 6 é extremamente baixo.
A grande maioria tem uma resposta completa, duradoura e sem metástases,
sugerindo que as metástases são mais frequentemente atribuídas a doença
local. A falta de potencial metastático de tumor da próstata Gleason 6 tem
implicações significativas para estratégias futuras que visem a detecção e
tratamento do câncer da próstata. Assim todo Gleason maior que 7 a vigilância ativa tem que ser muito cuidadosa e criteriosa.
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AVALIAÇÃO DA RETIRADA PRECOCE DO CATETER VESICAL APÓS
PROSTATECTOMIA RADICAL RETROPÚBICA
THARCISIO GÊ OLIVEIRA*1; LUIZ RONALDO ALBERTI2; DENNY FABRICIO MAGALHÃES VELOSO2; JOSÉ DAVID KARTABIL2; ROGÉRIO SAINT-CLAIR PIMENTEL MAFRA2; CARLOS AUGUSTO ÁGLIO2
1.HOSPITAL METROPOLITANO - SERRA - ES, VITORIA, ES, BRASIL;
2.SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia radical; câncer de próstata; cateter vesical
Resumo:
Introdução: O tratamento do câncer de próstata através da prostatectomia
radical está associado ao uso de cateter vesical de demora (CVD) por período variável e a redução deste período tem sempre sido buscada.
Objetivos: Avaliar a possibilidade de retirada precoce do CVD (3 e 5 dias)
após prostatectomia radical retropúbica (PRR) com anastomose vesicouretral por sutura contínua. Avaliar, também, taxas de infecção do trato urinário
(ITU), estenose da anastomose vesicouretral e continência urinária comparada à retirada habitual (10 a 14 dias).
Método: No estudo foram avaliados, prospectivamente, 64 pacientes submetidos à PRR por câncer de próstata. Os pacientes foram divididos, aleatoriamente, em três grupos: Grupo A (n = 24) permanência do cateter por
três dias; Grupo B (n = 20) permanência do cateter por cinco dias; Grupo C –
Controle (n = 20) permanência do cateter por 10 a 14 dias. Todos os pacientes foram submetidos ao mesmo tipo de cirurgia e anastomose vesicouretral.
Resultados: Os pacientes foram avaliados por período de 9 a 15 meses. A
média de idade geral foi de 66,1 ± 6,8 anos e a média dos valores séricos
do PSA foi de 9,2 ± 6,1 ng/mL. O tempo cirúrgico médio foi de 118 ± 30,2
minutos. Não houve necessidade de hemotransfusão e não houve óbitos
relacionados à operação. Somente 1 paciente apresentou retenção urinária
(grupo A – 4,2%). Identificou-se ITU em 8,3% dos pacientes do grupo A, em
5% do grupo B e em 30% do grupo C (p = 0,0134). Não ocorreram casos de
estenose da anastomose vesicouretral no período de seguimento citado. A
taxa de continência imediata foi de 50% para o grupo A, 35% para o grupo B
e 5% para o grupo C (p = 0,0053). Somando os grupos A + B o resultado foi
de 43,2% de continência imediata. Em relação à continência precoce (até 30
dias após a retirada do cateter), encontrou-se um percentual de 67% para o
grupo A, 60% para o grupo B e 35% para o grupo C (p = 0,0932). Nos grupos
A + B o resultado foi de 63,6% de continência precoce.
Conclusão: É possível a retirada precoce do cateter vesical demora com um
risco aceitável de retenção urinária no pós-operatório. A retirada precoce do
cateter vesical parece reduzir as chances de ITU, mas não apresenta influência nas taxas de esclerose de colo vesical. A continência urinária ocorreu
mais precocemente nos pacientes que permaneceram menos tempo com
o cateter vesical, porém, em longo prazo, os resultados parecem ser semelhantes.
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THE IMPACT OF BODY INDEX ON PERIOPERATIVE OUTCOMES IN
ROBOTIC ASSISTED RADICAL PROSTATECTOMY: A PROPENSITYMATCHED STUDY
CLÁUDIO WILLIAM ALVES PEREIRA*; HAIDAR ABDUL MUHSIN; RAFAEL FERREIRA COELHO; KENNETH PALMER; GEORGE EBRA; VIPUL PATEL
GLOBAL ROBOTICS INSTITUTE, CELEBRATION, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Prostate cancer; robotic surgery; obesity
Resumo:
OBJECTIVE: Excessive weight and its impact on prostate cancer have been
studied extensively. However, the results have been inconsistent and not
clearly defined. Our objective is to assess the perioperative outcomes in a
large cohort of robotic assisted radical prostatectomy (RARP) patients, stratifyied by body mass index (BMI) and performed by a single surgeon (VP).
METHODS: 2,924 patients underwent RARP and were stratified into two
groups: BMI < 30 and BMI >= 30). The BMI < 30 cohort consisted of 2,095
patients (71.6%) and the BMI >= 30 had 829 patients (28.4%). The two cohorts were propensity matched using a multivariable model and comprise the
clinical material for this comparative analysis.
RESULTS: Preoperative risk factors were comparable for the two groups.
Mean operative time was 76.1 ± 12.7 minutes in non-obese patients and 78.7
± 14.1 min in obese patients (P < 0.001). Estimated blood loss in the nonobese group was 119.1 ± 88.0 cc and 128.9 ± 56.8 cc in the obese group for
(P = 0.020). In the non-obese group 5 patients (0.6%) were transfused and
none in the obese group (P = 0.031). The rates of intraoperative and postoperative complications and the presence of positive surgical margins were
similar for the 2 groups. The hospital length of stay was also comparable for
the 2 groups (1.2 days).
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NEFRECTOMIA PARCIAL VIDEOLAPAROSCÓPICA: EXPERIÊNCIA DE 5
ANOS EM SERVIÇO DE RESIDÊNCIA DE UROLOGIA
RAPHAEL LAHR VASCONCELLOS SAMPAIO*; CARLOS EDUARDO SILVA; THOMAS VALLEZI BATTAGLIA; LEONARDO NETO WELTER; FERNANDO MEYER;
JOSE MAURICIO FREHSE
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HNSG, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia parcial; laparoscopia; isquemia quente
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Resumo:
OBJETIVO
Relatar a experiência de um serviço de residência em Urologia na execução da nefrectomia parcial videolaparoscópica em pacientes com
doença localizada.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram analisados 75 pacientes submetidos à nefrectomia parcial laparoscópica entre junho de 2008 e março de 2013. Todos os procedimentos
foram realizados por um grupo de cinco cirurgiões do mesmo serviço e
experiência equivalentes em cirurgia laparoscópica. As indicações para
procedimento poupador de néfrons eram: em pacientes com insuficiência
renal crônica, risco de insuficiência renal (taxa filtração glomerular inferior
a 45 ml/min), diabetes e ausência de rim contra-lateral. Todas as lesões
foram avaliadas pelo mesmo serviço de patologia.
RESULTADOS
Do total de 75 casos, 54 (72%) eram carcinoma de células renais, 5 (6,6%)
angiomiolipomas , 3 (4%) cistos renais hemorrágicos, 3 (4%) carcinomas
cromófobos, 3 (4%) pielonefrites crônicas, 1 (1,3%) neoplasia fusocelular
de baixo grau, 4 (5,3%) oncocitoma, 1 (1,3%) adenoma metanéfrico e 1
(1,3%) cisto renal simples ( Bosniak 4) . A peça cirúrgica variou entre 1,5
e 16 cm de diâmetro (média de 4,08 cm) e o tumor entre 0,7 e 10 cm de
diâmetro (média de 3,20 cm). Grau histológico de Furhmann (I = 10; II =
25; III = 12; IV = 2, em cinco casos não foi possível à classificação) Houve
02 casos com margens cirúrgicas comprometidas, um tumor cromófobo
de 3,0 cm e um carcinoma de células renais de 2,0 cm de diâmetro, não
sendo realizado nenhum tratamento complementar O tempo médio de
isquemia quente foi de 26 minutos e dois casos foram realizados sem
clampeamento vascular. A mediana de tempo de cirurgia foi de 177 minutos. Em três casos houve perda estimada de sangue superior a 1 litro
devido a sangramento pós-desclampeamento, sendo o mesmo controlado por via laparoscópica. Um caso foi necessária conversão para técnica aberta, devido à impossibilidade de identificação do tumor. Entre
as complicações tardias, houve 1 caso de perfuração de delgado que
necessitou reoperação no 2º PO e um caso de atelectasia com febre no 1º
PO. Quatro (6,6%) pacientes necessitaram transfusão de concentrado de
hemácias. O tempo médio de internamento hospitalar foi de 2,5 dias com
a maioria dos pacientes recebendo alta no 2º pós-operatório.
CONCLUSÃO
A nefrectomia parcial videolaparoscópica é um procedimento exeqüível e
seguro quando indicado em casos selecionados. A cirurgia tem índice de
complicações e resultados oncológicos aceitáveis.

COMPARATIVO DOS RESULTADOS DE PACIENTES SUBMETIDOS À
CRIOABLAÇÃO RENAL PERCUTÂNEA SOB ANESTESIA GERAL VERSUS
ANESTESIA LOCAL COM SEDAÇÃO
SAMUEL RIBEIRO JUNCAL*1; ZHAMSHID OKHUNOV1; ACHIM LUSCH1; LOUIS
KAVOUSSI2; CASSIO ANDREONI3; JAIME LANDMAN1
1.UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE, ORANGE, ESTADOS UNIDOS;
2.THE ARTHUR SMITH INSTITUTE FOR UROLOGY, LONG ISLAND, ESTADOS UNIDOS; 3.UNIFESP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Neoplasia renal; crioablação; anestesia
Resumo:
A crioablação renal percutânea (CRP) é uma modalidade de tratamento
promissora para pequenos tumores renais corticais. CRP foi originalmente
realizada com o paciente sob anestesia geral (AG). No entanto, o uso de
anestesia local com sedação (ALS) é agora uma opção viável. Comparou-se
a eficácia e segurança da ALS versus AG em pacientes submetidos à CRP.
Estudo multicêntrico retrospectivo de pacientes submetidos à CRP, entre
2003 e 2013, em duas instituições acadêmicas. Características dos pacientes e tumorais; e dados peri-operatórios, pós-operatórios e de seguimento
foram registrados e analisados.
Total de 235 pacientes com dados disponíveis foram incluídos em nossa análise.
Destes, 82 pacientes foram submetidos à CRP sob AG e 153 pacientes sob
ALS. Os dois grupos foram semelhantes em relação à idade, sexo, IMC, escore
da ASA. As seguintes características tumorais foram semelhantes: tamanho, polaridade, localização e profundidade. Além disso, creatinina sérica e hematócrito
pré-operatória não tiveram diferença. Tempo médio do procedimento sob ALS
foi significativamente menor em comparação com AG (102 vs 133 minutos;p
<0.001). Tempo médio de internação foi menor sob ALS (1.08 vs 1.95 dias;p
<0.0001). Tempo médio de seguimento para ALS e AG foi 21 e 37 meses, respectivamente (P <0.0001). Não houve diferença na incidência de complicações
relacionadas com o tratamento, assim como na creatinina sérica e hematócrito
pós-operatórios. Ambos os grupos tiveram uma percentagem semelhante de
pacientes com biópsia confirmada de carcinoma de células renais (64.2% e
68.5% no ALS e AG, respectivamente; p=0.621). Não houve diferença nas taxas
de doença residual e recorrência entre ALS e AG (1.9% e 3.9% vs. 0 e 11%,
respectivamente;p=0.051).
A crioablação renal percutânea para pequenas massas renais sob ALS é eficaz
e segura. Os nossos dados indicam que ALS tem vantagem na redução do tempo operatório e menor tempo de internação hospitalar. Estudos prospectivos
randomizados são necessários para confirmar estes resultados preliminares.
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CONCLUSIONS: This study clearly demonstrates that RARP can be performed in obese patients without any increase in perioperative morbidity or
in the use of hospital resources. Moreover, this study has established the
safety, efficacy and clinical benefits of RARP in a large cohort of obese patients. These clinical outcomes are encouraging and define the benefits of
RARP in obese patients as an optimal therapeutic intervention.
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Objetivos
Comparar o tratamento cirúrgico com uso de tela de polipropileno (TP) ou
colporrafia tradicional de mulheres com prolapso de parede vaginal anterior
(PPVA) por meio de testes objetivos, subjetivos, impacto na qualidade de
vida (QV) e complicações peri e pós-operatórias.

17/11/2013 - 14:00-16:00
AUDITÓRIO FERNANDO PAIVA

Material e Métodos
Cem mulheres foram randomicamente distribuídas em dois grupos no préoperatório. O Grupo “Tela” (T) (n=45) foi submetido ao implante de TP e o
Grupo Controle (C) (n=55), submetido à colporrafia tradicional. A avaliação
pós-operatória foi realizada aos 12 e 24 meses. O objetivo primário foi a correção dos pontos Aa e Ba ≤ -2 POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification
System) e objetivos secundários foram a melhora dos sintomas vaginais e
da QV avaliadas pelo ICIQ-VS (International Consultation on Incontinence
Questionnaire – Vaginal Symptoms), bem como a avaliação das taxas de
complicações relacionadas ou não ao uso da TP.
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CORRELAÇÃO ENTRE FORÇA MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO E
STATUS HORMONAL EM MULHERES CONTINENTES
MONICA ORSI GAMEIRO*; DULCEGLEIKA VB SARTORI; LUÍS FELIPE ORSI GAMEIRO; MÁRCIO ANDRÉ SALES; JOÃO LUIZ AMARO

Resultados
Os grupos foram homogêneos em relação aos dados sociodemográficos
e clínicos no pré-operatório. Houve diferença significante em todos os valores do POP-Q entre os períodos pré e o pós-operatório de cada grupo.
Observou-se diferença significante na média dos pontos Aa e Ba no período
pós-operatório de 12 meses entre os grupos T e C. Entretanto, as médias
dos pontos Aa e Ba não alcançaram diferença significante no período de 24
meses entre os grupos T e C. Ambos os grupos melhoraram os sintomas
vaginais e o impacto na QV no pós-operatório de 12 e 24 meses. Hematoma
pré-púbico foi a complicação mais frequente, seguido de taxa de reajuste
da tela suburetral de 7% no grupo T contra 4% no grupo C no perioperatóro. Aos 12 meses observou-se taxa exposição da TP na parede vaginal
anterior de 9.3% meses e de 4,6% aos 24 meses, sendo maioria tratada
clinicamente.
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FACULDADE DE MEDICINA UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Força muscular do assoalho pélvico; trofismo vaginal; status
hormonal
Resumo:
Introdução: No envelhecimento fisiológico da mulher ocorre uma ampla alteração hormonal e a diminuição dos níveis de estrogênio pode estar relacionada à fraqueza da musculatura do assoalho pélvico (AP). Diferentes
autores tem demonstrado que o declínio progressivo do estrogênio durante
o climatério pode ocasionar atrofia da mucosa vaginal. Entretanto, não esta
estabelecida a correlação entre força muscular do AP e “status” hormonal da
mucosa vaginal durante o envelhecimento da mulher continente. O objetivo
deste estudo foi correlacionar “status” hormonal vaginal por meio de colpocitologia, trofismo vaginal por exame ginecológico e avaliação objetiva da
força muscular do AP. Métodos: Foram avaliadas 140 voluntárias saudáveis
multíparas, divididas em 4 grupos segundo a faixa etária: G1 (n = 34) faixa
etária de 30 a 40 anos; G2 (n = 38) de 41 a 50 anos; G3 (n = 35) de 51 a 60
anos e G4 (n = 33) acima de 60 anos. Foram avaliados os seguintes parâmetros: questionário clínico; força muscular do AP utilizando perineômetro
via vaginal com as mulheres em decúbito dorsal com membros inferiores
fletidos e trofismo vaginal por exame ginecológico e colpocitologia. Resultados e conclusões: Não houve diferença estatisticamente significativa entre
a atividade física semanal e o número de micções em 24h (p> 0,005). A
proporção de atrofia vaginal foi significativamente maior nas mulheres com
média de idade de 63 anos em relação às com 47 anos (p= 0,001). No trofismo vaginal avaliado pelo exame ginecológico, observamos atrofia significativamente maior no grupo G4 em relação aos grupos G1, G2 e G3 (53,1%
vs. 0,0% vs. 0,0% vs.16,7% respectivamente, p= 0,001), demonstrando
maior atrofia vaginal nas faixas etárias acima de 50 anos. Na avaliação do
“status” hormonal da mucosa vaginal pela colpocitologia observamos que
a atrofia foi significativamente maior no G4 em relação aos demais grupos
(p<0,05). Houve concordância excelente entre avaliação do trofismo vaginal
pelo exame ginecológico e colpocitologia. Não observamos diferença estatisticamente significativa entre força muscular do AP nas diferentes faixas
etárias, ou correlação entre trofismo vaginal e força muscular do AP. Este fato
revela que apesar da presença de atrofia vaginal nas mulheres mais idosas,
não houve diminuição da força muscular, demonstrando que o trofismo vaginal “per si” não é fator determinante de IU na mulher.

Conclusão
O tratamento de PPVA melhorou significantemente os pontos Aa e Ba, bem
como sintomas vaginais e QV no grupo T em comparação com o grupo C
aos 12 meses. Não houve diferença significante na avaliação objetiva aos 24
meses. Mantiveram-se inalterados e sem diferença significante os sintomas
subjetivos e impacto na QV entre os dois grupos aos 12 e 24 meses. As
complicações foram de baixa gravidade em ambos os grupos, diminuindo a
taxa de exposição da tela para 4% aos 24 meses.
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O TREINAMENTO POR MEIO DE REABILITAÇÃO VIRTUAL DIMINUI OS
SINTOMAS DE PERDA URINÁRIA EM MULHERES PÓS-MENOPAUSADAS?
NATALIA MIGUEL MARTINHO*; ADRIANA ARRUDA PICCINI; LEONARDO CÉSAR
CARVALHO; CARMÉLIA JACÓ ROCHA; DENISE HOLLANDA IUNES; SIMONE BOTELHO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL, ALFENAS, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Reabilitação virtual; incontinência urinária; pós-menopausa
Resumo:
Introdução: A posição pélvica é mantida pela ação equilibrada dos músculos
abdominais, extensores vertebrais e do quadril. Uma pelve bem posicionada
propicia o equilíbrio dos órgãos pélvicos na cavidade abdominal, o que favorece suas funções. Estudos já demonstraram que a reeducação do recinto
abdomino-lombo-pélvico pode ser benéfica no tratamento das disfunções
do assoalho pélvico feminino. Neste contexto, a reabilitação virtual parece
ser uma ferramenta interessante e inovadora para a prevenção e tratamento
das disfunções uroginecológicas, por sua capacidade em promover treinamento muscular de forma global, lúdica e adequada à condição desejada.
Objetivo: Investigar o efeito do treinamento por meio da reabilitação virtual
sobre os sintomas urinários e a força dos músculos do assoalho pélvico
(MAP). Métodos: Participaram do estudo 28 mulheres com idade a partir de
50 anos (idade média de 61,18 ± 8,24 anos) e em fase de pós-menopausa. Para a avaliação dos sintomas de perda urinária foram utilizados dois
questionários validados: International Consultation on Incontinence Questionnaire – Overactive Bladder (ICIQ-OAB) e International Consultation on Incontinence Questionnaire Urinary Incontinence - Short Form (ICIQ UI-SF). A
força muscular do assoalho pélvico foi investigada por palpação digital e
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ESTUDO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO E CONTROLADO NO TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PROLAPSO DE PAREDE VAGINAL ANTERIOR
COM USO DE TELA DE POLIPROPILENO OU CIRURGIA TRADICIONAL,
COM AVALIAÇÃO DE 12 E 24 MESES
JOSÉ TADEU TAMANINI*1; PAULO CEZAR FELDNER JR2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SÃO CARLOS, SP, BRASIL;
2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prolapsos de órgãos pélvicos; cistocele; tela de polipropileno
Resumo:
Introdução
O prolapso de órgãos pélvicos (POP) é um importante componente das disfunções do assoalho pélvico e afeta metade das mulheres > 50 anos.
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dinamometria vaginal. As participantes foram randomizadas em dois grupos:
(G1) treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) convencional
(n= 13) e (G2) TMAP por meio de reabilitação virtual (n= 15). Para o G2 foram
adaptados o console Wiiä e o jogo Wii Fit Plusä (subjogos: Lotus Focus, Penguin Slide, Table Tilt e Balance Bubble), para que tivesse enfoque em exercícios pélvicos, nos quais a paciente jogava sentada sobre a plataforma Wii
Balance Board, realizando movimentos com a pelve. Ambos os treinamentos tiveram duração de 30 minutos, freqüência de duas vezes semanais e
período de 10 sessões. Para análise estatística, foram utilizados os testes de
Mann-Whitney e Wilcoxon, com índice de significância de 5%. Resultados:
Observou-se redução significativa dos escores dos questionários ICIQ UISF e ICIQ-OAB em ambos os grupos (<0,005), demonstrando melhora da
queixa de perda urinária. Entretanto, houve aumento significativo da força
dos MAP apenas no G1 (p<0,05). Conclusão: O TMAP por meio de reabilitação virtual mostrou-se efetivo quanto à melhora dos sintomas urinários. Com
relação à função dos MAP, foi observada discreta melhora, apesar de não ter
sido encontrado resultado estatisticamente significativo; necessitando dar
continuidade ao estudo a fim de investigar com mais propriedade a utilização dessa nova ferramenta na prevenção e tratamento das disfunções do
assoalho pélvico.
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QUAL A MELHOR INDICAÇÃO PARA O MINI SLING? INSIGHTS DE 2
ANOS DE SEGUIMENTO DE UM ESTUDO PROSPECTIVO MULTICÊNTRICO.
ELAINE BRONZATTO*1; JULIANE DE FATIMA AGOSTINI TIECHER1; RODRIGO
CASTRO2; PAULO CESAR RODRIGUES PALMA1; CASSIO LUÍS ZANETTINI RICCETTO1
1.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP, CAMPINAS, SP,
BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO-UNIFESP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Mini sling; incontinência urinária de esforço; minimamente
invasivo
Resumo:
Introdução
O Mini Sling Ophira visa restaurar o suporte suburetral através de uma tela na
uretra média, sob baixa tensão, ancorada ao músculo obturador interno. No
entanto, as taxas de sucesso em diferentes subgrupos de pacientes ainda
não está definido.

14:30

Objetivo
Nossa hipótese é de que pacientes com cirurgias prévias e idosas tenham
impacto nos resultados finais.

[101]

ESTUDO PROSPECTIVO E RANDOMIZADO DA COMPARAÇÃO DA ELETROESTIMULAÇÃO DO NERVO TIBIAL POSTERIOR VERSUS OXIBUTININA VERSUS A ASSOCIAÇÃO DOS TRATAMENTOS EM MULHERES COM
SINDROME DA BEXIGA HIPERATIVA

Método
A análise foi baseada em um estudo prospectivo multicêntrico. Os critérios
para análise incluiu medidas objetivas (Pad teste de 1h e teste de esforço) e
questionário (ICIQ-SF,UDI-6).

SOPHIA CONSUELO SOUTO*; LEONARDO OLIVEIRA REIS; THAIS FIGUEIREDO
PALMA; PAULO CESAR RODRIGUES PALMA; FERNANDES DENARDI

Resultado
Um total de 124 mulheres com incontinência urinária de esforço (IUE) foram
submetidas a tratamento com Ophira Mini Sling System. A análise longitudinal mostrou que não existe diferença significativa entre os resultados de 1 e 2
anos. O resultado geral objetivo de 2 anos, mostrou 81 (85,3%) de pacientes
secas, 6 (6,3%) melhoraram e 8 (8,4%) incontinentes. No grupo com cirurgia
prévia 67.9% ficaram secas e no grupo virgem de tratamento 89.6%. No grupo acima de 60 anos 80.6% das pacientes ficaram secas comparado com
87.5% das abaixo de 60 anos. [IC:95%: 0.3-4.9]. Após dois anos, mulheres
com cirurgias prévias apresentaram taxa de cura de 69,7% e sem tratamento
prévio 89,6% de cura, resultando em odds ratio para falha de 4.0 [IC95%:
1.0-15.6] com cirurgias prévias.

UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Bexiga hiperativa; eletroestimulação; tratamento multimodal
Resumo:
Introdução: O diagnóstico da bexiga hiperativa (BH) é baseado nos sintomas
de urgência miccional, com ou sem incontinência de urgência, acompanhado de aumento da frequência miccional e noctúria, na ausência de fatores
patológicos ou metabólicos, que explicariam estes sintomas.Objetivo: Comparar a eficácia do tratamento farmacológico com a estimulação do nervo
tibial posterior e a associação de ambos nos sintomas de bexiga hiperativa.
Pacientes e Métodos: Foram randomizado 75 mulheres com sintomas clínicos de BH, divididas em 3 grupos, grupo I: eletroestimulação do nervo tibial
posterior (EENTP), grupo II: oxibutinina e grupo III: eletroestimulação + oxibutinina (Multimodal). Todas as pacientes responderam os questionários ICIQShort-Form e ICIQ-OAB para avaliar a presença de incontinência urinária e
os sintomas de BH com escala analógica de zero a dez para quantificar o
incomodo dos sintomas, e preencheram um diário miccional de três dias.
Foram reavaliadas logo após o tratamento e 3 meses depois.Resultados:
Durante avaliação com questionário ICIQ-SF, o escore inicial não apresentou diferença entre os grupos (p=0.88). Após o tratamento todos os grupos
tiveram diminuição dos escores (p=0.31). Na avaliação após 3 meses do
término do tratamento, as pacientes do grupo II (oxibutinina) apresentaram
aumento do escore (p=0.0006). Na avaliação com questionário ICQ-OAB,
o escore inicial não apresentou diferença entre os grupos (p=0.15). Após o
tratamento, o grupo multimodal apresentou melhora dos sintomas superior
ao grupo EENTP (p=0.01). Após 3 meses do término do tratamento, o grupo
oxibutinina teve aumento significativo do escore (p<0.0001). O incomodo
dos sintomas na avaliação inicial não apresentou diferença entre os grupos
(p=0.92). Após o tratamento todas tiveram diminuição do incomodo (p=0.06).
Após 3 meses do tratamento as pacientes do grupo multimodal apresentavam menor incomodo dos sintomas, em seguida as pacientes do grupo
EENTP e o grupo oxibutinina com incomodo maior (p<0,0001).Conclusão: O
tratamento multimodal mostrou-se mais eficaz para melhora dos sintomas
clínicos de bexiga hiperativa e diminuição do incomodo causado por eles,
que o tratamento fisioterapêutico e a oxibutinina isoladamente.

Conclusão
O Sistema Ophira Mini Sling é uma opção efetiva para o tratamento da IUE
com resultados bons e duradouros em pacientes virgens de tratamento,
mesmo para pacientes idosas.

1h PT

TE

Pre-operatório
n 124

1 ano
n 124 (%)

2 anos
n 95 (%)

1 x 2anos p

Média (SD*)

12.5 (15.4*)

1.4 (5.9*)

2.2 (9.1)

0.477

Seca

-

103 (83.1)

81 (85.3)

Melhor

-

9 (7.3)

6 (6.3)

Falha

-

12 (9.7)

8 (8.4)

Negativo

0

112 (90.3)

82 (86.3)

Positivo

124 (100)

12 (9.7)

13 (13.7)

0.368

0.508

Pad teste de 1h (PT) e Teste de esforço (TE) usando T-Student test e McNemar respectivamente.
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Tabela 1 Medidas objetivas.
N
Cirurgias 28
prévias
Sem
trata- 67
mento
>60a

31

1h PT
média (SD)

   pa

4.2(13.3)

Falha (>1g)
N (%)
pb
5(17.9)

  0.209
0.8 (3.4)

<60a

64

0.8 (2.2)

4 (6.3)

pa

média (SD)

0.8 (2.2)

   0.07

1.7(2.1)
  0.63

7(11)

2.1(4.3)

   pa

1.4(1.6)

1.5 (4.3)
  0.26

UDI-6

2.5(3.1)
   0.019

6(19.4)
  0.27

ICIQ-SF

4.4 (6.4)
   0.038

6 (9.0)

4(12.9)
   0.20

média (SD)

7(25.0)
  0.032

3 (4.5)

5.1(15.1)

Positivo TE
N (%)
pb

  0.93
1.7(2.3)

   a. T-Student , b. Q-quadrado.

Tabela 2 Resultado de 2 anos, estratificado por cirurgias prévias e idade.
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O EFEITO DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO DOS MÚSCULOS DO
ASSOALHO PÉLVICO NA CONTRATILIDADE MUSCULAR, SINTOMAS
UROGINECOLÓGICOS E PROLAPSOS DE ÓRGÃOS PÉLVICOS EM MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

CORRELAÇÃO ENTRE FORÇA MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO (AP)
E ATIVIDADE SEXUAL EM MULHERES CONTINENTES
MONICA ORSI GAMEIRO*; DULCEGLEIKA VB SARTORI; LUÍS FELIPE ORSI GAMEIRO; MÁRCIO ANDRÉ SALES; JOÃO LUIZ AMARO

FABÍOLA KENIA ALVES*1; SIMONE BOTELHO2; DELCIA BARBOSA DE VASCONCELOS ADAMI3; JOSEANE MARQUES SILVA1; LARISSA CARVALHO PEREIRA1;
CASSIO LUÍS ZANETTINI RICCETTO1

FACULDADE DE MEDICINA UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Força muscular do assoalho pélvico; atividade sexual; orgasmo

1.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL;
2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS, ALFENAS, MG, BRASIL; 3.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, POÇOS DE CALDAS, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Treinamento dos músculos do assoalho pélvico; menopausa; eletromiografia

Resumo:
Introdução: Os músculos do AP têm função de suporte dos órgãos abdominais e pélvicos, exercendo influência no controle continência urinária, fecal
e atividade sexual. O desempenho sexual está relacionado à propriocepção e habilidade física da ação muscular do AP. Quando os músculos contraem – se de forma consciente e voluntária, podem auxiliar no aumento das
sensações vaginais durante o ato sexual e consequentemente com maior
satisfação sexual. Esse fato é importante no reconhecimento da musculatura normal, seu papel no ato sexual e contribuição na expressão motora da
resposta sexual. O objetivo deste estudo foi correlacionar atividade sexual
e orgasmo com a avaliação objetiva da força muscular do AP. Métodos:
Foram avaliadas 140 voluntárias saudáveis multíparas, divididas em 4 grupos segundo a faixa etária: G1 (n = 34) faixa etária de 30 a 40 anos; G2 (n
= 38) de 41 a 50 anos; G3 (n = 35) de 51 a 60 anos e G4 (n = 33) acima de
60 anos. Foram avaliados os seguintes parâmetros: antecedentes obstétricos e ginecológicos, presença de orgasmo e frequência de atividade sexual
por questionário clínico; índice de massa corpórea (IMC); força muscular do
AP em decúbito dorsal com membros inferiores fletidos com perineômetro
por via vaginal. Resultados e conclusões: Observamos que a média do IMC
foi de 24,90, 26,31, 26,14 e 27,93 Kg/cm2 em G1, G2, G3 e G4 respectivamente. Houve diferença estatística significativa entre os grupos G1 e
G4 (p=0,040). A proporção de mulheres que referiram atividade sexual foi
significativamente maior em G1 em relação a G3 e G4 (94,1% vs. 66,7% e
37,5% respectivamente, p=0,001). Não houve diferença estatística entre G1
e G2 (p>0,05). Durante a atividade sexual, observamos presença de orgasmo
significativamente maior em G1 em relação a G3 e G4 (91,2% vs. 63,9%
e 28,1% respectivamente, p=0,001). Não houve diferença entre G1 e G2.
(p>0,05), demonstrando comportamento semelhante entre atividade sexual
e orgasmo nas diferentes faixas etárias, que diminuem após 51 anos de
idade. O tempo de contração do AP (perioneometro) foi significativamente
maior nas mulheres com atividade sexual em comparação as que não tinham
(3,55±1,8 seg. vs. 2,92±0,9 respectivamente, p=0,033). O tempo de contração do AP seja utilizando perineometro ou com EMG foi significativamente
maior nas mulheres com orgasmo em comparação as que não tinham. Observamos maior atividade sexual e orgasmo nas mulheres que tiveram maior
duração do tempo de contração do AP.

Resumo:
Introdução.O avançar da idade é um importante fator de risco para o desenvolvimento das disfunções uroginecológicas. Tais disfunções afetam negativamente
a qualidade de vida das mulheres. O treinamento dos músculos do assoalho
pélvico (TMAP) tem sido indicado para a prevenção e tratamento de incontinência urinária de esforço e mista e para prolapsos genitais. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos de um TMAP em grupo na contratilidade muscular e
nos sintomas uroginecológicos e prolapso dos órgãos pélvicos (POP) em mulheres na pós-menopausa. Métodos. Um ensaio clínico, randomizado, cego e
controlado foi conduzido e incluiu 30 mulheres na pós-menopausa (idade média
de 65.93 ±8.76 anos), divididas em dois grupos: Grupo Tratamento (GT): n=18 e
Grupo Controle (GC): n=12. A avaliação foi realizada por um fisioterapeuta cego
e consistiu de palpação digital (Escala Modificada de Oxford); eletromiografia
(EMG) de superfície dos músculos do assoalho pélvico com probe endovaginal; presença de POP (através do POP-Q system) e questionários validados:
International Consultationon Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-UI
SF); International Consultationon Incontinence Questionnaire Overactive Bladder (ICIQ-OAB) e International Consultation Questionnaire on Vaginal Symptoms
(ICIQ-VS). O protocolo consistiu de 12 sessões em grupo com 8-10 participantes, duas vezes semanais por 30 minutos, supervisionadas pelo pesquisador principal. Foram utilizados os testes ANOVA, Teste de Comparação Múltipla
de Tukey, Teste Perfil de Contraste e Teste de McNemar para análise estatística.
O nível de significância foi de 5 %. Resultados. A contratilidade dos músculos
do assoalho pélvico aumentou depois do TMAP tanto através de EMG (p=0.003)
quanto por palpação digital (p=0.001). Houve diminuição dos escores do ICIQOAB apenas no GT na avaliação final (p<0.001) com uma significativa diferença
entre os grupos através do tempo (p=0.002). Além disso, houve diferença entre
o GT e GC dos escores do ICIQ-UI SF após o tratamento (p=0.03). O grau do
prolapso anterior diminuiu na avaliação final no GT(p=0.014). Não foram encontradas diferenças significativas no POP posterior e nos escores do ICIQ-VS.
Conclusão. O TMAP em grupo foi efetivo para o aumento da contratilidade dos
músculos do assoalho pélvico e para consequente diminuição dos sintomas
urinários e do prolapso anterior em mulheres na pós-menopausa.
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recobrimento de tela de polipropileno monofilamentar, implantada no subcutâneo de ratas, com gel purificado de colágeno bovino, do ponto de vista
da resposta imuno-inflamatória, do metabolismo do colágeno, angiogênese,
necrose e apoptose celular. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizadas 20
ratas fêmeas da raça Wistar, tendo sido implantadas, em cada animal, de um
lado da parede abdominal, uma tela de polipropileno monofilamentar (PP)
e, do outro lado, uma tela semelhante recoberta com gel purificado de colágeno (PP+C). Os animais foram divididos em quatro sub-grupos contendo
5 animais cada e foram eutanasiados em 7, 14, 21 e 90 dias após o implante.
Foram utilizados reagentes específicos, para avaliação dos aspectos de interesse: a) Imunológicos (Interleucina 1 (IL-1)); b) Metabolismo do colágeno
(Metaloproteinases de Matriz 2 e 3 (MMP-2 e 3)); c) Angiogênese (Antígeno
de Superfície CD-31); d) Necrose e apoptose (Receptor do Fator de Necrose
Tumoral alfa – TNF –ά). A análise das imunorreatividades foi realizada com
auxílio do software analisador de imagens AxioVision®. RESULTADOS: A
análise comparativa das variáveis entre os 4 períodos definidos (7,14, 21
e 90 dias) e entre os 2 grupos (PP e PP+C) apontou diferença significativa
para: CD31 com maior número de vasos no grupo PP+C, no subgrupo 14
dias (p=0.002); MMP-2 com redução na densidade média no grupo PP+C
(p=0.046) nos subgrupos 21 e 90 dias; MMP-3 com redução na área percentual média (p=0,017) e densidade média (p<0.001).CONCLUSÃO: O recobrimento com gel purificado de colágeno bovino determinou alterações
significantes na resposta tecidual das ratas às telas de polipropileno, do
ponto de vista imunohistoquímico quanto à angiogênese e atividade das
metaloproteinases.
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CORRELAÇÃO ENTRE HIPERMOBILIDADE DO COLO VESICAL E FORÇA
MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO (AP).
MONICA ORSI GAMEIRO*; DULCEGLEIKA VB SARTORI; LUÍS FELIPE ORSI GAMEIRO; MÁRCIO ANDRÉ SALES; JOÃO LUIZ AMARO
FACULDADE DE MEDICINA UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hipermobilidade ; força muscular do assoalho pélvico; colo
vesical
Resumo:
Introdução: Para a continência urinária na mulher, é importante a integridade
do levantador do ânus que se liga à fáscia endopélvica, circunda a vagina
e porção distal da uretra, na sua contração as estruturas são tracionadas e
ocluem a uretra. Esse suporte anatômico da junção do colo vesical transmite o aumento da pressão abdominal para bexiga e uretra. E em situação
de esforço aumenta isoladamente a pressão vesical. Como a posição do
colo vesical é extra-abdominal, pode ocorrer perda de urina. A hipermobilidade pode estar associada à incontinência urinária (IU) de esforço, podendo
ocorrer também em mulheres continentes, questionando essa associação.
O objetivo deste estudo foi avaliar a correlação entre força muscular e hipermobilidade do AP. Métodos: Foram avaliadas 140 voluntárias saudáveis
multíparas, divididas em 4 grupos segundo a faixa etária: G1 (n = 34) 30 a
40 anos; G2 (n = 38) 41 a 50 anos; G3 (n = 35) 51 a 60 anos e G4 (n = 33)
acima de 60 anos. Foram avaliados: questionário clínico; avaliação objetiva
do AP em decúbito dorsal e membros inferiores fletidos com perineômetro;
eletromiografia com Myotrac 3G e eletrodo vaginal. No Teste do cotonete
(Q-TipTest), feito em posição ginecológica, foi introduzido por meio do meato uretral, um cotonete estéril lubrificado com gel anestésico até o colo
vesical e solicitada manobra de Valsalva ou tosse e medida a variação do
ângulo em relação ao repouso-esforço e classificado com hipermobilidade
quando o ângulo fosse maior que 30º. Resultados e conclusão: São grupos
homogêneos, sem diferença estatística entre faixas etárias, hipermobilidade
uretro-vesical e prolapsos vaginais. Houve correlação positiva entre teste
do cotonete e idade (r= 0,231 p=0,006). O tempo de contração do AP, nas
mulheres sem prolapso foi significativamente maior em relação as que apresentaram cistocele (3,59 ± 1,80 vs. 3,04 ± 1,23, p=0,047). Houve correlação
positiva entre contração do AP (perineômetro) e média das contrações sustentadas ou endurance (EMG) (r=0,161 p=0,05 e r=0,179 p=0,01). A média
de contração rápida, sustentada e endurance foi significativamente maior
nas mulheres sem hipermobilidade. Concluímos que apesar da hipermobilidade aumentar com idade e da fraqueza muscular do AP dessas mulheres,
isso não foi suficiente para causar perda de urina. Este fato corrobora com a
causa multifatorial da IU na mulher que tem melhor resultado de tratamento
com terapias associadas.
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AJUSTE PÓS-OPERATÓRIO DO SLING : QUANDO E COMO?
LUIS GUSTAVO MORATO*1; DANIEL LUIZ PAULILLO2; BRUNO CÉSAR VEDOVATO2; MARJO DENINSON CADERNUTO PEREZ3; SIDNEY GLINA3
1.SANTA CASA DE SÃO PAULO, HOSPITAL IPIRANGA E MATERNIDADE
CACHUEIRINHA, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL IPIRANGA, SAO
PAULO, SP, BRASIL; 3.SANTA CASA DE SÃO PAULO, SAO PAULO, SP,
BRASIL.
Palavras-chave: Sling; incontinência de esforço; prognóstico
Resumo:
Introdução: Casos complexos de incontinência urinária de esforço (IUE)
são infrequentes porém desfiadores. Pacientes idosas, com atrofia vaginal,
cirurgias prévias para IUE, uretra fixa, com insuficiência esfincteriana grave
associada a hipocontratilidade detrusora representam um grupo de alto risco
de falha do sling. Nestas pacientes, a zona de acerto da tensão do sling é
muito estreita ou até inexistente, ou seja, a persistência da IUE e a obstrução
ficam muito próximas ou até se sobrepõem. Objetivo: Descrevemos as indicações, base teórica e técnica de ajuste, incluindo dispositivo específico
para este fim, no pós operatório de Sling, evitando o desconforto de uma
reabordagem.
Método: Foram selecionadas 10 pacientes com quadro de incontinência
urinária aos esforços grave, que apresentavam hipocontratilidade detrusora,
uretra de pouca mobilidade e baixa pressão de perda (disfunção detrusora e
esfincteriana grave). Os critérios para indicação dos fios para ajuste foram:
mobilidade uretral < 30º, pressão de perda baixa (PPE < 50 cmH2O), fluxo
máximo diminuído (Qmax < 15 ml/s) e pressão detrussora no fluxo máximo
menor que 20 cmH2O. A técnica de ajuste foi utilizada tanto por via transobturatória como retropúbica. Antes de implantar o sling, posicionamos um fio
(Nylon 0) a 2 cm do meio da fita. Este fio transfixa a tela e suas estremidades
são amarradas formando uma alça para facilitar sua posterior remoção.
Posiciona-se o sling de forma habitual. O fio, previamente preso à tela, fica 2
cm lateralmente à uretra saindo pela incisão vaginal (estes fios servem para
afrouxar o sling). Fixamos então, fios nas hastes excedentes da fita junto à
pele, de forma que quando cortamos o excesso de tela, o nó do fio amarrado
fica no tecido subcutâneo (fio para apertar). No pós operatório, quando a paciente persistia com IUE, a tela era tracionada, e caso apresenta-se dificuldade para urinar, a tela era afrouxada. As pacientes eram reavaliadas no pós
operatório nos dias 1, 3, 5 e 7. Os fios eram removidos 7 dias após o último
ajuste. Mantivemos antibiótico profilaxia até a remoção dos fios.
Resultados: A idade média das pacientes foi de 76 anos , 7 submetidas a
sling retropúbico e 3 a sling transobturatório. Cinco pacientes necessitaram
de ajuste para apertar no pós operatório, nos dias 1 e 3 pois mantinham perdas urinárias, uma das cinco pacientes precisou afrouxar. Após o segundo
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ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA DO EFEITO DO RECOBRIMENTO COM
GEL PURIFICADO DE COLÁGENO NA INTEGRAÇÃO DE TELAS DE POLIPROPILENO EM RATAS
FERNANDO GOULART FERNANDES DIAS*; TOMAS BERNARDO COSTA MORETTI; RODRIGO TEIXEIRA SINISCALCHI; ALESSANDRO CORRÊA PRUDENTE DOS
SANTOS; CASSIO LUÍS ZANETTINI RICCETTO
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Colágeno; polipropileno; imunohistoquímica
Resumo:
INTRODUÇÃO: Telas sintéticas representam, na atualidade, o pilar do tratamento da incontinência urinária e de prolapsos vaginais, sendo o polipropileno monofilamentar o material sintético mais utilizado. Apesar de taxas
de cura de até 90%, complicações relacionadas à integração, tais como
exposição ou erosão das telas, não podem ser negligenciadas. O colágeno por ser um material biologicamente compatível, pouco imunogênico e
com propriedades moduladoras do processo inflamatório pode ser utilizado
como um importante agente cicatricial melhorando a integração das telas.
OBJETIVO: Avaliar, por meio de técnicas imunohistoquímicas, o efeito do
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ajuste uma das paciente ainda apresentava perda ao exame físico porém
sem queixas clínicas. As outras cinco pacientes não necessitaram de ajustes
pois não tinham perdas urinárias ou dificuldade miccional. Nenhuma paciente apresentou complicações infecciosas locais até a total cicatrização das
incisões. Nas últimas pacientes utilizamos um dispositivo sobre a pele para
manter a tensão dada ao sling.
Conclusão: O ajuste é possível para qualquer tipo de sling. Deve ser utilizado
para evitar reintervenções cirúrgicas principalmente em pacientes com deficiência esfincteriana grave com uretra fixa e hipocontratilidade detrusora
quando o risco de persistência da incontinência e obstrução é maior .
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Resumo:
Introdução: O parto vaginal pode causar trauma nas estruturas do AP, podendo afetar o nervo pudendo e suas ramificações, o esfíncter anal, a musculatura levantadora do ânus e as estruturas da fáscia pélvica. Diversos autores atribuem os sintomas uroginecológicos que aparecem no período do
climatério, decorrentes da ruptura ou lesão das fibras musculares ocorridas
durante a gestação e parto. Essa lesão neuromuscular pode causar redução
do tônus muscular do AP e consequente fraqueza na sustentação das estruturas pélvicas. O objetivo desse estudo foi avaliar o impacto do número
de gestações sobre a força muscular do assoalho pélvico de mulheres continentes. Métodos: Foram avaliadas 140 voluntárias saudáveis multíparas,
divididas em 4 grupos segundo a faixa etária: G1 (n = 34) faixa etária de
30 a 40 anos; G2 (n = 38) de 41 a 50 anos; G3 (n = 35) de 51 a 60 anos e
G4 (n = 33) acima de 60anos. Foram analisados os seguintes parâmetros:
antecedentes obstétricos e ginecológicos por meio de questionário clínico;
índice de massa corpórea (IMC); avaliação subjetiva da força muscular do AP
por palpação bidigital do intróito vaginal e avaliação objetiva do AP utilizando
perineômetro com as mulheres em decúbito dorsal com membros inferiores
fletidos. Resultados e conclusões: O número de gestações foi significativamente maior em G4 em relação a G2, não houve diferença significativa
entre os demais grupos. O número de partos vaginais foi significativamente
maior no G4 em relação ao G1 e G3 (Tab 1). O IMC foi significativamente
maior no G4 em relação a G1 (27,93 ± 3,65 vs. 24,90 ± 4,08, respectivamente, p= 0,04). Houve correlação positiva entre idade e IMC (r=0,215,
p=0,011), atividade física (r=0,182, p=0,031) e hipermobilidade uretro-vesical
(r=0,231,p=0,006). E correlação negativa do parto vaginal com a força muscular do AP (r=-0,026, p=0,001), demonstrando que quanto maior o número
de partos, menor a força. Entretanto, na força do AP seja avaliada por palpação bidigital ou perineômetro, não houve diferença estatística significativa
entre os grupos. Esses dados demonstram que apesar do aumento do IMC,
da hipermobilidade uretro-vesical, do número de gestações e partos vaginais
com idade avançada, especificamente neste grupo de pacientes não há influência na continência urinária. Entretanto, é importante observarmos que a
força muscular se manteve homogênea, sendo este um fator determinante
na gênese da IU na mulher.
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IMPACTO DO NÚMERO DE GESTAÇÕES NA FORÇA MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO DE MULHERES CONTINENTES
MONICA ORSI GAMEIRO*; DULCEGLEIKA VB SARTORI; LUÍS FELIPE ORSI GAMEIRO; MÁRCIO ANDRÉ SALES; JOÃO LUIZ AMARO
FACULDADE DE MEDICINA UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Força muscular do assoalho pélvico; multiparidade; gestação
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ESTUDO IN VITRO DE TELA DE POLIPROPILENO RECOBERTA COM MATRIZ CARREADORA DE ÓXIDO NÍTRICO
ALESSANDRO CORRÊA PRUDENTE DOS SANTOS*1; CASSIO LUÍS ZANETTINI
RICCETTO2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, PORTO VELHO, RO, BRASIL;
2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Tela; polipropileno; óxido nítrico
Resumo:
Introdução: A adesão de moléculas pode ser fortemente influenciada pela
superfície de biomateriais implantáveis. Poli (álcool vinílico) (PVA) é um
polímero altamente hidrofílico, com baixa toxicidade e boa biocompatibilidade. S-nitrosoglutationa (GSNO) desempenha um papel-chave na regulação da angiogênese, inflamação e cicatrização de feridas. Objetivo: Neste
trabalho, observou-se hidrofilicidade e liberação local de GSNO em telas
polipropileno (PP) impregnadas com PVA + GSNO.Metodologia: Malhas de
PP revestidas com PVA puro e com PVA + GSNO em duas concentrações
finais de GSNO: 40 mmol / L e 400 mmol / g foram obtidas por técnica
de imersão. Microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para a análise
morfológica de telas com ou sem revestimento. As curvas cinéticas de liberação de GSNO ao longo do tempo foram obtidos através de quimioluminescência utilizando um analisador de óxido nítrico. Ângulos de contato
entre as interfaces ar / água foram medidos com um tensiômetro óptico para
avaliação da hidrofilicidadeResultados: Morfologia da superfície: depósitos
de PVA podem ser visto nos nós da malha e a porosidade foi preservada.
Cinética de liberação GSNO: A matriz de PVA proporciona uma liberação
rápida (platô cerca de 90 s) de GSNO. Os valores observados no platô são
compatíveis com a diferença de 10 vezes na concentração GSNO nas duas
impregnações diferentes. Ângulo de contato (θ) : telas impregnadas com PVA
Puro conduziram a uma diminuição de θ de 111 ° a 66 °. A presença do
GSNO (também uma molécula hidrófila polar) na película de PVA não altera
significativamente os valores deθ. Assim, esperam-se que as células e proteínas integrem-se fortemente com as regiões de PVA das malhas de PP
revestidas.Conclusões: A impregnação com PVA ou PVA / GSNO conduz a
um aumento significativo na hidrofilicidade embora preserve a porosidade do
PP. Depósitos de PVA ficam firmemente presos aos espaços dos nós e há a
liberação de GSNO desse ponto para o tecido circundante. Revestimento de
telas de polipropileno com moléculas bioativas poderia ser uma nova estratégia para reduzir a frequência de complicações clínicas em cirurgia pélvica
reconstrutiva.
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acredita-se que essas sequelas estejam relacionadas à falha primária, bem
como, a danos secundários à exposição do sistema nervoso central ao ambiente uterino. Por décadas, o tratamento consistia no fechamento da MMC
após o nascimento e suporte ao longo da vida. Recentes estudos mostram
que o procedimento cirúrgico para correção de MMC intra-útero tem um importante impacto positivo na condição neurológica e ortopédica destes pacientes. No entanto, o impacto nas sequelas urológicas é pouco conhecido.
Objetivo: Avaliar o impacto da cirugia fetal para correção de MMC sob o
aspecto urológico.
Métodos: Foi desenhado um protocolo de avaliação urológica prospectivo
para pacientes que haviam sido submetidos a fechamento de MMC intraútero e encaminhada ao nosso serviço. O protocolo consistiu de anamnese
detalhada, ultrassonografia do sistema urinário, uretrocistografia miccional e
estudo urodinâmico.
Resultados: A cirurgia para fechamento intra-uterino de MMC foi realizada
em 19 pacientes com média de idade gestacional de 25,6 semanas (2527). A média de idade gestacional para o nascimento foi de 31,8 semanas
(26-36). Hiperatividade detrusora foi identificada em 89.5% (17/19). A complacência vesical foi normal em 02 casos (10.5%) e marcadamente reduzida em 10 pacientes (52.6%) ou não possível de ser determinada devido às
perdas urinárias em 7 casos (36.8%). A capacidade cistométrica foi normal
em 8 pacientes (42.1%) e reduzida em 11 (57.9%). Observamos dissinergia vesicoesficteriana em 9 casos (47.4%) e hipocontratilidade vesical em
um paciente. O cateterismo vesical foi iniciado em 11 pacientes (57.9%),
na maioria dos casos em associação com anticolinérgico (10/11). Refluxo
vesicoureteral foi encontrado em 5 pacientes (26.3%) e 9 tiverem pielonefrite
com tempo de seguimento médio de 5.4 meses (2-17).
Conclusão: O presente estudo sugere que, a despeito da cirurgia intra-uterina para correção de MMC, os pacientes estão sob risco de anormalidades
da função vesical e deterioração da função renal e, portanto, devem ser
tratados e acompanhados precocemente da mesma forma que os pacientes
que realizaram cirugia pós-natal.
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UM NOVO DISPOSITIVO E UM NOVO CONCEITO PARA TRATAR A ENURESE NOTURNA. RESULTADOS PRELIMINARES DE UM ESTUDO FASE
UM.
UBIRAJARA BARROSO JUNIOR*1; PATRICIA LORDELO2
1.UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL; 2.ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E
SAÚDE PÚBLICA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Enurese noturna; alarme noturno; eletrocondicionador
Resumo:
INTORDUÇÃO: o alarme noturno é um método bem estabelecido para tratar
a enurese noturna (EN). Entretanto, como a criança continua molhando a
cama por dias ou semanas durante esse tratamento, a taxa de desistência
é alta. OBJETIVO: o objetivo desse estudo é demonstrar um novo aparelho
e um novo conceito para tratar a enurese noturna que tenta suplantar esse
problema. MÉTODOS: um novo aparelho foi desenvolvido para tratar a enurese noturna (patente de UBJr.). Ele consiste em um sensor de umidade
que, quando ativado pela urina, aciona um circuito elétrico e que, sem dor,
leva à contração dos músculos do assoalho pélvico assim como à contração do esfíncter uretral externo. Em consequência, a criança para de urinar
(provavelmente relaxando também a bexiga) sem molhar a cama. Ao mesmo
tempo, um alarme é ativado para acordar a criança ou os pais. Desta forma,
a criança vai ao banheiro urinar ainda com a bexiga cheia. Apenas para avaliar melhor a influência da contração dos músculos do assoalho pélvico no
tratamento, nós programamos o alarme para ser ativado 20 segundos depois
da contração muscular. RESULTADOS: nós já testamos o aparelho em 6 pacientes, tendo sido 4 no Brasil e 2 na Bélgica. A faixa de idade variou de 10
a 20 anos. Todos eles tinham episódios diários ou quase diários de enurese.
3 haviam falhado ao tratamento com DDAVP e alarme. Em um, a desmopressina sublingual foi mantida. Um paciente desistiu e 5 apresentaram resolução completa do sintoma num período que variou de 15 dias a 2 meses.
CONCLUSÕES: nós apresentamos um novo aparelho para tratar a enurese
noturna. Ele funciona como o alarme para enurese convencional associado à
contração do assoalho pélvico. Isso traz a vantagem da criança não molhar
a cama durante o tratamento. Nós também acreditamos na hipótese de que
a criança pode aprender mais e mais rápido do que com o alarme convencional, já que ela vai urinar no banheiro à noite com a bexiga ainda cheia.
Nestes resultados iniciais, o aparelho provou ser seguro e parece ser eficaz.
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TAMSULOSINA PARA MANUSEIO DE LITÍASE URETERAL DISTAL EM
POPULAÇÃO PEDIÁTRICA: ESTUDO PROSPECTIVO RANDOMIZADO
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
ICEPS/USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Criancas; litiase ureteral; tamsulosina
Resumo:
Introdução - baseado nos resultados em adultos, onde tamsulosina tem ótimos resultados como terapia médica expulsiva para litíase ureteral, este estudo foi realizado em crianças com litíase ureteral distal.
Objetivos - tamsulosina foi avaliada em crianças com cólica renal causada
por cálculo ureteral distal.
métodos - um estudo prospectivo randomizado envolvendo 28 criancas com
cálculo ureteral distal menor que 01 cm. as crianças foram divididas em 2 grupos: grupo 01 (14 crianças) recebeu tamsulosina e terapia analgésica convencional e grupo 02 (14 criancas), que receberam somente analgesia “standard”.
todas crianças foram seguidas por 4 semanas antes da terapia definitiva. a
taxa de eliminação de cálculos, número e duração dos episódios de dor, necessidade por analgesia e efeitos colaterais pela medicação foram anotados.
Resultados - todas as crianças completaram o estudo e nenhuma apresentou efeito colateral importante. nenhuma diferença importante entre idade,
sexo e tamanho dos cálculos. média de idade foi de 8,1 +/- 6 anos; foram
analisados 12 meninas e 16 meninos. a taxa “stone-free” foi 87,8% no grupo
01 comparando com 64,2% no grupo 02 . tempo para eliminar calculo foi
8,2 dias no grupo 01 e 14,5 dias no grupo 02, diferença estatisticamente
significante (p< .001)
Conclusão - terapia médica expulsiva em cálculos ureterais baixos e um
ótimo procedimento em crianças. tamsulosina nao mostrou efeitos colaterais importantes , enquanto consegue ser uma econômica e eefetiva opção
de tratamento
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AVALIAÇÃO UROLÓGICA DOS PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA
FETAL PARA CORREÇÃO DE MIELOMENINGOCELE: DADOS PRELIMINARES DE ESTUDO PROSPECTIVO.
MARCELA LEAL*; ÁTILA RONDON; BRUNO LESLIE; SERGIO OTTONI; VALDEMAR ORTIZ; ANTONIO MACEDO JR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Mielomeningocele; cirurgia fetal; bexiga neurogênica
Resumo:
Introdução: A mielomeningocele (MMC) é um defeito congênito do sistema
nervoso central, causado pela falha de fechamento do tubo neural no período embrionário, que pode levar à paralisia e vários graus de retardo mental, disfunções intestinais e vesicais e alterações ortopédicas. Atualmente,
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peniano, ficando 3 acima da média, 14 na média e 5 entre os percentis 25%
e 50%. Não houve complicações importantes relacionadas à reposição hormonal nem a cirurgia. Procedimentos cirúrgicos genitais foram realizados
em 8 pacientes (6 circuncisão e remodelamento peniano; 3 dermolipectomia
pré-púbica; 3 desenterramento peniano; 1 implante de prótese testicular).
Houve uma melhora significativa quanto à imagem corporal genital, tanto
subjetiva (p=0,045) quanto objetiva (p=0,001).
Conclusão: Adolescentes com hipogonadismo e micropênis se beneficiam
significativamente de uma abordagem integral à saúde. O urologista tem
um papel fundamental nesta abordagem incluindo a realização de procedimentos cirúrgicos genitais que potencialmente melhoram a auto-estima do
adolescente.
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HIPOSPÁDIA PROXIMAL: COMPARAÇÃO ENTRE A TÉCNICA DE RETALHO DE PREPÚCIO TUBULIZADO TRANSVERSAL E A TÉCNICA DE RETALHO DE PREPÚCIO EM ILHA.
LUISA FIORAVANTI SCHAAL*; MARCIA TENÓRIO DELNERI; JOSÉ CARLOS SOUZA TRINDADE FILHO; CARLOS MARCIO NOBREGA JESUS; HAMILTO AKIHISSA
YAMAMOTO; CARLOS ALBERTO MONTE GOBBO
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hipospádia proximal; técnicas cirúgicas; complicações
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Resumo:
Introdução: A correção das hipospádias proximais é um desafio quando da
escolha da técnica cirúrgica mais apropriada para o caso. A preservação ou
não da placa uretral frente aos casos que mantém a curvatura no intraoperatório é um dilema.
Objetivo: Avaliar em estudo retrospectivo os resultados cirúrgicos das técnicas de retalho de prepúcio tubulizado transversal (PTT) e a técnica de
retalho de prepúcio em ilha (RPI) no tratamento das hipospádias proximais.
Métodos: De 1994 a 2002, o protocolo cirúrgico, no Serviço, nos casos de hipospádias proximais era iniciar pela técnica de RPI. Quando havia persistência de curvatura peniana excessiva, no intraoperatório, optava-se pela transecção da placa uretral e a realização da técnica de PTT. Nesse período, 38
meninos com idade variando de 2 a 18 anos (6 ± 4 anos) foram submetidos
a correções de hipospádia proximal (19 penianas proximais e 19 escrotais).
Em 17 casos (45%) utilizou-se a técnica PTT e em 21 (55%) a técnica de RPI.
Resultados: A cirurgia PTT foi realizada em 74% das hipospádias escrotais/
perineais e a RPI em 84% das penianas proximais (p<0,01). Em 21 casos
(55%) ocorreram complicações no pós-operatório. Fístula em 47%, estenose de meato em 26% e deiscência em 5%. Quando correlacionamos as
complicações com as técnicas PTT e RPI, observamos respectivamente,
fístulas em 53% e 43% (p=0,74), estenoses em 47% e 10% (p<0,05) e deiscência em 6,0% e 5,0% (p=0,70). A plicatura dorsal da túnica albugínea para
retificar o pênis foi realizada em 10 pacientes (35% na PTT e 19% na RPI).
Conclusão: Nas hipospádias proximais a utilização de prepúcio pediculado
não aumentou a ocorrência de complicações como fístula e deiscência. A
transecção da placa uretral diminuiu a necessidade de plicatura dorsal da
túnica albugínea.
Processo FAPESP nº 2012/15456-7.
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O IMPACTO DA AMPLIAÇÃO VESICAL EM TRANSPLANTES RENAIS
PEDIÁTRICOS.
BRUNO LESLIE*; RODRIGO ALEXANDRE TRIVELATO; SERGIO OTTONI; RIBERTO
LUIZ DE SIQUEIRA LIGUORI; VALDEMAR ORTIZ; ANTONIO MACEDO JR
UNIVERSIDADE FEDERAL SAO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Ampliação vesical ; transplante; renal
Resumo:
Introdução: A ampliação vesical é uma importante opção no preparo do trato
urinário inferior para o transplante renal. O objetivo deste estudo e reportar
os resultados de transplantes renais com e sem ampliação vesical em crianças renais crônicas devido a uropatia.
Métodos: Através do banco de dados proscpectivo de transplantes renais
todas crianças transplantadas com uropatias foram identificadas, foram incluídos pacientes com as seguintes patologias: Válvula de uretra posterior,
bexiga neurogênica, refluxo vesico ureteral, displasia e síndrome de prune
belly. As principais variáveis estudadas foram: realização de ampliação vesical e função do enxerto.
Resultados: De Janeiro de 2010 até Junho de 2012, 41 crianças com problemas urológicos foram transplantadas. 16 pacientes (idade media 11.7 anos
(4-16 anos)) e seguimento médio de 15 meses foram submetidos a ampliação vesical antes do transplante. 25 pacientes (idade media 11.8 anos(3-17
anos)) e seguimento médio de 12 meses não foram submetidos a ampliação
antes do transplante. Entre os pacientes não ampliados foram identificados
4 (16%) perdas de enxerto (1 trombose e 3 rejeições) já entre os pacientes
com ampliação vesical 2 enxertos foram perdidos, 1 paciente sem ampliação
vesical faleceu devido a infecção invasiva por citomegalovirus.
Conclusão: Nossos resultados corroboram com a literatura mostrando resultados comparáveis em termos de função do enxerto entre paciente ampliados e não ampliados após o transplante renal.
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RESULTADO EM LONGO PRAZO DO TRATAMENTO DO MICROPÊNIS EM
ADOLESCENTES HIPOGONÁDICOS
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ÁTILA RONDON*; ROGERIO BARBOZA; REGINA VIEIRA; JOSELITA VIRIGINIA
DOS SANTOS SOARES; RONALDO DAMIÃO; ELOÍSIO ALEXSANDRO DA SILVA
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-UERJ, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Hipogonadismo; micropênis; adolescente

PERFIL DE EXPRESSÃO DA MMP-9, MMP-2 E SEUS INIBIDORES ESPECÍFICOS NO TECIDO DE OBSTRUÇÃO DA JUNÇÃO URETEROPÉLVICA
EM CRIANÇAS

Resumo:
Introdução: O hipogonadismo hipogonadotrófico pode estar associado ao
micropênis. Tipicamente, o paciente com micropênis apresenta um desconforto com a imagem corporal genital de início na puberdade.
Objetivo: Avaliar o resultado da abordagem integral ao adolescente hipogonádico com micropênis.
Métodos: Foram avaliados 25 adolescentes com micropênis e hipogonadismo central em tratamento com reposição hormonal, com um seguimento
médio de 72 meses. Os adolescentes tinham a mediana de idade de 15 anos
quando ingressaram no programa. Foram diagnosticados 11 síndromes de
Kallmann, 2 de Prader-Willi, 1 de Noonan. A abordagem integral constou de
avaliação e acompanhamento psicológico, reposição androgênica, antropometria genital e educação sexual. A satisfação quanto ao aspecto genital foi
avaliada pelo questionário IMAGE.
Resultados: Três pacientes foram excluídos por falta de adesão em longo
prazo ao tratamento por motivos não relacionados à enfermidade. Todos os
22 adolescentes apresentaram um aumento significativo do comprimento

SABRINA THALITA DOS REIS*; KATIA RAMOS MOREIRA LEITE; NAYARA IZABEL
VIANA; ROBERTO IGLESIAS; MIGUEL SROUGI; CARLO C PASSEROTTI
FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Mmp; jup; hidronefrose
Resumo:
Introdução:A estenose da junção ureteropiélica (JUP) é caracterizada pela obstrução do fluxo urinário da pélvis renal ao ureter proximal.Embora tenham sido
evidenciadas anormalidades no padrão de inervação, na camada muscular
lisa e da composição colágeno, os mecanismos essenciais para a compreensão da obstrução são controversos. As metaloproteinases da matriz (MMPs),
são enzimas proteolíticas importantes pois elas degradam componentes na
matriz extracelular, incluindo o colágeno, entretanto, a desregulação dessas enzimas é neurotóxica (pela degradação do colágeno tipo I, que protege
neurônios de cultura de morte celular citotóxica) e é encontrada na estenose da
JUP. Objetivos:avaliar o padrão de expressão de MMP-9 e MMP-2 e de seus
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inibidores específicos (TIMP-1, TIMP-2 e RECK) em amostras teciduais de JUP
e correlacionar esta expressão com o grau de hidronefrose e a função renal. Métodos: As amostras foram obtidas a partir de 9 crianças com idade média de 51,7
meses submetidas à pieloplastia. Os níveis de expressão da MMP-9, MMP-2,
RECK, TIMP-1 e TIMP-2 foram analisados por reação em cadeia da polimerase
em tempo real quantitativo (qRT-PCR). Para a análise, os pacientes foram subdivididos de acordo com o sistema de grau SFU (grau I, II x grau III, IV), DMSA e
DTPA (normal x anormal). Resultados: De acordo com o grau, MMP-9 e MMP-2
foram superexpressas na maioria dos casos de alto grau, sendo que a MMP-9
foi 3,2 vezes mais expressa (p = 0,096). TIMP-1, TIMP-2 e RECK foram subexpressos, na maioria dos casos de alto grau. Para DTPA e DMSA as crianças
foram subdivididas em padrão normal versus anormal. Considerando-se o DTPA,
MMP-9 e MMP-2 foram superexpressas na maioria dos casos com a alteração
no padrão DTPA e seus inibidores TIMP-1, TIMP-2 e RECK foram subexpressos
nos mesmos casos. Para DMSA, surpreendentemente MMP9 foi superexpressa
em 100% dos casos e 5,5 x mais expressa em pacientes com DMSA anormal
(p = 0,028), enquanto seu regulador negativo RECK foi subexpresso em 100%
das crianças com DMSA anormal (p = 0,024). Conclusão: A superexpressão de
MMP-9 em crianças com maior grau e DMSA anormal enfatiza o papel da MMP9 no processo de obstrução da JUP em crianças.

Palavras-chave: Endopielotomia; ureteroscopia; laser
Resumo:
Introdução - o tratamento padrão ouro para estenose de jup é a pieloplastia videolaparoscópica, que permite desmembramento quando necessário,
quando existe presença de vaso anômalo.
Objetivos - este vídeo mostra o resultado da endopielotomia retrógrada com
uretocospia flexível e laser para o tratamento da estenose de jup secundária,
após tratamento por via laparoscópica.
Métodos - criança com 8 anos de idade, sexo masculino, submetida a pieloplastia por vídeo há 1 ano. no sexto mês iniciou dor lombar à direita, que não
mais cedeu, e os exames controle (ultrassom e dtpa), mostraram recidiva da
estenose de jup, mas com boa função renal. criança foi submetida a anestesia geral iniciando com cistoscopia, cateterismo ureteral, e pielografia ascendente. passado fio-guia 0,35mm pelo segmento estenótico. realizada dilatação do meato ureteral com ureteroscópio semi-rígido, colocação de bainha
ureteral 9,5 fr, uso do ureteroscópio flexível e do laser, fibra 365 (frequência
de 7hz pulso de 350 e energia de 1j). abertura lateral até que apareça gordura
peri-renal (extravazamento de contraste pós-abertura). deixado o cateter 7
fr por 6 semanas.
Resultados - tempo operatório de 45 minutos; tempo de internação de 1
dia; sem complicações maiores ou menores. paciente ficou com cateter 6
semanas, sendo o mesmo retirado. com 12 semanas o ultrassom e o dtpa
mostraram discreta dilatação, sem padrão obstrutivo.
Conclusões - endopielotomia retrógrada com ureteroscópio flexível e laser
é uma excelente, e minimamente invasiva, opção para tratamento de casos
recorrentes de estenose de jup.
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HIPOSPÁDIA “SUPERCOMPLEXA”: TRATAMENTO EM DOIS TEMPOS
COM RETALHO TRANSVERSO DE PREPÚCIO USADO COMO ENXERTO
PARA RECONSTRUÇÃO DA PLACA URETRAL
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MARCELA LEAL*; RODRIGO ALEXANDRE TRIVELATO; SERGIO OTTONI;
BRUNO LESLIE; VALDEMAR ORTIZ; ANTONIO MACEDO JR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hipospádia; dois estágios; retalho prepúcio
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RESULTADOS DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÊNIS EMBUTIDO: UMA
VISÃO DOS PAIS POR MEIO DE ESCORE PEDIÁTRICO DE PERCEPÇÃO
PENIANA E ESCALA VISUAL ANALÓGICA DO GRAU DE SATISFAÇÃO

Resumo:
Introdução: A cirurgia de hipospádia primária complexa que necessita de correção da placa uretral pode ser feita em um ou dois tempos. Nosso serviço realiza a cirurgia em tempo único preferencialmente mas em casos denominados
de hipospádia “supercomplexa”, em que existe grave transposição penoescrotal, curvatura muito acentuada, meato escrotal baixo ou perineal, realizamos a
cirurgia em dois tempos com uma característica de usar o retalho transverso
de prepúcio interno como “enxerto” no corpo cavernoso para reconstrução da
placa uretral.
Objetivo: Revisar nossa experiência com as hipospádias ditas “super complexas”
tratadas em dois tempos cirúrgicos a partir de abril de 2010 até Junho de 2013.
Métodos: Revisamos retrospectivamente os prontuários e banco de imagens dos
casos tratados conforme apresentação acima.
Resultados: A idade média da primeira cirurgia foi de 12,5 meses (variande de 05
a 26 meses de idade), a localização do meato foi escrotal em 5 casos e penoscrotal em 1 paciente mas com curvatura de muita acentuada. Após a secção da
placa, removeu-se o tecido de chordee e realizada ereção artificial para avaliar
curvatura. Em 2 casos foi necessária a corporoplastia associada com retalho de
túnica vaginal, em outro foi realizada plicatura dorsal e nos demais a secção da
placa foi suficiente para correção da curvatura. Em todos os casos usamos um
retalho transverso de prepúcio interno aplicado como enxerto para reconstrução
da placa uretral (pontos nas extremidades). A cirurgia uretral definitiva foi feita,
em média, após 7,67 meses do primeiro tempo cirúrgico (variando entre 05 a
12meses). O resultado cirúrgico após a uretroplastia foi sem complicações em
todos os pacientes.
Conclusão: A cirurgia em dois tempos de acordo com nossa apresentação é
excelente alternativa nas hipospádias “super complexas”.

MARCELO MAGALHAES XAVIER*; RODRIGO ALEXANDRE TRIVELATO; THIAGO
MARQUES OLIVEIRA; GILMAR GARRONE; VALDEMAR ORTIZ; ANTONIO MACEDO JR
UNIVERSIDADE FEDERAL SAO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Penis; embutido; grau de satisfação
Resumo:
Introdução: Pênis embutido é definido como o falo de tamanho normal encoberto pelos tecidos pré-púbicos e por prega peno-escrotal exuberante, o
que leva à falsa aparência de pequeno falo. É afecção comum, pouco reconhecida por pediatras e urologistas gerais e motivo de preocupação dos pais
com a aparência da criança, além de potencial transtorno psicossocial para
o futuro adolescente e adulto. O tratamento cirúrgico de crianças com esta
afecção é gratificante para os pais e o Escore Pediátrico de Percepção Peniana, instrumento validado em outros trabalhos, pode ser usado para avaliar
o grau de satisfação com o resultado do tratamento.
Objetivos: Esta pesquisa usa o Escore Pediátrico de Percepção Peniana
(EPPP) e uma Escala Visual Analógica (EVA) para avaliar, separadamente, a
satisfação do pai e da mãe da criança tratada cirurgicamente para o pênis
embutido.
Métodos: Foram levantados 20 pacientes tratados em clínica particular de
2005 a 2013 e aplicado questionário por e-mail. O questionário inclui o Escore Pediátrico de Percepção Peniana que consta 5 perguntas respondidas
em 4 graus de satisfação, aos quais foram atribuídos valores de pontos (1
– Insatisfeito, 2 – Pouco Satisfeito, 3 – Satisfeito e 4 – Muito Satisfeito). As
perguntas eram a respeito da aparência da glande, do prepúcio, do meato
uretral, do tamanho aparente e do resultado como um todo no pré e pósoperatório. Por fim, o escore é somado e o valor final varia de 5 a 20. Além
disso, foi aplicada uma Escala Visual Analógica de 0 a 10 em relação à satisfação com o resultado final.
Resultados: A média de idade à cirurgia foi de 6,4 anos (1 a 12 anos), a
preocupação com o volume genital foi o principal motivo da consulta em
75% dos casos e 25% do total já haviam sido submetidos à Postectomia e
os pais persistiam insatisfeitos com o resultado. Edema genital foi a principal
complicação, relatada em 5 casos. Foram obtidas respostas de 6 pacientes
(dois deles apenas pela mãe). A média do EPPP pré-operatório respondido
pelas mães foi de 7,5 (5-9), pelos pais de 7,75 (5-12) e a média total de 7,6
(5-12). A média do EPPP pós-operatório respondido pelas mães foi de 17,5
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ENDOPIELOTOMIA RETROGRADA TRANSURETEROSCÓPICA COM HOLMIUM YAG LASER PARA ESTENOSE DE JUP PÓS PIELOPLASTIA ABERTA
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
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(15-20), pelos pais de 14,75 (14-17) e média total de 16,4 (14-20). A média do
valor da EVA assinalado pelas mães foi de 9,3 (9-10), pelos pais de 7,5 (7-8)
e a média total de 8,6 (7-10).
Conclusões: Este levantamento mostra que pênis embutido é pouco reconhecido, sendo diagnosticado e tratado em média aos 6,4 anos de idade. Os
resultados com o EPPP evidenciam a preocupação dos pais com a aparência genital da criança, a média do escore teve valor baixo no pré-operatório
e foi semelhante entre os pais e as mães. As mães mostraram-se mais satisfeitas com o resultado pós-operatório que os pais (EPPP médio de 17,5 x
14,75), levando a crer que o pai é quem se preocupa mais com a aparência
peniana da criança, sendo mais exigente com os resultados do tratamento.
O mesmo foi comprovado pela média da EVA, a satisfação dos pais com o
resultado final foi inferior em relação às das mães (7,5 x 9,3). Ao avaliar a
média total de ambos os índices, observa-se que a cirurgia traz benefício
estético percebido pelos pais.

Conclusão: O princípio de Yachia promove um aumento significativo na
pressão do conduto, principalmente em estado de Valsalva, o que pode
ser especialmente importante em casos de aumento da pressão abdominal como tosse ou esforço físico. Em estado de repouso, a pressão vesical é transmitida para o conduto e um pico de pressão ocorre no início do
conduto, provavelmente causado pela angulação de entrada na bexiga,
mecanismo previamente reconhecido como importante para a continência.
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DISTÚRBIOS DE DIFERENCIAÇÃO SEXUAL: QUALIDADE DE VIDA EM
LONGO PRAZO
ÁTILA RONDON*; ROGERIO BARBOZA; REGINA VIEIRA; JOSELITA VIRIGINIA
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PERFIL PRESSÓRICO DE CONDUTOS VESICO-CUTÂNEOS CATETERIZÁVEIS EM PACIENTES SUBMETIDOS A NEOESFÍNCTER DE RETO ABDOMINAL (YACHIA)

Resumo:
Introdução: Os distúrbios de diferenciação sexual (DDS) são condições
congênitas em que o desenvolvimento sexual cromossômico, gonádico ou
anatômico é atípico. Sob este nome estão englobados uma grande variedade de diagnósticos e condições clínicas cujo diagnóstico e tratamento
são igualmente variáveis e em muitos casos permanecem controversos. Os
DDS representam um desafio ao cuidado multidisciplinar de crianças e responsáveis.
Objetivo: Avaliar o impacto das intervenções precoces na qualidade de vida
de pacientes com DDS em longo prazo.
Método: A qualidade de vida foi avaliada pelo questionário WHOQoL-Bref,
aplicado a pacientes com diagnóstico de DDS acompanhados no Serviço de
Urologia nos últimos 10 anos.
Resultados: Foram avaliados os questionários de 22 pacientes com DDS
com os seguintes diagnósticos e frequência em cada grupo. 46XY, DDS
(n=14): hipogonadismo hipogonadotrófico, 64,3% (3 com síndrome de
Kallmann); hipospádia grave associada a criptorquia, 21,4%; e disgenesia
gonadal mista, síndrome de insensibilidade androgênica completa e parcial
(CAIS e PAIS), 14,3%. 46XX, DDS (n=6): hiperplasia adrenal congênita por
deficiência de 21-hydroxylase (HAC), 83.4%; e síndrome Rokitansky, 16.6%.
47XXY, DDS: (n = 2) Síndrome de Klinefelter. Destacamos alguns pacientes
com importante perda na qualidade de vida. Um paciente com HAC redesignado como sexo feminino na infância, atualmente tem identidade sexual
masculina e está em terapia hormonal virilizante. Outro paciente com HAC,
17 anos, redesignado como sexo feminino na infância, atualmente apresenta
estenose vaginal e está em acompanhamento pela Saúde Mental. Um paciente com síndrome de Klinefelter, tem identidade sexual feminina e atualmente encontra-se em preparo para redesignação de gênero. O domínio
da qualidade de vida mais afetado foi o psicológico, seguido por relações
sociais.
Conclusão: Pacientes com DDS constituem um grupo de alto risco para
o comprometimento da Qualidade de Vida na idade adulta. Estudos apresentando metodologia científica rigorosa são urgentemente necessários
para estabelecer diretrizes para o tratamento e acompanhamento dos pacientes com DDS.

ÁTILA RONDON*; BRUNO LESLIE; HERICK HUET BACELAR; SUELLEN S SILVA;
VALDEMAR ORTIZ; ANTONIO MACEDO JR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Derivação urinária; bexiga neurogênica; criança
Resumo:
Introdução: A incontinência de condutos urinários para cateterismo intermitente
é uma complicação que representa um importante fator na perda de qualidade
de vida dos pacientes. O princípio de Yachia, caracterizado pelo cruzamento
de dois feixes de músculo reto abdominal na confecção de um “neo-esfíncter”,
parece reduzir significativamente a taxa de incontinência pelo conduto porém
não existem estudos demonstrando o seu funcionamento.
Objetivos: Comparar as características funcionais de pacientes submetidos
e não submetidos ao princípio de Yachia para continência, através do Perfil
Préssórico do conduto.
Métodos: Foram aleatoriamente selecionados 8 pacientes submetidos à
ampliação vesical pela técnica de Macedo, sendo 5 destes submetidos ao
princípio de Yachia, e então realizado estudo do perfil pressórico do conduto
com catéter multifenestrado, retirado em velocidade contínua, em condição
de repouso e valsalva, com 90% da capacidade vesical preenchida.
Resultados: A idade média na cirurgia foi 6,7 anos no grupo controle e 6,2 no
grupo Yachia, respectivamente. No grupo controle, em estado de repouso, a
pressão média no conduto foi 4,2 cmH2O e no nível da musculatura foi 12,5
cmH2O, e em estado de Valsalva, a pressão média foi 29,8 cmH2O e no nível
da musculatura foi 36,6 cmH2O. No grupo Yachia, em estado de repouso a
pressão média no conduto foi de 10,9 cmH2O enquanto a pressão média no
nível muscular foi de 23,8 cmH2O, e em estado de Valsalva, a pressão média
foi 15,6 cmH2O enquanto no nível da musculatura a pressão eleva-se para
79,6 cmH2O. O aumento da pressão no nível da musculatura em relação à
pressão vesical de valsalva foi de 9,5 cmH2O no grupo controle e de 67,0
cmH2O no grupo Yachia. Em ambos os grupos a pressão do conduto foi
proporcional a pressão vesical. Em 44% dos pacientes um pico de pressão
ocorre no início do conduto.
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PENILE ERECTION INDUCED IN VIVO BY A PURIFIED TOXIN OF THE
BRAZILIAN SPIDER
ENRICO FERREIRA ANDRADE*; RAPHAEL PEDROSO SANTOS; GUSTAVO DE
ALARCON PINTO
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SANTA VIRGÍNIA, SÃO PAULO, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Penile erection ; eretina; phoneutria nigriventer spider
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Resumo:
Introduction: Although there has been great investment in new research medicines for this affliction, there are already some substances known in nature
that provoke penile erection, including the poisons of spiders and scorpions,
which deserve to be investigated in regards to their principle action on the
penis. One of the characteristics of the poisons from he bite of the Phoneutria
nigriventer spider (Araneae Ctenidae), native to Brazil, is the penile erection
that mainly results in bitten children.From this poison, two peptides have
been isolated, the Tx2-5 and the Tx2-6 or eretina, which present relaxation
of smooth muscle of the cavernous body in rabbits and mice, when applied
intraperitoneally, thus causing penile erection.
Objectives:The current research objective was to verify the effect on erectile tissue of mice with the neuropeptide eretina, after its direct application
to the cavernous body. The minimum dosage necessary for effect was
analyzed, as well as the time for initiation of action and the local duration
of the erection, histological effect and the presence of local and systemic
collateral effects.
Methods: Thirty-five mice divided in two groups were used to receive the
injection for saw intra-cavernous. The group was controlled with 10 mice
that received 20 µl of saline solution. In the treated group, 30 animals were
divided into groups of five and the animals of each sub-group received
eretina in decreasing doses until the minimum dose to produce erection
(0.024 µg/kg, 0.012 µg/kg, 0.006 µg/kg, 0.003 µg/kg, and 0.0015 µg/kg)
was determined. After the treatment, all animals were kept to monitor the
local reply and the sprouting of collateral effect.
Results: It was verified that the minimum dose for production of erection
was 0.00 6µg, being that the five animals of this group had evidence of
erection at an interval of 35 to 45 minutes. The histology of the cavernous
body of mice of the group treated with eretina demonstrated dilatations
and congestions of vascular spaces of the cavernous body, with a larger
amount of blood. With the minimum dose, local and systemic collateral
effects were not verified, being that the erection disappeared after 120
to 140 minutes.Conclusion: It can be concluded that the minimum dose
of eretina to produce erection in mice was determined, and also that this
agent is safe for its use as it did not produce a collateral poisoning effect.

EFEITO PROTETOR DA TADALAFILA NO CORPO CAVERNOSO APÓS
LESÃO VASCULO-NERVOSA DO PÊNIS: MODELO EXPERIMENTAL EM
RATOS
ANTONIO CARLOS TONELLI DE TOLEDO*1; JORGE LUIZ MEDEIROS-JR2; HAMILTO AKIHISSA YAMAMOTO1; FRANCISCO JOSÉ BARCELLOS SAMPAIO2;
JOÃO LUIZ AMARO1; LUIZ EDUARDO MACEDO CARDOSO2
1.UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, BOTUCATU, SP, BRASIL;
2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Disfunção erétil; prostatectomia radical; corpo cavernoso
Resumo:
Introdução:
O câncer de próstata é o tumor sólido não cutâneo de maior incidência em
homens acima dos 50 anos. Quando a doença encontra-se confinada a
próstata o tratamento mais utlizado é a prostatectomia radical, entretanto,
40 a 60% dos pacientes submetidos a este procedimento apresentarão disfunção erétil decorrente da lesão do feixo vásculo nervoso peri prostático.
Porem, até o momento se as alterações do CC são decorrentes de lesão
vascular ou nervosa do pénis, se os inibidores da fosfodiesterase E-5 poderiam ter um efeito protetor.
Objetivo:
Avaliar as alterações histomorfométricas no corpo cavernoso de ratos submetidos a lesão da artéria e nervo cavernosos, e avaliar o possível efeito
protetor da tadalafila (T).
Métodos:
Ratos da raça Wistar, com 3 meses de vida foram divididos em 5 grupos
de 10 animais cada: G1, grupo Sham; G2, lesão nervosa isolada (LNI); G3,
Lesão vascular isolada (LVI); G4, Lesão Nervosa + T (LNT); G5, Lesão Vascular + T (LVT). No respectivos grupos com lesão nervosa e vascular, o nervo
e a artéria cavernosa foram seccionados a 1mm da entrada no corpo cavernoso. A T foi administrada na dose de 5mg/Kg/dia por 45 dias, quando os
animais foram sacrificados. Após remoção do corpo cavernoso foi realizado
análise quantitativa e qualitativa de estruturas do corpo cavernoso. Foram
realizadas as seguintes análises hismorfométricas: volume de musculatura
lisa e do espaço sinusoidal; proliferação celular; densidade de vasos na trabécula e volume de nervos no septo peniano
Resultados:
O volume de músculo liso no corpo cavernoso diminuiu 41% (p<0,002) após
a lesão nervosa, sendo que a tadalafila apresentou efeito protetor (p<0,002).
A densidade de vasos sanguíneos aumentou consideravelmente nos grupos lesados, tanto no grupo LNI assim como no grupo LVI. Houve um aumento de três vezes quando avaliamos a proliferação celular nos animais
submetidos a lesão vascular, a tadalafila exerceu um efeito protetor (p<0,01),
ocasionando resultados semelhantes aos do grupo controle. Houve desorganização do colágeno nos animais com lesão vascular, e a tadalafila apresentou efeito protetor. A quantidade de fibras elásticas diminuiu no grupo
com lesão vascular e aumento nos animais com lesão nervosa, e em ambos
grupos houve um efeito protetor da tadalafila, ou seja a quantidade de fibras
elásticas voltaram a valores próximos do controle.
Conclusão:
A lesão do feixe ocasionou modificações no corpo cavernoso. A tadalafila
exerceu efeito protetor

16:20
[445]

AGREEMENT BETWEEN SELF AND PHYSICIAN APPLIED INTERNATIONAL INDEX OF ERECTILE FUNCTION SHORT FORM (IIEF-SF) PORTUGUESE VERSION: IMPACT OF THE SEVERITY OF THE ERECTILE DYSFUNCTION
ODIVAL TIMM JR*1; ROBERTO GOMES JUNQUEIRA1; ERNESTO REGGIO1; CARLOS HENRIQUE SUZUKI BELUCCI1; JOSE BESSA JUNIOR2; CRISTIANO MENDES
GOMES3
1.UROCLÍNICA DE JOINVILLE, JOINVILLE, SC, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, BA, BRASIL;
3.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: International index of erectile function; agreement; severity
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Resumo:
Introduction: Peyronie’s disease (PD) is a fibrotic lesion in tunica albuginea.
Painful erections, curvature and difficulty in coitus are the main complains.
In the early phase of disease (less than 6 months of evolution) there is an
inflammatory reaction in tunica albuginea. No medical treatment is effective
in this phase. Atorvastatin, a lipid-lower oral medication, have anti-inflammatory and anti-fibrotic properties in atherosclerosis. We also hypothesize that
vascular inflammation, as in atherosclerosis, could participate in the development of PD.
Aim: To test the hypothesis that 80 mg a day of atorvastatin reduces pain,
plaque size and curvature in patients in the early phase of Peyronie’s disease.
Methods: A prospective, randomized, open-label study was underwent with
30 consecutive patients with PD. Patients were randomized to receive Atrovastatin 80 mg/day (AT) or Vitamine E 800 mg/day (VE). Penile pain, plaque
size and curvature were evaluated at enrollment, 3 months, and 6 months,
with significance P<0.05.
Main outcomes measures: The effect of the treatment in penile pain, plaque
size and penile curvature at 3 months and 6 months.
Results: Mean age and SD was 53.23±10.15 years old and 54.52±12.93 years
old in AT and VE groups, respectively (P=0.77). The elapsed period between
the beginning of the symptoms and the treatment was 11.46±7.12 weeks in
AT and 9.35±5.15 weeks in VE (P=0.35). At enrollment, there was no difference regarding pain, plaque size and curvature between groups. At 3 and
6 months, AT reduced significantly penile curvature (P=0.022 and P=0.017,
respectively). Intragroup comparison between enrollment and 6 months timepoints demonstrate reduction in penile pain in both groups (AT, P=0.03 and
VE, P=0.01). No side-effects were registered.

Resumo:
Introduction: The International Index of Erectile Function Short Form (IIEFSF) has been widely used in the evaluation of outcomes in clinical trials on
erectile dysfunction (ED). Reports have demonstrated that the severity of the
investigated disease may influence the results of questionnaires according to
the mode of administration.
Objective: To evaluate the effect of the ED severity on the reliability of IIEF-SF
when administrated by physician or self-administrated by the patient.
Methods: 944 (mean age 56 ± 7 years) participants of a prostate cancer
screening program provided basic demographic data and completed the
IIEF-SF by self-administration. After two weeks, IIEF-SF was administrated
by a physician. Patients with self-administrated IIEF-SF score >22, 17 to 21,
11 to 16 and <10 were classified as presenting no ED, mild ED, moderate ED
and severe ED, respectively. The agreement between the physician-administrated and self-administrated IIEF-SF was examined using intraclass correlation coefficient (ICC) and Kappa coefficient (k) along with 95% confidence intervals. Discrepancy between physician-administrated and self-administered
scores among the ED severity subgroups were evaluated with Bland-Altman
analysis.
Results: Regarding the agreement of the ED severity obtained by self or
physician administered, the same severity remained in 815 (86.33%) subjects, while 109(11.55%) reported a better erectile function and 20(1.6%) a
worse erectile function at the physician-assisted evaluation (κ=0.81[95%CI
0.78-0.84]). As continuous data, ICC was 0.86 (95%CI 0.84-0.88, p<0.001)
in the total sample. Otherwise, the agreement decreases as severity of ED
increases. An almost perfect agreement was observed in patients without
erectile dysfunction (ICC=0.89, 95%CI 0.86-0.88), while a good agreement
was observed in patients with minimal and moderate dysfunction (ICC =
0.67, 95%CI 0.60-0.73 and 0.65, 95%CI 0.55-0.74, respectively) and poor
agreement in patients with severe dysfunction (ICC = 0.42, 95%CI 0.250.59). Furthermore, the ED severity significantly influenced the discrepancy
between self-applied and physician applied IIEF-SF (none ED=0.16 ± 0.72,
mild ED=0.86 ± 1.68, moderate ED = 1.71 ± 3.38 and severe ED = 3.32 ±
5.41; p < 0.001).
Conclusion: The severity of the ED significantly influence the agreement of
physician and self applied IIEF-SF. Patients with severe ED tend to underestimate the severity of the disease when questioned by a physician.
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RESULTADOS PRELIMINARES DA CIRURGIA BARIÁTRICA: PERFIL
HORMONAL E QUALIDADE DE VIDA SEXUAL
LEONARDO ZORRÓN CHENG TAO PU*; GIULIANO BETONI GUGLIELMETTI; CONRADO ALVARENGA; THAIS COIMBRA DELLA TONIA; MARCO AURELIO SANTO;
JOSE CURY
HCFMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cirurgia bariátrica; disfunção erétil; testosterona
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Resumo:
Introdução
A obesidade está cada vez mais abrangente, antes restrita a extratos socioeconômicos específicos e a países desenvolvidos, vem se tornando
um problema de saúde pública multidisciplinar global. Além de inúmeros
prejuízos, está associada à diminuição da qualidade de vida sexual e da
função erétil.
Em relação ao impacto da cirurgia bariátrica na função sexual do obeso, a
literatura é controversa e restrita a poucos estudos.
Objetivo
Estudar a prevalência de disfunção erétil nos pacientes com obesidade grave
e sua evolução após a realização da cirurgia bariátrica. Adicionalmente, estabelecer um paralelo entre perfil hormonal e sintomas.
Métodos
Foram selecionados 53 pacientes do sexo masculino com indicação de
cirurgia bariátrica ou já submetidos ao procedimento no HCFMUSP. Para
avaliação dos sintomas foram utilizados os questionários WHOQOL-breve,
IIEF-5 e QS-M. A avaliação hormonal consistiu na dosagem sérica de estradiol, LH, FSH, prolactina, testosterona total, testosterona livre e SHBG
colhidos no período da manhã antes das 10 horas.
Seus dados foram divididos em 3 grupos para análise: pré-operatório até 3
meses depois da cirurgia (grupo 1), 3 meses a 1 ano após a cirurgia (grupo
2), e após 1 ano da cirurgia (grupo 3).
Resultados
Dos pacientes selecionados, cinco não realizaram a coleta de exames e outros cinco pacientes não preencheram os questionários.
Houve diferença estatisticamente significativa entre o grupo 1 e os outros
grupos (2 e 3) na pontuação dos questionários WHOQOL (mediana – 52,7 X
69, p = 0,01) e IIEF (mediana - 15 X 21, p = 0,027), e também em relação aos
níveis séricos de testosterona total (média - 306 X 540ng/dL, p<0,001), testosterona livre (média - 198 X 295pmol/L, p = 0,002) e SHBG (média - 38,6 X
57,1nmol/L, p = 0,01). Não houve diferença estatisticamente significativa en-
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TRIDIMENSIONAL MODEL OF PENILE CURVATURE
GUSTAVO DE ALARCON PINTO*; ENRICO FERREIRA ANDRADE; RAPHAEL PEDROSO SANTOS
INSTITUTO DE UROLOGIA SANTA VIRGÍNIA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Peyronie; modelo; curvatura peniana
Resumo:
We developed an experimental model in three- dimensions producing a replica of the actual penile prints through nontoxic silicone molding. This technique reproduces the actual dimensions and curvatures of a penis affected
by Peyronie’s disease. Also is helpful to make an accurate penile measurements and easily evaluation of surgery results.This model is also a new approach in forensic and legal medical matters intending to prove the measure
, lengths , shape and shortening in pre and post surgery , avoiding juridical
issue and misunderstandings.
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ORAL ATORVASTATIN REDUCES PENILE CURVATURE IN THE EARLY
PHASE OF PEYRONIE’S DISEASE
CARLOS T DA ROS*1; TÚLIO M. GRAZIOTTIN2
1.CENTRO DE ANDROLOGIA E UROLOGIA, POA, RS, BRASIL; 2.UFCSPA,
POA, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Doença de peyronie; atorvastatina; inflamação
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Priapismo é definido como uma ereção prolongada e persistente, freqüentemente dolorosa, não desencadeada por estímulo sexual.
O tempo da ereção varia conforme alguns autores, alguns estipulam três
horas, já a diretriz brasileira define às ereções com mais de quatro horas de
duração.
OBJETIVO: Apresentar nossa experiência com 23 casos de Priapismo, submetidos ao tratamento cirúrgico na emergência.
MÉTODOS: O estudo incluiu 23 pacientes (idade média de 34,3 anos, faixa
22 a 55 anos) com diagnóstico de priapismo (2010-2013). A maioria destes
(77%) foram Tratados inicialmente com drenagem dos corpos cavernosos,
Lavagem com SF0,9% e administração intra-cavernosa de etilefrina e em
seguida encaminhados ao centro cirúrgico, devido à falha no tratamento,
para realização de Shunt Caverno-esponjoso (22 Al Ghorab e 01 Quackel).
Fatores avaliados, foram, a duração do priapismo, história de episódios anteriores, possíveis causas subjacentes (por exemplo, distúrbios hematológicos, medicamentos ou Idiopático), comorbidades, tempo entre entrada do
paciente no setor de emergência e entrada no centro cirúrgico, se houve
detumescência completa e tempo de internação hospitalar. Complicações
precoces e tardias foram revisadas, e os pacientes indagados sobre sua função erétil antes e após o priapismo.
RESULTADOS: O tempo médio de evolução foi de 83 horas (18 a 168 horas)
e a comorbidade mais associada ao quadro foi Anemia Falciforme (23%), em
50% dos casos atribuiu-se a forma idiopática. Em relação às medicações
utilizadas, a maioria dos pacientes não utilizava nenhuma (65%), em segundo lugar os anti-depressivos, ansiolíticos e anticonvulsivantes (19%). A
maioria dos pacientes (82%) não apresentou episódios anteriores. A maioria
dos pacientes (96%) apresentava função sexual prévia normal. Em relação
ao tempo até a realização da cirurgia a média foi de 8 horas (2 a 24 horas),
com 43,75% dos pacientes apresentando detumescência total e 56,25% detumescência parcial. Em relação ao tempo de internação a média foi de 96h
(24 a 288 horas).
CONCLUSÃO: O priapismo é uma causa incomum de atendimento na maioria dos serviços de urologia. Poucas são as publicações e dados na literatura
a respeito do assunto, principalmente sobre a evolução e os resultados pósoperatórios dos pacientes submetidos à correção cirúrgica desta entidade.

tre os grupos 2 e 3, tanto em relação à pontuação nos questionários quanto
à avaliação hormonal.
Adicionalmente, existe correlação significativa entre a pontuação obtida no
questionário WHOQOL e os níveis séricos de testosterona total (p=0,001) e
testosterona livre (p=0,001), assim como a pontuação obtida no questionário
IIEF está relacionada aos níveis séricos de testosterona livre (p=0,04).
Conclusões
Os resultados sugerem que a melhora da qualidade de vida sexual e global
aparecem no primeiro ano da cirurgia bariátrica e é mantida a longo prazo.
Existe associação entre os níveis séricos de testosterona e qualidade de vida
sexual e global.
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TRATAMENTO DE IMPOTÊNCIA SEXUAL PÓS-PROSTATECTOMIA RADICAL MEDIANTE ENXERTOS DE NERVO E NEURORRAFIA TÉRNIMOLATERAL.
JOSE CARLOS SOUZA TRINDADE*1; FAUSTO VITERBO1; JOSÉ CARLOS SOUZA
TRINDADE FILHO1; ANDRE PETEAN TRINDADE1; WAGNER JOSÉ FÁVARO2
1.FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNESP, BOTUCATU, SP,
BRASIL; 2.FACULDADE DE CIÊNCIASMÉDICAS - UNICAMP, CAMPINAS,
SP, BRASIL.
Palavras-chave: Reinervação peniana; prostatectomia radical; disfunção
erétil
Resumo:
INTRODUÇÃO: A prostatectomia radical (PR) no tratamento do câncer de
próstata (CaP), embora mostre-se efetiva no controle desta neoplasia pode
apresentar disfunção erétil severa (DES), resultante da lesão do plexo nervoso periprostático, que compromete a qualidade de vida. Para restabelecer o
estímulo nervoso desenvolvemos uma técnica de reinervação peniana (RNP)
por meio de pontes de nervo sural entre o nervo femoral (doador de fibras
nervosas) e os nervo dorsal do pênis e o corpo cavernoso (receptores).
Métodos: De março de 2011 a março de 2013, 10 pacientes com DES pósPR por CaP, foram submetidos a (RNP). Estes pacientes apresentavam
atividade sexual satisfatória e espontânea prévia à prostatectomia radical,
tinham idade média de 61 ± 5 (55-69) anos e com tempo médio pós-PR de
48 ± 34 (26 a 137) meses. Em 80% dos pacientes havia pelo menos uma
comorbidade: Radioterapia pós-PR (40%); hipertensão (30%); depressão em
uso de medicamentos (20%). Nenhum paciente conseguia manter penetração natural ou com o uso de inibidor da fosfodiesterase-5 após a PR. A
cirurgia consistiu na colocação de quatro enxertos de nervo sural, em ponte,
dois de cada lado, todos com uma das extremidades suturadas na face lateral do nervo femoral, abaixo do ligamento inguinal. Foi retirada janela de
epi-perineuro no nervo femoral. Um dos enxertos de cada lado foi suturado
na face lateral do nervo dorsal do pênis e o outro enxerto, de cada lado, foi
sepultado na porção proximal do corpo cavernoso. A exposição da base do
pênis foi feita por incisão semicircular na região púbica.
Resultados: Dos 4 pacientes com pelo menos 12 meses pós-RNP, 1 (25%)
apresentou atividade sexual satisfatória com penetreção aos 6 meses e 3
(75%) aos 12 meses.O IIEF (International index of erectile function) inicial foi
de 21 ± 11 no pré- operatório e evoluiu para 40 ± 20 (6 meses), 55 ±14 (12
meses) e 63 ± 2 (18 meses). Comparando os intervalos de tempo (0, 6 e 12
meses) observa-se diferença significativa (p < 0,05)
Conclusões: A nova técnica de reinervação peniana é alternativa promissora
aos métodos invasivos tradicionais no tratamento da DE pós-PR. O tempo
médio para resultados satisfatórios é de 12 meses.
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ABORDAGEM DE URGÊNCIA NAS FRATURAS PENIANAS. EXPERIÊNCIA DE SERVIÇO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS
UROLÓGICAS
VERIDIANA COSTA ANDRIOLI*; ARCHIMEDES NARDOZZA JÚNIOR; MARCELO
RODRIGUES CABRINI; VALDEMAR ORTIZ
UNIFESP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Fratura peniana ; lesão uretra; corpo cavernoso
Resumo:
Andrioli Veridiana, Cabrini Marcelo, Nardozza Jr, Archimedes, Ortiz Valdemar.
Disciplina de Urologia, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal
de São Paulo
Introdução: A prevalência e o tratamento das fraturas penianas sofreram
modificações consideráveis na ultima década, A abordagem cirúrgica de
urgência, além de manter a função erétil, reduziu significativamente as deformidades penianas.
Objetivo : Estudar as características dos pacientes vítimas de fratura peniana
e sua evolução quando submetidos a cirurgia de urgência.
Método: Foram atendidos no serviço de emergência pacientes com quadro
de fratura peniana diagnosticada clinicamente e através de ultrassonografia peniana. Todos os pacientes foram submetidos a cirurgia em caráter de
urgência.
Resultados : 20 pacientes com fratura peniana foram submetidos a cirurgia
de urgência. A idade variou de 26 a 50 anos ( média de 38 anos ). Em 18 pacientes (90%) o trauma ocorreu durante o intercurso sexual, em 2 pacientes
( 10%) durante a masturbação. O tempo de atendimento pós trauma variou
de 3 a 24 horas (14 h média ). Em 11 pacientes (55%) a abordagem cirúrgica
foi feita através do desluvamento peniano e em 9 pacientes (45%) através
de incisão longitudinal no local da fratura. Quanto a localização da fratura 25
% proximal, 45% médio peniana e 30 % distal. Em 3 pacientes (15%) houve
lesão completa de corpo cavernoso e uretra. Um único paciente apresentou
impotência no seguimento com resposta a injeção intra cavernosa. Tortuosi-
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ANÁLISE RETROSPECTIVA DE 23 PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO CIRÚRGICO DO PRIAPISMO VENO-OCLUSIVO.
MOACYR SIMAS*; ALAIN MARCEL BARBOSA; RICARDO ALMEIDA SILVA JUNIOR; LUCIANO ALVES FAVORITO; RODRIGO BARROS; LEANDRO KOIFMANN
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Priapismo; veno-oclusivo; shunt esponjoso-cavernoso
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mento. Diante dessas complicações e visando determinar a tolerabilidade
do método, entretanto, existem poucos estudos que abordam o impacto do
procedimento na função sexual dos homens submetidos a biopsia de prostata. Para realizar esta análise utilizaremos o Índice Internacional da Função Erétil -  “International Index of Erectile Function” - (IIEF), questionário
sintomático de auto-resposta, amplamente utilizado na avaliação da função
sexual masculine. Objetivos: Este estudo tem como objetivo analisar, prospectivamente, o impacto na função sexual de homens submetidos à biopsia
de próstata guiada por ultrassonografia transretal, utilizando o IIEF-15. Métodos: Realizamos um estudo prospectivo, incluindo os pacientes cadastrados
no Serviço de Biópsia de Próstata do Hospital de Ensino da Fundação ABC,
no período de fevereiro a julho de 2013. Os pacientes foram avaliados previamente ao procedimento, sendo coletadas informações clínicas e realizado
a aplicação do IIEF-15. Os pacientes que referiram não ter vida sexual ativa
nos últimos trinta dias foram excluídos do estudo. Os pacientes selecionados para o estudo responderam ao IIEF-15 em dois momentos distintos:
antes da biopsia e depois. O questionário apresenta questões divididas em
cinco domínios de função sexual: função erétil, função orgásmica, desejo
sexual, satisfação no intercurso e satisfação global. Cada questão possui um
valor numérico que varia de 0 a 5 e o valor máximo do score é 75. Em relação
a disfunção erétil, os pacientes podem ser classificados como disfunção
severa (<15), moderada (16 a 20), branda (21 a 24), e sem disfunção (>25).
Resultados: Dos 73 pacientes cadastrados, 20 (27%) referiram abstenção de
vida sexual nos últimos trinta dias, 5 (6,84%) estavam em retenção urinária
(sonda vesical de demora), os demais 48 (65%) responderam ao IIEF-15 antes da realização da biópsia de próstata. A média de idade obtida foi de 66,5
anos. A prevalência de disfunção erétil foi estimada antes do procedimento,
com 54% função erétil normal, 25% disfunção branda e 18% severa. Na
avaliação pós operatória tardia, 23 (31,5%) não haviam retornado a atividade
sexual. Da mesma forma que nos pacientes mais jovens, entre mais idosos
nenhum domínio apresentou alteração estatisticamente significativa após a
biópsia. Conclusão: A intervenção relacionada a biópsia de próstata guiada
por ultrassonografia transretal não teve impacto relevante na função sexual,
segundo os dados obtidos através da aplicação do IIEF-15. A variação dos
índices obtidos antes e trinta dias após a biópsia são muito semelhantes,
determinando boa tolerabilidade do método.

dade peniana ou estenose de uretra não foram evidenciadas no seguimento
que variou de 3 a 240 semanas ( média de 121 semanas).
Conclusão : Traumas penianos decorrentes do intercurso sexual com ruptura
total dos corpos cavernosos e lesão uretral não são infrequentes (15%) . A
abordagem de urgência previne complicações como a disfunção erétil e a
tortuosidade peniana
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VAGINOPLASTIA EM TEMPO ÚNICO COM PRESERVAÇÃO DE CORPO
CAVERNOSO. ANÁLISE DE 7 CASOS COM AMBIGÜIDADE GENITAL.
UBIRAJARA BARROSO JUNIOR*; LUCIANA BARROS OLIVEIRA; DANIEL MOREIRA; VINICIUS MENEZES JESUS; VICTOR SANTOS SOUZA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS - UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Vaginoplastia; ambiguidade genital; corpo cavernoso
Resumo:
Introdução- Duas das maiores preocupações no longo prazo da cirurgia de
vaginoplastia em crianças com desordens do desenvolvimento sexual são:
a adequação com a identidade de gênero e a satisfação sexual. Na recente
técnica de Salle os corpos cavernosos são separados da glande, desconectados um do outro e são preservados, sendo embutidos na gordura dos
grandes lábios.
Objetivo- Objetiva-se que haja uma possibilidade (caso haja desejo do paciente) de reconstrução peniana no futuro, por meio da reunião dos corpos
cavernosos e glande com enxerto de pele. Além disso, a preservação do
corpo cavernoso pode permitir uma sensação maior de prazer sexual. O objetivo desse trabalho é avaliar os resultados com essa técnica em pacientes
com ambigüidade genital.
Materiais e métodos- Sete pacientes (5 com hiperplasia adrenal congênita
e 2 com disgenesia gonadal) realizaram reconstrução vaginal pela técnica
de Salle. A clitoroplastia e a vaginoplastia foram realizadas em um mesmo
tempo cirúrgico. A cirurgia consistiu de mobilização total do seio urogenital em 2 casos e parcial em 5. Os corpos cavernosos foram separados da
glande e um do outro, sendo embutidos um a cada lado, por dentro dos
lábios vaginais.
Resultados- A idade média das pacientes variou de 8 meses a 4 anos. O
procedimento foi possível em todos os casos, ficando o clitóris e lábios
bem constituídos e vagina ampla em todos. Não houve necessidade de
dilatação em nenhuma paciente. Em uma criança, agora com 6 anos de
idade é possível palpar os corpos cavernosos quando eretos por baixo
dos lábios vaginais, o que desperta a curiosidade da criança. O tempo de
seguimento variou de 7 a 50 meses.
Conclusão- Nessa experiência inicial e ainda de seguimento curto, a
reconstrução vaginal em tempo único com a técnica de Salle permite
um bom resultado cosmético e ampla vagina. Contudo, deve-se discutir
com os responsáveis quanto a ocorrência de corpos caversos palpáveis
quando eretos por dentro dos lábios vaginais e a necessidade de exérese
destes no futuro.
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TRANSVERSAL BRAZILIAN SURVEY ON SEXUAL FUNCTION INCLUDING
3,425 ELDERLY
KHALED AHMED TAHA NETO*1; LEONARDO OLIVEIRA REIS2; FABIANO ANDRE
SIMOES3; LISIAS CASTILHO4; FLAVIO TRIGO ROCHA1
1.USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.UNICAMP E PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL; 3.HMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 4.RADIUM, CAMPINAS,
SP, BRASIL.
Palavras-chave: Sexual life; quality of life; erection
Resumo:
PURPOSE: Sexual dysfunction is under-recognized and under-diagnosed
among ageing people, negatively affecting quality of life. This study aim was
to assess current sexual function among elderly in Brazil.
METHODS: Postal survey conducted among male and female elderly (> 60
years) to collect information regarding sexual function.
RESULTS: Among 3,425 respondents, 1,575 male and 1,850 female, 55% referred no sexual activity, being 33% male and 74% female. Considering those
over 80 years 83.6% referred no sexual activity. On the other hand, 4.6 % of
male and 0.8 % of female referred > 10 sexual intercourses/month. Overall,
the causes of not having sexual function were: 48.4% not having a partner,
23% lack of desire, 12.1% health problem, 7.9% partner without desire, 7.4%
partner with health problem. For those having sexual function 68.2% classified
as good for both, 16.1% good for me only and 9.6% good only for my partner and 5.9% not good for both. Among men, 59% mentioned that he needs
medical help and 42 % mentioned that his partner needs medical help for
sexual function. Among female not having sexual function, 78.4% are satisfied
and do not want to have sex and 21.6% would like to have sexual function.
CONCLUSIONS: This study pioneering shows Brazilian elderly sexual
function, important for public health actions. Sexual activity is greater for
men compared to women. Women were less disturbed when not having
sexual function
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO SEXUAL EM PACIENTES SUBMETIDOS A
BIÓPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA TRANSRETAL UTILIZANDO O ÍNDICE INTERNACIONAL DE FUNÇÃO ERÉTIL
ALEXANDRE DEN JULIO*; GABRIEL KUSHIYAMA TEIXEIRA; CARLOS EDUARDO
BONAFÉ OLIVEIRA; OSEAS CASTRO NEVES NETO; MARCELO LANGER WROCLAWSKI; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Disfunção erétil; biópsia por agulha; doenças prostáticas
Resumo:
Introdução: A biopsia de próstata guiada por ultrassonografia transretal é
indicada para obtenção de amostras de tecido para análise patológica, com
a finalidade de diagnóstico de câncer de próstata. Embora considerado um
procedimento de baixo risco, existem complicações decorrentes do procedi-
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FATORES ASSOCIADOS AO INSUCESSO DA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA PARA REMOÇÃO DE CÁLCULOS RENAIS
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CARLOS MARCIO NOBREGA JESUS*; FERNANADO FERREIRA GOMES FILHO;
JOSÉ CARLOS SOUZA TRINDADE FILHO; PAULO ROBERTO KAWANO; HAMILTO
AKIHISSA YAMAMOTO; JOÃO LUIZ AMARO
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FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cálculos renais; tratamento; cirurgia

ATUALIZACÃO NA AVALIACÃO METABÓLICA DE PACIENTES COM
LITÍASE URINÁRIA
CARMEN REGINA PETEAN RUIZ AMARO*; ELOÁ SIQUEIRA MAGALHÃES; ISABELA BERTANHOLI LEME SILVA; JOSÉ GOLDBERG; VICTOR
AUGUSTO SANGUINETTI S.LEITÃO; JOÃO LUIZ AMARO

Resumo:
Introdução: A nefrolitotomia percutânea (NLP) é um procedimento indicado
para resolução de cálculos maiores de 2 cm ou não responsivos a LECO.
Objetivo: estabelecer as possíveis associações de condições prévias ao
insucesso da NLP para remoção de cálculos renais.
Pacientes e métodos: Foram realizados 180 procedimentos em 167 pacientes do ano de 2000 a 2012 e plotados dados demográficos resultados pósoperatórios. Condições propostas para estudo foram: idade, sexo, índice
de massa corpórea, tamanho do cálculo, comorbidades associadas, volume
estimado de sangue perdido, dilatação renal, procedimentos prévios (LECO,
Cirurgia prévia, NLP prévia) e presença de cálculo coraliforme. Foram consideradas associações pertinentes quando havia o p < 0,05 através de testes
de Fisher e Wilcoxon.
Resultados: Condições como idade (p=0,46), sexo(p=0,96), volume estimado de sangue (p=0,08), comorbidades ( p=0,87), obesidade (p=0,75), cirurgias prévias (p = 0,09) e calculo coraliforme ( p= 0,29) não se associaram com
o insucesso do procedimento para o tratamento de cálculos renais.
A dilatação renal associa-se negativamente para eliminação de cálculos na
NLP. A taxa livre de cálculos com o sistema urinário dilatado é de 28% comparado a 76,9% em rins não dilatados ( p =0,002).
O tamanho do cálculo também foi decisivo no sucesso do procedimento.
Cálculos maiores que 3,0 cm apresenta uma taxa livre de cálculo de 34%
comparado a 56% com cálculos menores a aquele tamanho (p = 0,03).
Conclusão: Rins dilatados e com cálculos maiores que 3 cm de extensão
em seu maior eixo têm maior probabilidade de permanecer com cálculos
residuais após o procedimento.

SERVIÇO DE LITOTRIPSIA, FACULDADE DE MEDICINA, UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Litíase; metabolismo; recorrência

Resumo:
Introdução: O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de distúrbios
metabólicos em pacientes com urolitíase e os pontenciais fatores de risco
para esta doença. Pacientes e Métodos: Novecentos e cinco pacientes
com litíase foram avaliados prospectivamente. Critérios de inclusão foram:
história ou exames de imagem confirmando pelo menos 2 cálculos; clearance de creatinina ≥ 60 mL/min; proteinúria e urocultura negativas. O protocolo consiste na coleta de duas amostras de urina 24 horas para dosagem
de Ca, P, urato, Na, K, Mg, oxalate e citrato, glicemia e níveis séricos de Ca,
P, urato, Na, K, Cl, Mg, uréia e creatinina, além de pH e acidez urinária. Resultados: 735 pacientes foram incluídos,com idade média de 40 ± 1.0 anos.
96,8% dos pacientes apresentaram pelo menos uma alteração metabólica,
sendo os principais achados a (50,5%), hipocitratúria (35,4%) e hiperuricosúria (30,7%). Os pacientes com uricosúria tinham peso signifativamente
maior (81,20 ± 15,67 Kg vs. 70,17 ± 14,13 Kg respectivamente, p= 0,001). O
sódio urinário foi sigificativamente maior em pacientes com hipercalciúria e
hiperuricosúria do que em indivíduos sem estas alterações (246,97 ± 103,9
mEq/24h vs. 200,31 ± 91,6 mEq/24h, p= 0,001 e 283,24 ± 107,95 mEq/24h
vs. 198,57 ± 85,3 mEq/24h, p= 0,001, respectivavamente). Conclusão: Alterações metabólicas foram encontradas em 56,8% dos pacientes, confirmando a importância do estudo metabólico em pacientes com litíase recorrente.
O seguimento com tratamentos individualizados, modificações dietéticas e
comportamentais permite a diminuição da recorrência.
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USE OF THE PROBABILITY OF STONE FORMATION (PSF) SCORE TO ASSESS STONE FORMING RISK AND TREATMENT RESPONSE IN A COHORT OF BRAZILIAN STONE FORMERS

Tabela 1 – Média (desvio padrão) das variáveis conforme gênero.

VICTOR AUGUSTO SANGUINETTI S.LEITÃO*1; BENJAMIN TURNEY2; WILLIAN
ROBERTSON3; OLIVER WISEMAN3; CARMEN REGINA PETEAN RUIZ AMARO1;
JOÃO LUIZ AMARO1

Gênero
Variável

Masculino

Feminino

p

Peso (Kg)

73,19 (15,16)

73,78 (15,77)

p = 0,63

IMC (Kg/m2)

28,67 (5,03)

28,91 (4,96)

p = 0,55

Volume (ml/24h)

1475,35 (559,31)

1471,99 (560,01)

p = 0,94

Calciúria (mg/24h)

283,83 (174,35)

285,78 (147,06)

p = 0,87

Sódio urinário (mg/24h)

223,08 (104,99)

225,45 (97,90)

p = 0,77

Uricosúria (mg/24h)

679,19 (299,66)

660,25 (253,25)

p = 0,36

Citrato urinário (mg/24h)

439,61 (284,91)

475,28 (361,25)

p = 0,19

Oxalato urinário (mg/24h)

31,97 (17,02)

33,55 (20,85)

p = 0,43

Ácido úrico sérico (mg/24h) 5,04 (1,63)

4,97 (1,60)

p = 0,55

Cálcio sérico (mg/24h)

9,47 (0,58)

9,44 (0,81)

p = 0,64

Recorrência

0,66 (0,00 ; 9,00)

0,60 (0,00 ; 7,00)

p = 0,11

1.UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL; 2.UNIVERSITY OF OXFORD, OXFORD,
INGLATERRA; 3.CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS TRUST, UK., CAMBRIDGE, INGLATERRA.
Palavras-chave: Litíase; metabolismo; cálculo
Resumo:
Background: Stone disease is an increasingly prevalent condition globally
with around 10% of the population affected during their lifetime. The recurrence rate is high and the treatment costs are significant. Preventative
strategies have been shown to be costs effective. Epidemiological studies
can provide generic advice to reduce risk but a simple, personalised and
objective measure of risk would be valuable to determine which patients are
most at risk, to evaluate response to intervention, and to aid patient compliance.Methods: Data were collected on 26 Brazilian stone-formers attending
the Urolithiasis Metabolism Outpatient Clinics - UNESP, São Paulo, Brazil.
A baseline 24-hour urine collection was performed prior to treatment. Details of the medical treatment initiated for stone-disease were recorded. A
PSF (probability of stone formation) calculation was performed on the 24
hour urine sample using the 7 urinary parameters required: voided volume,
oxalate, calcium, urate, pH, citrate and magnesium. A repeat 24-hour urine
sample was performed for PSF calculation after treatment. Comparison was
made between the PSF scores before and during treatment.
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Results: At baseline, 20 of the 26 patients (77%) had a high PSF score (>0.5).
Of the 26 patients, 17 (65%) showed an overall reduction in their PSF profiles
with a medical treatment regimen. Eleven patients (42%) changed from a
high risk (PSF >0.5) to a low risk (PSF <0.5) and 6 patients reduced their risk
score but did not change risk category. Six (23%) patients remained in a high
risk category (>0.5) during both assessments. Conclusions:The PSF score
reduced following medical treatment in the majority of patients in this cohort.
This makes PSF score a potentially useful short-term surrogate marker to assess the biochemical risk of forming further stones. . The PSF score may be
used as part of a more comprehensive evaluation of stone risk to reduce reduce the likelihood of recurrent stones in individual patients.

DEVERIA A URETEROSCOPIA SEMIRRÍGIDA E LITOTRIPSIA BALÍSTICA
SEREM ABANDONADAS PARA TRATAMENTO DE CA´LCULO URETERAL
SUPERIOR IMPACTADO?
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; LUIS CARLOS HORNBURG
JUNIOR; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Litiase ; impactado; ureteroscopia
Resumo:
Introdução - o painel de orientação para litíase da aua/eau (2013) informa que a taxa livre de cálculos para litíase ureteral proximal é de cerca de
81% ,quando tratados por leco ou ureteroscopia as taxas de complicação
,perfuração(ureteral principalmente) e estenose a longo prazo,foram reduzidas a menos de 5%, com avanço e miniaturização dos equipamentos.além
disto , cálculo ureteral impactado é mais difícil de ser fragmentado por leco
, devido a falta de espaço para expansão natural dos fragmentos e pelo
edema de mucosa , sendo esta situação melhor resolvida por ureteroscopia
Objetivo - avaliar eficácia , segurança e os resultados da desintegração dos
cálculos ureterais superiores imactados, usando litotritor pneumático e ureteroscopia semirrígida
métodos - analisamosretrospectivamente os registros de 267 pacientes consecutivos operados por litíase ureteral superior impactado (o,9 a 1,6 centimetros) , que foram tratados com ureteroscopia semirrígida e litotripsia
pneumática . a eficácia do tratamento foi avaliada pela taxa livre de cálculos
e foram analisadas as complicações realcionadas com o procedimento
resultados - exceto para 24 casos em que houve migração do cálculo para
rim, e 20 casos onde não houve fragmentação completa num primeiro momento , houve sucesso no tratamento, com baixa taxa de complicações, tais
como hematúria leve ( 18,3%) , febre baixa (13,5%) de curta duração e 13
casos com  estenose pós-operatória, sendo que 3 necessitaram abordagem
endourológica futura .
Conclusão - o uso de ureteroscopia semirrígida e litotritor pneumático para
cálculos ureterais superiores impactados , em mãos experientes tem resultados satisfatórios com o mínimo de complicações . quando o holmium laser
e o ureteroscópio flexível não estão disponíveis , litotripsia pneumática e
uretroscopia semirrígida consiste em uma boa alternativa, não devendo ser
abandonados da prática diária ,principalmente considerando os custos do
equipamento, muito mais barato.
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NEFROLITOTRIPSIA E PIELOSCOPIA TRANS-LAPAROSCÓPICA DURANTE PIELOPLASTIA À ANDERSON-HYNES; UMA ALTERNATIVA OPERATÓRIA
BRUNO VINICIUS NEVES*; LUIZ S SANTOS; CHRISTIAN LUIZ ARTNER; EDUARDO
PEREIRA DE MIRANDA; MATEUS COSENTINO BELLOTE; ROBERTO KINCHESCKI
HC-UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Estenose de jup; pieloplastia; nefrolitíase
Resumo:
Introdução: As alterações anatômicas renais e da junção uretero-piélica (JUP) podem estar relacionadas à formação de cálculos ou em algumas situações serem apenas entidades concomitantes. Trata-se de
uma pequena parcela de pacientes que necessitarão, devido a complexidade dos casos, de múltiplos procedimentos para o tratamento de ambos os problemas.
Com a proposta de reduzir o número de intervenções para estes casos,
foi analisado uma alternativa operatória combinada e seus respectivos
resultados.
Objetivos: Descrever os resultados de uma abordagem endourológica
durante a laparoscopia em pacientes com associação de nefrolitíase e
estenose de JUP.
Métodos: Foram analisados retrospectivamente de 2011 à 2013 os dados
de 8 pacientes operados no HC-UFPR com associação de nefrolitíase
e estenose de JUP. Durante a realização da Pieloplastia laparoscópica
à Anderson-Hynes, foi feita uma abordagem endourológica trans-laparoscópica para o tratamento da litíase concomitante.
Resultados: Durante o período de 2011 a 2013, 33 pacientes com estenose de JUP foram submetidos à pieloplastia desmembrada (AndersonHynes) sendo que 8 (24,2%) tinham associação com nefrolitíase. Destes
pacientes, 62,5% eram do sexo feminino com idade média de 46 anos (+DP 15,7 anos). Estenose de JUP estava presente em 62,5% dos casos à
esquerda e 37,5% à direita. Cálculos piélicos corresponderam a 50% dos
casos de litíase (tamanho médio dos cálculos 1,55 cm), 12,5% de cálculos calicinais superiores (média de 1,0 cm), 50% de cálculos calicinais
médios (media de 1,16 cm), 62,5% de cálculos calicinais inferiores (média
1,7 cm). O tempo médio de cirurgia foi de 208 minutos (+- DP 57 minutos)
com 3,8 dias de internação (+- DP 0,8 dias). Todos os pacientes utilizaram
duplo J e nenhuma complicação maior foi identificada. O tempo médio
de seguimento pós-operatório foi de 10,8 meses. A taxa livre de cálculos
(stone-free) após a primeira cirurgia combinada foi de 62,5%. Todos os
casos de cálculos residuais realizaram LECO, 12,5% Nefrolitotripsia Percutânea e 12,5% foram tratados clinicamente com “surveillence”. A taxa
de stone-free após procedimento adicional foi de 66,6%
Na vigência da doença litiásica e anatômica dois procedimentos distintos
seriam necessários para resolução do problema. A proposta da cirurgia
combinada obteve resultados consideráveis podendo ser realizada como
alternativa nestes pacientes.
Conclusão: A realização da abordagem endourológica combinada com
a laparoscópica nos pacientes com nefrolitíase e estenose de JUP se
mostrou factível e eficaz poupando procedimentos e cirurgias adicionais.
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CHOLESTEROL AND HIGH-DENSITY LIPOPROTEIN: MARKERS OF
STONE RISK?
FÁBIO CÉSAR MIRANDA TORRICELLI*1; SHUBHA DE2; SURAFEL GEBRESELASSIE2; INA LI2; CARL SARKISSIAN2; MANOJ MONGA2
1.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.CLEVELAND CLINIC, CLEVELAND, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Body mass index; metabolic syndrome; urinary calculi
Resumo:
Introduction: The origin of kidney stones is multifactorial and currently obesity and hyperlipidemia have been associated with a higher stone risk. However, the association between dyslipidemia and 24-hour urine analysis is not
well established.
Objective: To study the impact of dyslipidemia (total cholesterol, HDL, and
LDL) on 24-hour urine analysis and stone composition.
Methods: We retrospectively identified patients with nephrolithiasis who also
had a 24-hour urine analysis and lipid profile evaluation. Patient’s data collected included age, gender, body mass index (BMI), 24-hour urine analysis,
total cholesterol (TC), HDL, LDL, and stone composition. Patients were divided in groups based on their TC, HDL and LDL levels. Groups were compared based on their demographic data, each component of the 24-hour
urine analysis, and stone composition. Univariate and multivariate analysis
were performed with significance set at p-value < 0.05.
Results: 2442 patients (52% males) were included, with a mean age of 51.1
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Resumo:
Introduction: Size of calculi serves as an important factor to define the method of treatment. Since the late‘90s, tomography has become the method
of choice to measure the calculi, allowing even estimate the calculi volume
using image reconstruction software. Therefore accurately measuring stone
size is critical.
Objective: To evaluate the interobserver variability on linear stone size and
volume measurements, accessed by three professionals at different levels of
urological experience.
Methods: A total of preoperative 50 CT scans for kidney stones in patients
who underwent surgery at our institution were reviewed. Measurements were
performed by three different professionals; a medical student, a resident of
urology and an urologist with ten years of professional practice. We performed measurements of the larger longitudinal diameter (S1) and vertical
(S2) in the axial plane and vertical (S3) in the coronal plane. Stone volume was
approximated to the volume of an ellipse, using the measurements taken by
observers. Measurements were compared using Krippendorf’s alpha test (0
= no agreement, 1 = full agreement) in R version 3.0 using the “irr” package.
Results: The average measurements for S1, S2 and S3 were 9.0 mm (3.024.0 mm), 6.5 mm (1.5-17.5 mm) and 10.0 mm (2.5-25.0 mm) respectively
and stone volume was 297.05 mm2 (6.9-3940.10 mm2). The level of agreement between observers for S1, S2, S3, and volume were 0.990, 0.955 0.976,
and 0.974, respectively.
Conclusion: The measures of the stone in CT, even when performed by three
different examiners, did not differ statistically significantly. The level of experience in the field of urology did not influence significantly the final stone
volume present in the preoperative examination.

years and mean BMI of 29.7 ± 7.1 kg/m2. After a multivariate analysis, patients with high TC had significantly higher urinary potassium (p=0.009) and
calcium (p=0.013) than patients with low TC; patients with low HDL had significant higher urinary sodium and oxalate and lower urinary uric acid and pH
than patients with high HDL (p≤0.003). There were no significant associations
related to LDL levels.
Conclusions: This study suggests a potential link between hypercholesterolemia and hypercalciuria. Low HDL is associated with higher urinary sodium
and oxalate, and a lower urinary pH, suggesting a link between exercise and
stone risk.
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MICROTOMOGRAFIA PARA AVALIAÇÃO DE CÁLCULO URINÁRIO
RAFAEL A. S. PINTO*; FABRICIO CARRERETTE; VICTOR LOURENÇO; MARCOS
VINÍCIUS COLAÇO GONÇALVES; LETÍCIA KUPLICH; RONALDO DAMIÃO
UERJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Microtomografia; cristalografia; calculo urinario
Resumo:
INTRODUÇAO: Os cálculos urinários correspondem a terceira alteração mais
frequente das vias urinárias. Sua prevalência vem aumentando nos últimos
30 anos, com uma estimativa de acometimento de 11% nos homens e 5,6%
nas mulheres até os 70 anos. Sua distribuição geográfica é variável, com
pico de incidência entre 30-50 anos. Taxa de recidiva bastante elevada, chegando a taxas em torno de 50 a 60% em 5 a 9 anos. Avaliação laboratorial
é tipicamente conduzida utilizando métodos destrutivos de análise e é geralmente, orientada para identificar as pedras só pelo seu conteúdo mineral
principal, no entanto tem-se observado que a maioria dos cálculos possuem
mais um cristal em sua composição.
OBJETIVOS: Avaliar a viabilidade do uso da Micro-tomografia computadorizada (μ-CT) para investigação cristalográfica da composição microestrutural
e quantitativo mineralógico de cálculos urinários.
MÉTODOS: Foram coletadas amostras de cálculos urinários, no serviço de
Urologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, durante todo o ano de
2012. Essas amostras foram derivadas de procedimentos cirúrgicos para
fins de tratamento de litíase urinária com pouca destruição do cálculo. As
amostras foram coletadas lavadas com solução salina (SF 0,9%) e armazenadas na geladeira. Posteriormente foram submetidas a análise no Laboratório de Física Médica da Universidade Estadual do Rio de Janeiro em
associação com a TomoLab do Elettra Laboratório de Luz Síncrotron, em
Trieste (Itália).
RESULTADOS: Micro-tomografia computadorizada é uma técnica de imagem que permite medições da atenuação volumétrica de raios-X, para avaliação não-destrutiva do cálculo urinário. Pode determinar a microestrutura
interna do cálculo e a natureza e quantidade dos vários cristais formadores
do cálculo, em qualquer parte do mesmo. Mostramos a análise micro-tomografia de um cálculo extraído da bexiga de um paciente jovem.
CONCLUSAO: Conhecer a microestrutura e a composição mineral de cada
parte do cálculo urinário de um paciente tem uma grande importância no diagnóstico e tratamento da litíase urinária. A μCT como uma ferramenta para
fornecer esta avaliação pode ser de grande importância na pratica clinica.
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TÉCNICAS GRÁFICAS UTILIZADAS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SOFREM PUNIÇÃO POR CAUSA DA
ENURESE
CACILDA ANDRADE SÁ*; ANA CAROLINA GUSMÃO PAIVA; MARIA CLOTILDE
BEZERRA MENEZES; JOSÉ MURILLO BASTOS NETTO
UFJF, SANTOS DUMONT, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Enurese; punição; desenho infantil
Resumo:
Introdução: O grafismo infantil traduz o pensamento da criança, de modo
que todos os elementos utilizados se transformam em valores compreensíveis. As crianças conseguem expor e elaborar seus conflitos e angústias
por meio dos desenhos e das histórias contadas. Assim sendo, o desenho
pode vir a funcionar como método investigativo com objetivo interventivo.
Apesar da enurese primária monossintomática não ter causa psicológica,
sentimentos de autodesvalorização são comuns na população acometida.
Além disso, crianças e adolescentes vitimados apresentam dificuldades
para investir em si mesmos e nos outros. Objetivo: Identificar indicadores de
sintomas depressivos nos desenhos de crianças e adolescentes portadores
de enurese cujos pais usam de punição. Material e Métodos: Foi realizado
estudo transversal prospectivo envolvendo 41 crianças portadoras de enurese primária monossintomática, com idade média de 9,37 (± 2,3 anos).
As crianças responderam ao questionário semiestruturado de Butler (1987)
e foram solicitadas a fazer um desenho demonstrando seus sentimentos
no momento do acordar após um episódio de enurese e relatar o que estavam sentindo. As respostas obtidas sobre características demográficas e
frequência de punição por causa da enurese avaliadas foram computadas
e analisadas pelo SPSS 15,0. Resultados: Entre os pacientes selecionados
para o estudo, houve um discreto predomínio do sexo masculino (56,1%).
Cem por cento das crianças relataram que sofreram algum tipo de punição
devido à enurese, sendo verbal e/ou física com e sem contato. Na avaliação dos desenhos e dos relatos, o principal tema encontrado foi desamparo (82%, N=34), categorizados por necessidade de proteção, tristeza e
desesperança. Além disso, sentimentos de menos valia, falta de perspectiva
e baixo autoestima foram expressos em desenhos com formas pequenas,
traços falhados, superficiais e pouco uso de cores. Conclusões: O desenho
infantil mostrou ser uma ferramenta útil no diagnóstico de problemas psicológicos, especialmente sintomas depressivos e elaboração de conflitos,
nas crianças que sofrem punição pelos pais por causa da enurese, auxiliando na evolução do tratamento.
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DOES UROLOGIC EXPERIENCE IMPROVES THE ACCURACY IN THE
MEASUREMENT OF THE CALCULI VOLUMETRIC CALCULATION?
ALEX MELLER*; RENAN EBOLI-LOPES; DAVID SEHRT; RODRIGO DONALISIO;
FERNANDO J KIM; WILSON MOLINA
DENVER HELTH AND UNIVERSITY OF COLORADO, DENVER, ESTADOS
UNIDOS.
Palavras-chave: Stone; computerized tomography; observer variation
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bios. No caso 2, o aumento foi percebido pela mãe um ano antes, a criança
apresentava manchas café-com-leite, com uma malformação linfática no
membro inferior esquerdo, esta foi submetida à biopsia do tecido periclitoral, e redução do mesmo, que já apresentava, macroscopicamente, aspecto
compatível com neurofibroma plexiforme. O caso 3 apresentava aumento de
volume do clitóris desde o nascimento, foi erroneamente designada como
do sexo masculino, apresentava infecção urinária de repetição retenção
urinária e disúria. Apresentava refluxo vesicoureteral grau V bilateral, realizada a redução clitoral e vesicostomia. CONCLUSÕES: A pseudoclitoromegalia pode ocorrer por diversas etiologias. Os três casos em sequencia aqui
apresentados ilustram bem essa diversidade de causas não relacionadas
aos distúrbios de diferenciação sexual. É importante salientar que cada caso
teve uma abordagem cirúrgica particularizada e a apresentação das etiologias aqui apontadas deverá contribuir para a composição do diagnóstico
diferencial da pseudoclitoromegalia.

[168]

TRATAMENTO CIRÚRGICO DO MEGAURETER OBSTRUTIVO PRIMÁRIO:
NECESSIDADE DE URETEROPLASTIA (TAILORING) ESTÁ ASSOCIADA A
MAIOR TAXA DE COMPLICAÇÕES?
RODRIGO ALEXANDRE TRIVELATO*; MARCO AURELIO SANTO FILHO; MARCELA
LEAL; GILMAR GARRONE; VALDEMAR ORTIZ; ANTONIO MACEDO JR
UNIVERSIDADE FEDERAL SAO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Megaureter; ureteroplastia; complicaçôe
Resumo:
Introdução: O tratamento do megaureter obstrutivo primário é clínico na
maior parte dos casos. Quando a cirurgia está indicada o reimplante pode
ser feito com ou sem plástica ureteral (tailoring).
Objetivos: Avaliar a taxa de complicações dos casos operados com ou sem
ureteroplastia
Método: Realizamos uma análise retrospectiva dos casos operados, dividindo em dois grupos distintos quanto a realização ou não de ureteroplastia.
Os grupos foram estudados quanto a tempo de internação, infecção pósoperatória, presença de dilatação residual no seguimento final, necessidade
de reabordagem.,
Resultados: O grupo de ureteroplastia (A) foi composto por 15 pacientes
submetidos à técnica de Ossandon e sem ureteroplastia (B) de 6 pacientes.
O uso de cateter ureteral (duplo J) foi observado apenas no grupo A. O tempo de internação maior no grupo A (3,4 dias) versus 1,9 dias no grupo B. Dois
pacientes em cada grupo tiveram ITU(infecção do trato urinário) pós-operatória: 4,7% grupo A versus 9,5% grupo B. A dilatação na última visita foi de
19,1% grupo A e 4,7% grupo B com seguimento médio de 12,2 meses e 4,4
meses respectivamente. Nenhum paciente necessitou de revisão cirúrgica
Conclusão: A ureteroplastia nâo representou fator de agravo relevante na
evolução pós-operatória em relação aos pacientes reimplantados removendo apenas a área obstrutiva do megaureter. A indicação da ureteroplastia
segue no entanto parâmetros relacionados com a maior dilatação ureteral (>
2cm diâmetro) e de decisão puramente intra-operatória.
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS COM BEXIGA
NEUROGÊNICA POR MIELOMENINGOCELE.
SILVIA SABONGI FERRAZ AYROSA*; DALVA LOUZADA ENJIU; MARCELA LEAL;
SERGIO OTTONI; VALDEMAR ORTIZ; ANTONIO MACEDO JR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, SÃO PAULO, SP,
BRASIL.
Palavras-chave: Estado nutricional; mielomeningocele; crianças
Resumo:
Introdução: A mielomeningocele (MMC) é uma patologia de característica
multifatorial pela diversidade de sistemas envolvidos. Devido à gravidade e
complexidade desta doença, a condição nutricional durante a infância requer
atenção. Avaliar e identificar as crianças em risco nutricional é fundamental
para promover ações de recuperação do estado nutricional (EM), e assim
minimizar agravos, manter o ritmo de crescimento adequado, preservando a
saúde e propiciando melhor qualidade de vida.
Objetivos: Avaliar, por meio de medidas antropométricas, o índice de massa
corpórea (IMC) de crianças com bexiga neurogênica por MMC acompanhadas em nosso serviço.
Métodos: Foi realizada uma (1) coleta do peso (Kg) e da estatura estimada
(m) em 30 crianças. A partir destas medidas foi calculado o IMC de cada
criança comparado aos valores de referência, de acordo com o sexo e idade.
Para a classificação do EN, foram utilizadas as curvas de crescimento da
Organização Mundial de Saúde em Escores Z.
Resultados: A amostra foi composta por 30 crianças com idade média de 6,5
anos (2,2 a 10,6), sendo 17 meninas (57%) e 13 meninos (43%). A idade média das meninas foi 6,9 anos (4,2 a 9,5) e dos meninos 6,1 anos (2,2 a 10,6).
O peso médio das meninas foi 16,8 Kg (11,6 a 24,1) e dos meninos 21,4
Kg (11,6 a 33,7). A estatura estimada média das meninas foi 1,14 m (0,91
a 1,28) e dos meninos 1,22 m (0,91 a 1,44). Os resultados encontrados na
amostra toda foram: EUTROFIA: 15 (50%), MAGREZA: 5 (17%), MAGREZA
ACENTUADA: 9 (30%) e SOBREPESO: 1 (3%). No sexo feminino 17 crianças: EUTROFIA: 8 (47%),MAGREZA: 2 (12%), MAGREZA ACENTUADA: 7
(41%). No sexo masculino 13 crianças: EUTROFIA: 7 (54%),MAGREZA: 3
(23%), MAGREZA ACENTUADA: 2 (15%)e SOBREPESO: 1 (8%).
Conclusões: Das crianças avaliadas neste estudo, 50 % apresentaram bom
estado nutricional independentemente do sexo. Em contrapartida, o restante
encontra-se em estado de magreza, sendo 30% do total em condição de
magreza acentuada, destas 40% são do sexo feminino. Estes resultados
apontam que o grupo de crianças com MMC apresenta maior risco nutricional por baixo peso, dado que contraria os estudos da literatura que mostra
tendência a excesso de peso corporal. O trabalho aponta que praticamente
metade da amostra está em risco nutricional, sendo necessária investigação mais acurada e intervenção nutricional em todas as crianças com MMC,
tendo em vista que muitas delas são candidatas a procedimento cirúrgico de
alta complexidade.
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RELATO DE TRÊS CASOS DE PSEUDOCLITOROMEGALIA NÃO RELACIONADOS AO DISTÚRBIO DE DIFERENCIAÇÃO SEXUAL
RODRIGO PEREIRA*; ANA BEATRIZ HAHN FERREIRA DE MELO; ALINE CAMPOS
DA ROCHA; CÉSAR DE CARVALHO GARCIA; SÉRGIO PACHECO FERREIRA DE
MELO
UNIVERSIDADE POTIGUAR, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Pseudoclitoromegalia; urologia pediátrica;
Resumo:
INTRODUÇÃO: Pseudoclitoromegalia é condição de ocorrência rara, que
pode aparecer desde o nascimento ou surgir ao longo do desenvolvimento
da criança. De modo usual, a clitoromegalia acompanha um distúrbio endócrino (como a hiperplasia adrenal congênita), podendo outras condições, sabidamente, levar ao aumento de volume do clitóris. OBJETIVO: Apresentar
três casos sequenciais de pseudoclitoromegalia que ocorreram em nosso
serviço e que ilustram bem o diagnóstico diferencial da condição. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão dos prontuários e registro fotográfico dos
três casos apresentados. RESULTADOS: Efetuou-se uma pesquisa em prontuários de três diferentes pacientes que em comum, apresentaram aumento
de volume do clitóris, foram investigados e tiveram descartadas as patologias de origem endócrina que habitualmente levam à clitoromegalia. No caso
1, o aumento se deu um ano e dois meses antes da primeira consulta cirúrgica, paciente aos 13 anos de idade, apresentava grande cisto periclitoriano.
O tratamento cirúrgico foi a ressecção do cisto e plástica dos pequenos lá-
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instituição com a realização de NLTP bilateral simultânea para o tratamento
de cálculos renais bilaterais.
Métodos: Foram revisados os prontuários de 06 pacientes com proposta de
NLTP bilateral simultânea no período de abril de 2012 a março de 2013 no
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira.
Resultados: A série consistiu de 03 homens e 03 mulheres, com idade média
de 46,8 anos e IMC médio de 25,5. O diâmetro médio dos cálculos foi de
1,8 cm para o lado direito e de 2,4 cm para o lado esquerdo. A localização
mais comum foi a pelve renal (04 lado direito e 06 do lado esquerdo). Apenas
01 paciente apresentava múltiplos cálculos bilaterais. A creatinina pré-operatória média foi de 0,96 md/dl. O tempo cirúrgico médio foi de 190 minutos.
Somente 01 paciente necessitou de mais de uma punção em cada lado. Em
apenas 01 paciente não foi possível a retirada dos cálculos no mesmo tempo
cirúrgico devido a sangramento intraoperatório excessivo. A queda média
de hemoglobina foi de 2,3 mg/dL, sendo necessária hemotransfusão pósoperatória em 02 casos Não houve nenhum caso de ITU/urossepse, bem
como não houve caso de obstrução ureteral. Houve necessidade de uso
de opióde fraco para controle da dor em apenas 02 pacientes. O aumento
médio da creatinina sérica foi 0,39mg/dL. O tempo médio de internamento
foi de 2,8 dias. Em 07 unidades renais foram detectados cálculos residuais
com diâmetro médio de 0,9cm na tomografia computadorizada realizada no
segundo dia pós-operatório, porém apenas 01 paciente precisou de um segundo procedimento, sendo o restante tratado com litotripsia extracorpórea
com ondas de choque.
Conclusão: A Nefrolitotripsia percutânea bilateral pode ser realizada de forma
simultânea com segurança em pacientes selecionados, diminuindo o tempo
de internamento e submetendo o paciente a apenas um ato anestésico.
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NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA PELA TÉCNICA DE VALDÍVIA GUIADA POR URETERORRENOSCOPIA FLEXÍVEL
LUCAS TEIXEIRA E AGUIAR BATISTA*; CLAUDIO GALENO; MARCELO BRANDT;
IURI C SILVA; MARCELO Q CERQUEIRA
UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotripsia; litiase renal; ureterorrenolitotripsia
Resumo:
Introdução: A técnica de nefrotlitotripsia percutânea (PCNL) está em constante aperfeiçoamento, sendo aperfeiçoada por José Valdívia Uria, em
1998, a técnica de nefrolitoripsia percutânea utilizando a posição supina
ganha notabilidade com aceitação crescente entre os urologistas. Entre as
preocupações de ordem técnica, existe a busca por minimizar complicações inerentes ao procedimento como os acidentes de punção inadvertida
da pelve renal e durante a dilatação renal. Para tal, usamos em nosso serviço
o ureterorrenoscopio (URS) flexível para guiar a punção da pelve. Objetivo:
descrever resultados obtidos de pacientes operados pela técnica de PCNL
por Valdívia guiada por URS flexível. Métodos: Realizado estudo de coorte
prospectivo constando nove pacientes com diagnóstico de nefrolitíase,
submetidos a técnica de PCNL Valdívia guiada por URS flexível em nosso
serviço no período de outubro de 2012 a maio de 2013. O paciente foi posicionado em posição de litotomia, colocação de coxim abaixo da nádega
ipsilateral, braços em 90º com o tronco, passagem de ureterorenoscópio
flexível, visualização da pelve acometida, administração de contraste iodado
e realizada punção em cálice inferior guiada por fluoroscopia. A dilatação do
sítio de punção foram acompanhadas por fluoroscopia e visualização direta
pelo ureterorenoscópio flexivel. Estudou-se dados demográficos, tamanho
do cálculo, número de punções, tempo cirúrgico, índice de fragmentação do
cálculo e resultados do seguimento. Resultados: A idade média no estudo foi
de 35,4 anos, IMC médio de 22,17kg/m2, cinco pacientes com litíase renal
a direita e quatro a esquerda. O tamanho médio do cálculo foi de 327mm,
número médio de 1,22 tentativas de acesso a pelve. Foi usado litotridor ultrassônico em cinco pacientes e o balístico em quatro. O tempo médio do
procedimento foi de 96,87 minutos. O índice de fragmentação do cálculo de
100% foi alcançado em um paciente, 90% em 2 pacientes, 80% em 4 pacientes, e 50% em 2 pacientes, não houve perda de punção e dilatação. Conclusão: A nefrolitotripsia percutânea por Valdívia guiada por ureterorrenoscopia flexível constitui-se numa técnica eficaz para tratamento de nefrolitíase.
Pode-se inferir que o reduzido número de tentativas de punção, ausência de
perda da punção e de dilatação torna o procedimento mais seguro.
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COMO OBTER MELHORES RESULTADOS COM URETEROSCOPIA FLEXIVEL E LASER

MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; MARIA TEREZA CAVALCANTE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Otimizar; laser; ureteroscopia

Resumo:
Introdução - nos últimosanos a endourologia apresentou um grande avanço
dentro da urologia, sendo que a percutanea e a litotripsia externa nao apresentaram grandes modificações , possibilitando avanço da ureteroscopia
flexivel e laser .
Objetivo - este estudo procura mostrar as modificações e os cuidados que
foam sendoaperfeiçoados e/ou introduzidos ao longo dos anos de tratamento com ureterscopia flexivel e laser dentro de um unico serviço
métodos - analise retrospectiva de 1448 casos operados pela mesma equipe, tendo um cirurgião que participou de todos os casos , onde se verificou a
melhoria na técnica que veio a otimizar os resultados e também a eficácia do
procediemnto, podendo ser indicado para casos mais complexos.
Resultados - os casos analisados desde 2007 até 2013, mostram os fatores
que facilitam a realização do procediemnto e os cuidados que tem que ser
tomados para eficácia maior do mesmo.
1) fio-guia - utilizar 2 , um de trabalho e um de segurança/ durante sua introdução cuidado para nao passar da pelve renal, para evitar machucar mucosa
e sangrar. o que limita o procediemnto
2) dilatação - realizada com ureteroscopio semirrigido, ganhamos tempo e
verificamos se ha calculo no ureter ( presente em 12,4 % das vezes)
3) bainha - serve para melhorar drenagem renal , diminuindo pressão intra-renal, facilita entradas e saidas do aparelho, facilita evacuação de fragmentos. otimiza tempo cirurgico e em casos de calculos grandes devemos tentar
usar bainha mais calibrosa para drenar poeira renal
4) reposicionamento - sempre que possivel reposicionar calculo do polo
inferior para outra localização, para evitar defletir muito aparelho e facilitar
litotrpsia
5) largura d epulso - se aparelho tem 2 larguras d epulso , usar a mais longa
para que calculo moimente menos
6) fibra com luz verde facilita procedimento em realçao a luz vermelha
7) nao usar mais que 7 watts em fibras finas , para nao danificá-las
9) testar fibras antes de iniciar seu uso, opara nao danificar aparelho
usar mecanismo de proteção da fibra acoplado ao aparelho para nao sair
soro fisiologico e piorar visao
10) usar sempre 2 vias de irrigação, sendo uma com seringa e a outra com
bomba de pressao
11) laser - nao acionar pedal continuamente9para com 10 segundos)/ ponta
da fibra sempre em contato com calculo / manter fibra a 1 mm da mucosa e
5 mm a frente do aparelho flexivel /
Conclusoes- a experiencia com procedimento é fundamental para otimizar
resultado do método
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NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA BILATERAL SIMULTÂNEA: EXPERIÊNCIA INICIAL

FILIPE TENÓRIO LIRA NETO*; MOACIR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO;
RAFAEL PAIVA ARRUDA; RAFAEL AZEVEDO FOINQUINOS; CLOVIS FRAGA TENÓRIO PEREIRA; SERÁFICO PEREIRA CABRAL JÚNIOR
IMIP, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitíase; nefrolitotripsia; bilateral

Resumo:
Introdução: A nefrolitotripsia percutânea (NLTP) é o tratamento de escolha
para cálculos renais de grande volume, e embora descrita desde 1987 a
realização de procedimentos bilaterais no mesmo tempo cirúrgico para o
tratamento de cálculos em ambas as unidades renais não é aceita universalmente, principalmente devido à crença do aumento da morbidade quando
comparada ao procedimento em múltiplas etapas.
Objetivos: O objetivo deste trabalho é relatar a experiência inicial de nossa
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absorção do cálcio e sua eventual deposição no rim. Avaliar o efeito da suplementação de vitamina D na litíase urinária em um modelo de nefrolitíase
induzida em ratos a partir da hiperoxalúria provocada pelo EG. Métodos: 30
ratos machos Sprague-Dawley foram randomizados em três grupos: Grupo
1 (controle clínico, n=10); Grupo 2 (EG a 0,5% +0,5 μM de Vitamina D3 dissolvida em 1 ml de óleo vegetal e administrado via gavagem uma vez ao
dia, n=10) e Grupo 3 (EG a 1,25%, diluído em água, n=10). Cinco animais
de cada grupo foram eutanaziados após uma semana (Momento M1), e os
demais, ao término de 28 dias (Momento M2). Todos os animais foram submetidos a estudo metabólico (cálcio, pH, oxalato, ácido úrico e citrato na
urina de 24h e creatinina sérica). A análise histomorfométrica dos cristais foi
realizada com o programa Image J® após coloração pela técnica de hematoxilina-eosina onde os parâmetros histológicos foram classificados. O cálcio do parênquima renal foi quantificado pela técnica PIXE (Proton Induced X
ray emission). Resultados: O oxalato urinário foi significativamente maior nos
grupos G2 e G3 em M1, permanecendo elevado apenas em G3 após 28 dias.
Não houve diferença significativa nos demais parâmetros urinários independentemente do momento de avaliação. Em todos os animais a creatinina
sérica permaneceu dentro da normalidade. A análise histomorfométrica revelou a formação de cristais intratubulares apenas no grupo G2 (p<0,01) no
momento M2, onde 80% dos animais apresentavam atrofia tubular e infiltrado inflamatório moderado em 25% dos rins avaliados. A quantificação dos
depósitos de cálcio no parênquima renal foi cerca de 10 e 100 vezes maior
que o controle no grupo G2 nos momentos M1 e M2, respectivamente. Conclusão: O melhor modelo para induzir nefrolitíase em ratos foi o EG a 0,5%
associado à vitamina D3 (G2), demonstrando o efeito danoso da suplementação excessiva deste nutriente e seu claro papel como potencializador da
calcificação.

16:30
[358]

DIMENSÕES E POSIÇÃO DE IMPACTAÇÃO DE CÁLCULOS URETERAIS
NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM DOR AGUDA NO FLANCO
JOSELINO RODRIGUES SOUZA JUNIOR*; CLAUDIO RIBEIRO BELLO; RICARDO
BRIANEZI TIRABOSCHI; VICTOR PEREIRA PASCHOALIN; SAMUEL RIBEIRO JUNCAL; JOSE BESSA JUNIOR
UEFS- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Litiase ureteral; emergencia; ureter
Resumo:
Introdução: Classicamente é descrito que os cálculos ureterais impactam
em três sítios no ureter: a junção pieloureteral (JUP), o cruzamentos dos vasos ilíacos e a junção ureterovesical, considerados pontos de estreitamento
anatômico ou funcional do ureter e que os cálculos proximais são maiores
do que os distais. Recentes estudos têm demonstrado dados controversos
e dissonantes deste conceito.
Objetivos: Avaliar a localização e as dimensões dos cálculos ureterais dos
pacientes com dor aguda no flanco na sala de urgência.
Métodos: Estudo retrospectivo, transversal, com dados obtidos de tomografias computadorizadas (TC) de abdome sem contraste, com achado
de cálculo ureteral unilateral, de 140 sujeitos consecutivamente avaliados
com quadro de dor aguda no flanco. Os diâmetros longitudinais, transversais e ântero-posteriores dos cálculos, assim como a posição da junção pieloureteral(JPU), do ponto de cruzamento dos vasos ilíacos e junção
ureterovesical(JUV) foram avaliados.
Resultados: A idade média foi de 42.10± 13.77 anos e nossa amostra foi
composta por 97 homens e 43 mulheres. Razão homem/mulher = 2,26. Os
cálculos estavam impactados na JUP em 7(5%), entre a JUP e os vasos
ilíacos em 24(17,2%), no cruzamento dos vasos ilíacos em 3(2,2%), entre
os vasos ilíacos e a JUV, em 25(18%) e na JUV em 80(57,6%) dos casos. O
diâmetro longitudinal dos cálculos (9.28 ± 3.01)mm foi significativamente
maior que o transversal (3.78 ± 2,01mm) e do que o antero-posterior (6,01±
2,07mm) (p<0,001). Os 34(25%) cálculos impactados no ureter proximal
foram significativamente maiores que os 106(75%) cálculos observados no
ureter distal (abaixo dos vasos ilíacos) nos seus três diâmetros: Longitudinal(
11,24±4.03 x 8,52±2.65 mm)(p<0.0001), Transverso(4,84±2,24 x 3,38±1.92)
(p=0.003) e AP (7.78±3.61 x 5.73±2.81)(p=0,007).
Conclusões: Os cálculos proximais foram significativamente maiores do que
os cálculos distais. A maioria dos cálculos localiza-se na JUV e nas proximidades de mesma, seguidos pelo ureter proximal. Por outro lado, poucos
cálculos efetivamente estão impactados na JUP e mais raros ainda são observados nos cruzamentos dos vasos ilíacos, locais frequentemente citados
como ponto de estreitamento funcional e local de impactação de cálculos.
As medidas longitudinais do cálculo foram as que melhor se correlacionaram
com a posição dos cálculos na avaliação inicial.
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EFICACIA DA TAMSULOSINA ORAL DEPOIS DE LITOTRIPSIA EXTERNA
POR ONDAS DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE UROLITIASE
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
ICEPS/USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Tamsulosina; litotripsia externa; resultados
Resumo:
Introducao - pelos “guidelines” aua/eau modificados em 2013 , a tamsulosina via oral tem papel importante na terapia medica expulsiva(tem) de litiase
renal. existe um papel da mesma em ajudar a eliminação de cálculos pós
litotripsia externa por ondas de choque (leco)
Objetivo - determinar a eficácia da tamsulosina via oral como terapia adjuvante a leco para expulsão de cálculos renais e ureterais
métodos - um número consecutivo de 124 pacientes de um servico privado
com cálculos renais e ureterais radiopacos que foram submetidos a leco
foram incluidos em um estudo prospectivo randomizado,analisados por um
periodo de 12 semanas. dos 124 pacientes, 102 completaram o estudo,
sendo 21 com cálculos ureterais ( média de tamanho de 9 mm) e 81 com
cálculos renais( média de tamanho de 10 mm). depois da leco com sucesso
, os pacientes foram randomizados para tratamento básico com analgesicos
apenas , e o outro grupo recebeu tamsulosina via oral, 0,4 mg/dia , alem do
tratamento padrão, por 01 mes . a taxa livre de pedras , intervalo de eliminação dos fragmentos de cálculo, incidëncia de cólica renal e a necessidade de
hospitalização foram medidos com 4 , 8 e 12 semanas .
Resultados - a taxa de eliminação de cálculos foi significativamente maior
para pacientes do grupo da tamsulosina do que para aqueles do grupo de
terapaia padrão.( 73.4% x 55,9% respectivamente, p<.001) com 4 semanas e com 12 semanas (91,3% x 74.6% ; p < .05). tratamento com tamsulosina tambem esta relacionado com significante menor espaco para
eliminação dos cálculos (p, .001) , menor taxa de hospitalização (p,.001) e
significante menor proporção de pacientes com cólica renal (p<.05) comparado com tratamento padrão.nenhum severo efeito adverso foi notado com
parada do tratamento.
Conclusão - tratamento adjuvante com tamsulosina em adição ao tratamento padrão com antibióticos e analgésicos, melhora os resultados da leco e
diminui taxa de complicações., diminuindo necessidade de procedimentos
auxiliares.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DA DIETA COM VITAMINA D NA NEFROLITÍASE INDUZIDA EM RATOS
NATALIA BARALDI CUNHA*; ISABELA BERTANHOLI LEME SILVA; ELOÁ SIQUEIRA MAGALHÃES; FLÁVIO OLIVEIRA LIMA; PAULO ROBERTO KAWANO; JOÃO
LUIZ AMARO
UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitíase; vitamina d; suplementação
Resumo:
Introdução e Objetivo: A litíase renal constitui a terceira causa mais comum de afecção do trato urinário. Em modelos experimentais, a hiperoxalúria pode ser provocada em ratos pela administração de indutores como
o etileno glicol (EG) em alimentos ou água, produzindo hiperoxalúria crônica.
Entretanto, diversas substâncias podem interagir com o EG potencializando
a sua ação, como a vitamina D. Esta poderia agravar a deposição de OxCa
no parênquima renal devido à sua ação no intestino delgado facilitando a
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vesical. Avaliar estas medidas em bexigas com paredes saudáveis e espessadas. MÉTODOS: No período de Março a Junho de 2012, dissecamos 30
bexigas cadavéricas de seres humanos adultos do sexo masculino, conservadas em solução de formaldeído a 5%, disponíveis no acervo do Laboratório Anatômico da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de
Sá. Registramos os óstios ureterais direito (OUD) e esquerdo (OUE), bem
como o óstio uretral interno (OUI), por meio de máquina digital de alta resolução. Analisamos a espessura da parede vesical de todos os espécimes
dissecados. Avaliamos o volume prostático relacionado às bexigas. Excluímos as bexigas que apresentavam alterações macroscópicas no seu assoalho. As análises morfométrica e estatística foram realizadas por meio de
softwares específicos. RESULTADOS: Foram identificadas 15 bexigas com
paredes normais e 15 bexigas com paredes espessadas. O volume médio
das próstatas relacionadas às bexigas foi de 32cm3. A distância média entre
o OUD e OUE foi de 2,1cm. A distância média entre os óstios ureterais e o
óstio uretral interno foi de 1,6cm. O ângulo médio formado entre o OUI e os
óstios ureterais foi de 84o. Não houve diferença com significância estatística
entre as medidas obtidas, quando comparadas bexigas saudáveis e bexigas
espessadas. CONCLUSÃO: Propomos um método fácil de localização dos
óstios ureterais para a realização de cirurgias e exames diagnósticos que
utilizam a uretrocistoscopia como base. Não há mudança na disposição dos
óstios ureterais diante de afecções patológicas que levam ao espessamento
vesical, como no caso das obstruções infra vesicais, em bexigas que não
apresentam alterações em seu assoalho.
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EFEITO DA TAMSULOSINA NA ELIMINACAO DE CALCULOS RENAIS POS
TRATAMENTO COM URETEROSCOPIA FLEXÍVEL E LASER PARA CÁLCULOS ENTRE 01 E 02 CM
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
ICEPS/USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Ureteroscopia flexivel; eliminacao; tamsulosina
Resumo:
Introdução - a tamsulosina tem papel importante na terapia médica expulsiva
para tratamento clínico de litíase renal e após litotripsia externa por ondas de
choque (leco). a presença de alfa-1a receptores no ureter distal permite o uso
de alfa-bloqueadores para ajudar na eliminação de cálculos.
Objetivos - este estudo mostra o uso da tamsulosina , bloqueador seletivo alfa-1a , para promover passagem espontânea de cálculos pelo ureter distal e
meato ureteral , pós realização de cirurgia retrógrada intra-renal com laser e
ureteroscópio flexível para cálculos entre 01-02 cm , em ureter superior e rim.
métodos - 79 pacientes foram subemtidos a ureteroscopia flexível e laser por
um único cirurgião.tamanho dos cálculos variou entre 01 e 02 cm , sendo
25 em ureter superior e 54 nos rins. depois do tratamento os pacientes foram randomizados em 2 grupos: grupo 01 (de estudo) que recebeu terapia
médica padrão (antibiótico e analgésico) e tamsulosina 0,4 mg /dia por 01
mes(40 pacientes); e grupo 02 (controle) que recebeu somente antibiótico e
analgesia (39 pacientes). os pontos analisados foram: taxa livre de cálculos,
analisadas por tcsc após 4 semanas e segundo ponto foi incidência de
cólica renal neste período de 4 semanas
Resultados - dos 79 pacientes avaliados a taxa “stone -free” foi 86,5% x
69% (grupos 1 e 2 respectivamente) ; incidência de colica renal foi de 5,4%
x 22,2% (grupos 01 e 02 respectivamente) , com p < 01.
Conclusão - tratamento com tamsulosina oral por 30 dias melhora a taxa
“stone-free” e diminui a incidência de cólica renal apos ureteroscopia flexível
e laser para calculos renais e ureterais entre 01 e 02 cm . trabalhos prospectivos randomizados necessitam ser realizados para confirmação destes
dados.
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RESULTADOS DE CIRURGIA INTRA-RENAL RETRÓGRADA COMPARADA
COM NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÄNEA EM PACIENTES IDOSOS COM
CALCULOS DE TAMANHO MODERADO
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
ICEPS, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Idosos; calculos grandes ; rirs
Resumo:
Introdução -pacientes idosos normalmente tem morbidades mais comuns
que dificultam muitas vezes a realização de nefrolitotripsia percutânea . a
ureteroscopia flexível com laser tem se tornado entao uma boa opção para
este tipo de pacientes nos últimos anos
Objetivos - o papel de nosso estudo foi avaliar os resultados da cirurgia intra-renal retrógrada em pacientes idosos com cálculos de moderado tamanho
Métodos - entre julhode 2008 e julho de 2013 um total de 29 pacientes acima de 65 anos de idade com cálculos renais medindo entre 1,5 e 3 cm
foram tratados com cirurgia retrógrada intra-renal ( rirs) . os resultados destes pacientes foram comparados com resultados dos pacientes submetidos
a nefrolitotripsia percutânea (npc). foram analisados tamanho e localização
dos cálculos, idade, sexo ,imc, grau de hidronefrose,presenca de prévia litotripsia externa (leco) ou cirurgia aberta
Resultados - a taxa “stone -free” foi de 82,1% (rirs) x 92,8% (npc) ; um
segundo procedimento flexível foi realizado em 5 pacientes . a taxa “stone-free” após 3 meses de seguimento foi de 92,8% (rirs) x 96,4% (npc) ; tempo
médio de cirurgia foi de 69 +/- 15 minutos por 33 procedimentos de rirs ,
enquanto que da cirurgia percutânea foi de 44 +/- 12 minutos . ( p < 0.001)
. a taxa geral de complicações foi de 6,9% para rirs e 12,3 % para npc.
transfusão sanguinea foi necessária em 2 pacientes de npc . tempo de hospitalizacao foi menor para rirs ( 20 +/- 8,8 hs ) que para npc ( 37 +/- 13 hs ) ,
com p < .001 .
Conclusão - cirurgia retrógrada intra-renal (rirs) tem baixa taxa de complicação e internação , com bons resultados para cálculos de tamanho moderado
, consistindo num método efetivo e seguro para tratamento de cálculos em
pacientes idosos.
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ANÁLISE MORFOMÉTRICA DA DISPOSIÇÃO DOS ÓSTIOS URETERAIS
EM BEXIGAS DE PAREDES NORMAIS E ESPESSADAS
MARIANA BRANDÃO GRECO*1; PAULA FIGUEIREDO DE MARSILLAC1; JULIA
BRUNO VIEIRA1; MÁRIO JOSÉ BRÊA MONTEIRO BRITO1; FÁBIO SANT`ANNA
DE MORAES2; JOÃO ANTONIO PEREIRA-CORREIA2
1.DEPARTAMENTO DE ANATOMIA - FACULDADE DE MEDICINA - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: óstio ureteral; óstio uretral; morfometria
Resumo:
INTRODUÇÃO: Os procedimentos endoscópicos vesicais são de grande valor na prática médica urológica, tanto para fins diagnósticos quanto terapêuticos. Durante a realização da cistoscopia e fluoroscopia pieloureteral, contudo, os óstios ureterais podem não apresentar fácil identificação, levando a
diagnóstico incompleto de doenças do sistema urinário ou a predisposição
de lesões iatrogênicas dos mesmos, em ressecções vesicais. OBJETIVOS:
Analisar a distribuição dos óstios urinários vesicais. Avaliar a relação morfométrica entre os óstios ureterais entre si e em relação ao óstio uretral interno
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Resumo:
Introdução - a indicação clássica para cálculos maiores que 2 cm segundo
“guidelines” aua/eau (2013) é a nefrolitotomia percutânea.
Objetivos - estudo com objetivo de comprar a eficácia de ureteroscopia flexível retrógrada associada com litotripsia externa x litotripsia externa sozinha,
para tratamentos de cálculos piélicos de 2 a 3 cm, como alternativa a nefrolitotomia percutânea.
Métodos - dividimos nossos pacientes com cálculos piélicos entre 2 e 3 cm
em 2 grupos:
grupo 1: 31 pacientes, realizada ureteroscopia flexível com laser, inserido cateter duplo jota, leco em cálculos residuais 2 a 4 semanas após o tratamento.
grupo 2: 44 pacientes, realizado implante de duplo jota, e eito leco (2 a 3
sessões). taxa de complicações e taxa livre de cálculos foram avaliadas após
3 meses.
Resultados - média de idade de 28,7 e 29,4 anos nos dois grupos, respectivamente; sexo sem diferença entre os grupos; em 2 pacientes houve descolamento de mucosa ureteral ao subir bainha e foi deixado o duplo jota com
tratamento a “posteriori”. taxa “stone free”: grupo 1 - 80,6% (25 em 31);
grupo 2 - 47,7% (21 em 44); complicações: 2 casos no grupo 1 deixado
o cateter 6 semanas e em seguida submetido a nefrolitotomia percutânea;
grupo 2 nenhuma.
Conclusão - nosso estudo mostra que realizar ureteroscopia flexível com laser associada com leco para cálculos renais grandes, é uma boa alternativa
a indicação clássica, segundo “guidelines” aua/eau (2013), de nefrolitotomia
percutânea para cálculos maiores que 2 cm.
a litotripsia externa, associada ao implante de duplo jota, oferece resultados
bem inferiores quando comparado com ureteroscopia flexível e laser + leco,
bem como quando comparada com nefrolitotomia percutânea.
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ALTERNATIVA CIRÚRGICA PARA ABORDAGEM DE PACIENTES COM NEFROLITÍASE MAIS ESTENOSE DE JUP CONCOMITANTE; UMA INOVAÇÃO TÉCNICA
BRUNO VINICIUS NEVES*; ALEXANDRE CAVALHEIRO CAVALLI; MATEUS COSENTINO BELLOTE; CHRISTIAN LUIZ ARTNER; EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA; THIAGO HOTA
HC-UFPR, CURITIBA, BRASIL.
Palavras-chave: Estenose de jup; anderson hynes; nefrolitíase
Resumo:
Introdução: As alterações anatômicas renais e da junção uretero-piélica (JUP)
podem estar relacionadas à formação de cálculos ou em algumas situações
serem apenas entidades concomitantes. Trata-se de uma pequena parcela
de pacientes que necessitarão, devido à complexidade dos casos, de múltiplos procedimentos para o tratamento de ambos os problemas. Com a proposta de reduzir o número de intervenções para estes casos, descrevemos
uma abordagem cirúrgica alternativa para o tratamento destes pacientes.
Objetivos: Descrever uma nova técnica cirúrgica para abordagem endourológica durante a laparoscopia em pacientes com associação de nefrolitíase
e estenose de JUP.
Métodos: Descrição de uma nova técnica abordada em 8 pacientes operados no HC-UFPR com associação de nefrolitíase e estenose de JUP durante
o período de 2011 a 2013. Durante a realização da pieloplastia laparoscópica à Anderson-Hynes, foi feita uma abordagem endourológica trans-laparoscópica para o tratamento da litíase concomitante.
Resultados: Após a dissecção da pelve renal e ureter, prosseguiu-se a
secção da JUP e a cateterização da mesma com fio guia utilizando um
ureteroscópio semi-rígido de 6F colocado na cavidade abdominal através
de um dos trocateres. Introduzindo o aparelho na pelve renal pela junção
ureteropiélica obteve-se uma boa distenção do sistema coletor para navegação e litotripsia. Os cálculos calicinais presentes foram deslocados para
pelve renal através de extratores ou pinça de cálculos e retirados durante a
ressecção da pelve redundante na confecção da pieloplastia laparoscópica.
Caso não seja possível a cateterização da JUP ou haja dificuldade técnica
com o ângulo de entrada do ureteroscópio pelos trocateres com a JUP, pode
ser usado como alternativa uma pequena pielotomia (incisão de 3mm) para
entrada justa do aparelho na pelve e subsequente distenção do sistema coletor. Esta técnica operatória foi realizada com a presença de duas torres
de vídeo, uma para laparocopia e filmagem dos aparelhos endourológicos
na cavidade abdominal e outra torre de vídeo para visualização da parte
endourológica e navegação no sistema coletor. A taxa de Stone free após a
primeira cirurgia combinada foi de 62,5%. Nos casos de cáculos residuais
após o procedimento adicional (LECO, NLPC) todos pacientes ficaram livres
de cálculos.
Conclusão: A realização da abordagem endourológica combinada com a laparoscópica nos pacientes com nefrolitíase mais estenose de JUP se mostrou tecnicamente factível sem dispender materiais de maior complexidade.
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OUTCOMES OF URETEROSCOPY BASED ON STONE BURDEN: HOW
LARGE CAN WE TREAT?
ALEX MELLER*; RENAN EBOLI-LOPES; DAVID SEHRT; FERNANDO J KIM; WILSON MOLINA
DENVER HELTH AND UNIVERSITY OF COLORADO, DENVER, ESTADOS
UNIDOS.
Palavras-chave: Ureteroscopy; kidney stones; statistics
Resumo:
Introduction: With the advances in ureteroscopy technology, such as digital
scopes and smaller laser fibers, ureteroscopy has become an attractive option to treat kidney stones that have been previously treated with extracorporeal shock-wave lithotripsy and/or percutaneous nephrolithotomy. However,
to date there is limited data regarding the stone free rates based on stone
burden.
Objective: To report stone free rate based on stone burden after ureteroscopy.
Methods: A retrospective chart review of patients who underwent URS between January 2010 to May 2013 at our institution was performed. Inclusion
criteria included availability of preoperative computed tomography and perioperative results (stone free evaluation based on endoscopic inspection and
postoperative imaging). Exclusion criteria included stones unable to be treated due to stone location or degree of impactation. The stone’s maximum
diameter in any plane was recorded. A logistic model was then constructed in
R version 3.0 comparing stone size to stone free status. A cut-off value was
identified with the logistic regression.
Results: We analyzed 100 patients. The average stone size was 10.1 ± 5.7
mm and 93 (93.0%) patients were considered stone free. All patients with
stones >20mm were considered not stone free. Logistic model demonstrated
a cut-off value of 20.0 mm (AUC = 0.998) (Figure 1.).
Conclusion: Ureteroscopy appears to be a good alternative to treat kidney
stones. Stones over 2cm may be challenging to achieve stone free status in
one procedure.
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LITOTRIPSIA EXTERNA SOZINHA X LITOTRIPSIA EXTERNA ASSOCIADA
COM CIRURGIA URETEROSCÓPICA RETRÓGRADA
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cálculos grandes; litotripsia externa; ureteroscopia flexível
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MATERIALS AND METHODS: A prospective nonrandomized study was carried out from 2010 to 2012 in Walter Cantídio Hospital, Federal University of
Ceará (UFC). Patients with renal calculus greater than 2 cm without previous
history of renal surgery were recruited in this study. Patients with complex
renal calculus were separated into two groups. All patients were submitted to
percutaneous nephrolithotomy (PCNL) in prone position (Group 1) or supine
Valdivia position (Group 2). The primary end point was to compare the stone
free rate between the surgical techniques. The secondary end point was
operation time.
RESULTS: The overall stone free rate was 82,5% (33 patients) in the prone
and 75% (30 patients) in the supine Valdivia position. Comparing the Groups
there is no significant difference in the stone free rate (p=0.58). Perform surgery in prone position spent significantly more time compared with supine
Valdivia position (mean 90x60 min., p<0.0001). There was no difference in
the bleeding rate among groups (p=0.22). Adjuvant treatment was required
in 30% (12 patients) in prone and 35% (14 patients) in the supine Valdivia
position groups. However, there was no difference in re-treatment rate comparing the groups (p=0.81). There was no injury to colon, spleen or liver in
any groups. The overall complication rate was 5% in the prone position and
7,5% in the supine Valdivia position. Comparing the groups, there was no
difference in the rate of complication (p=1.0).
CONCLUSION: The supine Valdivia position has a similar stone free rate
comparing with classical prone position. In consequence, as the supine
Valdivia has not inferior stone free rate with advantage of time to perform the
procedure, the taking decision process should include patient characteristic
and surgeon preference.
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HORSESHOE KIDNEY AND FLEXIBLE URETEROSCOPY: CASE SERIES.
ALEX MELLER*1; DAVID SEHRT2; RODRIGO PERRELLA1; RENAN EBOLI-LOPES2; FERNANDO J KIM2; WILSON MOLINA2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL;
2.DENVER HELTH AND UNIVERSITY OF COLORADO, DENVER, ESTADOS
UNIDOS.
Palavras-chave: Ureteroscopy; kidney stones; horseshoe kidney
Resumo:
Introduction: Horseshoe kidney (HSK) is the most common renal fusion
anomaly. Urolithiasis incidence in HSK ranges from 20 to 60%. Treatment of
kidney stones in a HSK is typically challenging mainly due to aberrant calyceal anatomy. With the advances in ureteroscopy technology, such as digital
scopes and smaller laser fibers, ureteroscopy has become an attractive option to treat horseshoe kidney stones.
Objective: To report the clinical outcomes of patients with horseshoe kidney
stones that underwent flexible ureteroscopy (F-URS).
Methods: A retrospective chart review of patients with a HSK who underwent
F-URS from July 2008 to January 2013 was performed. Inclusion criteria:
symptomatic stones in a horseshoe kidney, availability of preoperative computed tomography and perioperative results. Stone-free status was defined
as residual fragments < 2mm.
Results: Five patients met the inclusion criteria and 6 renal units were treated.
The average stone size was 10.8 ± 4.9 mm and the stone location was in the
renal pelvis (50.0%), lower pole (16.7%) and multiple calyxes(33.3%). Four
(80.0%) patients were considered stone free following F-URS.
Conclusion: Flexible ureteroscopy seems to be an effective surgical approach to treat kidney stone in HSK. Larger retrospective case series and
prospective trials are necessary to better evaluate this method of treatment
in such challenging patients.
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DEVELOPMENT OF A URINARY LITHIASIS LOCALIZER MECHANISM TO
COUPLE ULTRASOUND AND EXTRACORPOREAL LITHOTRIPSY EQUIPMENT IN CANINE MODEL
ENRICO FERREIRA ANDRADE*; RAPHAEL PEDROSO SANTOS; GUSTAVO DE
ALARCON PINTO
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SANTA VIRGÍNIA, SÃO PAULO, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Urolithiasis; lithotripsy; animal models

[190]

Resumo:
INTRODUCTION: Due to the evolution of extracorporeal lithotripsy equipment (ESWL) and presently, the fact that most part of the equipment does not
present ultrasound to localize urinary calculi, a system that allows adapting
ultrasound equipment to ESWL equipment was developed, disposing only of
fluoroscopy. Thus, this equipment was developed and was tested in urinary
stones in canine models, to check its precision in relation to fluoroscopy.
METHOD: Seven male dogs were utilized with the introduction, in the bladder
through the ureteral route, of chalkstones, with initial localization by fluoroscopy, with a further ultrasound coincidence check localization of the vesical
stones, being submitted to ESWL with a 3-hour, 21 days and 60 days followup after the procedure.
RESULTS: Success of localization in all animals was verified presenting elimination of stones in the first micturitions, after ESWL. No complications were
verified in those animals for 60 days.
CONCLUSION: We verified that this equipment can lead to an update of the
equipment that use only fluoroscopy, increasing in this way, their technical
capacity in the treatment of urinary calculi, mainly in cases of non-radiopaque
stones.

A PROSPECTIVE STUDY COMPARING PRONE VERSUS SUPINE VALDIVIA POSITION AS THE FIRST APPROACH TO TREAT COMPLEX RENAL
CALCULUS WITH PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY.
RAPHAEL FARIAS FARIAS DE CARVALHO*; RICARDO REGES DE OLIVEIRA MAIA;
LEOCÁCIO VINÍCIUS BARROSO; THIAGO LUÍS DA PAZ SANTOS; JOÃO BATISTA
GADELHA CERQUEIRA; LÚCIO FLÁVIO GONZAGA-SILVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA, CE, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotripsia percutânea; valdivia-uria; litíase
Resumo:
INTRODUCTION: Although percutaneous nephrolithotomy (PCNL) has been
widely used to treat large renal stones, the determination of the better PCNL
techniques remains a challenge. It is known that such methodologic variability has implications for operative time and costs, postoperative success
and patient morbidity.
OBJECTIVE: The aim of this study was to compare the traditional prone with
Valdivia position to treat large renal calculus.
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•Ao observar as lâminas histológicas do grupo de 2 semanas de evolução,
nota-se que há integração da matriz implantada com o tecido da uretra
do coelho.
•Nas lâminas de 4 semanas de evolução, percebe-se tecido integrado
entremeado por uma rede vascular delicada e raros linfócitos e nas áreas
periféricas do implante existe integração e produção de colágeno.
Conclusão
A utilização da aorta acelular como scaffold semeado com células de
músculo liso de bexiga em uretra de coelho demonstrou resultados clínicos, radiológicos e histológicos satisfatórios.
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AVALIAÇÃO HISTOFUNCIONAL DE MATRIZ HETERÓLOGA ACELULAR
COMO SCAFFOLD PARA CÉLULAS DE MÚSCULO LISO PARA IMPLANTE
EM URETRA DE COELHOS

[757]

PRISCILA MURADOR*; JOSY CAMPANHÃ OLIVIERA; REGINA AVELINA SILVA;
ELENICE DEFFUNE; JOSÉ CARLOS SOUZA TRINDADE FILHO; HAMILTO AKIHISSA YAMAMOTO

PIELOPLASTIAS DESMEMBRADAS TRANSPERITONEAIS VIDEOLAPAROSCÓPICAS EM UM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA: ANÁLISE
DE UMA CURVA DE APRENDIZADO

FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Neo uretra; aorta; engenharia de tecido

RENAN TIMOTEO OLIVEIRA*; JOÃO VITOR QUADRA VIEIRA; GUILHERME LANG;
MILTON BERGER; BRASIL SILVA NETO; TIAGO ELIAS ROSITO

Resumo:
Introdução
A reconstrução uretral continua a ser um grande desafio para os cirurgiões. A reparação de defeitos complexos da uretra, muitas vezes requer
enxerto de tecidos. Defeitos como hipospádias são frequentemente associados com várias intervenções clínicas e enxertia. Técnicas atuais de
enxerto incluem a utilização de tecidos como a pele, mucosa bucal ou
prepucial. Na maioria dos casos, os resultados iniciais são satisfatórios.
Entretanto, a longo prazo, estudos mostram resultados insatisfatórios e
complicações. Além disso, a disponibilidade de tecido do doador pode
ser um fator limitante. Esses problemas podem ser mitigados por técnicas de engenharia de tecidos para reconstrução uretral. O desenvolvimento de um biomaterial ideal para reconstrução uretral continua a ser
um desafio. A engenharia de tecidos pode auxiliar e diminuir esse problema, como envolver a deposição de células funcionais em um local para
estimular a regeneração tecidual e acelerar o processo de reparo. Além
disso, pode envolver a utilização de matrizes, frequentemente denominadas de scaffolds, que estimulam a habilidade natural e norteiam o crescimento do novo tecido.
Objetivo
•Avaliar o implante de matriz de aorta acelular com revestimento de células musculares obtidas de bexiga de coelho quando implantada na uretra
de coelhos.
Materiais e Métodos
•Foram utilizados 26 coelhos machos da raça Grupo Genético Botucatu
pesando entre 2,5 -4 Kg para implante da aorta com células.
•Os animais foram distribuídos, por sorteio, em grupos experimentais:
GI – grupo implante, GC – grupo controle.
Resultados
•Todos os animais apresentaram ganho de peso durante o estudo.
•Testes microbiológicos da urina foram negativos antes da cirurgia e no
momento da eutanásia.
•A cicatrização das cirurgias evoluiu de forma adequada sem a presença
de infecção, deiscência de sutura ou fístula durante o estudo.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE, RS,
BRASIL.
Palavras-chave: Cirurgia laparoscópica; pieloplastia; curva de aprendizado
Resumo:
Introdução: Procedimentos laparoscópicos estão cada vez mais frequentes
na formação dos médicos residentes em Urologia. A pieloplastia pela via
videolaparoscópica é uma cirurgia com resultados consagrados na literatura.
Não há até o momento estudos que tentem demonstrar a curva de aprendizado deste procedimento dentro de um serviço de residência no Brasil.
Objetivos: Avaliar a curva de aprendizagem de residentes em Urologia
através de dados objetivos como tempo cirúrgico e índice de complicações
em 12 meses de formação. Comparar os resultados obtidos no final da formação com séries descritas na literatura.
Métodos: Análise retrospectiva dos dados fornecidos pelos prontuários de
43 pacientes que realizaram pieloplastias transperitoneais videolaparoscópicas desmembradas pela técnica de Anderson-Hynes devido à estenose da
JUP exclusivamente por médicos residentes do terceiro ano do Programa
de Residência Médica em Urologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(HCPA) no período de Fevereiro de 2005 a Janeiro de 2012.
Resultados: A média de procedimentos por residente foi de 2,69. O tempo
operatório médio foi de 221,6 minutos. O tempo médio do procedimento em
março foi de 260 minutos e em janeiro foi de 193,33 minutos. Ao longo dos 3
estágios da residência o tempo médio de cirurgia passou de 241,12 minutos
para 203,27 minutos (p 0,03 ). Não houve complicações graves. Complicações não graves ocorreram em 22%, entre elas 15% de ITU e 3% fístula. O
índice de conversão foi de 11,62%, todas no 1o. semestre. A melhora sintomática ou nos exames de função e excreção renal foi de 85,3%.
Conclusões: Os dados fornecidos pelo nosso estudo claramente indicam
uma melhora dos resultados obtidos pelos médicos residentes no final do
seu treinamento, mostrando que este deve ser estimulado durante a residência médica. A curva de aprendizado produzida pelo estudo revela que um
número de 2,69 pieloplastias pode produzir resultados semelhantes a séries
históricas da literatura.
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tromboembólicas com o uso do estrogênio no pré operatório imediato. O
grau de satisfação é alto e o arrependimento mínimo.
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS INTRA E PÓS OPERATÓRIOS EM PACIENTES SUBMETIDOS AO REIMPLANTE URETERAL POR VIA LAPAROSCÓPICA
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LUCAS TEIXEIRA E AGUIAR BATISTA*; CLAUDIO GALENO; FRANCISCO MS BURITI; IURI C SILVA; MARCELO Q CERQUEIRA
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ANTHROPOMETRIC, PROSTATIC, GSTP1 AND TP53 POLYMORPHISMS
EVALUATION IN THE FAR NORTH AMAZON POPULATIONS

UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Reimplante ureterovesical; laparoscopia; estenose ureteral

MARIO MACIEL DE LIMA JUNIOR*; FABIANA GRANJA; GUSTAVO BORGES MENDONÇA; LEONARDO OLIVEIRA REIS; LAURA WARD

Resumo:
Introdução: O reimplante ureteral é considerado um excelente método para
reconstrução do ureter distal nos casos de obstrução ureteral. A cirurgia
laparoscópica, neste contexto, tornou-se uma alternativa minimamente invasiva no manejo dos acometimentos do ureter distal. Objetivos: Analisar os
resultados intra e pós-operatórios dos pacientes submetidos a reimplante
ureteral por via laparoscópica. Metodologia: Foi realizado um estudo de
coorte prospectiva e descritiva, de abordagem qualitativa, utilizando dados de pacientes submetidos ao reimplante ureteral por via laparoscópica
nos anos de 2012 e 2013. Resultados: Foi realizado 5 reimplantes ureterais
laparoscópicos com acesso transperitoneal. A idade média foi 50 anos, IMC
médio de 21,9, sendo 3 pacientes classificados como ASA 1, 1 como ASA 2
e um como ASA 3. O sangramento estimado médio foi de 50ml, tempo cirúrgico médio de 140 minutos, alta hospitalar entre 2-3 dias, onde nenhum dos
pacientes apresentou complicacões durante a realização do procedimento
e apenas 1 evoluiu com ITU após a cirurgia. Todos os pacientes utilizaram
dipirona até 5 dias. Conclusão: O reimplante ureteral por laparoscopia é uma
técnica minimamente invasiva, que deve ser considerada por apresentar resultados semelhantes a técnica aberta

UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hbp; prostata; polimorfismos
Resumo:
INTRODUCTION: Prostate diseases in general and prostate cancer incidence, in particular, show marked disparities among different countries and
ethnicities. Age, ethnicity and family history are the strongest known risk factors for prostate cancer, but diet, body mass index and other factors may
also influence its development.
OBJECTIVES: To describe clinical, anthropometric, genetic and prostatic features of Brazilian Indians from the Amazon area.
METHODS: A total of 228 male Indians ≥40 years old were submitted to a
physical examination, including digital rectal examination (DRE), and to an inperson questionnaire on demographic characteristics and life style; personal
and familial medical history. Blood samples were obtained for the determination of total prostatic specific antigen (PSA) and serum testosterone levels.
In addition, we obtained a control group of non-Indian males from the same
region.
RESULTS: Among the 14 ethnic groups identified, Macuxi group, composed
by more acultured indians, was the most frequent (43.6%), followed by Yanomami (14.5%) group, that is composed by more isolated and primitive indians. Participants had a mean age of 54.7 years; waist circumference of
86.6 cm and BMI of 23.9 kg/m2, with Yanomamis presenting both lower BMI
(21,4 versus 24,8; p=0,001) and lower prostate volume than Macuxis (15 versus 20; p=0,001). None of the indians presented prostate symptoms and only
one patient had a benign prostate hyperplasia that caused urine retention.
Serum PSA (0,48 versus 0,6 p=0,349). We observed a relationship among
BMI, prostate volume, life style and dietary patterns, although testosterone
(414 versus 502; p=0,207) levels were similar in Macuxi and Yanomami indians and a progressive increase of PSA levels was observed with aging
in both groups. TP53 genotyping evidenced a different profile in indians,
with a superrepresentation of the Arg/Arg haplotype (74,5% versus 42,5%;
p<0,0001) compared to the control population. Likewise, GSTP1 genotyping demonstrated very differently among control population compared to
indians Ile/Ile 60,9% versus 35,3%; Ile/Val 28,7% versus 45,9%; Val/Val
10,3% versus 18,8%; p = 0,0003); respectively. We were not able to find any
association among dietary patterns or any life style characteristic; prostate
volume, serum PSA and testosterone levels; and the genetic profile of the
investigated population.
CONCLUSIONS: We observed specific dietary, social and cultural features,
as well as a specific genetic profile for TP53 and GSTP1 that may contribute
to Brazilian Indian population prostate good health.
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CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO DO SEXO MASCULINO PARA FEMININO: RESULTADOS E COMPLICAÇÕES EM UM CENTRO BRASILEIRO DE
REFERÊNCIA NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE IDENTIDADE DE
GÊNERO
RENAN TIMOTEO OLIVEIRA*; MARIA INÊS LOBATO; WALTER JOSÉ KOFF; MILTON BERGER; BRASIL SILVA NETO; TIAGO ELIAS ROSITO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Transgenitalização; transtorno de identidade de gênero;
vaginoplastia
Resumo:
INTRODUÇÃO
Transexualismo é caracterizado por uma forte identificação com o sexo
oposto, levando a comprometimento psicológico, afetivo e social. O tratamento é multidisciplinar com avaliação psiquiátrica, hormonal e cirúrgica. A
cirurgia de redesignação sexual (CRS) melhora a qualidade de vida destes
pacientes. O objetivo deste estudo foi avaliar o resultado funcional e complicações associados ao procedimento em nosso centro.
PACIENTES E MÉTODOS
Um total de 145 pacientes foram submetidos a CRS entre 2000 e 2013 com
retalho de pele peniana invertida. Apresentaram média de idade 32 anos,
tempo cirúrgico médio de 180 minutos. Todos os pacientes permanecem em
uso de estrógeno até o dia anterior a cirurgia.
RESULTADO
Um total de 114 (79%) pacientes se submeteram a um único procedimento
cirúrgico vaginal, 31 (21%) pacientes não apresentaram vagina adequada
para relações sexuais, sendo submetidos a neocolpoplastia (84% evoluíram
adequadamente). 36 (25%) apresentaram estreitamento de meato uretral.
Houve uma tendência ao estreitamento de uretra nos casos suturados de
forma circular (p= 0,06). Nenhum paciente se arrependeu do procedimento.
CONCLUSÃO
A CRS é segura, com baixos índices de complicação. A principal complicação é uretral. A perda do retalho vaginal ocorre em 20% dos pacientes necessitando correções posteriores. Não parece existir risco de complicações
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ESTUDO PROSPECTIVO E RANDOMIZADO COMPARANDO AS TÉCNICAS DE CIRURGIA ABERTA SUPRAPÚBICA VERSUS RETROPÚBICA NO
TRATAMENTO DA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA
ARIÊ CARNEIRO*; PAULO KOIUITI SAKURAMOTO; ANDRE KATAGUIRI; MARCELO
LANGER WROCLAWSKI; MARCOS TOBIAS MACHADO; ANTONIO CARLOS LIMA
POMPEO
DISCIPLINA DE UROLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prostata; hiperplasia benigna da prostata; prostatectomia
Resumo:
Introdução: A prostatectomia aberta é o tratamento cirúrgico de escolha
para pacientes portadores de Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) com
próstatas de volume maior de que 75 gramas (g). Duas técnicas cirúrgicas
de prostatectomia aberta são classicamente descritas: Suprapúbica (SP), e
Retropúbica (RP). No entanto, na literatura mundial, não há estudos com-
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parativos, com metodologia científica adequada, que defina qual técnica é
superior e em que casos se deve priorizar cada uma das técnicas. Objetivos: Avaliar e comparar as técnicas de prostatectomia aberta RP versus SP
quanto à dificuldade técnica, sangramento intraoperatório, complicações e
melhora dos sintomas urinários. Métodos: Estudo prospectivo e randomizado, de pacientes portadores de obstrução infravesical por HPB, com
próstatas de volume maior que 75 g, com indicação de tratamento cirúrgico, submetidos à prostatectomia aberta, entre abril de 2011 e junho de
2013. Incluiu-se apenas pacientes com seguimento mínimo de 3 meses.
Resultados: Foram incluídos 65 pacientes, sendo 33 submetidos à técnica
SP e 32 à técnica RP, (seguimento médio de 11 meses). Os grupos eram
semelhantes. Tempo cirúrgico (RP:127min vs SP:125min), dias de internação
(RP:4,67 vs SP:4,52), sangramento intra operatório (RP:1156ml vs SP:927ml)
e necessidade de transfusão (RP:2 vs SP:3) foram similares entre os grupos, reoperação por sangramento ocorreu em 3 casos de RP e 1 de SP. O
grupo submetido à SP apresentou maior incidência de complicações tardias
(RP:4 vs SP:13 ; p= 0,011), no entanto na análise da gravidade de complicações, segundo a classificação de Clavien-Dindo, os grupos foram similares.
Em relação a complicações intra-operatórias, pós-operatórias precoces (até
30 dias), também não houve diferença entre os grupos. Na análise do padrão miccional, não encontramos diferença significativa na média do IPSS
pós-operatório (RP:4,41 vs SP:6,67), fluxometria (RP:23,03 vs SP: 16,7). Em
avaliação por subgrupos, nos pacientes com próstatas maiores que 100 g,
o sangramento foi significativamente menor naqueles submetidos à SP (RP:
1313 vs SP: 863; p=0,04). Conclusão: Prostatectomia aberta pelas técnicas SP e RP proporcionam melhora significativa e equivalente dos sintomas
urinários, ambas com baixa morbidade. A técnica SP relaciona-se com maior
incidência de complicação no pós-operatório tardio, mas não a complicações graves. Próstatas volumosas estão associadas a maior sangramento
com a técnica RP.

A neocolpoplastia com enxerto livre de pele total em malha apresenta bons
resultados funcionais e estéticos representando uma opção vålida aos segmentos intestinais.
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ROBOTIC TRANSVESICAL SIMPLE PROSTATECTOMY: INITIAL CLINICAL EXPERIENCE
SCOTT LESLIE*; ANDRE BERGER; ANDRE LUIS ABREU; INDERBIR GILL; MONISH
ARON
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA, ESTRANGEIRO, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Bph; simple prostatectomy; robotics
Resumo:
Introduction: Despite significant developments in transurethral surgery for
benign prostatic hyperplasia (BPH), simple prostatectomy remains an excellent option for patients with large glands. A minimally invasive approach to
simple prostatectomy is now better achieved with the robotic platform.
Objective: We describe our technique of robotic, transvesical simple prostatectomy and outline the perioperative, pathological and early functional
outcomes.
Methods: Between May 2011 and October 2012, 17 patients underwent
transvesical robotic simple prostatectomy. The principles of our technique
include a transperitoneal approach with port placement identical to that for
robotic radical prostatectomy. A midline cystotomy is placed in the dome of
the bladder to gain transvesical access to the prostate for enucleation of the
adenoma. Perioperative and pathologic outcomes were recorded. Functional
outcomes were assessed by validated questionnaires.
Results: Mean patient age was 70.2 years (54 – 84), baseline International
Prostate Symptom Score (IPSS) was 22 (9 – 35), prostate volume was 144
ml (53.8 – 260), post-void residual (PVR) was 217.1 ml (72 – 800), Q-max
was 13.3 ml/s and preoperative PSA was 10.6 ng/ml (1.9 – 56.3). Five patients were catheter dependent prior to their surgery. Mean operative time
was 207 min (180 – 345), estimated blood loss was 134 ml (50 – 300), and
the hospital length of stay was 3.5 days (2 -8). There were no intra-operative
complications, no blood transfusions and no conversions to open surgery.
Five patients had a concomitant robotic procedure performed (bladder diverticulectomy, inguinal hernia repair, heminephrectomy for a duplex system
and cystolithotomy in 2 patients). Early functional outcomes demonstrated
significant improvement from baseline with an 84.6% reduction in mean
IPSS (p<0.0001), an 85.5% reduction in mean PVR (p=0.027) and a 50.4%
increase in mean Q-max (p=0.20).
Conclusions: Our technique of robotic, transvesical simple prostatectomy is
safe and feasible. Good functional outcomes suggest it is a viable option in
men with BPH from larger glands. Robotic simple prostatectomy is of particular benefit for patients requiring a concomitant procedure such as cystolithotomy or diverticulectomy.
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VAGINOPLASTIA COM ENXERTO TOTAL DE PELE EM MALHA PARA
CONFECÇÃO DE NEOVAGINA EM TRANSEXUAIS – RESULTADOS FUNCIONAIS DE UMA TÉCNICA MINIMAMENTE INVASIVA
GUSTAVO BALDINO NABINGER*; MARIA INÊS LOBATO; WALTER JOSÉ KOFF;
MILTON BERGER; BRASIL SILVA NETO; TIAGO ELIAS ROSITO; RENAN TIMÓTEO
OLIVEIRA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Vaginoplastia; transtorno de identidade de gênero; transgenitalização
Resumo:
Introdução:
Transexualismo é caracterizado por uma forte identificação com o sexo
oposto, levando a comprometimento psicológico, afetivo e social. O tratamento cirúrgico de escolha é o retalho de pele invertida de pênis realizado
com pequenas variações entre os principais centros mundiais. Uma parcela
dos pacientes apresentam falha no tratamento primário sendo necessária
uma vaginoplastia de resgate. A neocolpoplastia varia do uso de segmentos
intestinais e de retalhos/enxertos de pele.
Objetivo:
Avaliar os resultados de neocolpoplastia com enxerto de pele total em malha
como desenvolvido por nosso serviço.
Método:
31 pacientes submetidos a CRS necessitaram neocolpoplastia. Todos foram
submetidos atécnica de retalho de pele total em malha. Após preparação intestinal prévia , em posição de litotomia sob anestesia geral e um cateter de
Foley introduzido na bexiga. Depois de entrar na vagina rudimentar com uma
incisão em forma de cruz, a cavidade neovaginal é criada usando dissecção
romba entre a bexiga e o reto, em direção à cavidade peritoneal por cerca de
8 cm. O enxerto de pele total de 15 x 4 cm, elíptico, é ressecado da região
suprapúbica. O enxerto é preparado de maneira padrão com remoção de
tecido adiposo e após, seccionado mecnicamente com lâmina número 11 de
modo a formar uma malha. A malha é então suturada sobre um molde de silicone usando PDS 4.0. Após realizar hemostasia da cavidade o molde com o
enxerto é introduzido na cavidade e a borda externa suturada à pele genital.
Resultados:
Tempo de internacão de 5 dias, 26 pacientes evoluiram satisfatoriamente
com uma vagina media de 8cm de profundidade e potencialmente functional. Dois pacientes evoluiram com fistulas retovaginais corrigidas primariamente. Quatro pacientes necessitaram uma nova neocolpoplastia e 1 esta
aguardando um novo procedimento.
Conclusão:
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LEARNING LAPAROSCOPIC ROBOTIC PYELOPLASTY: OUTCOMES OF
PATIENTS DURING THE EARLY LEARNING CURVE OF THE FIRST 100
CASES.
MARIO FERNANDES CHAMMAS JR*1; ANUAR IBRAHIM MITRE1; CHRISTOPHE
EGROT2; JACQUES HUBERT2
1.HC-FMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, NANCY, FRANÇA.
Palavras-chave: Pyeloplasty; robot; training
Resumo:
Purpose: Assess the learning curve of laparoscopic robotic pyeloplasty
(LARP) during the initial 100 cases in a universitary environment.
Materials and Methods: A total of 99 patients (41 men, 58 women), with a
median age of 38 years (range, 11-81 years), underwent 100 consecutive
LARPs (one bilateral procedure), performed by the same surgeon. Learning
curve estimations were used for anastomosis, operative time, early and late
complications and long term results. Sequential analyses were performed
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Resultados: Todos os pacientes foram submetidos a um acesso perienal,
pré-retal , com abordagem direta ao ponto da fístula e separação da uretra
e do reto e interposição tecidual. Todos os pacientes apresentavam-se com
colostomia no momento do procedimento. Quatro pacientes (33,3%) apresentavam associação da fístula com estenose da anastomose uretro-vesical
e forma submetidos a uma uretroplastia conjunta. A interposição tecidual
foi realizada em todos os pacientes: tecidos locais musculares em 2 casos
(16,7%), retalho fáscial/subcutâneo em 6 casos (50%) e retalhos de músculo
gracilis em 4 casos (33,3% ). Três pacientes apresentaram uma falha inicial
no tratamento (25%) e em 2 casos foram submetidos a um resgate também por um acesso perineal utilizando o retalho de músculo gracilis , com
sucesso em ambos os casos.
Conclusão: O acesso perineal é adequado para o manejo de fístulas uretroretais. A interposição tecidual é um ponto crucial no sucesso deste tipo de
procedimento e a utilização do retalho de músculo gracilis uma opção segura em procedimentos primários e para o resgate da falha inicial.

between the cases, which were divided in groups of consecutive 25 procedures (groups 1, 2, 3 and 4). Statistical analyses comparing the groups were
performed.
Results: All groups were similar with respect to age and body mass index. The median anastomosis time was 50.0, 36.8, 34.2 and 29.0 minutes
for groups 1 to 4 respectively (p=0.064). Median operative time was 144.6,
119.2, 114.5 and 94.6 minutes, with a statistical difference present when
comparing groups 1 and 2 (p=0.008) and 3 and 4 (p=0.008). Mean hospital
stay was 7.08, 4,76, 4,88 and 4,20 days, with a statistical difference present when comparing groups 1 and 2 (p<0.001) and 3 and 4 (p=0.03). Major
complications (Clavien-Dindo grade 3 or above) were present only in groups
1 (4 grade IIIb patients) and 2 (3 grade IIIb patients). One patient in group
1 required a conversion to open surgery due to technical difficulties during
pelvic dissection. The medium follow up was 50.6 months. Three patients in
group 1, one in group 2, two in group 3 and one in group 4 have lost followup. A significant improvement (clinical and radiological) was present in 98.9%
of patients in this series. At a late follow-up (50 months) one patient in group
3 presented a recurrent ureteropelvic junction obstruction.
Conclusion: Our results demonstrate that success rate of LARP is high and
complication rates are low. Anastomosis creation, one of the main difficulties of pure laparoscopic procedure, has been overcome using the robotic
system and its learning curve appears to be relatively short. The operative
time learning curve was flat, confirming the procedure’s complexity. Although
a small amount of complications and favorable results were already present
in the first 25 cases, a significant decrease in hospital stay and surgical time
was evident after 75 cases. Apparently a minimum number of 75 cases appear to be a reasonable experience in order to decrease the operative time
and master the basics of the procedure.
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MODELO DE REIMPLANTE URETERAL LAPAROSCÓPICO EM ANIMAIS
PARA APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO EM CENTROS UNIVERSITÁRIOS
HIURY SILVA ANDRADE*; PAULO RENATO MARCELO MOSCARDI; RICARDO
JORDÃO DUARTE; MIGUEL SROUGI
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DEPARTAMENTO DE UROLOGIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Reimplante; treinamento; animal

[843]

EXPERIÊNCIA NO MANEJO DE FÍSTULAS URETRO-RETAIS POR ACESSO PERINEAL : AVALIAÇÃO DE 12 CASOS.

Resumo:
Introdução: A cirurgia laparoscópica tem seu papel bem estabelecido na urologia e é considerada a primeira opção em algumas ocasiões. Entretanto, a
curva de aprendizado é maior que na cirurgia aberta, aumentando conforme
a complexidade do procedimento. Por isso, laboratórios de treinamento em
modelos animais são importantes para o desenvolvimento de habilidades
cirúrgicas.
Objetivo: Demonstrar uma técnica de reimplante ureteral em modelo animal, que embora desafiadora para iniciantes, pode ser assimilada após uma
curva de aprendizado.
Métodos: Foram usados 8 porcos, nos quais um residente em treinamento
realizou todas as cirurgias. O procedimento foi realizado seguindo os passos
da técnica de Gregoir modificado utilizada em cirurgias abertas. Para testar
se a anastomose estava pérvia, sem refluxo e sem vazamentos, foi feito um
teste que consistia em seccionar o ureter e infundir soro fisiológico com azul
de metileno através de um cateter até a bexiga. Pesquisou-se a ocorrência
de extravazamento pela anastomose durante o enchimento. Em seguida, o
cateter foi retirado e pesquisou-se a ocorrência de refluxo. Ao final do procedimento, o animal foi sacrificado e anastomose foi analisada observandose a amplitude da anastomose, se a mesma estava pérvia, a aproximação
das mucosas e a extensão do túnel submucoso.
Resultados: Não ocorreram complicações. O tempo médio foi de 150 minutos nas primeiras 3 cirurgias e diminuiu para 100 nas 3 últimas (p<0,004).
O teste com azul de metileno demonstrou extravazamento de aproximadamente 15 ml na anastomose em um dos casos. Identificou-se uma anastomose obstrutiva em outro animal. Em um terceiro caso, pode ser observado
refluxo de aproximadamente 5 ml. A extensão média do túnel submucoso
foi de 29,6 mm. Em todas, houve aproximação adequada da mucosa vesical
com a mucosa ureteral. A análise revelou que a obstrução da anastomose
deveu-se a um dos pontos no detrusor para confecção do túnel anti-refluxo.
No caso em que foi notado refluxo, identificou-se que a medida do túnel foi
menor que as demais (2,4 cm). No animal onde foi observado, não foi identificada nenhuma alteração na anastomose.
Conclusões: O modelo demonstrou ser factível e efetivo ao diminuir a curva
de aprendizado, resultando em redução do tempo operatório e melhores
resultados cirúrgicos. Isto, somado aos benefícios estéticos e melhor recuperação pós-operatória nos encoraja a treinar a técnica e utilizar a via laparoscópica como alternativa à cirurgia aberta.

ROBERTO VON LAER*1; VICTOR HUGO SENRA VICTOR1; BRUNO MACAFERRI
RODRIGUES1; JOÃO P.M. CARVALHO1; JORGE SABANEEFF1; ANDRE GUILHERME LAGRECA CAVALCANTI2
1.HFCF, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.HFCF E UNIRIO, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Uretra; prostata; fistula
Resumo:
Introdução e Objetivos: A fístula uretro-retal é uma patologia relativamente
incomum na prática urológica e associada com alto impacto na qualidade de
vida dos pacientes . A maioria dos casos na atualidade está associada com
sequelas do tratamento cirúrgico ou radioterápico do câncer de próstata. A
forma ideal do manejo cirúrgico das fístulas uretro-retais é indefinida, variando de acessos perineais, abdomino-perineias, trans-anais ou trans-retais
à considerações sobre interposição tecidual e uso de colostomias. O objetivo deste estudo é avaliar a experiência com o uso do retalho de gracilis no
manejo de fístulas uretro-retais.
Material e Métodos: Os autores avaliam de forma retrospectiva a experiência
no manejo de fístulas uretro-retais através de um acesso perineal. Um total
de 12 pacientes com idade média de 62 anos (21 a 74 anos), submetidos à
correção da fístula por um acesso perineal entre janeiro de 2007 e março de
2013 foram avaliados. Todos os pacientes foram submetidos a pelo menos
uma avaliação por imagem (uretrocistografia) ou cistoscopia para a comprovação da resolução da fístula em um período mínimo de 3 meses após a cirurgia.
As fístulas eram relacionadas à prostatectomia para o tratamento de um câncer
de próstata em 08 casos (66,7%), a prostatectomia associada à radioterapia
para o tratamento do câncer de próstata em 1 caso (8,3%), à radioterapia externa isolada para o tratamento do câncer de próstata em 1 caso ( 8,3%) e eram
pós-traumáticas ( lesões por projetil de arma de fogo) em 2 casos (16,7%). 10
pacientes ( 83,3% ) foram submetidos ao reparo primário da fístula e em 02
casos (16,7%) tratava-se de um reparo secundário. Os autores avaliam os procedimentos cirúrgicos utilizados neste grupo de pacientes, bem como as taxas
de sucesso quanto à resolução da fístula.
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TRATAMENTO DE OBSTRUÇÕES URINÁRIAS COMPLEXAS DO TRATO
URINÁRIO ALTO UTILIZANDO URETEROCALICOANASTOMOSE LAPAROSCÓPICA
MARCO ANTONIO ARAP*; HIURY SILVA ANDRADE; FRANCISCO TIBOR DENES;
ANUAR IBRAHIM MITRE; RICARDO JORDÃO DUARTE; MIGUEL SROUGI
DEPARTAMENTO DE UROLOGIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Laparoscopia; ureterocalicoanastomose; resultados
Resumo:
Introdução: A Ureterocalicoanastomose Laparoscópica (UCL) é uma técnica
empregada como conduta de resgate nos casos de falha da pieloplastia,
onde não é possivel realizar uma re-pieloplastia segura devido a presença
de uma extensa fibrose na região da Junção Uretero-Piélica (JUP). Também
pode ser usada como técnica primária nos casos em que são antecipadas
dificuldades intra-operatórias como: cirurgia prévia na região da JUP; Pelve
intra-renal; Hidronefrose gigante; Vício de rotação; Rim em ferradura.

Objetivo: Apresentar uma revisão da literatura sobre a técnica em questão e
a experiência do serviço no manejo de seis pacientes através da mesma, que
segundo a revisão, consiste na maior casuística já relatada.
Métodos: Foi realizada análise retrospectiva de prontuários dos pacientes
submetidos a UCL de Janeiro de 2008 a Janeiro de 2012. Foram analisados os seguintes dados: sexo, idade, apresentação clínica, lateralidade, dias
de internação, complicações e resultados clínicos/funcionais. Os pacientes
foram avaliados no pré-operatório utilizando DTPA e Tomografia Computadorizada/Urografia excretora. Um bom resultado pós-operatório foi definido
como resolução ou melhora significativa dos sintomas associada a melhora
da curva de excreção do radiofármaco no DTPA.
Resultados: Todos pacientes eram do sexo feminino, com idade média de 20
(2-40) anos. As queixas principais foram dor lombar (83%) e infecção urinária
(67%). Quanto a lateralidade, 50% dos procedimentos foram a direita e 50%
a esquerda. Quatro pacientes haviam sido submetidas à cirurgias prévias e 2
apresentavam anormalidades anatômicas.As cirurgias apresentaram tempo
médio de 215 (180-270) minutos. O tempo de internação médio foi de 4,5 (37) dias. Não ocorreu nenhuma complicação intra-operatória. Uma paciente
apresentou íleo prolongado no pós-operatório. Após um seguimento médio
de 30 (8-56) meses, todos pacientes apresentaram resolução dos sintomas.
Segundo a cintilografia, três pacientes apresentaram melhora da excreção e
três mantiveram-se estáveis
Conclusões: A UCL é uma opção segura e eficaz no tratamento de obstruções urinárias complexas do trato uribnário alto e não-candidatas à outros procedimentos (ex.: Pieloplastias).
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ROBOTIC RADICAL CYSTECTOMY AND COMPLETELY INTRACORPOREAL URINARY DIVERSION: THE USC EXPERIENCE

a radioterapia adjuvante (imediata a cirurgia, associada ou não a bloqueio
hormonal) ou de resgate, a qual consiste em observação clínica rigorosa
realizando tratamento somente após recorrência bioquímica. Objetivo: Avaliar o efeito da margem cirúrgica comprometida nos pacientes submetidos
a observação clínica pós PTR. Métodos: Estudo retrospectivo, transversal,
com análise de 155 prontuários de pacientes submetidos à PTR entre 2009
a 2011, registrando os casos com margens cirúrgicas positivas em análise
anatomopatológica, com um tempo de seguimento de 2 anos. As variáveis
analisadas foram prevalência e tempo para recorrência bioquímica, local da
margem positiva e conduta realizada. Ainda avaliamos estadiamento préoperatório e anatomopatológico da peça cirúrgica. Recorrência bioquímica
foi definida como dois valores de PSA > 0,2. Resultados: De 155 pacientes,
houve comprometimento de margens em 37 casos, correspondendo a 23%
do total. Destes, observou-se 30 pacientes (83,3%) livres de recorrência
bioquímica, em seguimento com dosagens de PSA no primeiro mês pósoperatório, e a cada 3 meses durante 2 anos. As margens acometidas foram
14 uretral (9%), 9 vesical (5,8%) e 26 circunferencial (16,7%). Dos que houve
a recorrência bioquímica, as margens foram 4 uretral, 2 vesical e 6 circunferencial, com PSA obtendo aumento no PO 2 (dois pacientes), 4 (1 paciente), 6 (dois pacientes) meses, respectivamente. Conclusões: Nos casos
de margem comprometida pós-PTR ou doença extra-prostática, atualmente
o tratamento complementar com radioterapia adjuvante tem sido o seguido
pelas diretrizes mundiais. Porém, questiona-se o benefício desta conduta em
detrimento das potenciais complicações da radiação e possibilidade de realização de radioterapia de resgate ganhando cada vez mais espaço. Nosso
estudo corrobora a observação clínica como conduta inicial nos casos de
margem positiva, uma vez que 83,3% destes pacientes não apresentaram
recorrência bioquímica em seguimento de 2 anos.

ANDRE BERGER*; ANDRE LUIS ABREU; MONISH ARON; LUCAS BURTET; MIHIR
DESAI; INDERBIR GILL
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA, ESTRANGEIRO, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Bladder cancer; robotics; urinary diversion
Resumo:
Introduction: Robotic radical cystectomy (RRC) and lymph node dissection
(LND) is becoming a more standardized procedure; however, intracorporeal
diversion is still in the early stages and only performed at very few centers
around the world.
Objectives: In this study, we describe the evolution of the technique and lessons learned during our initial experience at USC.
Methods: From July 2010 to November 2012, RRC and LND with intracorporeal urinary diversion patients were performed in 50 patients with muscleinvasive bladder cancer by the same surgical team in 3 different institutions.
Data were analyzed in 37 patients who had at least 3 month followup (18
patients neobladders and 19 patients ileal conduits). Operative times for the
cystectomy, LND and diversion portions of the operation were compared
across all 37 patients.
Results: Median time for the cystectomy and LND portions of the operation
for all 37 patients, were 77 min (IQR, 61.5-123 min) and 63 min (IQR, 52-82.5
min), respectively. Median time for neobladder diversion in 18 patients was
172.5 min (IQR, 148.75-212.5 min) and for ileal conduit diversion in 19 patients was 62 min (IQR, 28-130 min). There was a significant decrease in time
over successive cases for cystectomy, but not for LND or neobladder diversion (r=-0.415, p=0.02; r=-0.158, p=0.395; r=-.0129, p=0.6329; respectively).
For all 37 patients, median estimated blood loss (EBL) was 250 cc (IQR,
187.5-325 cc), lymph node yield (LNY) was 35 nodes (IQR, 18-48 nodes), and
hospital stay was 9 days (IQR, 7-17 day), with a significant decrease in EBL
and hospital stay over successive cases but not for LNY (r=-0.347, p=0.038;
r=-.382, p=0.022; r=0.190, p=0.261; respectively).
Overall 30-day complication rate was 67.5% (Clavien III-IV, 13.5%).
Conclusions: Our technique for RRC and LND with intracorporeal diversion
is evolving and while operative times for the cystectomy portion have significantly decreased, LND operative times have stayed fairly consistent, and we
have modified our approach for the diversion in an effort to minimize potential
problems in order to achieve shorter, more consistent operative times.
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CANCER DE PROSTATA E USO DE TESTOSTERONA
JOSÉ CARLOS MESQUITA*1; ORLANDO CONSTANTINI MESQUITA1; GIULIANA
ROSSI FARIA1; CARLO COSTANTINI MESQUITA2; FRANCESCO COSTANTINI
MESQUITA3; EDUARDO MACIEL NARVAES1
1.FAMERP, S. J. DO RIO PRETO, SP, BRASIL; 2.FACULDADE DE MEDICINA SAO CAMILO, SAO PAULO, SP, BRASIL; 3.FACULDADE DE MEDICINA
BARAO DE MAUA, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de pröstata; idoso; testosterona
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Resumo:
INTRODUÇÃO: É comum com o envelhecimento os níveis de testosterona
diminuir. Isto se deve ao hipogonadismo próprio do idoso; assim como o
câncer de próstata tem sua incidência aumentada com aumento da idade.
OBJETIVO: Avaliar o uso de testosterona em pacientes portador de câncer
de próstata submetido a prostatectomia radical, Gleason maior ou igual a 7
e, PSA no pós-operatório imediato menor que ou igual a 0,2 mg/ml. METODO: Avaliamos 11 pacientes submetidos a prostatectomia radical entre Janeiro 2010 e Abril de 2013, que apresentavam níveis de testosterona abaixo
de 1,93-7,40 mg/mg e, concordaram com uso de testosterona intra muscular
1 vez ao mês por 6 meses. Comparamos com 11 pacientes submetido a
cirurgia no mesmo período com níveis hormonais baixos mas, não usaram
testosterona. Comparamos níveis de PSA nos dois grupos. RESULTADOS:
No grupo que fez uso da testosterona os níveis de PSA mostraram-se significativamente maior que no grupo que não fez uso de testosterona. CONCLUSAO: O uso de testosterona em homens com câncer da próstata ainda
precisa ser melhor estudado. Na nossa avaliação de casuística pequena parece não ser segura em pacientes com doenças agressiva, sendo portanto
necessários estudos prospectivos que confirmem estas informações.

[855]

MARGEM POSITIVA PÓS PROSTATECTOMIA RADICAL: OBSERVAÇÃO
CLÍNICA É FACTÍVEL?
PAULO EDUARDO GOULART MARON*; HERMANO CARVALHO CAVALCANTE;
VINICIUS JOSE ANDREOTTI PANICO; BRUNO NAGEL CALADO; RONI CARVALHO
FERNANDES; MARJO DENINSON CADERNUTO PEREZ
SANTA CASA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; margem cirúrgica positiva; prostatectomia radical
Resumo:
Introdução: Prostatectomia radical (PTR) constitui o principal tratamento
para o câncer de próstata localizado, apresentando excelente controle oncológico a longo prazo. Entretanto, alguns pacientes apresentam peculiaridades em sua doença, como extensão extra-prostática, envolvimento de vesícula seminal e margem cirúrgica positiva que serão responsáveis por maior
risco de recorrência tumoral. Dentre as opções terapêuticas encontram-se
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only the site to remove the specimen.
Objectives: In this video we demonstrate 2 different techniques to enter and
access cavity.
Methods: Description of surgical steps of 2 cases of LESS nephroureterectomy discussing factors that influence the lenght and place of initial incision,
access and treatment of distal ureter. In both cases conventional laparoscopic instruments were utilized.
Results: In three cases, a 4-6cm transumbelical transperitoneal surgery was
done. It was utilized Alexis retractor and a glove to prevent gas leak. Three
trocars were fixed to the fingers. Renal hilum was controlled in block with
endostapler. Distal ureter was treated with endostapler. Intact specimen was
retrieved by umbelicus. Mean operative time was 180 min, blood loss was
150 ml and hospital stay was 2 days with no complications. In two cases
initial access was implemented by a 6-cm extraperitoneal bikini-line incision
where Gelport was installed. It was observed a lateral visualization of renal pedicle that was controlled in block with endostapler. Distal ureter was
treated with conventional surgery by the initial incision planned to extract
intact surgical specimen. Moviment of laparoscopic instruments seems to
be more confortable if an initial bigger incision was utilized. Mean operative
time was 160 min, blood loss was 130ml and hospital stay was 1.5 days. In
one case a post operative skin infection occured and was treated at home
with oral antibiotics.
Conclusions: The best access to LESS nephroureterectomy can be individualized considering the BMI, distal ureter removal technique and aesthetics.
Both transperitoneal and extraperitoneal approachs are good options with
safety and efficacy.

URO-ONCOLOGIA  URONEUROLOGIA  DISFUNÇÕES MICCIONAIS  URODINÂMICA
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MATCH PAIR COMPARISON BEETWEN OPEN AND LAPAROSCOPIC
RADICAL CISTECTOMY: PERIOPERATIVE AND ONCOLOGICAL LONG
TERM RESULTS
MARCOS TOBIAS MACHADO*1; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS1; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO1; RUBEN SUAREZ2; DIEGO ABREU CLAVIJO2; ANTONIO
CARLOS LIMA POMPEO1
1.FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL;
2.HOSPITAL PASTEUR, MONTEVIDEO, URUGUAI.
Palavras-chave: Video-assisted; radical cistectomy; outcomes
Resumo:
Introduction: Video-assisted Radical Cistectomy (VARC) has gained acceptance among urologists.
Objectives: We reviewed the peri-operatory and oncological outcomes of
VARC compared to cases operated by conventional approach in the same
period.
Methods: A total of 25 patients operated by 1 surgery underwent VARC for invasive urothelial cancer of the bladder fromJanuary,2007 to December,2012
(group 1). In this same period 25 patients underwent open radical cystectomy
by 3 urologic oncology surgeons in our institution (group 2). All patients receive an extended pelvic lymphadenectomy. In lap cases harmonic shears
were used and urinary diversion was performed through a 4-6 cm incision.
The data were kept prospectively. There were no differences in demographic
data beetwen laparoscopic and open surgery. Mean patient age was 65 years
(range 55 to 81) and male to female ratio was 1:2. Mean follow-up was47(1058)months.
Results: For laparoscopic procedure pre operative stage was pT1 in 10 cases
and pT2 in 15 cases. For open 8 were pT1, 13 were pT2 and 4 were pT3.
Mean oerative time for group 1 and 2 were 350 (240-400) and 280 (200-350)
minutes (p= 0,03). Mean ablative time for groups 1 and 2 were 180 (125-200)
and 150 (120-185) minutes (p=0,21). Mean blood loss were 330 (200-400) ml
for group 1 and 580 (450-660) ml for group 2 (p=0,04). Intraoperative tranfusion rate were 0% and 35% for groups 1 and 2 ( p=0.005) Perioperative
complication rate (40 X 35%) was similar in groups 1 and 2. No case required
reoperation or conversion to open surgery. Mean time to oral intake was 2
days for group 1 and 3 days for group 2 (p=0.08). Median hospital stay was 7
and 13 days for groups 1 and 2 (p=0.04). There were no differences in positive surgical margins and overall survival.
Conclusions: VARC is a demanding procedure but feasible and safe with
potential to reduce peri operative morbidity for surgeons with experience in
laparoscopic pelvic procedures. Our experience suggest that there were no
differences in long term oncological results.
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PROSTATE FOCAL CRYOTHERAPY UNIQUE SURGEON PRELIMINARY
EXPERIENCE
CHARLES J. ROSSER*1; MARINA ZAMUNER2; MICHAEL ANTUNES DE CERQUEIRA3; LEONARDO OLIVEIRA REIS4
1.MD ANDERSON CANCER CENTER ORLANDO, ORLANDO, ESTADOS
UNIDOS; 2.PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL; 3.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 4.UNICAMP E PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cryotherapy; focal treatment ; prostate cancer
Resumo:
INTRODUCTION: Focal therapy treatment strategies minimize damage to
non-cancerous tissue, while maintaining cancer control. Based on the index
lesion hypothesis, key structures such as the neurovascular bundles, external sphincter, bladder neck and rectum are spared.
OBJECTIVES: To assess the initial experience with focal cryotherapy (hemiablation) of a unique surgeon in a referral center for PCa management.
METHODS: Patients were discharged in the same day of treatment and followed with PSA, digital rectal examination and control biopsies. Complications were measured according to Clavien score and erectile and voiding
functions were assessed by IPSS and SHIM.
RESULTS: Mean follow-up was 19 months (2-52) and 26 patients were treated, mean age 65 years (55-74), 23 (88%) were white, 1(4%) hispanic, 2(8%)
black, all presenting T1c and mean PSA 6.22 ng/dl. Entry biopsy with median
40 cores (30-60) showed unilateral cancer in 24 patients (92%), Gleason 3+3
in 25 (96%) and 3+4 in one patient (4%), with median of 4 positive cores for
cancer (1-6). Median preoperative SHIM score was 20 (16-25). The median
PSA nadir was 1.8 ng/dl. Ten patients presented negative control biopsies
and 3 positive, being 2 contralateral. Among those 3 with positive control
biopsy, subsequent treatments were cryotherapy, radiotherapy and watchful
waiting. There was no Clavien score > I, and all patients were continent after
treatment. Seven (27%) patients needed post treatment oral PDE-inhibitor.
CONCLUSIONS: Focal cryotherapy seems to be safe and effective with encouraging oncologic and functional outcomes. Future studies should better
define appropriate patient selection and the therapy efficacy assessment.

16:40
[449]

LAPARO-ENDOSCOPIC SINGLE-SITE NEPHROURETERECTOMY: INITIAL
5 CASES UTILIZING TRANS AND RETROPERITONEAL APPROACHES
CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO*; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; RENATO
MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO; MARCOS TOBIAS MACHADO; VITOR SHIMANOE
ABC MEDICAL SCHOOL, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Less; nephroureterectomy; convetional laparoscopy
Resumo:
Introduction: Laparo-Endoscopic Single-Site (LESS) nephrectomy is feasible
and has been reproduced by several centers but advantages over conventional laparoscopy need to be proved yet. LESS nephroureterectomy seems
to be more advantagous due to access of 2 quadrants of abdomen utilizing
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de avaliação foram diário miccional, tabela de Oxford, estudo urodinâmico,
questionário de qualidade de vida e o escore de bexiga hiperativa, aplicados
antes e após a intervenção. Resultados: 14 pacientes foram submetidos à
intervenção. A média de idade foi 55,78 (± 10,88), com prevalência do sexo
feminino 68,42% e da raça negra (47,36%). Observou-se redução da urgência miccional 64,29% dos pacientes (de 100% para 35,71% dos pacientes,
p 0,004), da incontinência: de 10 (71,42%) para 0 (zero), p 0,002; da frequência 7(50%) para 1(7,14%), p 0,03; da sensação de esvaziamento incompleto: de 78,57% (11pacientes) para 35,71% (05), p 0,03; do esforço miccional 7(50%) para 1(7,14%), p 0,03; e do OABSS (10±3,08) para (3,21±3,19),
p <0,001). Não houve redução da noctúria: 10 pacientes (71,42%) para
6(42,85%), p 0,21. Houve aumento da força muscular perineal (1,78±1,22
p/ 3,42 ±1,22 -p<0,001). O King’s Health Questionnaire evidenciou impacto
positivo e estatisticamente significativo nos seguintes domínios: impacto da
incontinência: 68,47 ± 25,35 p/ 38,09 ± 41,06 (p 0,01); limitação: 48,80 ±
28,84 p/ 26,18 ± 37,38 (p 0,02); limitação social: 43,63 ± 34,17 p/ 16,67 ±
34,26 (p 0,003); relação pessoal: 37,47 ± 42,71/19,41 ± 35,34 (p 0,04); e
emoções: 42,02 ± 35,99 p/ 21,38 ± 32,14 (p 0,01). Não houve impacto no
sono, percepção geral e limitação física. Conclusão:O tratamento fisioterapêutico constitui uma alternativa eficaz para o tratamento das disfunções
miccionais associadas ao HTLV-1, embasando ainda mais a literatura quanto
a importância deste recurso terapêutico.
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TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
AGUINALDO CESAR NARDI*; LUCAS MENDES NOGUEIRA; ARCHIMEDES NARDOZZA JÚNIOR; RENATO BELUCO BELUCO CORRADI FONSECA
-, BAURU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Urologista; câncer de próstata avançado; tratamento
Resumo:
Introdução: O Câncer de Próstata (CaP) permanece como o tumor sólido
mais comum nos homens. No ano de 2008 foram estimados 889.000 novos
casos e 258.000 óbitos devido ao CaP em todo o mundo, enquanto que no
Brasil cerca de 60.180 novos casos foram diagnosticados em 2012. Apesar
do diagnóstico e tratamento em fases mais precoces devido às práticas de
rastreamento, cerca de 20% dos homens com CaP apresentarão metástases
a distância ao diagnóstico ou no decorrer do curso da doença. Recentemente novas opções de tratamento tornaram-se disponíveis para este estágio do CaP. Existe escassez de dados a respeito da epidemiologia e conduta
do urologista brasileiro em relação aos pacientes com doença avançada.
Objetivos: Avaliar o perfil epidemiológico e padrões de conduta em pacientes com Câncer de Próstata avançado entre urologistas brasileiros. Adicionalmente, objetiva-se avaliar o interesse em se tratar pacientes em fases
mais avançadas da doença.
Métodos: Foi realizada pesquisa envolvendo os urologistas presentes durante a XII Congresso Paulista de Urologia, realizado em setembro de 2012.
Foram realizadas 1.607 entrevistas no total, entre entrevistas no congresso,
telefônicas e online. Foram ouvidos profissionais de todas as regiões do país.
Resultados: Em média, cada urologista avalia 21 pacientes com CaP a cada
mês, sendo 19% destes com doença avançada. Apenas 53% dos entrevistados trata pacientes neste estágio, sendo o restante dos pacientes encaminhados ao oncologista clínico. Os tratamentos mais empregados pelos
urologistas na presença de doença avançada são: orquiectomia (76%), agonistas LHRH (68%), antiandrogênios (54%) e   antagonistas LHRH (43%). Em
pacientes com doença resistente a castração, a abiraterona é empregada
por 9% dos entrevistados, enquanto que 74% são encaminhados ao oncologista. Entre os profissionais que encaminham os pacientes para tratamento,
64% demonstraram interesse em tratar pacientes com doença avançada no
futuro.
Conclusões: O tratamento do CaP é prática frequente entre os urologistas
brasileiros, sendo que a percentagem de pacientes com doença metastática
se assemelha a estatística de outros países. Apesar do interesse do urologista brasileiro no tratamento de pacientes nesta fase da doença, muitos ainda encaminham o paciente para o oncologista clínico. Maior conhecimento
do profissional e educação médica continuada são necessários para que o
urologista esteja mais envolvido no tratamento destes pacientes.
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EFICÁCIA DA ESTIMULAÇÃO DO NERVO TIBIAL NO TRATAMENTO DA
BEXIGA HIPERATIVA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA UTILIZANDO O
SISTEMA GRADING OF RECOMMENDATIONS, ASSESSMENT, DEVELOPMENT AND EVALUATION (GRADE).
LUCAS ITHAMAR*1; MALLISON VASCONCELOS2; ANDREA LEMOS1
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL;
2.UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
Palavras-chave: Bexiga urinária hiperativa; estimulação elétrica nervosa
transcutânea; nervo tibial
Resumo:
Introdução: Dentre as modalidades terapêuticas conservadoras empregadas
no tratamento da bexiga hiperativa (BH), a estimulação no nervo tibial (ENT)
tem se mostrado um método eficaz. Objetivos: Determinar a qualidade da
evidência, através do sistema Grading of Recommendations, Assessment,
Development and Evaluation (GRADE), dos ensaios publicados que utilizaram
a estimulação do nervo tibial no tratamento da BH, e avaliar se a qualidade é
suficiente para permitir recomendações baseadas em evidências. Métodos:
Foi realizada uma revisão sistemática nas bases MEDLINE, CINAHL, LILACS
e CENTRAL. Foram considerados todos os ensaios clínicos randomizados
e quase-randomizados que recrutaram indivíduos com diagnóstico de BH.
Os desfechos avaliados foram: melhora ou cura dos sintomas; episódios de
incontinência; frequência miccional; noctúria; qualidade de vida; número de
trocas de proteções; efeitos adversos e custo da intervenção. A qualidade
da evidência foi avaliada através do sistema GRADE. De acordo com esse
sistema, cinco fatores podem interferir na qualidade da evidência: “risk of
bias”; “inconsistency”; “indirectness”; “imprecision” e “publication bias”.
Para análise estatística foi utilizado o software Review Manager 5.1.6 e para
a avaliação da qualidade da evidência foi utilizado o GRADEprofiler. Resultados: Dos 762 artigos selecionados, 4 estudos foram incluídos, totalizando
343 pacientes estudados. A ENT apresentou eficácia na melhora ou cura dos
sintomas (RR = 0,48; IC = 0,26, 0,88), na redução da frequência miccional
(RR = -1,07; IC = -1,67, -0,47), na redução da noctúria (RR = -0,54; IC = -0,91,
-0,18) e na melhora da qualidade de vida (RR = -0,45; IC = -0,68, -0,22).
Porém, de acordo com a classificação do sistema GRADE, a qualidade da
evidência para essas variáveis foi baixa. Nenhum estudo avaliou o número
de trocas de proteções nem os custos da intervenção. Discussão: Apesar
dos resultados favoráveis à intervenção, a baixa qualidade da evidência dos
estudos incluídos enfraquece a recomendação para o uso da estimulação do
nervo tibial no tratamento de pacientes com bexiga hiperativa. Conclusões:
A estimulação do nervo tibial é eficaz no tratamento de pacientes com BH,
porém, com evidência de baixa qualidade. Como perspectivas de futuros
ensaios clínicos, são necessários melhores delineamentos metodológicos,
considerando sigilo de alocação, métodos adequados de aleatorização e de
determinação do tamanho amostral.
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO UROLÓGICO EM INFECTADOS PELO
HTLV -1 COM DISFUNÇÃO VESICURETRAL: RESULTADOS PRELIMINARES
JOSÉ ABRAÃO CARNEIRO NETO*; ROSANA CP DE ANDRADE; DISLENE N SANTOS; KEITE AC RIOS; DAVI TANAJURA; EDGAR M DE CARVALHO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGARD SANTOS, SALVADOR, BA,
BRASIL.
Palavras-chave: Htlv1; fisioterapia; bexiga neurogenica
Resumo:
A bexiga neurogênica tem sido observada em vários pacientes infectados
pelo HTLV-1, onde o tratamento mais comumente utilizado é medicamentoso ou cateterismo vesical intermitente limpo. A fisioterapia urológica tem se
mostrado uma boa opção de tratamento para as disfunções vesicouretrais
com melhora significativa na qualidade de vida. Objetivo: Avaliar a eficácia do tratamento fisioterapêutico urológico em pacientes infectados pelo
HTLV-1 associado à bexiga neurogênica. Métodos: Ensaio clínico aberto.
Amostra com 20 indivíduos com e sem HAM/TSP. Foi realizada terapia comportamental e manual, cinesiotarapia e eletroestimulação. Os instrumentos
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JOCEARA NEVES REIS*; LUIZ FIGUEIREDO MELLO; BEATRIZ HELENA CABRAL;
SAMUEL SAIOVICI; DÉBORA GEJER; FLAVIO TRIGO ROCHA

JOCEARA NEVES REIS*; LUIZ FIGUEIREDO MELLO; BEATRIZ HELENA CABRAL;
SAMUEL SAIOVICI; SOLANGE DOMINGUES; FLAVIO TRIGO ROCHA

HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Disfunção miccional; biofeedback; eletroestimulação parassacral

HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Alarme; desmopressina; imipramina

ESTUDO PROSPECTIVO E RANDOMIZADO DO USO DO BIOFEEDBACK
OU ELETROESTIMULAÇÃO PARASSACRAL EM CRIANÇAS COM DISFUNÇÃO MICCIONAL NÃO-NEUROGÊNICA

ESTUDO PROSPECTIVO E RANDOMIZADO COMPARANDO ALARME
NOTURNO, DESMOPRESSINA OU IMIPRAMINA NO TRATAMENTO DA
ENURESE MONOSSINTOMÁTICA

Resumo:
A enurese noturna é definida como a presença de perdas urinária durante
o sono em crianças acima de 5 anos de idade. A micção involuntária durante o sono é dita monossintomática (EM) quando não acompanha sintomas miccionais ou perdas urinárias com a criança acordada. A terapêutica
medicamentosa mais recomendada na literatura é a desmopressina (análogo
do hormônio anti-diurético) que atua reduzindo o volume urinário noturno
da criança. Outra droga, a imipramina (antidepressivo tricíclico) apesar do
risco de efeitos colaterais têm seu uso popularizado por seu baixo custo e
grande disponibilidade em serviços públicos. O tratamento por condicionamento, através do uso de alarmes para enurese têm resultados satisfatórios
e são amplamente relatados na literatura. No presente estudo comparamos
a eficácia e segurança do uso de alarme noturno e o tratamento medicamentoso com imipramina ou desmopressina em crianças portadoras de EM.
Estudo clínico, prospectivo e randomizado, realizado no Centro de Disfunção Miccional do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus em São Paulo, no
período de junho 2011 à dezembro 2012, com crianças de 5 à 16 anos de
idade,. A avaliação urológica que inclui história clínica, exame físico e diário
micional feita pelo urologista permite o diagnóstico de EM. Foram incluídas
62 crianças, sendo 25 meninas e 37 meninos, com idade média de 10,7
anos e posteriormente randomizadas em três grupos: alarme, desmopressina e imipramina. As medicações são fornecidas pelo hospital e o alarme
emprestado para a criança por um período de até 6 meses. Os dados avaliados foram obtidos através do diário miccional e o número de noites secas
pelo mapa sol/chuva por um período de 6 meses. São considerados melhora
a obtenção de um número maior que 50% de noites secas e cura quando
houver resolução completa dos episódios de EM que se mantem após 6
meses o término do tratamento. No grupo alarme (n=23) obteve-se cura da
enurese noturna em 61% dos casos, com DDAVP (n=21) a cura foi de 15% e
com Imipramina (n=18) cura de 17%. Dentre as opções para o tratamento de
EM, o condicionamento com alarme noturno apresenta uma maior chance
de cura quando comparado aos tratamentos medicamentosos. Imipramina
e desmopressina permitiram melhora da enurese em aproximadamente 30%
dos casos. Não foram observados efeitos colaterais significativos em nenhum dos três grupos de tratamento.

Resumo:
A disfunção miccional pode decorrer por contrações involuntárias do detrusor durante a fase de armazenamento (hiperatividade do detrusor - HD) ou da
falta de coordenação entre a contração vesical e o relaxamento dos músculos do assoalho pélvico (incoordenação vésico-esfincteriana - IVE) isolados
ou em associação. O treinamento dos músculos do assoalho pélvico com
biofeedback por meio de eletromiografia de superfície tem sido proposto
para os casos de IVE. A eletroestimulação transcutânea parassacral (PTENS)
tem sido proposta para portadores de HD. Contudo, algumas crianças com
HD podem ter fluxo urinário diminuído por incapacidade de armazenar urina
tornando difícil a identificação de pacientes com HD e IVE uma vez que o
quadro clínico pode ser semelhante. No presente estudo, comparamos de
forma prospectiva e randomizada a eficácia das técnicas de biofeedback e
PTENS em crianças com disfunção do trato urinário inferior (DTUI). Estudo
realizado no Centro de Disfunção Miccional do Hospital Municipal Infantil
Menino Jesus em São Paulo, com crianças de 5 à 16 anos de idade e diagnóstico de DTUI. Foram incluídas 52 crianças sendo 30 meninas e 22 meninos com idade média de 9 anos. A avaliação inicial é realizada através da
história clínica, exame físico, diário miccional, mapa de enurese, ultrassom
com medida de resíduo pós miccional, urofluxometria, e escore de disfunção
miccional (Toronto). Posteriormente são randomizadas no G1 Biofeedback e
G2 PTENS, e ambos os grupos realizam uroterapia. As sessões são realizadas 2x por semana, 20 minutos em dias intercalados e ao término de cada
atendimento é realizado urofluxometria. A avaliação inicial é repetida ao final
do tratamento e reavaliados ao término de 6 meses. No G1 biofeedback
(n= 28) até o momento 20 concluíram tratamento, sendo que 75% tiveram
cura e 25% melhora dos sintomas diurnos e noturnos superior a 50%. No
G2 PTENS (n=24) 20 concluíram o tratamento, dos quais 70% obtiveram
cura completa dos sintomas, 15% melhora superior a 50% e 15% tiveram
falha ao tratamento. As técnicas de biofeedback e PTENS são efetivas para
o tratamento de DTUI tanto em casos com predomínio de HD como de IVE.
Esta eficácia se traduz por melhora dos sintomas diurnos e noturnos, episódios de Infecção do trato urinário, melhora da urofluxometria e ausência de
resíduo pós miccional. Ambas as técnicas resultam em ótimos resultados,
embora o biofeedback pareça necessitar menor número de sessões.
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Resumo:
Introdução: Apesar de bem tolerado e menos invasivo que o estudo fluxo
pressão, não há estudos investigando quais as complicações associadas
ao exame urodinâmico não invasivo, suas prevalências e possíveis fatores
preditores das mesmas.
Objetivo: Descrever a prevalência, a evolução e fatores preditores de complicações associadas ao exame urodinâmico não invasivo.
Método: 412 homens com idade > 40 anos (mediana: 62 anos) apresentando
sintomas do trato urinário inferior ou aumento do tamanho da próstata ao
exame digital retal, foram submetidos a exame urodinâmico não invasivo,
escore internacional de sintomas prostáticos (IPSS), dosagem sérica de antígeno prostático específico (PSA) e ultrassonografia de rins, vias urinárias e
próstata via abdominal. Baseado nos achados do exame urodinâmico não
invasivo, os pacientes foram classificados como obstruídos, indeterminados
ou como não obstruídos. A prevalência de complicações foi estimada e os
pacientes que apresentaram complicações foram reavaliados diariamente
até a resolução completa da complicação. Dois grupos foram formados: I,
incluindo paciente sem complicações e II, pacientes com complicações. Ambos os grupos foram comparados com o intuito de identificar fatores preditores de complicações.
Resultados: Foram classificados como obstruídos 124 (30.1%) pacientes,
como não obstruídos 154 (37.3%) e como indeterminados 134 (32.5%).
Complicações ocorreram em 42(10,2%) sujeitos, incluindo hematúria em 14
(3,4%), disúria em 16 (3,9%) e hematúria com disúria em 12 (2,9%). Todas
as complicações foram manejadas conservadoramente e apresentaram resolução espontânea em menos de 24 horas após o exame. Ambos os grupos
não diferiram quanto a achados ultrassonográficos (incluindo volume prostático, espessamento de parede vesical e presença de lobo mediano prostático), valores médios de PSA e IPSS. Por outro lado, o IOIV foi significativamente maior nos pacientes do grupo II quando comparado aos pacientes
do grupo I (grupo I = 38,2 ± 42.0, grupo II = 57,6 ± 30.6; p=0.004). Pacientes
classificados como obstruídos apresentaram maior chance de complicações
quando comparados aos pacientes classificados como indeterminados ou
não obstruídos (OR=3.57[1,71 – 7,46]IC95% (p<0.0001).
Conclusões: As complicações do exame urodinâmico não invasivo foram
observadas em 10,2% dos pacientes e apresentam evolução benigna e autolimitada. A presença de obstrução infravesical é um fator de risco para tais
complicações.
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EFEITOS DA SOLIFENACINA NOS PARÂMETROS URODINÂMICOS E NA
QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PORTADORES DE LESÃO MEDULAR
RÚITER SILVA FERREIRA*1; GUSTAVO TOMAZ FRANCO2; PEDRO HENRIQUE
REZENDE JUNQUEIRA2; MAURÍCIO RASSI CARNEIRO1
1.SETOR DE UROLOGIA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO
DR. HENRIQUE SANTILLO – CRER, GOIÂNIA, GO, BRASIL; 2.HOSPITAL
GERAL DE GOIÂNIA - HGG, GOIÂNIA, GO, BRASIL.
Palavras-chave: Lesão medular; qualidade de vida; solifenacina
Resumo:
INTRODUÇÃO: O objetivo principal do tratamento de pacientes portadores
de hiperatividade detrusora neurogênica (HDN) devido lesão medular (LM) é
proteger o trato urinário superior. O uso de drogas antimuscarínicas representa a primeira linha de tratamento. A Solifenacina, apresenta alta afinidade
pelos receptores muscarínicos tipo 3 (M3), principais mediadores da contratilidade do detrusor bem como melhor perfil de tolerabilidade.
OBJETIVOS: Avaliar os efeitos da Solifenacina nos parâmetros urodinâmicos
e na qualidade de vida (QV) de pacientes portadores de LM.
MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo retrospectivo que avaliou 46 pacientes
portadores de LM e HDN tratados com 10 mg de succinato de solifenacina
em dose única diária através da via oral por um período de 12 semanas.
Todos os pacientes encontravam-se em uso de cateterismo vesical intermitente. Avaliação urodinâmica foi realizada de acordo com as recomendações
da Sociedade Internacional de Continência e as variáveis estudadas foram
a complacência vesical (CV), capacidade cistométrica máxima (CCM) e a
pressão máxima do detrusor (Pdetmax). Os escores de QV foram obtidos
pela aplicação do questionário International Consultation on Incontinence
Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF). As avaliações foram realizadas no início do tratamento, na 4ª e na 12ª semana. O relato de efeitos colaterais era
anotado durante as visitas. Foi utilizado o teste de Wilcoxon para comparar
as variáveis. Os valores foram expressos em média e desvio-padrão. O nível
de significância adotado foi de 5%.
RESULTADOS: Dos 46 pacientes, 34 (73,9%) eram homens. A média de
idade dos pacientes foi de 32,75 (± 9,25) anos. Após 12 semanas a CCM
aumentou de 177,85 (± 32,46) ml para 273,88 (± 74,39) ml (p<0,001). Foi
observada uma diminuição da Pdetmax 69,58 (± 31,42) cm H2O para 30,89
(± 24,45 cm H2O (p<0,001). Além disso, a CV aumentou de 18,52 (± 4,60) ml/
cm H2O para 29,61 (± 3,94) ml/cm H2O (p<0,001). Os escores do ICIQ-SF
apresentaram uma redução de 18,36 (± 2,06) para 7,93 (± 3,92), p <0,001.
Quatro pacientes (8,69%) interromperam o uso da medicação devido efeitos
colaterais. Três pacientes (6,52%) não apresentaram melhora nos parâmetros urodinâmicos. Boca seca, piora da obstipação e visão turva foram relatados por 26,08%, 8,69% e 6,62%, respectivamente.
CONCLUSÕES: O uso da solifenacina resultou em uma melhora significativa
nos parâmetros urodinâmicos e na QV em pacientes com hiperatividade detrusora devido lesão medular.

16:20
[1119]

A VARIAÇÃO SAZONAL DA INCIDÊNCIA DE TORÇÃO DE TESTÍCULO
PODE SER MELHOR EXPLICADA PELA VARIAÇÃO DAS TEMPERATURAS
MÍNIMAS LOCAIS DO QUE PELA TEMPERATURA MÉDIA LOCAL
ADERIVALDO CABRAL DIAS FILHO*; HOMERO RIBEIRO DE PAULA FILHO RIBEIRO; PAULO ROBERTO FARIA RIBEIRO FARIA
HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Testículo; torção; temperatura
Resumo:
Introdução: Há evidência da associação de menores temperaturas com a
ocorrência de torção testicular (TT). Entretanto, na zona tropical existe pouca variação sazonal das temperaturas médias,a variável mais estudada. A
variação sazonal consiste em queda das temperaturas mínimas e aumento
das diferenças entre temperaturas máxima e mínima (delta Temp). Conjecturamos que a ocorrência de TT está mais associada com a diferença de
temperaturas frente às médias de temperaturas regionais. Nossa pequena
extensão territorial aliada ao acesso a um registro climático, além do fato
de que somos o único hospital em nossa unidade federativa com assistência
urológica presencial contínua permite maior confiabilidade quanto à obtenção das variáveis para o estudo. Materiais e Métodos: Codificamos cada
semana de 01/01/2012 a 14/7/2013 quanto à ocorrência ou não de TT (1
e 0, respectivamente). Em cada semana do período estudado, determinamos temperatura máxima, mínima, delta Temp e temperaturas médias. Obtivemos estes dados da estação climática SBBR, localizada no centro do
Distrito Federal. Obtivemos modelos a partir de regressão logística, sendo
variáveis independentes as temperaturas e a variável dependente a ocorrência ou não de TT na semana estudada. A significância estatística dos
parâmetros dos modelos (com o teste Z, P e intervalos de confiança) foi feita
no programa de álgebra computacional Mathematica (Wolfram Research,
Ill, EUA). Resultados: Analisamos 83 semanas consecutivas e em 30 destas

16:10
[432]

PREVALÊNCIA, EVOLUÇÃO E FATORES PREDITORES DE COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS AO EXAME URODINÂMICO NÃO INVASIVO
SARA MULLER*1; GABRIELA MORATO FERREIRA1; ROBERTO GOMES JUNQUEIRA2; SANDERSON ANTONIO CARVALHO OLIVEIRA3; JOSE BESSA JUNIOR3; CARLOS HENRIQUE SUZUKI BELUCCI2
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Resumo:
Introdução: A incontinência urinária (IU) é uma complicação temida pós prostatectomia radical (PTR), podendo ter impacto importante na qualidade de
vida dos pacientes. Assim, a identificação de fatores preditivos para IU no
pós-operatório de PTR poderia auxiliar em uma possível decisão terapêutica.
Objetivos: Correlacionar fatores clínicos, força muscular do assoalho pélvico
(AP) e parâmetros urodinâmicos com IU no pós-operatório inicial da prostatectomia radical.
Métodos: Foram estudados prospectivamente 84 pacientes submetidos a
PTR. Os seguintes parâmetros foram avaliados no pré-operatório e 1 mês
após a retirada do cateter: qualidade de vida associada a sintomas de incontinência urinária (ICQ-SF), Escore Internacional de Sintomas Prostáticos
(EISP) e teste do absorvente de 1 hora. O estudo urodinâmico foi realizado
no pré-operatório, sendo avaliado os seguintes parâmetros: fluxo urinário
máximo (Qmax), pressão máxima do detrusor (Pdet. max) e a capacidade
cistométrica. A força muscular do assoalho pélvico foi mensurada usandose sensor transretal (perineômetro PerinaStim). O tamanho da próstata foi
aferido após a retirada da peça cirúrgica.
Resultados: A média de idade e do índice de massa corporal foram, respectivamente, de 57 anos e de 26,8 Kg/m2. O tumor era confinado à próstata em
81% dos pacientes e 25% dos casos era de alto risco. No pré-operatório, a
urgência urinária estava presente em 17% dos entrevistados e noctúria em
61%. A IU (ICQ-SF) estava presente em 5% dos pacientes antes da cirurgia
contra 80% no pós-operatório (p<0,05). O teste do absorvente demonstrou
uma perda significantemente maior após a cirurgia quando comparada ao
pré-operatório (5g vs. 1g, respectivamente p=0,001). A força da musculatura
do assoalho pélvico foi significantemente menor após a prostatectomia radical em relação ao pré-operatório (46,2 cmH2O vs. 53,4 cmH2O, respectivamente p=0,0037). Porém, a análise regressiva demonstrou que esse parâmetro não se relacionaou com a IU no PO (p=0,7). Não houve correlação
significativa entre a força muscular do AP e os parâmetros urodinâmicos no
pré-operatório e a recuperação da IU.
Conclusões: Notou-se uma fraqueza muscular do AP no pós-operatório dos
pacientes submetidos a PTR, mas que não se relacionou com a IU. Os fatores clínicos e os parâmetros urodinâmicos no pré-operatório não tiveram
correlação com IU no pós PTR.

registramos a ocorrência de casos de TT. Em todas as semanas de junho
e julho recebemos casos de TT. Na análise dos parâmetros obtidos nos
modelos gerados com regressão logística apenas a média das temperaturas
(P = 0,043, IC 95% de -0,612 a -0,009) e temperatura mínima (P = 0,018,
IC 95% de -0,397 a -0,035) atingiram significância estatística.Discussão e
Conclusão: Tanto temperaturas médias quanto mínimas estão associadas à
ocorrência de TT, sendo a associação mais forte com temperatura mínimas.
Esta correlação ajuda a explicar a variação sazonal de incidência de TT em
zonas climáticas tropicais.
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URODYNAMIC EFFECTS OF THE ASSOCIATION OF TAMSULOSIN AND
DAILY TADALAFIL IN RATS WITH DETRUSOR OVERACTIVITY INDUCED
BY CHRONIC NITRIC OXIDE DEFICIENCY
ROMMEL PRATA REGADAS*; RICARDO REGES DE OLIVEIRA MAIA; JOÃO BATISTA GADELHA CERQUEIRA; RAPHAEL FARIAS FARIAS DE CARVALHO; SAMUEL MORENO; LÚCIO FLÁVIO GONZAGA-SILVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA, FORTALEZA, CE, BRASIL.
Palavras-chave: Detrusor overactivity; chronic nitric oxide deficiency;
tadalafil
Resumo:
Introdution: There is now compelling evidence supporting a role for nitric
oxide (NO)/cyclic guanosine monophosphate (cGMP) signaling pathways in
the regulation of the micturition reflex (MR). Recently, a crescent number of
studies addressing the effect of phosphodiesterase type-5 inhibitors (PDE5i)
on the LUT, alone or in combination with alpha-blockers have been observed.
The combination of alpha blockers and PDE5i has also been reported to relieve LUTS 14-17. Despite that, only few experimental studies have assessed
the effect of this combination in the lower urinary tract.Objective: To evaluate
the effect of tadalafil and tamsulosin, alone or in combination, in rats with
detrusor overactivity induced by chronic nitric oxide deficiency.Methods:
Thirty-one male rats were randomized to following groups: 1 - control; 2 - LNitroarginine methyl ester (L-NAME); 3 - Tamsulosin + L-NAME, 4 Tadalafil+LNAME; and 5 - Tamsulosin + Tadalafil + L-NAME. At the end of the treatment
period (30 days), all animals were submitted to urodynamic study. The parameters evaluated were: number of non-voiding contractions (NVC), volume
threshold (VT), pressure threshold (PT), peak pressure (PP), number of micturition cycles (MC) and basal pressure (BP). Results: The administration of
L-NAME increased the number of NVC (1.04 ±0.22) and MC (1.34 ±0.11)
compared with control (0.52 ±0.06 and 0.67 ±0.30); P=0.006 and P=0.01,
respectively. The administration of tamsulosin reduced the number of NVC
(0.57 ± 0.42) compared with L-NAME group. Co-treatment with tadalafil decreased the number of MC (0.76 ±0.22) compared with L-NAME group. The
combination of tamsulosin with tadalafil improved significantly the number of
NVC (0.56 ± 0.18), as well MC (0.68 ± 0.30) compared with L-NAME group.
Conclusion: In rats with detrusor overactivity induced by chronic nitric oxide
deficiency, tadalafil seems to have an addictive effect to tamsulosin because
the combination decreased significantly non voiding contractions as well the
number of micturition cycles.
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SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ESTUDO
URODINÂMICO NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NA MULHER
ERICKA KIRSTHINE VALENTIN*1; GUILHERME CHONCHOL BAHBOUT1; DÉRCIO
SANTIAGO DA SILVA JUNIOR2; CELSO MARIO COSTA LARA1; FABRICIO CARRERETTE1; RONALDO DAMIÃO1
1.SETOR DE UROLOGIA - HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO
- UERJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - UERJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; urodinâmica; sensibilidade e especificidade
Resumo:
INTRODUÇÃO: O diagnóstico de incontinência urinária geralmente é realizado por anamnese e exame físico que já são suficientes para indicar tratamento não invasivo. Se não houver o efeito esperado será feita uma avaliação
mais completa, como o estudo urodinâmico. Nager 2012, contudo, concluiu
que não houve diferença estatística entre realização de estudo urodinâmico e
avaliação clinica no diagnóstico de incontinência urinária de esforço.
OBJETIVO: Avaliar a sensibilidade e especificidade da comparação entre as
avaliações médica e urodinâmica reciprocamente comparadas.
MÉTODOS: Este é um estudo transversal feito em mulheres com idade acima de 18 anos e com queixa de incontinência urinária de qualquer tipo,
que compareceram ao serviço de urologia, com encaminhamento médico,
entre 2008 e 2011. Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética da instituição. Os dados utilizados nesse estudo têm origem na avaliação realizada
por médico residente e na avaliação urodinâmica feita sob supervisão e com
laudos de um dos professores do serviço. A partir dos dados foram calculadas a sensibilidade e a especificidade, das avaliações médica e urodinâmica
reciprocamente comparados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram avaliadas 156 mulheres. A sensibilidade da avaliação médica em relação ao estudo urodinâmico foi muito
baixa,0,37 para IUE e 0,34, para IUU, dando a entender que muitos pa-

16:40
[310]

FATORES CLÍNICOS, FORÇA MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO OU
PARÂMETROS URODINÂMICOS PODEM PREDIZER A RECUPERAÇÃO
DA CONTINÊNCIA URINÁRIA PÓS PROSTATECTOMIA RADICAL?
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Palavras-chave: Preditores; incontinência urinária; prostatectomia radical
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cientes que se queixavam destes tipos de incontinência não apresentavam o
problema durante o estudo urodinâmico. Como o estudo urodinâmico avalia
apenas um ciclo miccional artificialmente provocado, consideramos esta discrepância como provável resultado falso negativo do estudo. Na avaliação da
IUM a avaliação médica tem uma alta sensibilidade, 0,73, em comparação com
o resultado do estudo urodinâmico, enquanto este último tem uma sensibilidade
muito baixa para identificar IUM, 0,26, demonstrando mais uma vez a alta taxa
de resultados falso negativos deste exame complementar.
CONCLUSÃO: Na análise dos resultados obtidos na comparação da avaliação médica e urodinâmica, observamos baixa sensibilidade e elevada especificidade quando o padrão ouro é o estudo urodinâmico. Entretanto, a
análise inversa, usando a avaliação médica como padrão ouro, mostra que o
estudo urodinâmico, apesar de evidenciar mais sensibilidade, perde especificidade de forma acentuada.

Resumo:
INTRODUÇÃO:
A lesão medular (LM) está frequentemente associada à hiperatividade detrusora neurogênica (HDN). A injeção intradetrusora de toxina botulínica tipo
A (TBA) tem se tornado uma alternativa para pacientes com LM que são
incapazes de tolerar drogas antimuscarínicas ou àqueles que a resposta a
essa drogas é insatisfatória.
OBJETIVOS:
Avaliar o impacto na qualidade de vida (QV) e nos parâmetros urodinâmicos
em pacientes com LM que foram tratados com injeção intradetrusora de
onabotulinumtoxina.
MATERIAL E MÉTODOS:
82 pacientes consecutivos portadores de LM e HDN foram tratados com
300U de onabotulinumtoxina (Botox®®, Allergan) em 30 diferentes pontos
da parede vesical preservando-se o trígono. Avaliação urodinâmica foi realizada de acordo com as recomendações da Sociedade Internacional de
Continência e as variáveis estudadas foram a complacência vesical (CV),
a capacidade cistométrica máxima (CCM) e a pressão máxima do detrusor
(Pdetmax). Os escores de QV foram obtidos pela aplicação do questionário
Qualiveen. As avaliações foram realizadas no início do tratamento e na 24ª
semana. Foi utilizado o teste de Wilcoxon para comparar as variáveis. Os
valores foram expressos em média e desvio-padrão. O nível de significância
adotado foi de 5%.
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SÍNDROME METABÓLICA É FATOR DE RISCO PARA SINTOMAS MICCIONAIS NO HOMEM?
MARINA ZAMUNER*1; JOÃO CARLOS CARDOSO ALONSO2; RONALD FINAMOR
REJOWSKI2; WALKER WENDEL LARANJA2; LUIS ALBERTO MAGNA3; LEONARDO OLIVEIRA REIS3

RESULTADOS:
Dos 82 pacientes, 66 (80,4%) eram homens. A média de idade foi de 30,84
(± 7,73) anos. Após 24 semanas a CCM aumentou de 157,36 (± 33,53) ml
para 481,91 (± 149,74) ml (p<0,001). Foi registrada diminuição da Pdetmax
62,01 (± 21,97) cm H2O para 20,89 (± 24,45) cm H2O (p<0,001). A CV apresentou aumento de 12,89 (± 3,25) ml/cm H2O para 40,21 (± 25,10) ml/cm
H2O (p<0,001). Cinquenta e dois pacientes (63,4%) obtiveram continência
urinária. Os escores do questionário Qualiveen que focaram no impacto específico da disfunção urinária foram reduzidos de 3,28 (± 0,49) para 1,89
(± 0,81) (p<0,001). Os escores do Qualiveen relacionados ao índice de QV
aumentaram de -1,38 (± 0,35) para -0,75 (± 0,59), (p<0,001).   Um paciente
com tetraplegia incompleta apresentou fraqueza muscular dos membros superiores com resolução espontânea após oito semanas. Em seis pacientes
(7,3%) não foram determinadas mudanças nos parâmetros urodinâmicos ou
nos escores de QV. Um paciente apresentou redução da CV.

1.PUCCAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.HMP, PAULÍNIA, SP, BRASIL;
3.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Síndrome metabólica; sintomas miccionais; homem
Resumo:
INTRODUÇÃO: Sintomas do trato urinário inferior (STUI) em homens são
geralmente atribuídos à hiperplasia prostática benigna, porém podem estar
associados a múltiplos fatores.
OBJETIVOS: Avaliar a correlação entre Síndrome Metabólica e STUI em homens que é controversa na literatura.
MÉTODOS: 490 homens adultos foram avaliados prospectivamente quanto
à presença de STUI, submetidos a exames físico, prostático e laboratoriais metabólicos. Os STUI foram escalonados pelo Escore Internacional de
Sintomas Prostáticos (IPSS) e a presença de Síndrome Metabólica definida
pelos critérios do “Adult Treatment Panel III”.
RESULTADOS: A idade média dos pacientes foi 58 anos (40 a 80) e STUI
leve, moderado e intenso estavam presentes em 350 (71,4%), 116 (23,7%)
e 24 (4.9%) pacientes, respectivamente. Síndrome metabólica ocorreu em
198 (40,4%) pacientes. A razão de chances (OR) mostrou que pacientes com
Síndrome Metabólica têm 2,1 vezes mais chances de apresentar STUI moderado ou intenso. STUI moderado ou intenso foi mais presente quanto maiores a idade, o índice de massa corpórea e o volume prostático. Síndrome
Metabólica foi mais frequente quanto maiores a idade e os níveis pressóricos
e quanto menor os níveis de colesterol de alta densidade. Índice de massa
corpórea e idade apresentaram risco relativo significante para STUI de 17.08
(95 % CI 8.16 a 35.78) e 52.48 (95 % CI 16.95 a 162.46), respectivamente. Na
análise multivariada, apenas a idade manteve-se como fator independente
para STUI.
CONCLUSÕES: Há associação entre envelhecimento e STUI, assim como
entre envelhecimento e Síndrome Metabólica. Porém, a correlação entre
STUI e Síndrome Metabólica no homem pode ser fortuita e relacionada ao
envelhecimento.

CONCLUSÕES:
O uso da injeção intradetrusora de onabotulinumtoxina resultou em uma
melhora significativa nos parâmetros urodinâmicos e na QV de pacientes
com hiperatividade detrusora devido lesão medular.
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ASPECTOS PARTICULARES DO IMPLANTE DO ESFÍNCTER ARTIFICIAL
EM PACIENTES SUBMETIDOS A URETROPLASTIA
RAFAEL FLORES*1; REBEKA MARTINS CAVALCANTI1; GABRIEL S.S. CAMPOS1;
JOÃO P.M. CARVALHO1; JORGE SABANEEFF1; ANDRE GUILHERME LAGRECA
CAVALCANTI2
1.HFCF, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.HFCF E UNIRIO, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Uretroplastia; uretra; esfincter
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Resumo:
Introdução e Objetivos: O esfíncter urinário artificial (AUS) é o procedimento
padrão para o tratamento de incontinência urinária associada a deficiência
esfincteriana em homens. O objetivo deste estudo é descrever a nossa experiência com o implante do esfíncter artificial em um grupo particular: pacientes submetidos a uretroplastia prévia.
Material e Métodos: 22 pacientes submetidos a implante de AUS com
história de uretroplastia prévia foram avaliados de forma retrospectiva. O
seguimento médio foi de 23,3 meses ( 6 a 48 meses ), a idade média dos
pacientes era de 63 anos ( 25 a 81 anos). A maioria dos pacientes foi submetido a uretroplastia para o tratamento de estenoses pós prostatectomia
radical ( 16 pacientes). Quatro pacientes foram submetidos a uretroplastia
para o tratamento de estenoses de uretra após cirurgias para HPB e dois
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EFEITOS DA INJEÇÃO INTRADETRUSORA DA ONABOTULINUMTOXINA
NOS PARÂMETROS URODINÂMICOS E NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PORTADORES DE LESÃO MEDULAR
RÚITER SILVA FERREIRA*1; GUSTAVO TOMAZ FRANCO2; PEDRO HENRIQUE REZENDE JUNQUEIRA2; MAURÍCIO RASSI CARNEIRO1
1.SETOR DE UROLOGIA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO
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Palavras-chave: Lesão medular; drogas antimuscarínicas; onabotulinumtoxina
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para o manejo de estenoses de uretra posterior pós traumáticas. O implante
do esfíncter artificial foi transcorporal em todos os casos.
Resultados: Nos 6 casos iniciais nos utilizamos uma abordagem precoce (
implante após 3 meses da cirurgia) e observamos uma taxa de erosão de
uretra de 50%. Nos outros 16 casos realizamos o implante em um período
mínimo de 6 meses ( média de 11 meses) e observamos o declínio desta taxa
de erosão para 2 casos ( 12,5%). 2/5 pacientes pós erosão foram submetidos
a uma derivação supra-púbica continente e 2/5 ao reimplante do esfíncter. O
sucesso final do implante ( uso de <1 fralda por dia ), após um período de observação de pelo menos 6 meses foi de 75% e 65% dos pacientes referiam estar
secos e sem o uso de proteção.
Conclusão: O implante do esfíncter artificial após a uretroplastia é possível , com
resultados aceitáveis. Em nossa opinião um implante tardio com uma técnica
transcorporal tem um papel fundamental na prevenção da erosão uretral.   
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HIPERATIVIDADE DETRUSORA PRÉ PROSTATECTOMIA RADICAL AUMENTA O RISCO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA PRECOCE APÓS A
CIRURGIA?
WESLEY JUSTINO MAGNABOSCO*1; CARLA ELC ANDRADE1; FERNANDA JABUR1; RENATA SPAGNOLI FERRARI2; MONICA ORSI GAMEIRO2; JOÃO LUIZ
AMARO2
1.HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS, BARRETOS, SP, BRASIL; 2.FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU / UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hiperatividade detrusora; incontinência urinária; prostatectomia radical
Resumo:
Introdução: A lesão do esfíncter urinário é a causa mais comum de incontinência urinária (IU) pós prostatectomia radical (PTR). Porém, estudos recentes vêm demonstrando a possível influência da hiperatividade detrusora
(HD) pré-operatória na etiopatogenia dessa complicação.
Objetivos: Avaliar a relação entre a presença de hiperatividade detrusora préoperatória e a incontinência urinária no período inicial após a PTR.
Métodos: Foram avaliados prospectivamente 84 pacientes submetidos a
PTR. Eles foram divididos em 2 grupos, de acordo com a presença de HD
pré-operatória: G1 (n=46) ausência de HD; G2 (n=38) pacientes portadores
de HD. Foram avaliados os seguintes parâmetros no momento pré-operatório e após 1 mês da retirada da sonda vesical: Questionário da Qualidade
de Vida relacionado a Incontinência Urinária (ICQ-SF); Teste do Absorvente
de 1 hora. A avaliação urodinâmica foi realizada no pré-operatório, analisando-se: fluxo urinário máximo livre (Qmax); pressão máxima do detrusor;
capacidade cistométrica; foi considerado HD a presença de contração involuntária do detrusor durante a fase de enchimento vesical provocada ou não;
o grau de obstrução infra-vesical foi avaliado de acordo com a classificação
de Schäffer. O peso prostático foi aferido após a remoção da peça cirúrgica.
Resultados: A porcentagem de pacientes idosos (>60 anos) foi semalhante
nos 2 grupos (p>0,05). Os sintomas de urgência foram significativamente
maior no grupo G2 em realção ao G1 (30% vs. 6,5%, respectivamente
p<0,05). O escore de qualidade de vida foi significantemente menor nos
pacientes portadores de HD em comparação aos sem (63% vs. 87%, respectivamente p<0,05). Os pacientes com HD revelaram incidência significantemente maior de obstrução infra-vesical pré-operatória do que os que
não a apresentaram, segundo a classificação de Schäffer (4,3 vs. 28,9%,
respectivamente p<0,05). O peso prostático foi significantemente maior no
G2 que no G1 (47,5g +-21,5g vs. 35,6g +- 9,4g, respectivamente p=0,012).
Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos pelo Teste
do Absorvente de 1h, pré e pós operatórios.
Conclusões: A presença de HD causa uma maior proporção de sintomas de
urgência miccional e, consequentemente, um maior impacto na qualidade de
vida dos pacientes acometidos por ela. Porém, não foi demonstrada relação
entre a presença de hiperatividade detrusora pré-operatória e a piora na continência urinária precoce após a PTR.
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CLORIDRATO DE OXIBUTININA E ONABOTULINUMTOXINA EM PACIENTES PORTADORES DE LESÃO MEDULAR COM HIPERATIVIDADE DO DETRUSOR: AVALIAÇÃO URODINÂMICA E QUALIDADE DE VIDA.
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Resumo:
Introdução: O tratamento da incontinência urinária é aspecto importante no
processo de reabilitação de pacientes portadores de lesão medular (LM).
Objetivos: Os objetivos desse estudo foram avaliar o impacto na qualidade de vida (QV) e nos parâmetros urodinâmicos de pacientes portadores de LM tratados com injeção intradetrusora de onabotulinumtoxina ou
uso oral de oxibutinina.
Pacientes e Métodos: Sessenta e oito pacientes portadores de LM e hiperatividade detrusora neurogênica foram randomizados em dois grupos.
Grupo I (n=34) receberam 15 mg/dia de cloridrato de oxibutinina por via
oral e grupo II (n=34) foram tratados com injeção intradetrusora de 300U
de onabotulinumtoxina em 30 pontos da parede vesical com preservação do trígono. Parâmetros urodinâmicos como capacidade cistométrica
máxima (CCM), pressão detrusora máxima (Pdetmax) e complacência
foram avaliados juntamente com escores de QV obtidos pelo questionário Qualiveen. As avaliações foram feitas antes da randomização dos
pacientes, quatro, 12 e 24 semanas após inicio do tratamento. O nível de
significância adotado foi de 5%.
Resultados: Sete pacientes não completaram o estudo. Dos 61 pacientes,
49 pertenciam ao sexo masculino (80,3%) com idade média de 31,84 (DP
± 8,73) anos no grupo I e 33,54 (DP ± 11,86) anos no grupo II, p=0,839.
Após 24 semanas, o aumento médio da CCM no grupo I foi de 126,24 (DP
± 62,22) ml e de 289,25 (DP ± 134,52) ml no grupo II, p<0,001. A Pdetmax apresentou redução média de 21,09 (DP ± 19,95) cm H2O no grupo
I e de 48,75 (DP ± 29,34) cm H2O no grupo II, p<0,001. A complacência vesical apresentou aumento médio de 6,85 (DP ± 5,13) ml/cm H2O
no grupo I e de 25,82 (DP ± 24,00) ml/cm H2O no grupo II, p=0,006. O
número de perdas urinárias em 24h apresentou diminuição média de 2,34
(DP ± 1,89) episódios no grupo I e de 7,55 (DP ± 3,52) episódios no grupo
II, p<0,001. Os escores do impacto específico dos problemas urinários
do questionário Qualiveen apresentaram redução média de 0,26 (DP ±
0,33) no grupo I e de 1,48 (DP ± 0,70) no grupo II, p<0,001. Os escores do
índice de qualidade de vida apresentaram aumento médio de 0,12 (DP ±
0,26) no grupo I e de 0,63 (DP ± 0,45) no grupo II, p<0,001.
Conclusão: A comparação dos dois tratamentos demonstrou que a onabotulinumtoxina apresentou resposta significativamente melhor doq ue
a oxibutinina.
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CORRELAÇÃO ENTRE O PAD TEST DE UMA HORA E ICIQ-SF EM PACIENTES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA
ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR*; RODOLFO BORGES DOS REIS; APARECIDA DE FATIMA FERREIRA FERREIRA; SILVANA MARA BRONHANA GARCIA;
FERNANDO DEL VALLE SILVA; RAFAEL EIJI SAKATA
HCFMRP, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Pad test; iciq sf ; urodinamica
Resumo:
Introdução: Analisamos a hipótese de que o PAD test de uma hora correlaciona-se positivamente com o resultado do questionário ICIQ-SF em uma
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para perdas urinárias classificadas como pequenas, moderadas e intensas
foram respectivamente 10,37 + 10,36; 61,88 + 76,83; 111,31 + 127,89 com
P<0,001, demonstrando diferença apenas entre os grupos de pequena e intensa perda. Do mesmo modo as médias e desvios padrão de ALPP para
pacientes com perdas pequenas, moderadas e intensas foram respectivamente 87,78 + 44,89; 62,00 + 47,49 e 57,33 + 60,90 sem demonstração de
diferença entre as categorias. As outras variáveis urodinâmicas também não
apresentaram diferença em seus valores médios quando estratificadas de
acordo com a quantidade de perda referida no questionário ICIQ-SF.
O teste de Spearman demonstrou índice Rho de correlação positivo e siginificante (P<0,01) entre os valores do PAD test e as questões individualizadas
Freq, Quant e Inter respectivamente 0,51; 0,59 e 0,38; e entre o PAD test e
o somatório das questões: 0,57. Os valores de PAD test correlacionaramse negativamente com ALPP e com a Hip, com significância de (P<0,05),
respectivamente -0,36 e -0,50. Quando se analisa separadamente o sexo
masculino, o PAD test mantem índices de correlação positivos e sinificantes
apenas com a Quant, Interf e Som: 0,54; 0,58 e 0,59 com p<0,00; sem correlação significante com nenhum parâmetro urodinâmico. No sexo feminino
há correlação positiva e siginificante (p<0,05) entre o PAD test e Freq, Quant,
Qmax e CCM, respectivamente: 0,47; 0,59; 0,50 e 0,51.

amostra de pacientes de ambos os sexos apresentando queixas de incontinência urinária.
Objetivo: Correlacionar o resultado do PAD test de uma hora com o resultado
do questionário ICIQ-SF em pacientes de ambos os sexos e apresentando
queixas de incontinência urinária.
Material e Métodos: Análise retrospectiva de 88 pacientes, sendo 46 do sexo
masculino e 42 do sexo feminino, atendidos no Ambulatório de Disfunções
Miccionais do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, no período compreendido entre junho de 2012 a junho de 2013, como
parte de sua avaliação inicial. O PAD test de uma hora foi padronizado em
nossa instituição - sendo realizado com a ingesta de 500 ml de suco ou água
30 minutos antes da avaliação; a pesagem do absorvente é feita antes e
depois de uma série de atividades supervisionadas e padronizadas, com a
anotação de sua diferença em gramas. O questionário validado para a língua
portuguesa ICIQ-SF foi aplicado para todos os pacientes no momento do
teste. Para análise as notas para a freqüência (Freq), quantidade (Quant) e
interferência (Inter) na qualidade de vida foram individualizadas e somadas
(Som). Dados de urodinâmica também foram incluídos na análise: pressão
detrusora máxima (Pdetmax), abdominal leak-point pressure (ALPP), fluxo
máximo (Qmax), capacidade cistométrica máxima (CCM) e a presença de
contrações não-inibidas em fase de enchimento (Hip). Para análise estatítica
foram utilizados o teste Anova com pós-teste de Bonferoni para comparação
entre valores médios do PAD test e parâmetros urodinâmicos nas categorias
identificadas como quantidade de perda no ICIQ-SF, e o índice de correlação
de Spearman, considerando como significante P<=0,05.
Resultados: Nenhum paciente apresentou questionário sem queixa de perda urinária, assim as médias e desvios padrão do resultado de PAD test

Conclusão
O PAD test de uma hora correlaciona-se positivamente com as queixas dos
pacientes de ambos os sexos avaliados através do questionário ICIQ-SF e
apresenta correlação também com achados urodinâmicos como ALPP, o
que reforça nossos achados. Essa correlação apresentar particularidades
quando analisados os sexos isoladamente.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Torção testicular (TT) é uma emergência médica e urológica,
uma vez que pode levar à lesão isquêmica irreversível e conseqüente perda do
órgão envolvido. A complicação mais significante da TT é a perda do testículo, o
que pode levar à prejuízo na fertilidade, além de transtornos psicológicos. Ainda
não há dados nacionais sobre como exatamente os pacientes com torção testicular estão sendo tratados. OBJETIVOS: Identificar a incidência de orquiectomia por torção testicular em nossa população e analisar a influência de possíveis fatores de risco para este evento. MÉTODOS: Foi realizada uma análise
retrospectiva de todos os pacientes com torção testicular aguda, entre abril de
2006 e março de 2011, no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo - Brasil.
Apenas aqueles com diagnóstico comprovado pela exploração cirúrgica foram
incluídos. Pacientes com torção neonatal e torção do apêndice testicular foram
excluídos do estudo. RESULTADOS: Um total de 64 casos de torção testicular
satisfizeram os critérios de inclusão. A idade média dos pacientes foi de 16 anos
[mediana de 17 e variação de 1 a 30 anos]. Não houve diferença significativa
nos valores médios de idade entre os pacientes submetidos à orquidopexia e
à orquiectomia (p=0,820). A incidência de orquiectomia foi de 64% (41/64). O
tempo médio de dor testicular foi de 13,1h [IC 95%= 4 – 21, mediana de 6h, DP=
20,8] e de 53,4h [IC 95%= 37 – 70, mediana de 33h, DP= 52,1] entre aqueles
submetidos à orquidopexia e orquiectomia, respectivamente (p<0,001). A distância média entre a residência do paciente e o hospital foi de 6,9Km [IC 95%=
4,8 – 8,9] e de 9,7Km [IC 95%= 8,1 – 11,2] entre aqueles submetidos à orquidopexia e orquiectomia, respectivamente (p=0,008). Os pacientes que moram a
mais de 10Km de distância do hospital têm 3,72x mais chance de não ter o testículo salvo, do que aqueles que moram a menos de 10Km (p=0,038). Na análise
univariada, distância do hospital e tempo de dor foram identificadas como fatores de risco para orquiectomia, entretando na análise multivariada apenas o
tempo de dor foi confirmado como fator de risco independente. CONCLUSÃO:
Quase dois terços dos pacientes com torção testicular aguda em nosso país
evoluem com perda do testículo. Políticas de conscientização da população são
necessárias e urgentes para a reversão deste quadro, uma vez que o único fator
de risco independente identificado para orquiectomia é modificável.
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NEFRECTOMIA PARCIAL COM EMPREGO DE COLA DE CIANOACRILATO
- ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATAS
HENRIQUE RIBEIRO ISAACSSON*; LARISSA ROSA; TATIANE MORGANA DA SILVA; VICTORIA SILVEIRA DE CARVALHO; DAIANA REGINA SCHEID
UFPEL, PELOTAS, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia parcial; cianoacrilato; adesivos teciduais
Resumo:
INTRODUÇÃO: Durante muitos anos, a nefrectomia radical permaneceu
como padrão ouro no tratamento dos tumores renais, independente do tamanho ou localização. Recentemente, após maior conhecimento da biologia
dos tumores renais e melhores recursos tecnológicos no estadiamento da
doença, a nefrectomia parcial passou a ser rotineiramente indicada. Além
disso, a popularização de métodos de imagem como ultrassonografia e tomografia computadorizada, propiciou diagnósticos precoces, aumentando o
número de pacientes passíveis de indicação de cirurgia conservadora de néfrons. A nefrectomia parcial é uma cirurgia desafiadora devido à dificuldade
de atingir sucesso na hemostasia.
OBJETIVO: Avaliar o uso alternativo de octil-2-cianoacrilato em nefrectomia
parcial de ratas, comparando-o com a técnica tradicional que utiliza fios de
sutura para hemostasia.
MÉTODOS: O experimento foi constituído por 40 ratas wistar, que foram
submetidas a nefrectomia parcial. Em metade dos animais se utilizaram fios
de sutura, e na outra metade se empregou a cola octil-2-cianoacrilato. A eutanásia e coleta do material se realizaram no 7º e 21º dias, comparando-se,
então, ambas as técnicas através da cronometragem do tempo de isquemia
quente, sucesso na hemostasia, aderências intraperitoneais e avaliação histológica (quantificação do colágeno através de luz polarizada e análise no
programa Image Pro Plus 6.0®).
RESULTADOS: A média do tempo de clampeamento das ratas tratadas com
cola foi 276,3s, e das tratadas com sutura, 348,9s, sendo p=0,024 pelo teste
de Wilcoxson. Não houve diferença estatística em relação a hemostasia, entre sutura e cola, no momento da retirada do clampe renal. As aderências intraperitoneais apresentaram maior prevalência no grupo tratado com a cola.
A média de deposição de colágeno, ao 21º dia, foi de 16,79 µm2 no grupo
da cola, e 19,78 µm2 no grupo da sutura.
CONCLUSÕES: A cola octil-2-cianoacrilato consegue, isoladamente, promover a hemostasia em nefrectomia parcial de ratas, sendo um procedimento factível. O processo de cicatrização verificado através da quantificação do colágeno foi similar em ambos os métodos. A cola apresenta maior
incidência de aderências em relação à sutura, e proporciona diminuição no
tempo de isquemia quente renal.
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CLIMA FRIO É UM FATOR PREDISPONENTE PARA TORÇÃO TESTICULAR NUM PAÍS TROPICAL
DANIEL DE OLIVEIRA GOMES*; RAFAEL SIQUEIRA ROCHA VIDAL; BRUNO FIGUEIREDO FOEPPEL; DANILO FIORINDO FARIA; MINORI SAITO
HOSPITAL SANTA MARCELINA, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Torção testicular; frio; estações do ano
Resumo:
INTRODUÇÃO: A fisiopatologia da torção testicular aguda ainda não é completamente conhecida. Especula-se que reflexo cremastérico hiperativo na presença de clima frio possa representar um dos mecanismos de torção testicular.
OBJETIVOS: Determinar se temperaturas atmosféricas mais frias estariam associadas com maior ocorrência de torção testicular num país tropical como o
Brasil. MÉTODOS: Foram estudados retrospectivamente pacientes com torção
testicular aguda confirmada na cirurgia, durante o período de abril de 2006 à
março de 2011. Informações sobre as condições climáticas no início dos sintomas foram coletadas. RESULTADOS: Um total de 64 casos de torção testicular
foi identificada. A temperatura atmosférica média nos 60 meses estudados foi
de 21oC. [variação de 16oC a 25oC]. Os meses com maiores incidências foram
junho (16%), julho (19%) e agosto (11%) que assinalaram as menores temperatura médias, de 17,6oC, 16,4oC e 18,2oC, respectivamente. Onze porcento dos
casos ocorreram durante a primavera (Outubro, Novembro, Dezembro), 16%
no verão (Janeiro, Fevereiro, Março), 34% no outono (Abril, Maio, Junho) e 39%
no inverno (Julho, Agosto, Setembro). Houve associação significante entre a
incidência de torção testicular e clima frio (outono/inverno) - p<0,001. CONCLUSÃO: Torção testicular obedece uma predileção sazonal mesmo num país
tropical, sendo mais frequente nos meses mais frios do ano, particularmente no
outono e inverno, quando ocorrem quase ¾ dos casos. Estes achados acrescentam evidência ao papel etiológico do clima frio na torção testicular.
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TORÇÃO TESTICULAR E O RISCO DE ORQUIECTOMIA: EXPERIÊNCIA DE
5 ANOS DE UMA ÚNICA INSTITUIÇÃO
DANIEL DE OLIVEIRA GOMES*; RAFAEL SIQUEIRA ROCHA VIDAL; BRUNO FIGUEIREDO FOEPPEL; DANILO FIORINDO FARIA; MINORI SAITO
HOSPITAL SANTA MARCELINA, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Torção testicular; orquiectomia; incidência
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Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar em nosso meio, possível
associação entre aneurisma de aorta e cistos renais em pacientes com idade
superior a 50 anos.
Métodos: Estudo de corte transversal, retrospectivo, do tipo caso x controle
a partir de dados coletados de laudos de Tomografia Computadorizada (TC)
de abdome. Foram revistos os exames tomográficos de 91 pacientes portadores de aneurisma de aorta, assim como de 396 pacientes randomicamente selecionados, após ajuste por gênero e idade, dentre 1186 pacientes
consecutivos submetidos a TC do abdome.
Resultados: Idade foi semelhante entre os pacientes com AAA e os controles,
respectivamente 67,91 ± 8,41 e 66,47± 9,13.(p=0.169). Do mesmo modo os
grupos forma semelhantes quanto a distribuição por gênero. 65(71,4%) pacientes com AAA e 281(70.9%)controles eram masculinos.(p=0.451).Cistos
foram observados em 38 casos e 129 controles, assim as prevalências de
cisto renal não diferiram de modo significativo entre os portadores de AA =
41,76%[32,5-52.6%]IC95% e os controles ,44,95%[39.8%-50%].(p= 0,641)
o que perfaz uma razão de prevalências(RP) = 0.878[0.55 – 1.39]IC95%
Conclusões: Em nossa amostra não foi observada diferenças significativas
na prevalência de cistos renais em pacientes com AA A e controles, e que
a despeito de possível patogênese comum , nossos achados não sugerem
que a ocorrência de cistos renais associa-se ou seja fator de risco para aneurisma da aorta abdominal.
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ESTUDO RANDOMIZADO COMPARANDO DOIS TIPOS DE SLING MASCULINO: ARGUS E ADVANCE
JOÃO PAULO CUNHA LIMA*; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO; ODAIR GOMES
PAIVA; CARLOS ALBERTO BEZERRA
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Sling; incontinência urinária masculina; deficiência esfincteriana intrínseca
Resumo:
Introdução: A incontinência urinaria masculina (IUM) é uma complicação
que decorre das cirurgias prostáticas principalmente das prostatovesiculectomias radicais realizadas no tratamento de câncer de próstata. A IUM
compromete drasticamente a qualidade de vida do homem nos aspectos
emocionais ,sociais, e econômicos. Sua prevalência nos casos de cirurgias
para câncer de próstata varia de 2,5 a 67%, muito variável devido a não
padronizações das metodologias empregadas e definições aplicadas nos
diferentes estudos. A principal etiopatogenia é a deficiência esfincteriana intrínseca. Dos pacientes que apresenta IUM aproximadamente 9% realizam
cirurgia para sua correção, sendo o esfíncter artificial (EA) atualmente o de
primeira escolha índices de sucesso em torno de 90%.Contudo são caros,
requerem destreza manual e cognitiva do paciente e necessidade de reoperação de ate 35% em 10 anos. Devido estas limitações houve estimulo ao
desenvolvimento de novas modadlidades terapêuticas para o tratamento da
IUM entre elas o sling masculino: que apresenta menor custo, cirurgia menos
complexa e não requer participação do paciente. No presente estudo realizamos comparação dos dois sling disponíveis no mercado Brasileiro.
Objetivo: comparar os slings AdVance e o Argus T avaliando os efeitos sobre
sua taxa de sucesso, qualidade de vida e os índices de complicações per
operatórias.
Método: Selecionamos 20 pacientes e randomizamos sendo que 10 foram
operados com cada tipo de sling – Argus e Advance. Realizamos avaliação
pre operatória e após 6 meses e 12 meses, quando avaliamos parâmetros do
diário miccional, índice de qualidade de vida e padtest de 24 horas.
Resultados: Após 12 meses observamos: ambos os grupos apresentaram
melhoras da qualidade de vida e no grupo Argus houve melhores resultados
na redução do valor do padtest, numero de forros utilizados, e aumento da
mediana do volume urinado. Também observamos que os resultados foram
semelhantes nos grupos de incontinência leve/moderada se comparados
com o grupo de incontinência severa.  Os pacientes que apresentavam alto
de risco de Damico para progressão do câncer de próstata apresentaram
piores resultados que os de médio e baixo risco.
Conclusões: O sling Argus T tende a apresentar melhores resultados no
tratamento da IUM.
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SUBSTITUIÇÃO URETERAL COM SEGMENTOS INTESTINAIS RETUBULARIZADOS TRANSVERSALMENTE: TÉCNICA DE YANG-MONTI
GILSON JOSÉ DE LIMA*; PAULO RICARDO MONTI; LUCIANO POUSA CARTAFINA; TIAGO BOTREL MAIA; HERICK HUET BACELAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, UBERABA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Substituição ureteral; cirurgia; ileo
Resumo:
Introdução: A reconstrução ureteral após lesões extensas sempre foi um
grande desafio. Técnicas como bexiga psóica, Boari flap, transureteroureteroanastomose, auto-transplante renal e a interposição de alça intestinal
autóloga, remodelada ou não, são utilizadas com este fim.
Objetivos: Avaliar a efetividade da técnica de Yang-Monti para substituição
ureteral.
Métodos: Avaliação retrospectiva dos resultados da substituição ureteral
pela técnica de Yang-Monti em onze pacientes operados entre Novembro
de 2000 e Março de 2012.
Resultados: Dez pacientes do sexo masculino e uma do sexo feminino foram
submetidos a substituição ureteral pela técnica de Yang-Monti entre Novembro de 2000 e Março de 2012. Oito tiveram como causa avulsão ureteral
durante ureterolitotripsia transureteroscópica, um paciente com estenose
de ureter médio, um com necrose ureteral após nefrectomia polar superior
e outro devido a estenose da junção ureteropélvica recidivada, com pelve
intra-hilar e nefrolitíase de repetição. A idade variou de 24 a 61 anos e o seguimento foi de 3 a 77 meses. Nenhum paciente apresentou piora da função
renal. Houve regressão acentuada da hidronefrose em um, três permaneceram estáveis e sete rins se apresentavam normais. Nos pacientes avaliados
com tomografia computadorizada ou ressonância nuclear magnética não foi
notada diferença de calibre entre o ureter primitivo e o tubo. As complicações encontradas foram: uma estenose do tubo, duas bacteriúrias assintomáticas, uma ITU febril, uma sepse, três fístulas urinárias com resolução
espontânea, uma hérnia incisional e um óbito de causa não relacionada com
o procedimento (devido a ruptura de aneurisma de aorta). As urografias excretoras realizadas em 4 pacientes não apresentaram alterações na captação, filtração e excreção do contraste.
Conclusões: A perda de longos segmentos ureterais apresenta elevada morbidade e tem se tornado mais freqüente após a disseminação da ureterorrenoscopia. A reconstrução deve priorizar as técnicas que utilizam tecidos
do próprio trato urinário; todavia na impossibilidade de usá-los, os segmentos intestinais ileais são a opção de escolha. Atualmente, a técnica de
tubularização transversa de segmentos intestinais tem se mostrado eficaz,
de fácil execução e baixa morbidade. Pequenos segmentos intestinais são
suficientes para substituir grandes defeitos ureterais, reduzindo as chances
de complicações relacionadas com a exposição intestinal à urina.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE CISTOS RENAIS E ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL.
HELIO MIGUEL AZEVEDO BIÃO VEIGA*; LEANDRO JOSE CORREIA SILVA; VICTOR
PEREIRA PASCHOALIN; RICARDO BRIANEZI TIRABOSCHI; CARLOS HENRIQUE
SUZUKI BELUCCI; JOSE BESSA JUNIOR
UEFS- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Cistos renais; aneurisma da aorta; fatores de risco
Resumo:
Introdução: Os Aneurismas de aorta abdominal (AAA) são um importante problema médico com notáveis implicações e significativa mortalidade a despeito
dos avanços no diagnóstico e tratamento. Acometem mais comumente homens
e idosos e tem etiologia multifatorial. Cistos renais simples são prevalentes na
população de idosos. Recentes estudos tem sugerido uma possível associação
entre AAA e cistos renais, postulando uma patogênese comum entre as duas
afecções, bem como sugerido que a presença de cistos renais seria ainda fator
de risco e de pior prognóstico para doenças da aorta.
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kg. Durante o estudo foram coletadas dosagens de creatinina no período
basal (0), sete dias após a primeira cirurgia (I), imediatamente antes da segunda cirurgia (II), 24 horas após a segunda cirurgia (III) e catorze dias após
a segunda cirurgia (IV). RESULTADOS: Com exceção do período 0, nenhum
dos outros períodos apresentou níveis de creatinina com diferença estatisticamente significante entre os grupos para os períodos 0, I, II, III e IV. A combinação laparoscópica e o uso de HO-1 não foi capaz de reduzir os níveis
de creatinina quando comparado ao procedimento aberto sem uso de HO-1
com tempo de isquemia de 60 minutos para níveis do período III. O uso da
HO-1 tanto na via laparoscópica quanto na via aberta não reduziu os níveis
de creatinina no período III. CONCLUSÃO: A via de acesso laparoscópica, foi
equivalente a via aberta, sem piora da isquemia renal e a utilização da HO-1
não foi capaz de reduzir os níveis de creatinina. Porém, combinadamente,
há uma tendência a uma melhora da azotemia pós isquemia renal longa (90
minutos) com a utilização combinada da via de acesso laparoscópica e o
uso da HO-1.

[972]

LAPARO-ENDOSCOPIC SINGLE-SITE SURGERY LUMBAR HERNIA REPAIR WITH POLIPROPILENE MESH: STEP BY STEP AND COMPARISON
WITH CONVENTIONAL LAPAROSCOPIC TECHNIQUE
OSEAS CASTRO NEVES NETO*; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; ANTONIO
CARLOS LIMA POMPEO; MARCOS TOBIAS MACHADO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Less; laparoscopy; lumbar hernia
Resumo:
Introduction: Lumbar hernias are probably the most uncommon abdominal
hernia type. Laparoscopic techniques were applied successfully for the lumbar hernias repair and became a gold-standard treatment in some centers
for these uncommon situations. In the last 3 years, feasibility and potential
advantages of laparoendoscopic single-site surgery (LESS) could be compared to conventional laparoscopic surgery for several indications in Urology. Few experience with LESS is published considering incisional or ventral
hernias.
Objectives: To compare the results of our initial experience with LESS for
repair of lumbar hernias with results of repair performed for conventional
laparoscopy.
Methods: We compare our initial experience with 5 cases of LESS Lumbar
Hernia repair with our hystorical coorte of 15 patients operated by conventional 3-port laparoscopic surgery. A nonabsorbible polypropylene mesh was
used to recover the hernia defect. We compare operative time, intraoperative
and postoperative complications, analgesia, hospital stay, recovery to normal
activities and phisician evaluation about functional and aesthetic aspect.
Results: No difference beetwen conventional or LESS approach concerning
operative time (90 X 100min), complications (5 X 0%), hospital stay (22 X
24h), recovery (3 X 2,5 weeks) and functional results were observed. Amount
of analgesia(8 X 4 doses of minor analgesic) and aesthetic aspect seems to
be superior in LESS.
Conclusions: In this study we demonstrate the feasibility and safety of laparoendoscopic single-site lumbar hernia repair. The advantages of LESS include less analgesia and better aesthetic result.
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ANÁLISE DO PERFIL DOS PACIENTES SUBMETIDOS A VASECTOMIA: É
NECESSÁRIO ANTIBIÓTICOPROFILAXIA ? QUAIS AS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES PÓS OPERATÓRIAS ? É NECESSÁRIO SEDAÇÃO?
ANTONIO CARLOS TONELLI DE TOLEDO*; LUCAS CARVALHO NEIVA; LUCAS
GARCIA ALVES; IGOR VITOI CANGUSSU; FERNANDO HENRIQUE FERNANDES
NEVES RIBEIRO; ANTONIO JOSÉ ALVES SOUZA JR
HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS, JUIZ DE FORA, MG,
BRASIL.
Palavras-chave: Vasectomia; antibioticoprofilaxia; planejamento familiar
Resumo:
Introdução:A vasectomia é uma importante ferramenta para o planejamento
familiar e, apesar de ter aumentado nos últimos anos, a taxa de realização da
vasectomia no Brasil ainda é baixa. Em revisão bibliográfica existem resultados antagônicos quanto a necessidade de antibioticoprofilaxia. Não existem
dados em relação ao perfil epidemiológico dos pacientes que procuram o
sistema público de saúde no Brasil para a realização da vasectomia, assim
como não foram avaliadas as taxas de complicações e nem a perspectiva de
dor dos pacientes em relação ao procedimento.
Objetivo: Avaliar a necessidade do uso de antibioticoprofilaxia em paciente
submetidos a vasectomia. Avaliar o perfil dos pacientes que procuram o
sistema público de saúde para realizar o procedimento e a expectativa dos
mesmos em relação a dor da cirurgia.
Métodos: Após submissão ao Comitê de Ética Local e a Plataforma Brasil
foram selecionados 106 pacientes, que responderam ao termo de consentimento livre e esclarecido para a realização do estudo. Foi traçado o perfil
dos pacientes através da aplicação de um questionário contendo algumas
questões, sendo as principais: idade, media de filhos, tempo médio de espera até o procedimento, estado civil e frequência em reuniões de planejamento familiar. Foram aplicados questionários de escala de dor no pré e pós
operatórios. Os pacientes foram divididos em dois grupos aleatórios, sendo
que um grupo recebeu anitbioticoprofilaxia com cefalexina e o outro não.
Os pacientes foram orientados a realizar espermograma de controle após
15 ejaculações apos procedmento e a retornar ao hospital na ocorrência de
qualquer complicação cirúrgica.
Resultados: Através da compilação dos dados do questionário aplicado nos
pacientes obtivemos respostas de algumas questões. A idade média dos pacientes submetidos ao procedimento foi 38,72 anos. A média do número de
filhos foi de 2,44. O tempo médio entre a decisão de realizar o procedimento
e a execução dele foi 16,3 meses. A média do tempo cirúrgico foi de 10,3
minutos. Todos os procedimentos foram realizados pelo mesmo profissional.
Foi observado média 5 para a dor esperada ao procedimento e 3 após a
realização da vasectomia. Obervou-se um índice de 5,5% de complicações
pós operatórias entre os pacientes que receberam antibioticoprofilaxia e 7%
entre os que não receberam.
Conclusão: A antibioticoprofilaxia por meio da cefalexina não mostrou eficácia na prevenção de possíveis complicações no grupo amostral em que se
aplicou o estudo
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INFLUÊNCIA DO PNEUMOPERITÔNIO NA ISQUEMIA RENAL: USO DA
HEMOXIGENASE-1 COMO PROTETOR RENAL
MARCELO LANGER WROCLAWSKI*; WILSON MOLINA; LEONARDO MONTE
LINS; MARCIO COVAS MOSCHOVAS; ARIÊ CARNEIRO; ALVADO PACHECO SILVA
FILHO
DISCIPLINA DE UROLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRE, SP, BRASIL; .
Palavras-chave: Nefrectomia; videolaparoscopia; tempo de isquemia
Resumo:
INTRODUÇÃO: A nefrectomia parcial laparoscópica é o tratamento de escolha para pequenos tumores renais. O tempo de isquemia renal máximo durante o clampeamento do pedículo renal e a influência do pneumoperitônio
durante a cirurgia são fatores determinantes para a preservação da função
dos rins no intra-operatório. O uso de drogas associadas a esses fatores foi
pouco descrito na literatura. OBJETIVO: Avaliar o papel da hemoxigenase-1
(HO-1) como protetor sobre os efeitos do pneumoperitônio e o tempo máximo de isquemia renal quente. TIPO DE ESTUDO: Estudo básico-experimental. MÉTODO: Foram estudados 32 porcos fêmea divididos em oito grupos.
Todos os animais foram submetidos inicialmente à nefrectomia radical direita por via aberta ou laparoscópica, dependendo do grupo a que pertenciam.
Catorze dias após os animais foram submetidos a uma nefrectomia parcial
esquerda (laparoscópica ou aberta) com clampeamento dos vasos renais por
60 ou 90 minutos. Os animais do grupo HO-1 receberam, 24 horas antes da
cirurgia, uma combinação de cobalto/zinco protoporfirina na dose de 5 mg/

60
06

PODIUM ORAL
15:30

dade do procedimento, apresentando taxas significativas de complicações
(5,4 % a 13,7 %) e conversões (1,9% a 9,4%). Embora a via laparoscópica
esteja ganhando cada vez mais espaço no tratamento das doenças renais
benignas, ainda se questiona a precisa indicação desse procedimento, mormente nas causas inflamatórias.
OBJETIVO: Avaliar a indicação de nefrectomia laparoscópica simples para
doença renal benigna.
MÉTODOS: Durante o período de janeiro de 2008 a junho de 2013, foram
avaliados 51 pacientes. Os critérios de inclusão foram pacientes submetidos
à nefrectomia simples por doença renal benigna (hidronefrose sintomática
com exclusão renal funcional, pielonefrite crônica, abscesso renal, doença
renal cística, atrofia renal), iniciada por via laparoscópica. Avaliamos diagnóstico histopatológico, complicações intra e pós-operatórias, tempo operatório, taxa de conversão, necessidade de hemotransfusão, tempo de internação e creatinina sérica pré e pós-operatória.
RESULTADOS: Dos 51 pacientes estudados, 17 foram do sexo masculino
e 34 do sexo feminino. 25 procedimentos foram realizados à direita e 26 à
esquerda. A média de idade dos pacientes foi de 52 anos (25 a 69 anos). 28
pacientes (54,9%) apresentaram pielonefrite crônica, 15 (29,4%) exclusão
renal por hidronefrose e 8 (15,6%) atrofia renal. O tempo operatório médio
foi de 168,6 minutos (50 a 300 minutos). A taxa de conversão foi de 15,6%
(8 pacientes), 5 destes por sangramento intra-operatório e 3 por processo
inflamatório intenso peri-hilar. 6 pacientes necessitaram de hemotransfusão,
com média de 1,5 concentrados de hemácias. O período médio de internação foi 3,4 dias (1,5 a 11 dias). A creatinina média pré-operatória foi de
0,98 mg/dL e a pós-operatória foi de 1,08 mg/dL. Não houve complicações
maiores pós-operatórias.
CONCLUSÃO: Apesar do procedimento levar o nome de nefrectomia simples, o mesmo apresenta alta complexidade e elevada taxa de conversão,
principalmente nos casos de doença inflamatória renal. Dessa forma, a nefrectomia laparoscópica para doença renal benigna deve ser realizada por
equipe especializada e em centros de referência.
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NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCÓPICA. TÉCNICA E RESULTADOS
DOS 60 CASOS INICIAIS.
PAULA PEREIRA HENRIQUES*; MAURICIO RUBINSTEIN; ANDRE GUILHERME
LAGRECA CAVALCANTI; CLEMILDO PEREIRA JÚNIOR; ANTONIO TAVARES; PABLO DIOGO ALVES
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL.
Palavras-chave: Neoplasia renal; nefrectomia; laparoscopia
Resumo:
Introdução: Com surgimento de modernas técnicas de imagem ocorreu um
incremento na detecção incidental de tumores renais pequenos. Houve a
necessidade do desenvolvimento de alternativas menos invasivas para
tratamento de tumores renais maiores. Assim foram aprimoradas técnicas e
tecnologias para assegurar uma melhor hemostasia do parênquima renal e
sutura do sistema coletor, ampliando, desta forma, as indicações cirúrgicas.
Com isso muitos serviços vêm publicando suas estatísticas. Neste trabalho,
vamos descrever a técnica laparoscópica adotada em nosso serviço e avaliar os resultados retrospectivos e prospectivos da técnica.
Objetivo: Discorrer sobre a técnica utilizada na nefrectomia parcial laparoscópica (NPL) no serviço de urologia do Hospital Universitário Gaffrée e
Guinle. Avaliar os resultados cirúrgicos obtidos, bem como as complicações
dos procedimentos realizados.
Metodo: Foram avaliados 60 casos de nefrectomia parcial laparoscópica
realizados pelo mesmo cirurgião no serviço de urologia do Hospital Universitário Gaffrée Guinle e em hospital particular. Os principais dados analisados
foram idade, sexo, localização e tamanho do tumor, função renal (Creatinina),
tempo de isquemia, tempo total da cirurgia, perda sanguinea estimada, complicações e resultados oncológicos.
Resultado: O procedimento foi realizado com sucesso em todos os casos.
Houve necessidade de conversão para técnica aberta em 01 caso e reintervenção precoce em 2 casos. O tempo cirúrgico médio foi de 196 minutos
(variando de 120 a 315 min.) e o tempo de isquemia de 30 minutos (variando
de 0 a 66 min.). Perda sanguínea estimada media de 161mL (15 – 900 mL).
O tipo tumoral mais comum foi Carcinoma de células claras (89% dos casos), apresentando também como tipo histológico oncocitoma (5%), tumor
de células justaglomerulares (4%) e angiomiolipoma (2%). Houve presença
de margem positiva em 02 casos.
Conclusão: Para tumores renais menores de 4-7 cm a Nefrectomia parcial
laparoscópica é uma opção de tratamento. A NPL, em mãos experientes,
oferece resultados cirúrgicos, funcionais e oncológicos comparáveis à nefrectomia parcial aberta, mesmo para tumores renais complexos.
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ANDROGEN DEFICIENCY IN AGING MALES (ADAM): A CROSS-SECTIONAL BRAZILIAN SURVEY INCLUDING 1,575 MEN.
KHALED AHMED TAHA NETO*1; LEONARDO OLIVEIRA REIS2; FABIANO ANDRE
SIMOES3; LISIAS CASTILHO4; FLAVIO TRIGO ROCHA1
1.USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.UNICAMP E PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL; 3.HMP, PAULINIA, SP, BRASIL; 4.RADIUM, CAMPINAS,
SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adam; elderly; men
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Resumo:
PURPOSE: Despite being one of the relevant public health threats among
ageing men, testosterone deficiency syndrome (TDS) is under-recognized
and under-diagnosed. This study assessed TDS among elderly Brazilians
utilizing the ADAM questionnaire.
METHODS: Postal survey conducted in Brazil to collect information regarding androgen deficiency in aging males over 60 years old.
RESULTS: Among 1,575 respondents, 68.3% referred decrease in libido (sex
drive), 58.3% lack of energy, 61% decrease in strength and/or endurance,
38.4% lost height, 32.1% decreased ‘‘enjoyment of life’’, 35.1% sad and/or
grumpy, 78.5% erections less strong, 64.9% recent deterioration in ability to
play sports, 58.1% falling asleep after dinner, 61.5% recent deterioration in
work performance.
CONCLUSIONS: Most of men over 60 years old presented the symptom
complex associated with the age-related decline in testosterone that may be
amenable to therapeutic intervention. This study pioneering shows ADAM
among Brazilians, important for public health actions.

[1076]

NEFRECTOMIA SIMPLES LAPAROSCÓPICA PARA DOENÇA RENAL BENIGNA
ARTHUR S. PINHEIRO*1; IURI ARRUDA ARAGÃO1; PEDRO NICOLAU GABRICH1;
EDUARDO ANDRADE DIAS COUTINHO DE SOUZA1; RAFAEL GABRICH2; RONALDO DAMIÃO1
1.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL; 2.HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO - FMP, PETRÓPOLIS, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia; doença renal benigna; laparoscopia
Resumo:
Introdução: As doenças renais benignas estão entre as principais indicações
para cirurgia laparoscópica. As causas inflamatórias aumentam a complexi-
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trabalho e analisar a fáscia endopélvica em pacientes portadores de hiperplasia prostática benigna (HPB) e adenocarcinoma de próstata(ACP). Metodologia: Foram estudados 5 pacientes com HPB com idades entre 54 e 82 anos
(media =67,6 ) e 5 pacientes com ACP com idades entre 56 e 70 (media= 64 ).
Durante a cirurgia de prostatectomia radical e prostatectomia retropúbica realizávamos a coleta de amostras de fáscia endopélvica próximo ao ligamento pubo-prostático.. As amostras eram fixadas em formol e submetidasàs
seguintes colorações:Vermelho de Picro Sirius para a análise do cológeno,
Tricrômico de Massom para quantificação do músculo e Resorcina- Fucsina
de Weigert para quantificação das fibras elásticas. A análise morfométrica
foi realizada com o software Image J utilizando uma grade para determinar a
densidade volumétrica das estruturas(Vv). Foi utilizado o teste T de Student
para a análise estatística através do software graph Pad Prism. As diferenças
foram consideradas estatisticamente significativas quando p<0.05. Resultados: Os pacientes com HPB tinham o volume da próstata entre 90 e 326
gramas   (media = 141,4 g). Os pacientes com ACP tinham o volume da
próstata entre 40 e 70gramas (media = 54,2 g) e todos apresentavam PSA
menor do que 20. Na análise quantitativa das fibras elásticas (vv media de
62,70 na HPB e de 66,01 no ACP) não encontramos diferença estatística
entre os grupos (p=0,69). Houve um aumento na quantidade de fibras musculares na neoplasia (vv media = 17,33) em comparação com o grupo HPB
(vv media =9,36 ) (p=0,01).Não houve diferença na análise qualitativa do colágeno, com uma predominância do colágeno I em ambos os grupos. Conclusão: Pacientes com ACP apresentam uma alteração na estrutura da fáscia endopélvica. Até o momento foi observada diferença estatisticamente
significativa na quantidade de fibras musculares de pacientes com neoplasia
de próstata em relação a HPB.
Apoio financeiro: CAPES, CNPQ e FAPERJ
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EXPERIENCIA INICIAL DO USO DO GREENLIGHT LASER PARA HIPERPLASIA BENIGNA DE PROSTATA
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
ICEPS/USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Greenlight 120; hpb; resultados
Resumo:
Introdução - a resseccao trans-uretral de prostata (rtu) e o padrao-ouro
para tratamento de hiperplasia prostatica benigna(hpb) nos ultimos anos o
uso do laser em urologia para tratamento de hpb tem tido grande avanco.
existem varias tecnicas como a vaporizacao prostatica fotoseletiva-pvp (
greenlight) .
Objetivos - mostrar os resultados iniciais de um servico privado com a utilizacao do greenlight laser para tratamento de hiperplasia benigna de prostata (hpb) , que e a vaporizacao da prostata fotoseletiva., para tratamento de
prostatas entre 30 e 80 gramas
Metodos - entre dezembro de 2012 e junho de 2013 foram operados 9 pacientes neste servico. pacientes tinham mais que 55 anos; foi analisado tempo
operatorio, complicacoes, taxa de conversao para cirurgia convencional,
idade, tempo de internacao , uso de irrigacao ,,e complicacoes pos-operatorias.pacientes tinham ipss > 8 ,4 estavam sondados .
Resultados - a despeito da tecnica usada para tratamento do adenoma
e identificar os limites da capsula prostatica ,alguns parametros sao bem
definidos ( velocidade de mover fibra, angulo e distancia da fibra ao tecido )
, bem como outros nao o sao ( numero de joules por volume,quando nos devemos parar pvp. media de idade foi de 71,3 +/- 16 anos ; volume da prostata de 50 ml +/- 17 ml ; ipss de 21,7 +/- 6,9 ; tempo operatorio de 69 +/- 27
minutos . tempo de seguimento maximo de 7 meses e minimo de 01 mes ;
sintomas urinarios irritativos mais frequentes nos primeiros 30 dias ; 02 pacientes tiveram sangramento tardio , apos 30 dias, nao apresentando necessidade de trasnfusao, mas um deles foi para centro cirurgico para evacuacao
vesical, sem achar sitio de sangramento. todos ficaram com irrigacao por 01
dia e media de internacao foi de 24 +/- 12 horas, com retirada precoce da
sonda em todos casos (alta hospitalar sem sonda)
Conclusão - hps-pvp(greenlight 120 watts) ‘e um procedimento efetivo para
tratmento de hpb , mas novos estudos com maior numero d epacientes ,
prospectivos e randomizados sao necessarios para comprovar real eficacia
do metodo
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MICRO RNAS 143 E 145 PODEM ESTAR ENVOLVIDOS NA ETIOPATOGENIA DA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA ATRAVÉS DA REGULAÇÃO DE GENES E PROTEÍNAS ALVO
NAYARA IZABEL VIANA*; SABRINA THALITA DOS REIS; NELSON GASPAR DIP
JÚNIOR; MIGUEL SROUGI; KATIA RAMOS MOREIRA LEITE; ALBERTO AZOUBEL
ANTUNES
FACULDADE DE MEDICINA DA USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Mirna; hpb; etiopatogenia
5
Resumo:
Introdução: A Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) é uma condição clínica
bastante comum associada ao envelhecimento dos homens. A etiopatogenia da doença ainda não foi totalmente elucidada, mas sabe-se que alguns
fatores aumentam os riscos de aparecimento do problema. MicroRNAs são
uma classe de pequenos RNA regulatórios, não codificadores que possuem
um papel fundamental no controle da expressão gênica. Alguns estudos
demonstram que os miRNAs 143 e 145 atuam diretamente na diferenciação
e proliferação celular da musculatura lisa.
Objetivo: Nosso objetivo é analisar a expressão do miR-143 e de seus genes
e proteínas alvo ERK5 e KRAS e do miR-145 e dos seus genes e proteínas
alvo MAP3K3 e MAP4K4, em pacientes portadores de HPB.
Métodos: Para análise dos miRNAs e dos seus genes alvo, foram estudados
44 pacientes diagnosticados com HPB submetidos à tratamento cirúrgico.
A análise da expressão foi realizada pela técnica de RT-PCR quantitativo. O
grupo controle foi composto de tecido prostático normal de dois pacientes
jovens doadores de órgãos. A análise proteica foi feita a partir de 38 pacientes, pela técnica de Western Blotting
Resultados: Os miRNA 143 e 145, apresentaram superexpressão na maioria
das amostras. O gene ERK5 apresentou subexpressão, evidenciando um
possível controle negativo por parte do miR-143. O gene MAP4K4 apresentou-se subexpresso na totalidade das amostras estudadas, demonstrando
um possível controle por parte do miR-145. De acordo com a expressão
proteica, encontramos maior expressão das proteínas KRAS e MAP3K3.
Conclusões: A superexpressão dos miRNAs 143 e 145 encontrada neste
estudo pode estar envolvida na etiopatogenia da HPB alterando a homeostase do tecido fibromuscular principalmente, controlando proliferação e diferenciação.
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ANÁLISE MORFOLÓGICA DA FÁSCIA ENDOPÉLVICA EM PACIENTES
PORTADORES DE ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA E HIPERPLASIA
PROSTÁTICA BENIGNA
HELCE RIBEIRO JULIO JUNIOR*; SUELEN FREITAS COSTA; WALDEMAR SILVA
COSTA; FRANCISCO JOSÉ BARCELLOS SAMPAIO; LUCIANO ALVES FAVORITO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL.
Palavras-chave: Fáscia endopélvica; neoplasia de próstata; hiperplasia prostatica benigna
Resumo:
Introdução: A fáscia endopélvica (fáscia pélvica parietal) é derivada da fáscia
transversalis e envolve a musculatura pélvica. Existem poucos estudos sobre a estrutura da fáscia endopélvica na literatura .Objetivo: O objetivo deste
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teste t de Student pareado.Resultados: A VP foi realizada com sucesso em
todos os pacientes sem complicações intra-operatórias. O volume médio
(± DP) da próstata foi de 68,3 ± 29,9 mL. Tempo cirúrgico médio, necessidade de irrigação vesical e tempo de uso de sonda (SVD) foi de 65,9 ±
23,7 minutos, 30,7% e 22,1 ± 18,8 horas respectivamente. A energia media
aplicada foi 334,7 kJ. O tempo médio de internação foi de 20,8 horas. Taxa
de reinternação em 30 dias foi de 2,63% e de retratamento de 1,75%. Estenose uretral ocorreu em quatro pacientes(3,5%) e estenose de colo em cinco
pacientes (4,38%). Incontinência urinária transitória ocorreu em 6 pacientes(5,26%), incontinência urinária de esforço e urge-incontinência ocorreram
em 4 pacientes(3,5%). Dezenove pacientes apresentavam retenção urinária
precoce(16,6%) e dois tiveram retenção urinária tardia(1,75%). Sintomas irritativos não foram significativos. Nenhum paciente necessitou de transfusão
sanguínea ou teve síndrome pós-RTU. Houve melhora estatisticamente significante nos seguintes parâmetros no pós-operatório (pelo menos 30 dias):
Qmax (5,1± 2,8 vs 16 ± 5,3 mL/s, p <0,0001), IPSS (25 ± 4,5 vs 6,6 ± 2,2, p
<0,0001) IPSS-QoL (4,5 ± 1,0 vs 1,6 ± 0,67, p <0,0001), PVR (170 ± 19 vs 180
± 8,8 ml, p = 0,004) e PSA (3,8 ± 5,5 vs 1,0 ± 0,58 ng / mL, p <0,0001). Conclusão: A VP com Laser de Diodo 940nm UroBeam® é uma nova opção
de tratamento eficaz e seguro para pacientes com HPB sintomática. Taxas
de complicações são semelhantes às da RTU monopolar. Outras vantagens
são menor período de internação, menor necessidade de irrigação vesical e
tempo de uso de SVD. Novos estudos randomizados são necessários para
confirmar estes dados.
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ROBOTIC-ASSISTED SIMPLE PROSTATECTOMY (RASP): PERIOPERATIVE OUTCOMES IN A ROBOTIC TRAINING CENTER.
GILBERTO LAURINO LAURINO ALMEIDA*1; DELIU-VICTOR MATEI2; FEDERICA
MAZZOLENI3; SERENA DETTI2; WILSON FRANCISCO BUSATO JÚNIOR4; OTTAVIO DE COBELLI2
1.EUROPEAN INSTITUTE OF ONCOLOGY -CATARINENSE INSTITUTE OF
UROLOGY, MILAO, ITÁLIA; 2.EUROPEAN INSTITUTE OF ONCOLOGY,
MILAO, ITÁLIA; 3.EUROPEAN INSTITUTE OF ONCOLOGY (IEO),, MILAO,
ITÁLIA; 4.UNIVERSITY OF VALE DO ITAJAÍ (UNIVALI) AND CATARINENSE
INSTITUTE OF UROLOGY, MILAO, ITÁLIA.
Palavras-chave: Prostatecomia simples; robotica; hpb
Resumo:
Objective: To evaluate the outcomes and feasibility of robot-assisted simple
prostatectomy (RASP) in cases of high-volume symptomatic benign prostatic hyperplasia (HVS-BHP). Methods: 42 consecutive patients underwent
RASP for HVS-BPH, using a previously described technique by Sotelo were
included. Perioperative and post-operative data (age, BMI, prostate volume
at transrectal US, surgical time, blood loss estimated, hospital stay, drainage
duration, Folley catheter duration, IPSS pre and post-operative, maximum
urinary flow rate -Qmax- pre and post-operative, concomitant surgery) were
analyzed. Results: The mean age were 64 yo, the mean prostate volume on
preoperative transrectal ultrasonography was 106.6 cc. The mean surgical
time were 182 minutes, estimated blood loos were 116mL, drainage duration
drainage duration was 1.4 day, catheter duration 7 days, hospital stay 3.2
days. The mean IPSS pre were 28 and post were 7, statistical significance
difference (p<0.001). The mean Qmax pre were 6.6 mL/s and post were 18.9
mL/s, statistical significance difference (p<0.001). No transfusion was needed. The mean follow-up was 37 months. Five patients were submitted to a
concomitant surgery for bladder lithiasys. Conclusion: RASP is a safe and
feasible procedure with outcomes results comparable to the literature. As
the incidence of HVS-BPH is low, the surgeon should be proficient in robotic
surgery.
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COMPARAÇÃO ENTRE PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA VERSUS ABERTA NA RESIDÊNCIA MÉDICA
LUCAS TEIXEIRA E AGUIAR BATISTA*; FRANCISCO MS BURITI; RAFAEL C SILVA;
ROMEU MAGNO BAPTISTA
UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Pieloplastia; laparoscopia; estenose de jup
Resumo:

16:40

Introdução: A pieloplastia pela técnica desmembrada de Anderson-Hynes
apresenta uma eficácia maior de 90% para o tratamento da estenose de junção ureteropiélica, sendo possível também ser realizada por via laparoscopia, mantendo uma eficácia similar. Apesar de existir uma tendência para realizar a pieloplastia por laparoscopia, a curva de aprendizado dessa técnica
é longa, devendo ser iniciada em programas de treinamento. Dessa forma, o
hospital universitário deve fazer parte do programa de treinamento ocorrendo a migração da técnica aberta para a laparoscópica. Objetivo: Comparar
os resultados da pieloplastia laparoscópica versus a aberta, na residência
médica. Métodos: Entre 2009 a 2011, 29 pacientes foram submetidos à
pieloplastia aberta e 45 pacientes a pieloplastia videolaparoscópica por via
transperitoneal, sendo implantado, em todos os pacientes, cateter de duplo
J. Os seguintes dados foram comparados entre os grupos de cirurgia laparoscópica e aberta: tempo operatório, sangramento, complicações intra e
pós- operatórias, presença de vaso anômalo, média de internação hospitalar, ASA, sangramento, duração e uso de medicamentos após alta hospitalar.
Resultados: A técnica aberta teve maior sangramento, entretanto, sem diferença estatística. O tempo cirúrgico foi maior na técnica laparoscópica. As
complicações intra-operatórias não apresentaram diferença estatística entre
as duas técnicas, mas as pós-operatórias foram mais frequentes na técnica
aberta. O tempo de permanência hospitalar foi semelhante Os pacientes
submetidos a cirurgia aberta utilizaram mais medicamentos para analgesia,
mas a duração dos medicamentos foi igual, quando comparado com a técnica laparoscópica. Conclusão: A cirurgia laparoscópica realizada por residentes, na residência médica, obteve resultados satisfatórios, semelhantes
ou superiores a técnica aberta.

[1040]

VAPORIZAÇÃO DA PRÓSTATA COM LASER DE DIODO 940NM PARA
TRATAMENTO DA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA SINTOMÁTICA
JOÃO PADUA MANZANO*1; JOSE RICARDO SILVINO2; LUCIANO LAGE SALLES2; ROBERTO MESQUITA SOLER2; ADALBERTO ANDRIOLLO2; JOAQUIM DE
ALMEIDA CLARO2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL;
2.HOSPITAL EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Vaporização; hpb; laser
Resumo:
Introdução: Hiperplasia benigna da próstata (HBP) é a principal causa de
sintomas do trato urinário inferior em homens acima dos 50 anos. Diferentes
tipos de tratamento são propostos para pacientes com HBP, desde acompanhamento, tratamento medicamentoso, terapias minimamente invasivas
até intervenções cirúrgicas. Objetivo: Avaliar os resultados clínicos iniciais
e complicações do tratamento da HPB sintomática pela vaporização da
próstata (VP) com Laser de Diodo 940nm (UroBeam®). Métodos: 114 pacientes submetidos a VP com UroBeam® entre jan de 2011 a jan de 2013
foram incluídos. Complicações relacionadas à cirurgia, eficácia clínica inicial
e dados perioperatórios foram documentados. Todas as cirurgias foram realizadas pelo mesmo cirurgião(JPM). Análise dos dados foi realizada pelo
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yes: 132 (26,3)
depends: 110 (21,9%)
Among patients treated with surgery, how many are previously pharmacologically
managed:
81-100%: 186 (37,1%)
61-80%: 128 (25,5%)
41-60%: 81 (16,1%)
21-40%: 66 (13,1%)
0-20%: 33 (6,6%)

[936]

PHARMACOLOGICAL MANAGEMENT OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA (BPH) AMONG BRAZILIAN UROLOGISTS
LEONARDO OLIVEIRA REIS*1; BRUNNO RAPHAEL IAMASHITA VORIS2; BRUNO
D. B. CARNEIRO3; MARCUS V SADI4
1.UNICAMP E PUC-CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.UNICAMP,
CAMPINAS, SP, BRASIL; 3.PUC-CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL;
4.EPM, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Voiding; hbp; medical treatment

CONCLUSIONS: This study pioneering shows the Brazilian urologist attitude
regarding BPH management. Despite the results of clinical trials, several disparities still exist and a more uniform approach, based on up-to-date, detailed, and evidence-based recommendations are needed. Controversies on
individualized BPH care were identified allowing future evidence based clinical practice standardizations.

Resumo:
INTRODUCTION: The management of benign prostatic hyperplasia (BPH),
particularly with regard to the pharmacological treatment: alpha-adrenergic
blockers and 5-alpha-reductase inhibitors (5-ARIs) in Brazil is unknown.
OBJECTIVES: To examine and compare benign prostatic hyperplasia (BPH)
pharmacological management practices and attitudes among Brazilian urologists.

17:10
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PATIENTS AND METHODS: In all, 502 urologists from Brazil participated in
this cross-sectional chart review, which was conducted in the 32nd Brazilian
Congress of Urology in 2009. Participants were asked to describe their practice regarding pharmacological treatment. The survey consisted of questions
related to medical therapies, effective treatment alternatives, planned treatment, and follow-up. Frequency counts and associated percentages were
used to analyze treatment variables.

A ASSOCIAÇÃO DE CEFTRIAXONA AO ESQUEMA DE ANTIBIOTICOPROFILAXIA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA DIMINUI A INCIDÊNCIA DE COMPLICAÇÕES INFECCIOSAS?
ALEXANDRE DEN JULIO*; GABRIEL KUSHIYAMA TEIXEIRA; CARLOS EDUARDO
BONAFÉ OLIVEIRA; OSEAS CASTRO NEVES NETO; MARCELO LANGER WROCLAWSKI; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO

RESULTS:
Urologist practice:
>20 years: 148 (29,5%)
≤ 5 years: 141 (28,1%)
10-20 years: 124 (24,7%)
5-10 years: 88 (17,5%)
BPH cases/month:
1-10: 42 (8,4%)
11-20: 89 (17,7%)
21-30: 96 (19,1%)
31-40: 115 (22,9%)
40: 154(30,7%)
Alpha-blocker preference:
doxazosin: 252 (50,2%)
tamsulosin: 250 (49,8,%)
Criteria considered for alpha-blocker prescription:
efficacy: 337 (67,1%)
cost: 290 (57,8%)
security: 222 (44,2%)
tolerability 204 (40,6%)
posology: 175 (34,9%)
adverse effects: 138 (27,5%)
Alpha-blocker is prescribed for:
≥ 1 year: 203 (40,5%)
6 month: 128 (25,5%)
3 months: 129 (39,7%)
Alpha-blocker change criteria:
fail to respond: 334 (66,5%)
cardiovascular collateral effect: 107 (21,3%)
treatment non-adherence: 82 (16,3%)
sexual dysfunction: 55 (11%)
5-Alpha-reductase Inhibitors (5-ARIs) preferences:
finasteride: 358 (71,3%)
dutasteride: 130 (25,9%)
Starts treatment with:
alpha-blockers: 338 (67,5%)
5-ARIs: 16 (3,2%)
depends 9 (1,8%)

FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Antibioticoprofilaxia; prostatite; neoplasia prostata
Resumo:
INTRODUÇÃO A biópsia de próstata guiada por ultrassonografia é utilizada na obtenção de amostras para diagnóstico de câncer de próstata.
As complicações infecciosas, embora pouco frequentes, são motivo de
preocupação, pois podem levar a repercussões sistêmicas, justificando
o uso de profilaxia antimicrobiana, sendo mais realizada com quinolonas.
Relata-se aumento na incidência de complicações por patógenos resistentes à quinolona, motivando a pesquisa de um esquema alternativo.
OBJETIVO Definir a eficácia, segurança, e a tolerabilidade da profilaxia associada com ceftriaxona nos pacientes submetidos a biopsia de próstata.
MÉTODO Os pacientes do Hospital de Ensino da Fundação ABC foram
randomizados em dois grupos, no período de fevereiro a junho de 2013.
Foram avaliados e obtidos o índice de comorbidades de Charlson(CCI),
o questionário de sintomas prostáticos(IPSS), e a coleta do swab retal
para analise microbiológica. Os pacientes do grupo 1 receberam a profilaxia padrão -ciprofloxacina 500mg, VO, 1h antes do procedimento e
mantido a cada 12h por 3 dias, totalizando 6 comprimidos- e os demais
pacientes receberam a profilaxia padrão associada a 1,0g de ceftriaxona,
endovenoso durante a indução anestésica, denominados grupo 2. Foram
orientados a retornar ao serviço em caso de febre, calafrios, ou sintomas
constitucionais. RESULTADO Foram incluídos 44 pacientes no grupo 1
e 21 no 2 com características epidemiológicas equivalentes, demonstrando que não há diferença estatisticamente significativa. A incidência
de febre no grupo 1 foi de 4/65 paciente(6,2%) e 0% no outro. No pós
operatório tardio, não houveram complicações infecciosas em ambos os
grupos. A análise da cultura de swab retal não evidenciou colonização por
patógenos multirresistentes. CONCLUSÃO Diversos estudos comprovam
a eficácia da profilaxia antimicrobiana em pacientes submetidos à biópsia de próstata e comparam diferentes regimes profiláticos. Porém, não
encontramos estudos que comparem a profilaxia com ciprofloxacina por
três dias com a combinação deste com a ceftriaxona. Nossos resultados iniciais são animadores, pois não observamos nenhuma complicação
infecciosa no grupo 2, entretanto, não obtivemos diferença estatisticamente significante entre a profilaxia padrão e a combinada, provavelmente devido a baixa ocorrência dos eventos infecciosos e pequeno
número de pacientes incluídos no estudo.

Starts treatment with combining therapy:
no: 255 (50,8%)
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(IMC) com a atividade eletromiográfica dos músculos do assoalho pélvico.
Métodos: Estudo observacional, prospectivo. Participaram do estudo 283
mulheres, com idade média de 42,42 (DP± 19,02) anos. O IMC variou entre
14 e 54,16 kg/m2 (média de 26,14 ±5,57 kg/m2). A avaliação eletromiográfica foi realizada por meio de probe endovaginal (Physio-Med Services®), o
qual foi introduzido manualmente pelo pesquisador, com auxílio de gel antialérgico tendo as partes metálicas em contato com as paredes laterais da
vagina. O canal do probe era acoplado ao eletromiógrafo (EMG System do
Brasil®, modelo 400C) que transmitiu seus sinais elétricos, em micro-volts
(µv), à um notebook (Hp® Pavilion modelo TX2000), onde os dados foram
armazenados em software fornecido pelo fabricante, para posterior análise.
O protocolo de avaliação eletromiográfica (EMG) constou da solicitação de
três contrações isométricas, voluntárias e máximas do assoalho pélvico. A
contração dos MAP foi previamente ensinada à paciente solicitando que ela
apertasse o probe no sentido cranial e observasse sua contração na tela
do computador. A cada contração solicitada, foi realizado um período de
repouso com dobro do tempo da contração realizada, a fim de evitar a fadiga
muscular. Durante a análise dos dados eletromiográficos, foram selecionados cinco segundos de cada contração registrada e realizada a média de
três RMS (Root Mean Square) de cada paciente. O teste estatístico utilizado
para análise dos dados eletromiográficos foi o teste de correlação de Sperman, com nível de significância de 0,05. Resultados: Não houve correlação
estatística entre o IMC e a avaliação eletromiográfica dos MAP (r=0,03); sugerindo que o aumento ou a diminuição da massa corpórea não influencia
na contratilidade dos músculos do assoalho pélvico feminino. Conclusão:
Como não foi encontrado relação estatística significativa entre o IMC e a
contratilidade dos MAP; sugere-se que outros fatores podem estar associados à contratilidade do assoalho pélvico.
Fonte de financiamento: Capes
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RESULTADOS DE NEFRECTOMIA TOTAL LAPAROSCÓPICA EM RINS INFLAMATÓRIO
LUCAS TEIXEIRA E AGUIAR BATISTA*; FRANCISCO MS BURITI; CLAUDIO GALENO; RAFAEL C SILVA; MARCELO Q CERQUEIRA
UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Rim inflamatorio; laparoscopia; nefrectomia
Resumo:
Introdução: O processo inflamatório renal é uma das causas de perda parcial
ou total da função renal. O tratamento cirúrgico destes rins com disfunção
grave frequentemente é cirúrgico, podendo ser com uma abordagem aberta
ou de forma minimamente invasiva, em especial a videolaparoscópica.Objetivo: Demonstrar os resultados da nefrectomia total laparoscópica em rim
inflamatório e o seguimento ambulatorial.Métodos: Foi utilizada uma análise
prospectiva de pacientes submetidos à nefrectomia total videolaparoscópica
no período de agosto de 2009 a junho de 2013, sendo o diagnóstico dado
através de exames de imagem e posteriormente pela análise da anatomia
patológica, considerando a função renal e o quadro clínico dos pacientes.
As variáveis obtidas no intra e pós operatório foram: tempo cirúrgico, complicações cirúrgicas, volume do sangramento, uso de medicações para analgesia, retorno as atividades cotidianas.Resultados: Foram submetidos à
cirurgia 16 pacientes com o resultado do exame de anatomia patológica de
pielonefrite aguda, crônica, pionefrose ou tuberculose. Destes 56,25% (9
pacientes) eram do sexo feminino, com média de idade de 48,8 anos, classificados como um ASA I 37,5%(06), ASA II 50%(08) e ASA III e IV 6,25% (1
de cada). O índice de massa corpóreo (IMC) médio foi de 24,98% com tempo
médio de duração do procedimento de 184,68 minutos, bem como o sangramento no intra-operatório foi de 173,75ml. Houveram três cirurgias que
pelas dificuldades encontradas no intra-operatório gerou a necessidade de
conversão para a técnica de hand assisted (2) ou para a abordagem aberta
(1). Três complicações foram descritas isoladamente, igualmente distribuídas
em seroma, infecção de ferida operatória e fístula entérica que culminou no
único óbito da amostra. O tempo médio da alta hospitalar foi de 2,06 dias,
uso de dipirona foi de 8,5 dias, uso de codeína com paracetamol foi de 4 dias
e retorno as atividades domiciliares cotidianas foi de 12 dias.Conclusões: Foi
evidenciado que a abordagem videolaparoscópica é factível para ser adotada em casos de rim inflamatório, com baixo índice de complicações, porém
estas podem ser graves, em virtude da doença de base.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E PADRÕES DE TRATAMENTO EM PACIENTES COM CÂNCER RENAL NO BRASIL
LUCAS MENDES NOGUEIRA*1; ARCHIMEDES NARDOZZA JÚNIOR2; ANTONIO
CARLOS LIMA POMPEO2; AGUINALDO CESAR NARDI2
1.UFMG, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL; 2.-, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer; rim; nefrectomia
Resumo:
Introdução: A incidência de neoplasias malignas do rim tem apresentado um
crescimento constante nas últimas décadas. Apesar da demonstração da
importância da Nefrectomia Parcial (NP). esta, ainda não é universalmente
empregada.
Objetivo : Avaliar o perfil epidemiológico e padrões de conduta em pacientes
com Câncer Renal entre urologistas brasileiros.
Método: Foram entrevistados 687 urologistas durante um evento oficial da
Sociedade Brasileira de Urologia no ano de 2013.
Resultados : 68% dos urologistas atendem menos que 10 pacientes com
diagnóstico de Câncer Renal por ano. No momento do diagnóstico, em
aproximadamente 72% dos casos a doença apresenta-se restrita ao rim. No
total de procedimentos cirúrgicos realizados para tratamento do Ca renal, a
nefrectomia radical representou 75% dos tratamentos, sendo 54% abertas
e 21% laparoscópicas. A nefrectomia parcial representou 23% entre as opções cirúrgicas escolhidas.
Nos casos de doença renal avançada, 87% dos urologistas encaminham os
pacientes ao oncologista para tratamento.
Conclusão : Cerca de 30% dos pacientes portadores de câncer renal apresentam doença metastática ao diagnóstico. Nos casos de doença restrita ao
rim a nefrectomia radical representa ainda hoje cerca de 75% entre as opções cirúrgicas escolhidas.

17:30
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A INFLUÊNCIA DO ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA SOBRE A CONTRATILIDADE DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO FEMININO
LARISSA CARVALHO PEREIRA*1; VALERIA REGINA SILVA1; DELCIA BARBOSA
DE VASCONCELOS ADAMI2; FABÍOLA KENIA ALVES1; SIMONE BOTELHO3;
CASSIO LUÍS ZANETTINI RICCETTO1
1.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.PUC, POÇOS DE CALDAS, MG,
BRASIL; 3.UNIFAL, ALFENAS, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Eletromiografia; assoalho pelvico; imc
Resumo:
A obesidade tem sido apontada, como fator de risco para
a incontinência urinária; uma vez que o volume abdominal excessivo gera
aumento constante da pressão intra-abdominal. Este aumento da pressão
intra-abdominal promove desequilíbrio nas estruturas responsáveis pela
continência; o que pode ser decorrente do enfraquecimento dos músculos
do assoalho pélvico (MAP). Objetivo: Relacionar o Índice de Massa Corpórea
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ração, com diagnóstico clinico e laboratorial de hipogonadismo, previamente
submetidos a PR para tratamento de CaP de baixo risco (PSA <10; Gleason
<7; margens negativas).
Resultados: Um total de 6 pacientes com idade média de 69,3 anos (62-74)
foi avaliado. A reposição foi iniciada em média 19,3 meses (12-36) após a
PR. Os níveis de PSA mantiveram-se indetectáveis, com valores menores de
0,004 ng/ml, em todos os pacientes, após o período médio de 17 meses (1026) de seguimento (Tabela 1). Todos referiram melhora dos sintomas clínico.

[1011]

TERAPIA DE REPOSIÇÃO DE TESTOSTERONA EM PACIENTES PÓS
PROSTATECTOMIA RADICAL
MARCELO RODRIGUES CABRINI*; VERIDIANA COSTA ANDRIOLI; ARCHIMEDES
NARDOZZA JÚNIOR; VALDEMAR ORTIZ
EPM - UNIFESP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hipogonadismo; testosterona; cancer de prostata
Resumo:
Introdução: O diagnóstico e tratamento de homens com hipogonadismo
tem feito parte da prática urológica, e embora diversos estudos já tenham
demonstrado a segurança da terapia de reposição hormonal (TRH), ela ainda
é controversa em homens hipogonádicos tratados com câncer de próstata
(CaP).
Objetivo: Analisar a segurança da reposição de testosterona em homens hipogonádicos pós prostatectomia radical (PR)
Métodos: Avaliamos um grupo de pacientes submetidos a TRH de longa du-

# Idade CaP – grau
74
1
BAIXO

ΔT pós PR (meses) ΔT tratamento (meses) PSA pós TRH (ng/ml)
12

12

< 0,004

2
3
4
5
6

24
28
14
12
36

26
15
10
24
15

< 0,004
< 0,004
< 0,004
< 0,004
< 0,004

68
72
74
62
66

BAIXO
BAIXO
BAIXO
BAIXO
BAIXO

Conclusão: Este estudo é mais uma evidência de que a terapia de reposição de testosterona parcece ser segura em pacientes com CaP de
baixo risco, tratados com PR. No entanto, deve ser realizada com cautela
e seguimento rigoroso.
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Objetivos: Temos como objetivo levantar fatores que se associam à perda da
função renal no pós-operatório imediato e tardio, com tal informação é possível uma melhor programação pré-operatória e uma melhor avaliação dos
riscos associados à cirurgia.
Métodos: Trata-se de um levantamento retrospectivo baseado em prontuários de pacientes submetidos à NT/NR entre 2008 e 2012 no Hospital das
Forças Armadas, Brasília. Foram avaliados idade, sintomas, tamanho e tipo
histológico do tumor (quando aplicável), Taxa de Filtração Glomerular Estimada (TFGE) pré-operatória e indicação por doenças benigna ou maligna.
Com base na creatinina sérica do pré-operatório, primeiro dia pós-operatório
(1º PO) e após um ano (1º Ano) de cirurgia foi calculada a TFGE usando
a fórmula de Cockcroft-Gault e, com isso, foi considerado como Perda de
Função Renal (PFR) a queda da TFGE maior que 30% em relação à do préoperatório. Foi calculado Odds Ratio (OR) e o intervalo de confiança considerado foi o de 95%.
Resultados: Foram levantados 37 casos, a idade média foi de 57,7 anos (2085), a TFGE média no pré-operatório foi de 75,8 ml/min (35-125), no 1º PO de
59,1 ml/min (16-119) e no 1º Ano de 62,3 ml/min (22-103). O único fator que
teve associação à PFR com significância estatística foi a Idade > 60 anos,
em que no 1º PO o OR foi de 5,2 (1,17 – 23) e no 1º Ano foi de 6,2 (1,06 –
36). Os demais fatores Tumor > 4cm, paciente sintomático ao diagnóstico,
TFGE pré-operatória < 60ml/min, indicação cirúrgica por suspeita de doença
maligna e tipo histológico Carcinoma Renal de Células Claras não mostraram
associação à PFR com significância estatística.
Conclusões: Pacientes mais idosos foram os que mais apresentaram deterioração da função renal global após NT/NR, portanto merecem maior cuidado no preparo pré-operatório, no acompanhamento imediato (muitas vezes
necessitando equipe multidisciplinar incluindo intensivistas e nefrologistas),
além de um seguimento em longo prazo mais rigoroso. Esses pacientes em
especial devem ser candidatos à Cirurgia Poupadora de Néfrons sempre que
tecnicamente possível.

18/11/2013 - 14:00-16:00
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EFEITOS HISTOLÓGICOS DA ADMINISTRAÇÃO DE N-METIL-NITROSUREA, CIPIONATO DE TESTOSTERONA E UNDECANOATO DE TESTOSTERONA SOBRE A VESÍCULA SEMINAL DE RATOS WISTAR
FRANSCISCO SÉRGIO MOURA SILVA DO NASCIMENTO*; JOSÉ RIBAMAR CALIXTO; ALESSANDRA ARAÚJO DE CASTRO; AMANDA JORDÃO SILVA DE DEUS;
ELANE VIANA HORTEGAL; RAFAEL CAMPOS SILVA
UFMA, SAO LUIS, MA, BRASIL.
Palavras-chave: Neoplasias da vesícula seminal; anabolizantes; metilnitrosuréia
Resumo:
INTRODUÇÃO: Vários compostos derivados da testosterona têm sido elaborados para o prolongamento da atividade biológica da molécula, diminuição do potencial androgênico e aumento dos efeitos anabólicos, esses
derivados sintéticos são os esteróides anabolizantes, e sua alta incidência
tem sido encontrada não só em atletas de competição, mas também em
atletas recreacionais e mulheres que o utilizam para fins estéticos. Em estudos experimentais pioneiros considerados modelo, tumores prostáticos
foram induzidos em ratos Wistar, Lobund-Wistar e Fisher através do uso
de agentes químicos, como a N-metil-nitrusurea (MNU), e de testosterona.
Pesquisadores relataram que a testosterona circulante absorvida pelas células secretórias das glândulas sexuais acessórias de ratos, foram metabolizadas pela 5α-redutase a DHT; e ainda: a produção de DHT foi maior nas
vesículas seminais que na próstata, o que pode explicar por que tumores se
desenvolveriam seletivamente nas vesículas seminais.OBJETIVOS:Estudo
realizado em 80 ratos da linhagem Wistar, com idade inicial de oito semanas, buscando indução experimental do processo de carcinogênese em vesícula seminal, por meio da administração de N-metil-nitrosurea (MNU) e/ou
de testosterona.MÉTODOS: Quarenta ratos foram submetidos a dose única
intramuscular (IM) de 30mg/kg de MNU no início do estudo; em seguida,
os animais expostos e os não expostos a MNU foram alocados, cada qual,
em subgrupos de 10 ratos para a administração de esquemas distintos de
testosterona ao longo de 16 semanas, a saber: cipionato de testosterona
(CT), dose semanal, intramuscular (IM), de 3.3mg/kg; CT, dose quinzenal, IM,
de 3.3mg/kg e udecanoato de testosterona (UT), dose diária, via oral (VO),
de 2.6mg/kg. RESULTADOS: O epitélio seminal apresentou alteração do
seu padrão de projeção em 86.96% (60) dos animais. Constatou-se ainda:
preservação de secreção seminal estocada em 98.55% (60) e ausência de
processos inflamatórios e congestivos em, respectivamente, 76.81% (53) e
60.87% (42) dos ratos.CONCLUSÃO: Não foi detectada indução histológica
de neoplasias em vesícula seminal nos animais do estudo.
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CORRELAÇÃO ENTRE SOBREVIDA LIVRE DE DOENÇA INGUINAL E
PRESENÇA DA INFECÇÃO PELO HPV, NOS PACIENTES COM CÂNCER
DE PÊNIS, SUBMETIDOS A TRATAMENTO CIRÚRGICO, NO CENTRO DE
REFERÊNCIA ONCOLÓGICA DO ESTADO DO PARÁ.
LUIS OTÁVIO AMARAL DUARTE PINTO*; ALUIZIO GONÇALVES DA FONSECA;
RUI MASCARENHAS JUNIOR; LUIZ OTÁVIO FONSECA
HOSPITAL OFIR LOYOLA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Hpv; cancer de pênis; sobrevida
Resumo:
Introdução: No Brasil, a incidência de neoplasia maligna do pênis varia entre 2,9 a 6,8 casos/100.000 hab/ano. No Pará, observou-se a incidência de
5,7/100.000 hab/ano. O fator de risco mais extensivamente estudado é a
infecção pelo papilloma vírus humano (HPV) A história natural da doença
caracteriza-se por invasão progressiva dos tecidos penianos adjacentes e,
posteriormente, disseminação metastática para linfonodos inguinais. A extensão do acometimento linfonodal é considerado o fator de pior impacto na
sobrevida doença específica.
Objetivo: Avaliar o impacto da infecção pelo HPV, nos pacientes com câncer
de pênis, em relação à Sobrevida Livre de Doença Inguinal em 5 anos.
Métodos: Foram avaliados 82 pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna de pênis, tratados no Hospital Ophir Loyola, Belém - Pará, no período
de 2001 a 2008. Os participantes do estudo foram submetidos à amputação
peniana e a abordagem dos linfonodos inguinais foi realizada de acordo com
o protocolo do Departamento de Urologia do hospital. Os blocos de parafina
das peças cirúrgicas foram submetidos a cortes seriados em micrótomo, os
quais foram usados na obtenção do DNA para detecção viral. As amostras
foram avaliadas através da reação em cadeia da polimerase. Para a análise
da Sobrevida Livre de Doença Inguinal (SLDI) em cinco anos, utilizou-se o
método de Kaplan-Meier e teste de log Rank. O SPSS® 13.0 foi utilizado
para todas as análises, sendo considerado significativo valor de p<0,05.
Resultados: A ocorrência de metástases em linfonodos inguinais foi 56% (46
de 82) dos casos. A probabilidade de SLDI em cinco anos não apresentou
diferença entre os grupos HPV positivo e negativo (34% x 29%, p=0,45)
Conclusão: A infecção pelo HPV não influenciou a Sobrevida Livre de Doença Inguinal nos pacientes com câncer de pênis
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FATORES DE RISCO PARA INSUFICIÊNCIA RENAL PRECOCE E TARDIA
APÓS NEFRECTOMIA TOTAL E RADICAL
MARCELO MAGALHAES XAVIER*; PEDRO PAULO DE CARVALHO; VITOR NOGOCEKE SIFUENTES; RAFAEL OLIVEIRA BUTA
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS, BRASILIA, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia; insuficiência renal; fatores de risco
Resumo:
Introdução: A Nefrectomia Total e Radical (NT/NR) ainda é o tratamento de
escolha para uma série de doenças renais não candidatas à cirurgia poupadora de néfrons. Mesmo em pacientes que possuam o rim contralateral
funcionante, é de se esperar que algum grau de deterioração da função renal
ocorra, ainda que transitória. Portanto, é importante o conhecimento dos
pacientes mais propensos à perda da função renal após a nefrectomia para
uma melhor avaliação dos riscos e benefícios do procedimento.
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realizadas com auxílio de ultrassom transretal, seguindo protocolo aprovado por nossa instituição. Os pacientes foram divididos entre aqueles que
apresentaram e não apresentaram retenção urinária aguda nas primeiras 48
horas após a biópsia prostática, chamados respectivamente de Grupos 1 e
2. As seguintes vairáveis foram comparadas entre os grupos: valores médios
de antígeno prostático específico (PSA), percentual entre PSA livre e total,
volume total da próstata obtido por ultrassonografia transretal, densidade
de PSA, valores médios do escore internacional de sintomas (IPSS), volume
do resíduo pós-miccional medido por ultrasom. As análises entre os grupos
foram feitas através de teste T não-pareado, com nível de significância de
0,05.
RESULTADOS
Somente 6 pacientes apresentaram retenção urinária aguda em nossa série,
representando 3% dos pacientes. Apesar do pequeno número de pacientes
incluídos, o volume do resíduo pós-miccional apresentou diferença estatística entre os grupos, com volumes de 100,0 ± 110,0 ml e 29,7 ± 51,0 ml respectivamente para os grupos 1 e 2, com p<0,001.Os valores de PSA foram
de 18,6 e 11,6 ng/ml; a relação entre PSA livre /total foi 18,5% e 14,7%;
volume total da próstata de 69,9 cm3 e 54,1 cm3; densidade de PSA de
12,3% e 45,2%; IPSS de 30 e 8; respectivamente para os grupos 1 e 2, sem
comprovação estatística de diferença.
DISCUSSÃO
O pequeno número de pacientes que apresentaram retenção urinária aguda
não permitiu uma avaliação confíavel, porém demonstrou que o elevado resíduo pós-miccional pode ser um fator de risco para a sua ocorrência. Estudos com um maior número de pacientes são necessários.
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CORRELAÇÃO ENTRE A INFECÇÃO PELO HPV E FATORES HISTOPATOLÓGICOS DE PIOR PROGNÓSTICO, NOS PACIENTES COM CÂNCER
DE PÊNIS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ONCOLÓGICA DO
ESTADO DO PARÁ.
LUIS OTÁVIO AMARAL DUARTE PINTO*; ALUIZIO GONÇALVES DA FONSECA;
RUI MASCARENHAS JUNIOR; LUIZ OTÁVIO FONSECA
HOSPITAL OFIR LOYOLA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de pênis; hpv; prognóstico
Resumo:
Introdução: No Brasil, a incidência de neoplasia maligna do pênis varia entre 2,9 a 6,8 casos/100.000 hab/ano. No Pará, observou-se a incidência de
5,7/100.000 hab/ano. O fator de risco mais extensivamente estudado é a
infecção pelo papilloma vírus humano (HPV). A presença do DNA do HPV
nos casos de câncer de pênis varia na literatura entre 15% a 80%, estando
associado aos subtipos histológicos mais agressivos.
Objetivo: Correlacionar a presença da infecção pelo HPV com variáveis histopatológicas de pior prognóstico.
Métodos: Foram avaliados 82 pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna de pênis, tratados no Hospital Ophir Loyola, Belém - Pará, no período
de 2001 a 2008. Os participantes do estudo foram submetidos à amputação
peniana e a abordagem dos linfonodos inguinais foi realizada de acordo com
o protocolo do Departamento de Urologia do hospital. Os blocos de parafina
das peças cirúrgicas foram submetidos a cortes seriados em micrótomo, os
quais foram usados na obtenção do DNA para detecção viral. As amostras
foram avaliadas através da reação em cadeia da polimerase e a identificação
do tipo viral foi feita em um sequenciador de capilar ABI 3130 Genetic analyser, Hitachi. A presença da infecção pelo HPV, juntamente com seus subtipos, foram correlacionados com fatores histopatológicos como tamanho
tumoral (T), invasão linfovascular (ILV), infiltração perineural (IPN), fronte de
invasão e subtipo histológico do tumor.
Resultados: O grupo HPV positivo correlacionou-se com tumores mais diferenciados. Os pacientes não infectados pelo HPV demonstraram fronte de
invasão predominante do tipo Infiltrativo. Análise por regressão logística
múltipla não demonstrou qualquer variável histológica relacionada, de maneira independente, ao estado ou subgrupo do HPV.
Conclusão: Não houve associação significativa entre a infecção pelo HPV e
fatores histopatológicos de pior prognóstico no câncer de pênis.
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INCIDÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA RENAL DIALÍTICA EM PACIENTES SUBMETIDOS À NEFRECTOMIA RADICAL
EDUARDO ANDRADE DIAS COUTINHO DE SOUZA*; RONALDO DAMIÃO; RUI TEÓFILO FIGUEIREDO; ANTONIO CARLOS FILGUEIRAS PEREIRA JUNIOR; JOSE R.
N. A. BOTTINO; ARTHUR S. PINHEIRO
HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia radical; hemodiálise; uro-oncologia
Resumo:
INTRODUÇÃO: A manutenção da função renal é uma preocupação constante no planejamento terapêutico dos pacientes com neoplasias renais. Diversos estudos têm demonstrado que a nefrectomia radical pode resultar em
redução da função renal global e elevação dos valores séricos de creatinina,
porém a evolução para insuficiência renal dialítica tem sido pouco reportada
na literatura. Frente ao impacto negativo da hemodiálise na qualidade de
vida dos pacientes, a determinação de sua incidência e eventuais fatores de
risco torna-se importante neste grupo de pacientes.
OBJETIVO: Demonstrar a incidência de insuficiência renal dialítica em pacientes submetidos à nefrectomia radical e determinar a influência de possíveis fatores de risco.
MÉTODO: Foi realizada uma análise retrospectiva de 45 pacientes submetidos à nefrectomia radical no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no período de 2004 a 2008. Os pacientes foram avaliados em relação ao desenvolvimento de insuficiência renal dialítica definitiva após a cirurgia, gênero, idade,
hipertensão arterial (HAS), diabetes mellitus (DM) e história de litíase renal. A
via de acesso, aberta ou videolaparoscópica, foi determinada de acordo com
as características da lesão. Pacientes que já realizavam diálise previamente
à cirurgia foram excluídos do estudo. Foi realizada análise multivariada para
avaliação dos resultados.
RESULTADOS: 33 pacientes (73,3%) eram do sexo masculino e 12 (26,7%)
do feminino. A idade mediana foi 55 anos (33 a 70 anos) e o tempo médio
de acompanhamento foi de 7 anos (5 a 9 anos). O tipo histológico mais
freqüente foi o carcinoma de células claras (66,6%), seguido pelo carcinoma
renal papilífero (17,%), tumores uroteliais da pelve renal (8,8%), carcinoma
de células renais tipo cromófobo (4,4%) e sarcoma renal (2,2%). HAS estava presente em 18 pacientes (40%), DM em 6 pacientes (13,3%) e história
de litíase urinária em 6 pacientes (13,3%). Nenhum paciente evoluiu para
insuficiência renal dialítica. A mortalidade global foi de 15,5% no período,
sendo 4 óbitos por problemas cardiovasculares, 1 óbito decorrente do desenvolvimento de um segundo tumor primário (pulmão), 1 óbito por acidente
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FATORES RELACIONADOS COM RETENÇÃO URINÁRIA AGUDA APÓS
BIÓPSIAS PROSTÁTICAS GUIADAS POR ULTRASSOM
ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR*1; LUIZ MARIO GENTIL NETO1; RAFAEL RIBEIRO MORI2; RAFAEL NEUPPMANN FERES2; FRANCISCO HIDELBRANDO
ALVES DA MOTA FILHO2; ADAUTO JOSE COLOGNA2
1.HEAB, AMERICO BRASILIENSE, SP, BRASIL; 2.HC-FMRP-USP, RIBEIRÃO
PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Biopsia prostatica ; complicaçoes ; retenção urinária aguda
Resumo:
INTRODUÇÃO
A biópsia prostática tem se tornado um exame disseminado em nosso meio,
porém não está livre de complicações. A retenção urinária aguda é descrita
como uma complicação que ocorre em menos de 1% dos pacientes após
biópsia prostática.
OBJETIVO
Identificar fatores de risco relacionados a ocorrência de retenção urinária aguda em pacientes submetidos à biópsias prostáticas em hospital secundário
do Sitema Único de Saúde, Hospital Estadual de Américo Brasiliense.
MATERIAL E MÉTODOS
Análise retrospectiva de 159 biópsias prostáticas realizadas no período entre
fevereiro de 2012 e fevereiro de 2013. Excluímos da análise os pacientes
que já paresentavam-se em uso de sonda vesical de demora secundária à
obstrução infravesical por hiperplasia prostática benigna. As biópsias foram
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automobilístico e 1 óbito por pneumonia. Não houve óbitos relacionados a
neoplasia renal, com sobrevida câncer específica de 100%.
CONCLUSÃO: Apesar da redução da função renal observada após a nefrectomia radical, nenhum paciente evoluiu para insuficiência renal dialítica
em um período médio de 7 anos de acompanhamento.

Resumo:
Objetivo: Comparar o perfil clínico-patológico do adenocarcinoma prostático
de pacientes atendidos pelo sistema de saúde público e pelos sistemas de
saúde privados no Brasil.
Materiais e Métodos: Foram analisados as peças cirúrgicas de prostatectomia radical e dados clínicos (idade e PSA no momento do diagnóstico) de
2.707 pacientes operados por adenocarcinoma prostático no Instituto Mário
Penna entre maio de 2008 e fevereiro de 2013.
Resultados: Foram atendidos 1.705 pacientes pelo sistema público (63%)
e 1.002 pacientes pelos sistemas privados de saúde (37%). Os pacientes
atendidos pelo sistema público apresentaram, no momento do diagnóstico,
idade mais avançada, níveis séricos de PSA mais altos e escore de Gleason
da biópsia mais elevado. Além disso, a análise das peças cirúrgicas mostrou,
nesse grupo, maior freqüência de escore de Gleason maior ou igual a 7, de
extensão extraprostática, de acometimento de vesículas seminais e de margens cirúrgicas comprometidas.
Conclusão: Os pacientes atendidos pelo sistema de saúde público apresentam, no momento do diagnóstico, câncer de próstata mais agressivo, em
estágio mais avançado e sujeito a um pior prognóstico que os pacientes
atendidos pelos sistemas privados de saúde. Essa discrepância pode ser
associada às diferenças no acesso ao cuidado com a saúde oferecido por
cada um destes serviços.
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EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO DE N-METIL-NITROSURÉIA, CIPIONATO
DE TESTOSTERONA E UNDECANOATO DE TESTOSTERONA NA PRÓSTATA DE RATOS WISTAR
FRANSCISCO SÉRGIO MOURA SILVA DO NASCIMENTO*; JOSÉ RIBAMAR CALIXTO; ALESSANDRA ARAÚJO DE CASTRO; AMANDA JORDÃO SILVA DE DEUS;
ELANE VIANA HORTEGAL; RAFAEL CAMPOS SILVA
UFMA, SAO LUIS, MA, BRASIL.
Palavras-chave: Neoplasias da próstata; anabolizantes; metilnitrosouréia
Resumo:
Introdução: A próstata necessita de androgênios para sua diferenciação,
morfogênese e crescimento, sendo a diidrotestosterona a grande protagonista. Tal hormônio possui ação localizada em determinados sítios do organismo, surgindo a partir da ação da enzima intracelular 5α-redutase tipos 1
e 2 sobre a testosterona circulante e detendo afinidade ao receptor de androgênios 10 vezes maior que seu hormônio ancestral. É controverso o papel
desses hormônios na fisiopatologia do câncer de próstata, a qual permanece
indefinida, havendo muitas controvérsias.
Objetivos: Analisar as alterações histológicas após uso de N-metil-nitrosuréia (NMU) e andrógenos anabolizantes orais e injetáveis na próstata do rato.
Métodos: Oitenta ratos foram divididos, inicialmente, em dois grandes grupos de 40 ratos: um que recebeu NMU 30 mg/kg, via intraperitoneal (GI); e
outro que não recebeu NMU (GII). Em seguida, esses grupos foram divididos
em quatro subgrupos de 10 ratos: GIA e GIIA, que receberam 3,3 mg/kg de
cipionato de testosterona (CP), via intramuscular (IM), a cada sete dias; GIB e
GIIB, que receberam 3,3 mg/kg de CP, via IM, a cada 14 dias; GIC e GIIC, que
receberam 2,6 mg/kg de undecanoato de testosterona (UT), via oral (VO),
diariamente; e Controle I e Controle II, que receberam 0,5 mL de óleo mineral
VO, diariamente. O estudo ocorreu durante 16 semanas.
Resultados: Ocorreram 11 óbitos. Não se observou desenvolvimento de
neoplasia e de aumento da projeção do epitélio acinar da próstata. Houve
redução da projeção do epitélio acinar na maioria dos animais, sendo a maior
incidência para redução moderada, correspondendo a 46,4%. Constatouse grande incidência de próstatas com acúmulo de secreção (82,6%), presença de congestão vascular (72,5%) e ausência de processo inflamatório
(88,4%). Não houve significância estatísica na relação entre a incidência das
variáveis nos subgrupos com seus respectivos grupos controle; na relação
das incidências entre os subgrupos, não havendo diferenças entre a droga
utilizada e intervalos e vias de administração; e na comparação entre o grupo
de ratos submetidos à NMU por via intraperitoneal (GI) e o grupo de ratos
que não a receberam (GII).
Conclusão: As alterações histológicas encontradas após uso de NMU e andrógenos anabolizantes orais e injetáveis na próstata de ratos Wistar foram
atrofia do epitélio dos ácinos, congestão vascular e inflamação. Não houve
diferenças estatisticamente significantes entres os grupos e subgrupos.
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EPIDEMIOLOGICAL AND PATHOLOGICAL PATTERNS DIFFERENCES
AMONG INSURED AND UNINSURED PATIENTS WITH KIDNEY CANCER
IN BRAZIL
GUILHERME SOUZA SARMENTO VALENTE*; LETICIA MATTOS MENEZES; PEDRO GERALDO JUNIOR; WALTER LUIZ RIBEIRO CABRAL; WADSON MICONI;
PAULO GUILHERME DE OLIVEIRA SALLES
INSTITUTO MARIO PENNA, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Kidney cancer; pathology; sus
Resumo:
ABSTRACT
Introduction: Renal cell carcinoma (RCC) is the 14th most frequent malignant
tumor in adults worldwide. In Brazil it is not among the ten most common
tumors annually reported. There is a lack of information concerning the characteristics of patients with this kind of tumor.
Objectives: An analysis of the RCC patients treated at Instituto Mário Penna
between 2008 and 2013 was performed in order to establish clinical, pathological and epidemiological profiles of the patients with this neoplasia in the
public and private health systems in Brazil.
Methods: The pathological and clinical profiles of 214 adult patients with
renal epithelial neoplasias were retrospectively analyzed: 152 uninsured patients and 62 insured patients.
Results: Uninsured patients showed larger tumors (p=0.001), more frequent microvascular tumor invasion (p=0.029), extension to the renal vein
(p=0.048), symptomatic presentation (p<0.001), palpable mass (p<0.001),
flank pain (p=0.020), weight loss (p=0.022) and smoking habit (p=0.016).
More advanced pathological stage (p=0.073) and presence of sarcomatoid
features (p=0.081) showed a trend toward the uninsured patients group.
Conclusion: The most important findings were that the two groups of patients
had significantly different characteristics in the clinical and pathological presentation of kidney tumors. Patients attended by the public health system in
Brazil are more likely to present more advanced RCC at the time of diagnosis,
and consequently, their tumors usually have more aggressive features and
symptomatic presentations.
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ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA: DIFERENÇAS CLÍNICO- PATOLÓGICAS ENTRE 2.707 PACIENTES DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA DE
SAÚDE NO BRASIL
RENATO BELUCO BELUCO CORRADI FONSECA*; ASTARUTH GUIMARÂES FROEDE;
ANDRE LOPES SALAZAR; PEDRO GERALDO JUNIOR; GUSTAVO CLÍMACO GALVÃO;
PAULO GUILHERME DE OLIVEIRA SALLES
HOSPITAL LUXEMBURGO/MARIO PENNA, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer; próstata; sistema público
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analfabetos e 59% tinham ensino fundamental incompleto. Em relação a
ocupação 41% eram lavradores e 20,3% eram trabalhadores braçais. O tipo
histológico predominante foi o carcinoma espinocelular, 96% dos casos. O
estádio pT2N0 foi cerca de 40% e 10% pT1N0. Quarenta e dois porcento
dos pacientes submetidos ao esvaziamento inguinal se apresentaram com
linfonodos positivos à patologia. Dos pacientes linfonodos positivos, 25%
apresentavam tumores de alto grau (grau III) e 48% grau II. Observamos
cerca de 12 pacientes com recidiva tumoral, correspondendo a 8% do total.
CONCLUSÃO: O câncer de pênis é uma neoplasia rara no Estado de Minas
Gerais e acomete principalmente a população de baixo nível socioeconômico. O perfil epidemiológico desses pacientes revelou que eles são pardos,
casados, com baixa escolaridade e com média de idade de 61 anos. O grau
tumoral e a avaliação do tumor primário corresponderam a preditores de
prognósticos importantes para o acometimento linfonodal inguinal.

[998]

PSEUDOTUMOR FIBROSO TESTICULAR
CAMILO LIMA VUOLO*; DANIELO GARCIA FREITAS; WAGNER SALOMAO ROCHA; TARCISIO BARCELOS EVANGELISTA; EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA
COLOMBO; EDUARDO HENRIQUE CAMPOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLANDIA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Pseudotumor; testicular; fibroso
Resumo:
INTRODUÇÃO: Pseudotumor fibroso paratesticular é uma lesão benigna rara
que surge a partir das túnicas testiculares, e, menos comumente, epidídimo
ou ducto deferente. O epidídimo está envolvido em menos de 10% dos casos. A lesão é consequência da reação inflamatória e fibrose dos tecidos.
O estímulo inicial deste processo reativo pode ser uma infecção prévia ou
trauma. O diagnóstico é feito com exame histológico pós-operatório. OBJETIVO: Avaliar e discutir a abordagem do pseudotumor testicular. MÉTODOS:
Relato de caso. RESULTADO: Cisto testicular diagnosticado inicialmente por
ultrassom de bolsa escrotal revelou no intraoperatório massa complexa em
testículo esquerdo sem planos de clivagem, irregular englobando quase todo
o testículo e epidídimo, preservando apenas cordão, com forte suspeita de
lesão maligna pelo aspecto macroscópico da lesão sendo realizada biópsia
de congelação inconclusiva e optado por orquiectomia. No pós-operatório,
biópsia revelou pseudotumor fibroso confirmado após exame de imunohistoquímica. CONCLUSÃO: Massas, cistos e nodulações nos testículos devem ser bem avaliados no pré-operatório, para evitar orquiectomias desnecessárias. Lesões benignas como o pseudotumor fibroso, podem simular
lesões malignas é o diagnóstico deve ser pensado pelo urologista mesmo
fora da faixa de incidência por volta da 3 década de vida.
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MORTALIDADE POR CÂNCER DE PRÓSTATA NO BRASIL E EM SUAS
MACRORREGIÕES NO PERÍODO DE 2001 A 2010
ALICE MARILIA SILVA ABREU MOTA*; IVAN CAMPINHO PESSOA; LUCAS PRATES DA NOVA; MARIA FERNANDA CHAVES DANIELUK; RODRIGO LOUREIRO
MACHADO; VICTOR MACEDO NASCIMENTO
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA, SALVADOR, BA,
BRASIL.
Palavras-chave: Uro-oncologia; câncer de próstata; mortalidade
Resumo:
INTRODUÇÃO: O câncer de próstata é uma neoplasia maligna que atinge
os tecidos prostáticos, mais frequentemente suas glândulas, representando
o adenocarcinoma cerca de 95% dos casos. Representa o câncer mais incidente no gênero masculino, excluindo-se os de pele não-melanoma, e no
Brasil, apresenta-se como a quarta causa de mortalidade masculina dentro
das neoplasias malignas.
OBJETIVO: Calcular a mortalidade por câncer de próstata no Brasil e em
suas macrorregiões na última década, de 2001 a 2010.
MÉTODOS: Dados referentes ao número de óbitos por câncer de próstata
foram obtidos a partir do Sistema de Informações de Mortalidade do Sistema
Único de Saúde (SIMDatasus). Selecionaram-se os óbitos pela causa C61
(neoplasia maligna da próstata) segundo a Classificação Internacional de
Doenças – 10ª Revisão. Foram incluídos os óbitos ocorridos entre os anos
de 2001 a 2010 no país e em cada macrorregião. A população de 2010 foi
retirada do censo do mesmo ano, enquanto as populações nos anos intercensitários, pelas estimativas do banco de dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. Foram calculados coeficientes de mortalidade por
100 000 habitantes.
RESULTADOS: Foram calculados 104.861 óbitos por câncer de próstata no
Brasil na década 2001-2010. Com taxa inicial de 21,3 em 2001 e final de
31,5 em 2010, destaca-se neste período o triênio 2004, 2005 e 2006, no qual
houve maior aumento dessa taxa. Observou-se crescimento gradual da taxa
de mortalidade por câncer de próstata no Brasil durante a década estudada,
excetuando-se por 2002, quando houve redução de 7,1% se comparado a
2001, com mortalidade de 19,8, em 2002. Houve aumento de 148% da taxa
de mortalidade do primeiro ao último ano da década. Assim como o país,
todas as macrorregiões apresentaram tendência ao aumento da taxa, com o
nordeste apresentando maior tendência ao crescimento. Por fim destaca-se
neste período a ultrapassagem do nordeste sobre o centro-oeste no ano de
2006, quando assumiu a terceira maior taxa de mortalidade entre as regiões
do país.
CONCLUSÕES: Seguindo a tendência dos países subdesenvolvidos, o Brasil
e todas suas macrorregiões, apresentou um aumento da taxa de mortalidade
por câncer de próstata na década estudada. Os aspectos possivelmente
relevantes para o entendimento destes resultados podem ser: evolução das
técnicas diagnósticas para câncer de próstata, aumento da expectativa de
vida da população e aumento das notificações.
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ESTUDO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER DE PÊNIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS DE 2001 A 2011
RENATO BELUCO BELUCO CORRADI FONSECA*1; ANDRE LOPES SALAZAR1;
MARCELO GISSONI1; MARCELO LEWER MAMEDE2; WADSON MICONI1; PAOLLA FREITAS PERDIGÃO1
1.HOSPITAL LUXEMBURGO/MARIO PENNA, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL; 2.UFMG, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de pênis; pênis; carcinoma de células escamosas
Resumo:
INTRODUÇÃO: O câncer de pênis (CP) representa cerca de 0,3% a 0,5%
dos tumores malignos em homens, nos Estados Unidos e Europa. Em alguns Países da África, Ásia e América do Sul pode representar cerca de
10 a 20% dos tumores Urogenitais masculinos. É uma doença agressiva e
mutilante.OBJETIVO: O objetivo principal deste estudo foi avaliar as características epidemiológicas do CP no Estado de Minas Gerais e a sobrevida
global.MÉTODOS: A coleta dos dados foi realizada a partir dos dados do
Registro Hospitalar do Câncer, assim como dos Prontuários de Saúde dos
pacientes atendidos com CP nos Hospitais Luxemburgo e Mário Penna, Belo
Horizonte, Minas Gerais. Um total de 156 pacientes com diagnóstico de carcinoma espinocelular (CEC) de pênis, no período de 2001 a 2011 foram incluídos no estudo.As variáveis estudadas foram: idade, raça, estado civil,
procedência, mesorregião, grau de instrução, ocupação, estadiamento, tipo
histológico, e sobrevida global.RESULTADOS: A média de idade dos pacientes ao diagnóstico foi de 61 anos (26-90). A distribuição dos casos por cor/
raça foi 54,5% pardos, 23,1% brancos e 19,9% negros. Quanto o estado
civil dos pacientes, 60,3% dos pacientes eram casados, 23,1% solteiros.
Segundo a procedência do paciente 61% eram da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, sendo 19,2% de Belo Horizonte. Quanto às variáveis socioeconômicas, 89,2% dos pacientes tinham baixa escolaridade, sendo 25,2%
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DISCUSSÃO
Pelas estimativas de custo percebe-se que o maior peso do orçamento
equivale a realização das biópsias. Mesmo assumindo que no período somente 22,2% dos pacientes avaliados receberam indicação de biópsia,
percebe-se que uma diminuição ainda maior dessas indicações corresponderiam a uma grande economia no orçamento hospitalar. Assumindo
os maiores gastos possíveis na análise inicial, com inclusão de PSA livre, e
outros exames subsidiários, ainda assim, os custos representariam apenas
25,13% a 26,94% dos custos totais. Assim, avaliações complementares,
que incluiriam a realização do PSA livre e indicações mais restritas de biópsia
estariam justificadas também pelo aspecto financeiro.
Os valores repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) referentes a um
procedimento ambulatorial de média complexidade seriam de R$ 92,38 o
que corresponderia a somente 7% dos gastos totais com a biópsia prostática. Mesmo cobrando esse valor para cada paciente com indicação de
rastreamento os valores propostos para o repasse do SUS corresponderiam
apenas 24,57% a 26,34% dos custos anuais totais com esses pacientes.
Incluindo os custos da biópsia, os custos anuais do rastreamento foram de
R$ 350,00 a R$ 375,95 por paciente. Esses valores demonstram o impacto
potencial nas contas públicas caso adote-se o rastreamento para a população masculina, mesmo dentro de critérios estritos.
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ESTIMATIVA DO CUSTO ANUAL PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIAS PROSTÁTICAS COM UM DIA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL SECUNDÁRIO
ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR*1; TALES RUBENS DE NADAI2; LUIZ
MARIO GENTIL NETO2; DANILO ARRUDA DE SOUZA2; ADRIANA MARCIA DA
SILVA2; RODOLFO BORGES DOS REIS1
1.HC-FMRP-USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL; 2.HEAB, AMERICO
BRASILIENSE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adenocarcinoma de próstata ; biópsia transrretal ; custos
Resumo:
INTRODUÇÃO
Com o envelhecimento populacional estima-se um aumento de prevalência do câncer de próstata no Brasil. Os serviços de saúde públicos devem
preparar-se para essa demanda, inclusive baseando-se nas novas diretrizes
divulgadas recentemente pela American Urological Association (AUA), que
restringiu as indicações do rastreamento e limitou essa pesquisa ao intervalo
compreendido entre 55 e 69 anos, sem a presença de fatores de risco.
OBJETIVOS
Descrever os custos anuais para a realização de biópsias prostáticas em um
hospital secundário, em regime de um dia de internação.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram incluídos 725 pacientes atendidos no período compreendido entre
fevereiro de 2012 e fevereiro de 2013. O critério de inclusão foi o código
internacional de doenças (CID) relatado na ficha de encaminhamento: N40,
N41 e C61. Para estimativa de custos da avaliação inicial, foram incluídos
os valores de uma dosagem do antígeno prostático específico total (PSA) e
PSA livre, para cada paciente, e o custo médio do profissional, apresentando
em planilhas individualizadas. O custo médio do profissional é a representação de seu custo por hora trabalhada, em relação ao número de pacientes
atendidos no período correspondente ao ambulatório, que varia entre 15 a
20 pacientes por período. Desse total 161 pacientes receberam indicação
de biópsia, que para estimativa de custos incluiu-se o custo dos seguintes
exames e insumos: (1) exames pré-procedimento - urocultura com antibiograma, swab anal com antibiograma, dosagens séricas de uréia, creatinina
e glicemia; (2) custo da hospitalização para avaliação clínica e preparo que
incluiu-se - analgesia, administração de antibióticos profiláticos (ciprofloxacino e gentamicina), hidratação endovenosa e realização de fleet enema; (3)
custo médio da sala de biópsia onde incluiu-se o custo do uso do ultrassom,
dos profissionais envolvidos, no caso um urologista e uma auxiliar de enfermagem, luvas, anestésicos - xilocaína 2% em gel e solução endovenosa,
agulhas de chiba para anestesia, agulhas de biópsia, material de proteção
como luvas e aventais descartáveis; (4) custos com anátomo-patológico. Os
dados foram apresentados como valores médios e percentuais, em planilhas
simplificadas de custos. Foi usado um valor de conversão de 1 dólar equivalente à 2,25 reais.
RESULTADOS
Avaliação incial: o custo da avaliação inicial somente com PSA total e com a
inclusão de PSA livre foram respectivamente R$ 11 904.50 e R$ 23 809.00;
com valores correspondentes em dólares de US$ 5,290.88 e US$ 10,581.77.
Esses valores corresponderiam a R$ 16,42 por paciente, ou US$ 7.29 para
realização somente do PSA e R$ 32,84 e US$ 10.10 com a inclusão do PSA
livre. No caso de incluir-se urina rotina, glicemia e uréia e creatinina os valores por paciente seriam de R$ 41,99 ou US$ 18.66. Esses valores não incluem o custo do profissional, que é em média de R$ 52,50 por paciente.
Com a inclusão dos custos do profissional, os gastos referentes à avaliação
inicial de 725 pacientes estariam compreendidos entre R$ 49 967,00 e R$ 68
505,25 ou US$ 22,207.33 e US$ 27,498.00.
Custos da biópsia: o custo médio da biópsia realizado no HEAB foi de R$
1250,00 ou US$ 555.00 por paciente. Os custos totais com os 161 pacientes
foram estimados em R$ 201 250,00 ou US$ 89,444.44.
Estimativa do custo anual total: com a inclusão dos gastos da biópsia aos
custos da avaliação inicial os gastos podem variar entre R$ 250 692,00 e R$
268 810,35 ou US$ 111,418.66 e US$ 119,471.26.
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TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA POS-RENAL ATRAVÉS
DE REIMPLANTE URETERAL COMO ALTERNATIVA À NEFROSTOMIA EM
PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA AVANÇADO
LUIZ EDUARDO CAFÉ*; LEANDRO FRARLLEY SANTOS E MIRANDA; JESSÉ DE
OLIVEIRA SANTOS; DIEGO DE OLIVEIRA E ALMEIDA SILVA; OADMIL MONTEIRO
DA SILVA FILHO; LEONARDO ESPINHEIRA
HOSPITAL SANTA IZABEL, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; reimplante ureteral; insuficiência renal
Resumo:
Introdução e Objetivo: Durante a progressão do câncer de próstata os pacientes podem desenvolver uropatia obstrutiva secundaria a infiltração do
trígono vesical. Não é infreqüente que os mesmos necessitem de nefrostomia para tratamento da insuficiência renal decorrente deste processo, o que
determina um impacto negativo na qualidade de vida destes pacientes. O
objetivo deste trabalho é apresentar uma alternativa à nefrostomia através da
realização de reimplante ureteral na cúpula vesical destes pacientes.
Método: Durante o período de julho de 2006 a junho de 2013 realizamos 14
reimplantes ureterais em 11 pacientes (03 bilaterais) com câncer de próstata localmente avançado com ou sem metástase à distância. Foi realizada
tunelização prévia da próstata e tentativa frustrada de colocação de cateter
duplo jota em todos os pacientes. Os procedimentos de reimplante foram
realizados pelas técnicas de Leadbetter-Politano ou de Boari sob anestesia
espinhal através de incisão mediana ou lateral (Gibson).
Resultados: Foram realizados 14 reimplantes com colocação de duplo jota
intra-operatório em 11 paciente. Dez pacientes (91%) estavam sob terapia
de privação androgênica e 05 pacientes apresentavam doença refratária. Só
foi possível realizar o reimplante bilateral em 01 dos 03 pacientes planejados
com esta finalidade e o acesso foi feito através de incisão mediana nestes
casos. O acesso foi realizado através da incisão de Gibson nos outros pacientes onde foi planejado o reimplante unilateral. O tempo cirúrgico variou
entre 90 e 270 minutos (média= 170 minutos) e 05 pacientes necessitaram
de transfusão sanguínea durante o internamento. O tempo de seguimento
variou entre 1 e 30 meses. Quatro pacientes morreram entre 1 mês e 6 meses
após a cirurgia. Três pacientes necessitaram de nova tunelização devida
progressão local com sintomas miccionais, porém sem obstrução do ureter
reimplantado. Apenas 02 pacientes necessitaram de diálise durante o seguimento e 08 mantiveram função renal preservada.
Conclusão: A cirurgia de reimplante ureteral é uma opção viável em pacientes com câncer de próstata avançado e pode evitar a necessidade de
nefrostomia. A sua realização precoce poderá reduzir a dificuldade técnica e
deve ser mais estudada.
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sia inicial, 362 (50%) tiveram resultado positivo para câncer. Quando foram
retirados 06 fragmentos à proporção com resultado positivo foi de 51 %, e
quando 12 fragmentos foram obtidos a proporção positiva foi de 49%. A
taxa de Odd Ratio comparando 12 x 6 fragmentos foi de 0.98 (p =0,85). Na
biópsia repetida, 39% foram positivos para câncer. A proporção entre 6 e 12
fragmentos foram exatamente a mesma. O Odd ratio entre 16x10 fragmentos com resultado positivo foi de 1.01 (p = 0.96). Conclusões: Nesse estudo
retrospectivo com importante número de pacientes submetidos à biópsia de
próstata guiada pelo transretal e com indicação padrão, não houve evidência
de que o aumento do número de fragmentos retirados resultou no aumento
do número de diagnóstico de câncer de próstata. Portanto, nós concluímos
que nesta população 06 fragmentos são suficientes para a biópsia inicial e
12 para as biópsias subseqüentes.
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EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO DE UROLOGIA DO HOSPITAL SÃO RAFAEL
EM PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL NO ANO DE 2012
CARLOS GOMES BISPO*; BRENO DAUSTER; ÉWERTON PEDROSA MURAGAKI;
EZEQUIEL FABIANE FABIANE SPANHOLI; MARCUS VINICIUS XAVIER; FREDERICO MASCARENHAS
HOSPITAL SÃO RAFAEL, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatavesiculectomia; câncer de próstata; tratamento
cirúrgico
Resumo:
Introdução: A melhora dos resultados cirúrgicos no tratamento do câncer de
próstata está relacionada a experiência na realização deste procedimento. O
conhecimento do fluxo cirúrgico e resultados operatórios é fundamental para
melhora contínua do serviço.
Objetivos: Realizar levantamento do número de cirurgias, via de acesso, tempo cirúrgico e resultado da anatomia patológica das prostatavesiculectomias
radicais realizadas no hospital São Rafael no ano de 2012
Métodos: Realizada análise das notas de sala e resultado das anatomias patológicas de todos os pacientes submetidos a prostatavesiculectomia radical no HSR no ano de 2012
Resultados: Foram realizadas 107 cirurgias. 77 abertas e 30 videolaparoscópicas (vlp). A média de tempo foi de 150,31 e 219 minutos, respectivamente. O gleason mais frequente foi 6(3+3) em ambos acessos com 58 casos, 39 nas abertas e 19 nas vlp. A margem uretral foi a mais comprometida
nas cirurgias abertas, em 18 casos, e a margem circunferencial foi a mais
comprometida nas vlp, com 6 casos. O estádio patológico mais frequente foi
pT2c, com 46 nas abertas e 19 nas vlp. Em apenas 1 caso ocorreu comprometimento linfonodal.
Conclusões: A análise dos dados cirúrgicos e patológicos envolvidos no
tratamento do câncer de próstata em um serviço é importante para avaliação
dos resultados oncológicos e aprimoramento dos processos envolvidos no
tratamento desta patologia e treinamento da equipe.
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BIÓPSIA DE SATURAÇÃO É EXEQUÍVEL SOB ANESTESIA LOCAL E
APRESENTA TAXA DE COMPLICAÇÕES SEMELHANTE AO OBSERVADO
NA BIÓPSIA COM 12 FRAGMENTOS: ESTUDO PROSPECTIVO DE 214
CASOS.
CARLOS HIROKATSU WATANABE SILVA*; JOSE PONTES; LUCIANO LAGE SALLES; GABRIEL MOULIN GOUVEA; CLÁUDIO BOVOLENTA MURTA; JOAQUIM DE
ALMEIDA CLARO
HOSPITAL BRIGADEIRO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Anestesia local; biópsia de saturação; adenocarcinoma de
próstata
Resumo:
Introdução: O diagnóstico de câncer de próstata é estabelecido pela biópsia
que comumente é realizada sob bloqueio local. Porém, cerca de 5 a 10%
dos pacientes não suportam a biópsia sob anestesia local, sendo necessária
sedação. Infere-se que o aumento do número de fragmentos retirados, como
na biópsia de saturação, implique em mais dor, menor aceitação do procedimento e possível aumento na taxa de complicações.
Objetivo: Avaliar a dor segundo escala visual analógica e as complicações
imediatas em pacientes submetidos à biópsia de próstata com 12 versus 20
fragmentos sob anestesia local.
Material e Métodos: Como parte de outro protocolo em andamento, avaliamos prospectivamente 214 pacientes divididos em dois grupos: 12 (grupo
A) e 20 fragmentos amostrados (grupo B). Submetidos a anestesia local
com 10ml de lidocaína a 2% sem vasconstritor. Comparamos a dor referida
de acordo com a escala visual imediatamente e 1h após o procedimento
e complicações do procedimento. Correlacionamos o grau de dor com a
idade, raça, PSA sérico, volume prostático, uso de sonda, biópsia prévia.
Resultados: Dos 214 casos, 91 eram do grupo A e 123 do grupo B. 29%
apresentavam alteração ao toque retal, 57% brancos, 37% dos pacientes
referiam biópsia prévia. 40% apresentaram diagnóstico de adenocarcinoma
de próstata. As médias de idade, volume da próstata e PSA foram respectivamente 65,9±7,3 anos,   60,5±29,2g e   23,9±107,3 mg/dL. Observamos
dor ≥ 5 imediatamente e 1h após o procedimento em 17,5% e 1% dos casos. 6,7% dos pacientes disseram que não realizariam o procedimento novamente. A média de dor imediata para os grupos A e B foi respectivamente
2,63±1,8 x 2,78±2,2 (p=0,649). Não houve diferença entre os grupos na dor
1 hora após o procedimento: 0,98±1,08 versus 0,77±1,06 (p=0,183). 2,1%
apresentaram febre, 46,2% hematúria inicial e auto-limitada, 1% hematúria
com formação de coágulos, 22,1% hemospermia. 3,1% necessitaram de
atendimento no PS nos primeiros 7 dias após o procedimento. Não ocorreram internações >12h. Não houve casos de sepse ou necessidade de hemotransfusão. Não identificamos correlação entre a raça, ECOG, IMC, idade,
PSAt, densidade de PSA ou volume prostático com a dor referida ou com
complicações.
Conclusão: Biópsia de saturação com anestesia local é factível. A dor referida e as taxas de complicações foram comparáveis ao observado em esquema de 12 fragmentos. Não encontramos fatores preditivos de pior resposta
à analgesia em nosso estudo.
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DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA É INDEPENDENTE DO NÚMERO DE FRAGMENTOS RETIRADOS PELA BIÓPSIA
EDUARDO JOSÉ ANDRADE LOPES*1; RAQUEL NASCIMENTO LOPES2; GABRIELA BARBOSA ROMEO D’OLIVEIRA SANTOS3; FERNANDA OLIVEIRA DE ANDRADE LOPES2
1.UNEB, SALVADOR, BA, BRASIL; 2.ESCOLA BAIANA DE MEDICINA, SALVADOR, BA, BRASIL; 3..
Palavras-chave: Biópsia de próstata; cãncer de próstata; psa, ultrassom
Resumo:
Introdução: Não existe consenso sobre o ideal numero de fragmentos que
devem ser retirados na biópsia de próstata guiada por ultrasom. No sentido
de tentar esclarecer examinamos a associação entre o número de fragmentos retirados, e o número de biópsias positivas para câncer. Métodos: Nós
analisamos retrospectivamente 1036 consecutivos pacientes submetidos à
biópsia de próstata devido à elevação do PSA, e/ou toque retal anormal da
próstata em um grande serviço de ultrasom de uma clinica especializada
na cidade de Salvador-Bahia entre os anos de 2003 a 2013. Idade, raça,
PSA, história familiar e alterações ao toque foram levantadas e analisadas.
Os resultados foram separados em dois grupos: biópsia inicial e biopsias
subseqüentes (repetidas). Odds ratios e o corresponde valor de p foram
calculados comparando-se números de fragmentos retirados positivos e as
biópsias negativas, e que foram a seguir analisados com os parâmetros listados acima. Resultados: Aproximadamente 725 foram submetidos à bióp-
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MÉTODOS: Foi realizada análise retrospectiva dos resultados anatomopatológicos das BPOs e das peças cirúrgicas de 122 pacientes submetidos à
PRR, sendo então comparados.
RESULTADOS: Quando comparadas em relação à invasão Angio-linfática ou
Peri-neural, as peças cirúrgicas demonstraram acometimento em 54,23%.
Porém em apenas 21,47% esse achado foi positivo nas biópsias (p<0,05). As
peças cirúrgicas ainda demonstraram acometimento de margem em 31,4%
– igualmente distribuídas entre apical e laterais. Em relação ao escore de
Gleason mais freqüente nas BPO, 74 casos (60,65%) obtiveram 6(3+3), e 35
casos (28,68%) o escore 7(3+4). Nas peças cirúrgicas, 59 casos (48,36%)
com escore 7(3+4) e 40 (32,78%) com 6(3+3). Em nossa série, 69 casos
(56,55%) obtiveram escores na biópsia menores que os da peça, tendo
sido subestadiados. Em 13 biópsias (10,67%) foram obtidos escores maiores que os reais. Encontramos o mesmo escore de Gleason em 40 casos
(32,78%). (p<0,05).
CONCLUSÃO: Em nossa casuística, observamos resultados semelhantes
a outras séries quanto ao escore de Gleason mais encontrado, bem como
taxas de invasão Peri-neural e angio-linfática. No entanto, encontramos
maiores taxas de subestadiamento do Gleason da biópsia em relação à peça
cirúrgica, com índice de concordância de apenas 32,73%.
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INCIDÊNCIA DE METÁSTASES VISCERAIS EM PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA REFRATÁRIOS A BLOQUEIO HORMONAL
RUI TEÓFILO FIGUEIREDO*; EDUARDO ANDRADE DIAS COUTINHO DE SOUZA;
RONALDO DAMIÃO; LUCAS RAMOS PERLINGEIRO; RICARDO RIBAS DE ALMEIDA LEITE; VICTOR LOURENÇO
HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; uro-oncologia; metástase
Resumo:
INTRODUÇÃO: O bloqueio hormonal é uma das principais formas de tratamento do câncer de próstata (CaP) metastático. A maioria dos pacientes
apresenta boa resposta a este tratamento, porém a evolução para uma
fase de resistência hormonal é frequente ao longo do tempo. O esqueleto
é o principal sítio de metástases, porém com a ampliação das opções terapêuticas, incluindo medicamentos para proteção óssea e radioisótopos, a
evolução para metástases viscerais tem sido observada.
OBJETIVO: Avaliar a incidência de metástases viscerais em pacientes com
câncer de próstata refratários a terapia hormonal e determinar possíveis fatores de risco.
MÉTODO: Foram avaliados retrospectivamente os prontuários de 53 pacientes portadores de câncer de próstata hormônio refratário em acompanhamento no Hospital Universitário Pedro Ernesto entre 2008 a 2012. Os
parâmetros analisados foram o desenvolvimento de metástases viscerais
em vigência de bloqueio hormonal, a idade do diagnostico do CaP, escore
de Gleason, tratamento local da doença, tipo de bloqueio hormonal inicial e
presença de metástase óssea. Foi realizada análise multivariada para avaliação dos resultados.
RESULTADO: A idade mediana no diagnóstico foi de 70 anos (54 a 74 anos).
A mediana do escore de Gleason foi 7 (2 a 10). O bloqueio hormonal foi
iniciado com orquiectomia bilateral em 23%, análogos LHRH em 55% e
ciproterona em 22%. Bloqueadores periféricos, estrogênios, denosumab,
ácido zoledrônico, docetaxel e radiofármacos foram utilizados em diversos
pacientes ao longo do tratamento, para auxiliar no controle da doença. Dos
pacientes avaliados, 100% apresentaram metástases ósseas no período e
em 5 pacientes (9%) houve progressão para metástases viscerais, sendo 2
hepáticas, 1 cerebral, 1 meníngea e 1 para pericárdio.
CONCLUSÃO: Em pacientes com CaP hormônio refratário a evolução para
metástases viscerais ocorreu em 9% dos pacientes, sendo o fígado o local
mais freqüente.
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ADENOCARCINOMA EM DIVERTÍCULO VESICAL CONGÊNITO
DIOGO MOREIRA PERLINGEIRO*1; MARCELO FONSECA ARRAES1; JOSE
SHEINKMAN1; ANGELO MAURILIO FOSSE JUNIOR1; HELENO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA1; DIEGO GENELHU ABREU DE COBE1; FELIPE COSTA DE SÁ
OLIVEIRA2
1.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO, NITERÓI, RJ, BRASIL;
2.HUAP, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Bexiga; adenocarcinoma; diverticulo
Resumo:
Introdução: Divertículos vesicais são classificados em primários (congênitos) e secundários (adiquiridos). Os congênitos, geralmente se apresentam
na infância, são raros e resultam de uma fraqueza da parede vesical, com
protusão de todas as suas camadas, estando, frequentemente, associados à quadros de válvula de uretra posterior e bexiga neurogênica. Sua
etiologia ainda é desconhecida e observa-se uma preferência pela região
parauerteral, região de fraqueza congênita (junção uretero-vesical). A grande
maioria é assintomática. Quando sintomáticos, podem apresentar-se como:
hematúria, Infecções urinárias (ITU) de repetição, sintomas irritativos, refluxo
vésico-urteral, litíase vesical, tumores, obstrução ureteral e, mais raramente,
como retenção urinária aguda e ruptura espontânea. Lembrar que a ocorrência de tumores em divertículo vesical é uma afecção rara e predomina
no sexo masculino (9:1). O carcinoma de células transicionais é o padrão
histológico mais comumente encontrado, lembrando que a irritação crônica
secundária à estase urinária, ITUs de repetição e cálculos, parecem ser fatores potenciais de malignização do divertículo.Relato de Caso: Paciente,
hipertenso, ex-tabagista, 71 anos, com quadro de hematúria macroscópica
indolor, de pequeno volume, intermitente há cerca de 10 dias. Nega episódios prévios semelhantes. Exame físico normal, ultrassom de vias urinárias
que identificau grande divertículo vesical com imagem hipoecóica (medindo
2,16 x 1,77cm), sugestiva de neoplasia em divertículo vesical. Indicada uretrocistoscopia, que evidenciou bexiga de esforço com presença de divertículo
de óstio largo, pré-trigonal, com lesão franjada em seu interior, sendo visibilizado, apenas, o óstio ureteral esquerdo. Tomografia computadorizada não
evidenciou doença extra-vesical. Realizado exérese do divertículo vesical
e cistectomia parcial, com reimplante ureteral direito, pela técnica de Politano. histopatológico: Adenocarcinoma acometendo divertículo de bexiga.
Encontra-se em acompanhamento ambulatorial, sem evidência de recidiva
da doença.Objetivos: Relatar um caso de Adenocarcinoma em Divertículo
Vesical Congênito diagnosticado, suas manifestações clínicas, métodos diagnósticos empregados, tratamento realizado, assim como, revisão da literatura.Métodos: Revisão da literatura médica (artigos, PUBMED).Conclusões:
Apresentamos um caso raro de Adenocarcinoma em Divertículo Congênito
de Bexiga, em adulto, cujo diagnóstico e tratamento ainda são um desafio.
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O ESCORE DE GLEASON ENCONTRADO
NA BIÓPSIA POR AGULHA E APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL RETROPÚBICA, NA PEÇA CIRÚRGICA.
CHRISTIAN LUIZ ARTNER*; MARCELO ZENI; EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA;
BRUNO VINICIUS NEVES; MATEUS COSENTINO BELLOTE; THIAGO HOTA
HOSPITAL DAS CLINICAS - UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Análise comparativa ; escore de gleason; biopsia e prostatectomia radical
Resumo:
INTRODUÇÃO: O escore de Gleason é feito em função das características celulares e histológicas que constituem o tumor. Apesar de ser utilizado desde a
década de 60, continua a ser o indicador mais fidedigno do potencial que um
tumor de próstata tem de crescer e disseminar-se. Na prática clínica, o escore
obtido na biópsia pré-operatória é fator relevante para decidir o tratamento mais
apropriado ao paciente. Saber se o escore da biópsia reflete o que será encontrado na peça cirúrgica é importante.
OBJETIVO: Comparar os resultados do anatomopatológico obtidos na biópsia
pré-operatória (BPO) e o obtido na peça cirúrgica dos pacientes submetidos à
Prostatectomia Radical Retropúbica (PRR) no Serviço de Urologia do HC/UFPR.
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cações importantes, entre elas a disfunção erétil (DE), que é temida pelos
pacientes que serão submetidos à esse tratamento.
Objetivos: Determinar o impacto da DE na qualidade de vida nos pacientes
submetidos a PTR em um serviço público brasileiro.
Métodos: Estudo longitudinal descritivo com 54 pacientes prostatectomizados do Hospital de Câncer de Barretos. Foram aplicados na forma de entrevista um questionário sócio-demográfico e de dados sobre a patologia e o
tratamento e os questionários validados sobre função erétil (Índice Internacional de Função Erétil – IIFE) e sobre qualidade de vida (QV) (SF-36).
Resultados: 94,3% dos pacientes eram casados, 77,8% tinham baixa escolaridade (até primeiro grau incompleto), 93,8% tinham doença localizada
e 88,2% não tinham doença neoplásica em atividade no momento da entrevista. 56,9% apresentavam DE leve a moderada/moderada e grave em
25,5%. Quanto à função orgásmica, 78,9% apresentavam disfunção leve a
moderada/moderada e grave em 17,3%. No quesito satisfação sexual geral,
51,8% dos pacientes apresentavam insatisfação leve a moderada/moderada e grave em 38,9%. No quesito alteração no desejo sexual, no entanto,
a maioria dos pacientes (96,3%) não tinham disfunção ou apresentavam
disfunção leve. Quanto à QV, não foi observada alteração importante nos
domínios capacidade funcional (escore médio=82), estado geral da saúde
(escore médio=73), vitalidade (escore médio=78), aspectos sociais (escore
médio=82) e saúde mental (escore médio=74). Houve impacto moderado
nos domínios: limitação por aspectos físicos (escore médio= 53) e limitações
por aspectos emocionais (escore médio=59). Ouve impacto mais importante
no domínio dor (escore médio=40).
Conclusões: A DE é uma complicação muito frequente em pacientes submetidos à PTR, embora o desejo sexual não esteja alterado nesses pacientes, o que reforça o caráter orgânico dessa disfunção nesses pacientes.
Apesar disso, não houve prejuízos na maioria dos domínios investigados
relacionados à QV. Segundo relatos dos pacientes (em geral com baixa escolaridade), reportados aos entrevistadores durante a coleta de dados, tais
resultados ocorreram devido ao fato de eles estarem mais preocupados com
o controle da neoplasia, deixando a função erétil em segundo plano.
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FREQUÊNCIA DA MUTAÇÃO R462Q NO GENE HPC1 E POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES CLÍNICO-PATOLÓGICAS EM PACIENTES COM CÂNCER DE
PRÓSTATA NA POPULAÇÃO BRASILEIRA.
ALEXANDER EDWIN TEIXEIRA*1; RAPHAEL PEDRO CURVO2; GERMANO MADEIRA QUINDOS1; DIEGO MOREIRA CAPIBARIBE1; ROGERIO DE M. MATTOS1;
JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA PEDROSA1
1.HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL;
2.LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO
UERJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; hpc1; rnase l
Resumo:
INTRODUÇÃO O gene Hereditary Prostate Cancer 1 (HPC1) codifica uma
endoribonuclease denominada RNase L, envolvida na resposta imune interferon-mediada e na regulação do ciclo celular. A mutação na posição R462Q,
quando em homozigose Q/Q, é descrita na literatura em várias populações
como um importante marcador de susceptibilidade a neoplasias e de prognóstico, provavelmente decorrente de deficiência nos mecanismos apoptóticos. Ainda não há estudos no Brasil sobre a frequência desta mutação e sua
influência no prognóstico do adenocarcinoma de próstata (ACP).
OBJETIVOS Desenvolver e validar um ensaio de PCR tempo real para caracterização rápida e de baixo custo da mutação no gene HPC1 na população
brasileira e avaliar suas implicações em pacientes portadores de ACP.
MÉTODOS Selecionamos 32 pacientes com ACP, submetidos a tratamento
cirúrgico e acompanhados no Hospital Federal de Bonsucesso. Os dados
clinico-patológicos foram obtidos dos prontuários e para a analise molecular foram coletados 5,0ml de sangue. O DNA foi extraído com o QIAamp
DNA Blood Mini Kit e submetido a discriminação alélica por PCR tempo real
com Power SYBR® Green Master Mix utilizando iniciadores específicos para
os alelos R e Q para a posição Aa462. O protocolo foi previamente aprovado
pela Comissão de Ética. A idade ao diagnóstico, o valor do PSA total inicial
e escore de Gleason da peça cirúrgica foram avaliados, buscando-se correlação com a analise molecular.
RESULTADOS Dos 32 pacientes estudados, 14 (43.8%) não tiveram qualquer traço da mutação (R/R), 15 (46.9%) foram considerados heterozigotos
(Q/R), com uma copia da mutação, e 3 (9.4%) com cópias em ambos os
cromossomos (Q/Q). A medianas de idade, psa pré-operatório e Gleason
na peca cirúrgica foram 63 anos, 7.99 e 7, respectivamente. As médias das
dosagens de PSA foram 11,03, 13,08 e 13,6 para os grupos R/R, Q/R e
Q/Q. Todos os pacientes com genótipo Q/Q apresentaram Gleason maior
ou igual a 7 (7,7 e 9), com escores variando entre 6 e 8 nos pacientes Q/R e
R/R. Nenhuma variável apresentou diferença significativa entre os genótipos.
CONCLUSÃO Um percentual significativo dos pacientes com ACP apresentaram pelo menos um alelo Q do gene HPC1 (56%). Não identificamos correlação significativa entre os genótipos e as variáveis estudadas, possivelmente pelo pequeno número de pacientes avaliados. A tendência observada
a maiores valores de PSA e escores de Gleason quando em homozigose QQ
torna necessário o prosseguimento da investigação.
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RADIOTERAPIA ADJUVANTE NÃO É NECESSÁRIA EM TODOS OS PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA DE ALTO RISCO SUBMETIDOS A
PROSTATECTOMIA RADICAL
BRENO VALADARES GALVÃO RIBEIRO*; LUIZ EDUARDO CAFÉ; DIEGO DE OLIVEIRA E ALMEIDA SILVA; LEANDRO FRARLLEY SANTOS E MIRANDA; JESSÉ DE
OLIVEIRA SANTOS; DÁLVARO DE OLIVEIRA JUNIOR
HOSPITAL SANTA IZABEL, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata alto risco; radioterapia de resgate; prostatectomia ampliada
Resumo:
Introdução: Pacientes com câncer de próstata de alto risco são um subgrupo
com maior chance de progressão da doença após cirurgia. Identificá-los é
importante para programar uma cirurgia ampliada e diminuir a chance de
doença residual.Objetivo: Apresentar resultados de uma serie de pacientes
com doença de alto risco identificada tanto no pré-operatório como após
o resultado da anatomia patológica (AP) em uma única Instituição.Método:
Foram avaliados pacientes operados entre maio de 2010 a abril de 2013
com relação aos critérios de D’Amico, o estádio T clínico, tipo de cirurgia
empregada, porcentagem de margens positivas, alteração do Gleason no
pós-operatório, estadiamento pós-operatório e se houve ou não falha bioquímica. Os pacientes que apresentaram falha bioquímica (PSA > 0,2) ou
doença residual foram submetidos a radioterapia de resgate antes do PSA
atingir 0,5. Não foi realizada radioterapia adjuvante em nenhum caso.Resultados: De 458 pacientes operados por CaP no período de maio de 2010
a abril de 2013, 86 (5,32%) foram considerados de alto risco baseados na
anatomia patológica (AP). Destes, apenas 33% apresentavam doença de
alto risco no pré-operatório (PSA>20 = 11%; Gleason > 7= 9% e cT3 em
13%). Todos os pacientes foram submetidos a Prostatectomia Radical (PR)
sendo esta exclusiva em 26 pacientes, PR com linfadenectomia pélvica (PR
+ LD) em 23 pacientes. 33 pacientes foram submetidos a cirurgia ampliada
com ressecção de feixes + fascia de Denonvilliers e ressecção ampla de colo
vesical (PRT3) e 4 a PR laparoscópica (PRL). Na peça cirúrgica, encontrou-se
21% de pacientes com Gleason > 7. Houve piora do Gleason em 35,9% dos
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A DISFUNÇÃO ERÉTIL É MESMO A PIOR COMPLICAÇÃO QUE AFETA OS
PACIENTES SUBMETIDOS A PROSTATECTOMIA RADICAL?
DANILO FARIA SANTOS*; DIRCE APARECIDA NOGUEIRA; ELAINE CRISTINA
BRAGA XAVIER; FERNANDO ZAPPAROLI GONÇALVES; FLÁVIO PESSOA RIBEIRO; WESLEY JUSTINO MAGNABOSCO
HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS, BARRETOS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Disfunção erétil; qualidade de vida; prostatectomia radical
Resumo:
Introdução: O câncer de próstata (CaP) é a neoplasia não cutânea mais comum em homens acima de 40 anos, sendo a prostatectomia radical (PTR)
um dos principais tratamentos. Porém, essa forma terapêutica tem compli-
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casos após a análise da peça cirúrgica. Com relação às margens cirúrgicas,
65,1% eram margens livres (R0) e 33,7% comprometidas (R1). O estadiamento T no pós-operatório foi de 12,7% para T2c, 45,3% T3a e 39,5% T3b.
Falha bioquímica (PSA > 0,2) ocorreu em 15% dos casos. Doença residual
foi detectada em 13,9% e todos estes pacientes foram encaminhados para
Radioterapia de resgate imediata independente do nível de PSA. 67,4%
dos pacientes não falharam durante o acompanhamento entre 03 e 36 meses. Conclusões: A maioria dos pacientes com doença de alto risco apresentavam doença de risco baixo ou intermediário no pré-operatório. Apenas 1/3
(29%) necessitaram de radioterapia de resgate durante o acompanhamento
de curto prazo, que deve ser indicada precocemente após a falha bioquímica
ou na presença de doença residual.

Apesar das recentes controvérsias a respeito da validade dos programas
de rastreamento populacional do CaP, o screening voluntário é ainda recomendado, principalmente para pacientes de alto risco, após orientação a
respeito das vantagens e desvantagens da realização dos exames. O Centro
de Atenção à Saúde do Homem (ASH), da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ) é centro de referência para promoção de saúde e prevenção
de doenças, atuando em diversas áreas, incluindo o rastreamento e diagnóstico do CaP.
OBJETIVO: Determinar a incidência de CaP nos pacientes submetidos a
biópsia de próstata no programa do ASH e avaliar a relação com os dados
do toque retal (TR) e antígeno prostático específico (PSA).
MÉTODO: Foram avaliados retrospectivamente os prontuários de 72 pacientes submetidos a biópsia de próstata no período de outubro de 2012 a
abril de 2013. Todas as biópsias foram realizadas sob sedação e guiadas por
ultrassonografia transretal, com retirada de 10 a 15 fragmentos. Os aspectos
avaliados foram a positividade para neoplasia, escore de Gleason, idade,
volume prostático, presença de nódulos no TR, PSA e presença de sintomas
urinários.
RESULTADO: Dos pacientes submetidos a biópsia prostática, 8% apresentavam idade menor que 50 anos, 67% idade entre 50 a 69 anos e 25% idade
superior a 70 anos. A maioria (73%) dos pacientes não apresentava sintomas
urinários significativos, tendo sido encaminhados para biópsia em virtude de
alterações no PSA (69%) ou nódulos ao TR (31%), realizados com objetivo
de rastreamento de CaP. Dos pacientes analisados, 61% apresentavam peso
prostático < 30g, 22% apresentavam peso prostático entre 30 e 60g e 17%
apresentavam próstata > 60g. A presença de CaP foi evidenciada em 44%
dos pacientes, sendo 38% com Gleason 6, 31% com Gleason 7, 31% com
Gleason 8 a 10.
CONCLUSÃO: A maioria dos pacientes submetidos à biopsia de próstata
(73%) eram assintomáticos, tendo realizado o procedimento em virtude de
alteração do PSA ou do TR em programas de rastreamento. CaP foi diagnosticado em 44% dos pacientes, com 62% dos tumores apresentando características de risco moderado a elevado.
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INCIDÊNCIA DE CÂNCER DE PRÓSTATA EM PACIENTES SUBMETIDOS À
BIÓPSIA DE PRÓSTATA NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM
DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RUI TEÓFILO FIGUEIREDO*; RONALDO DAMIÃO; EDUARDO ANDRADE
DIAS COUTINHO DE SOUZA; MIRIAM ALMUT BARBARA AITKEN KOSCHORKE; IURI ARRUDA ARAGÃO; FERNANDA ROCHA PERRONE
HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; biópsia prostática; uro-oncologia
Resumo:
INTRODUÇÃO: No Brasil o câncer de próstata (CaP) representa um importante problema de saúde pública, com elevada incidência e prevalência.
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de queixas urinárias em mulheres atendidas no Curso para Gestantes do
Departamento de Fisioterapia/UFRN, bem como analisar a relação entre o
aumento da micção e a presença de sonolência diurna excessiva (SDE). Esta
pesquisa caracterizou-se por ser do tipo transversal analítica, contando com
uma amostra de 20 grávidas saudáveis, com idade entre 22 a 27 anos. Inicialmente, as voluntárias foram avaliadas por meio de uma ficha, contendo
dados de identificação, sóciodemográficos, clínicos, obstétricos e relacionados à presença de sintomas urinários. Posteriormente, todas responderam a
Escala de Sonolência de Epworth. O escore deste questionário varia de 0 a
24 pontos, onde valores a cima de 10, representam presença de SDE. Para
a análise estatística utilizou-se o programa SPSS (versão 17.0), aplicando-se
os testes de Shapiro Wilk e o exato de Fisher. A média de idade da amostra
foi de 29,7 anos (±3,8). No que diz respeito à idade gestacional, a média foi
de 22,8 (±7,1) semanas. Entre os sintomas urinários relatados constaram:
infecção urinária em 15% (n=3) e incontinência urinária, sendo 25% (n=5) de
esforço (IUE) e 5% (n=1) de urgência (IUU), 80% (n=16) relataram aumento
da micção. Ao analisar a associação entre SDE e aumento da micção, observou-se que 62,5% (n=10) das mulheres com este sintoma apresentaram escores mais baixos (2 a 7 pontos) na ESE, enquanto que 75% (n=3) daquelas
que não se queixaram, obtiveram escores mais elevados (8 a 15). Entretanto,
essa associação não foi significativa (p=0,285). Observou-se uma relevante
ocorrência do aumento da micção na amostra estudada. Não foi encontrada
associação entre este sintoma urinário e a sonolência diurna excessiva.
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PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES SEDENTARIAS E PRATICANTES DE MODALIDADES ESPORTIVAS: UM ESTUDO
PRELIMINAR
DELCIA BARBOSA DE VASCONCELOS ADAMI*1; SIMONE BOTELHO2; FABÍOLA
KENIA ALVES3; JOSEANE MARQUES SILVA3; LARISSA CARVALHO PEREIRA3;
CASSIO LUÍS ZANETTINI RICCETTO3
1.PUC-MINAS, POÇOS DE CALDAS, MG, BRASIL; 2.UNIFAL, ALFENAS,
MG, BRASIL; 3.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; músculos do assoalho pélvico; exercício físico
Resumo:
Introdução. A prática da atividade física pelas mulheres vem crescendo ao
longo dos anos, o que favorece o equilíbrio corpo-mente. Algumas pessoas
optam por modalidades esportivas de alto impacto como voleibol, basquete, saltos, corridas, enquanto outras por atividades aeróbias de baixo
impacto. Alguns estudos têm demonstrado que mulheres atletas apresentam disfunção do assoalho pélvico devido a ao alto impacto da atividade
física, que poderia promover uma sobrecarga dinâmica nas estruturas internas da região abdomino-pelvica, desencadeando sintomas uroginecológicos. Entretanto, pouco se sabe qual a verdadeira influência das atividades
esportivas como fator de risco nas disfunções uroginecológicas. Objetivo:
Avaliar a prevalência de incontinência urinária (IU) em mulheres sedentárias
e ativas praticantes de modalidades esportivas. Métodos: Estudo descritivo
composto por 156 mulheres (idade média de 55,71 ±12,88 anos) divididas
em três grupos: Sedentárias (SD): composto por 35 mulheres que não realizam nenhum tipo de atividade física; baixo impacto (BI): composto por 103
praticantes de atividade física, sendo esta caminhada durante 03 vezes por
semana; alto impacto (AI): composto por 18 praticantes de voleibol durante
03 vezes por semana. Foram coletados dados pessoais, sócio-demográficos
e clínicos, questionando sobre a presença de incontinência urinária. Foram
utilizados os questionários validados:International Consultation Incontinence
Questionnaire Urinary Incontinence Short Form (ICIQ UI-SF), que investigou a severidade dos sintomas e o International Consultation Incontinence
Questionnaire Overactive Bladder (ICIQ-OAB), que avaliou a presença de
sintomas de bexiga hiperativa. Foram utilizados os testes Qui-Quadrado ou
exato de Fisher e teste de Kruskal-Wallis para análise estatística com nível
de significância 0.5%. Resultados. A prevalência de sintomas de IU foi de
74.29% nas SD, 72.82% no grupo BI e 55.56% no grupo AI. Em relação ao
questionário ICIQ-OAB, o grupo AI teve valores significativamente menores
quando comparados aos grupos BI e SD (p=0.001), mas não houve diferença
significativa entre estes dois últimos grupos (SD e BI). Não houve diferença
estatística nos escores do ICIQ UI-SF. Conclusão: Nesta amostra, o grupo de
mulheres praticantes de atividade física de AI apresentou menor prevalência
de sintomas de IU e consequentemente menores escores dos questionários
ICIQ-OAB

16:20
[765]

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS TÉCNICAS DE PAD TEST DE INFUSÃO E DE INGESTÃO DE 1 HORA EM MULHERES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA
CAREN HELOISE SANTIAGO DA COSTA*1; DENISE RODRIGUES YUASO1; THAIS
LUCIA PINHEIRO1; GIANCARLO MARTORANO PRIANTE2; NAZETE DOS SANTOS
ARAUJO3; CIBELE NAZARE DA SILVA CAMARA4
1.UNIFESP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.SANTA CASA DE RIBEIRÃO PRETO,
RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL; 3.UNAMA, BELÉM, PA, BRASIL; 4.UFPA,
BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Pad test; incontinência urinária; qualidade de vida
Resumo:
INTRODUÇÃO: A Incontinência Urinária (IU) é definida, pela Sociedade Internacional de Continência (ICS), toda e qualquer perda involuntária de urina. Vários são os meios de diagnosticar tal doença, sendo um deles o Pad
Test ou Teste do Absorvente. OBJETIVO: Avaliar e comparar os resultados
de duas técnicas de Pad test, de infusão e ingestão de 1 hora, em mulheres com diagnóstico clínico de Incontinência Urinária de Esforço (IUE) e
Bexiga Hiperativa (BH) e analisar a qualidade de vida dessas pacientes. MATERIAIS E MÉTODOS: Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da
UNIFESP, sob o número de protocolo 2037/11, foi iniciado um estudo transversal, prospectivo e comparativo, no período de janeiro a março de 2012,
no Ambulatório de Uroginecologia e Cirurgia Vaginal da Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP). As pacientes foram submetidas, primeiramente,
aos procedimentos médicos de rotina (anamnese, exame físico e estudo
urodinâmico) e, após o diagnóstico fechado, foram selecionadas cinquenta
e seis mulheres, com idades entre 30 e 60 anos. Todas elas realizaram as
duas técnicas de Pad Test, infusão e ingestão de 1 hora e responderam ao
questionário de qualidade de vida ICIQ-SF. RESULTADOS: No grupo de pacientes com IUE, obteve-se média de idade de 54,2 anos e IMC de 29,6 kg/
m². Já no grupo de BH, a média de idade foi de 57,7 anos e IMC de 27,7
kg/m². Ao se comparar as duas técnicas de Pad Test, observou-se que não
houve diferença estatisticamente significativa entre si, tanto no grupo de IUE
(P=0,889) quanto no grupo de BH (P=0,117). Os valores do ICIQ-SF, quando
comparados entre os dois grupos, também não mostraram diferença estatística (P=0,526). Porém, o grupo de IUE apresentou uma média de escore
de 13,4 pontos, ligeiramente maior do que média do grupo de BH (12,6 pontos). CONCLUSÃO: Ao comparar as duas técnicas de Pad test, observamos
que não houve diferença estatisticamente significativa entre si, ou seja, se
apresentaram semelhantes entre si, revelando grau de perda de urina moderada na maioria da pacientes, tanto as com diagnóstico de IUE quanto as
pacientes com BH. O impacto da qualidade de vida das pacientes estudadas
foi classificado em grau moderado na maioria das pacientes, porém quando
comparamos a qualidade de vida entre as pacientes com BH e IUE, notamos
que não houve diferença significativa entre os grupos.
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AUMENTO DA MICÇÃO E SONOLÊNCIA DIURNA EM MULHERES GRÁVIDAS: RESULTADOS PRELIMINARES
VANESSA P.S DE SOUSA*; ANA RITA LIRA; SILVIA OLIVEIRA RIBEIRO; MARIA
THEREZA A.B.C MICUSSI; ELIZABEL S.R VIANA
UFRN, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Micção; transtornos do sono ; gravidez
Resumo: As modificações fisiológicas e anatômicas as quais a mulher está
submetida no período gestacional podem resultar em queixas relacionadas
ao sistema urinário. Essas alterações, por sua vez, parecem levar ao surgimento de sonolência diurna excessiva. O objetivo é investigar a ocorrência
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de 300 mulheres, idade entre 15 a 75 anos, atendidas em dois centros de
saúde de Natal/RN (Centro de Saúde Reprodutiva Leide Moraes e Centro de
Saúde Nova Natal. Todas as voluntárias foram avaliadas por meio de uma ficha contendo dados sociodemográficos, clínicos, obstétricos e relacionados
à presença de sintomas urinários. Aquelas que relataram qualquer sintoma,
reponderam o questionário sobre qualidade de vida na incontinência urinária,
o “King’s Health Questionnaire” (KHQ). Todas as participantes assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para a análise estatística utilizou-se o programa SPSS (versão 17.0), aplicando-se os seguintes testes:
Kolmogorov-Sminorv e correlação de Pearson. Resultados – A ocorrência de
IU na amostra foi de 27% (n=81). Quando aplicado o KHQ, no que diz respeito à avaliação da qualidade de vida da amostra, apresentaram os maiores
escores os domínios “Impacto da Incontinência” (55,5;+35,3), “Percepção
geral de Saúde” (50,9;+22,8) e “Medidas de Gravidade” (43,5;+ 6). Não se
observou correlação entre as variáveis número de gestações e medidas de
gravidade dos sintomas urinários (r=0,001; p=1). Conclusão – Observou-se
uma importante ocorrência de distúrbios urinários nas mulheres avaliadas,
que influenciam em sua qualidade de vida no que diz respeito ao impacto da
incontinência e percepção geral da saúde, principalmente. Entretanto, não
foi observada relação entre as medidas de gravidade e o número de gestações na amostra estudada, sugerindo que a piora relacionada aos distúrbios
urinários parece ser influenciada de maneira mais significativa por outros
fatores clínicos e/ou obstétricos. Fonte de financiamento: Nenhuma. Conflito
de interesse: Inexiste
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PATHOLOGICAL ANALYSIS OF THE URETHRA IN SEVERE DIABETIC
PREGNANT RATS
GABRIELA MARINI*; FERNANDA PICULO; ANA PAULA MACHADO ALMEIDA; ANGÉLICA MÉRCIA PASCON BARBOSA; DÉBORA CRISTINA DAMASCENO; MARILZA VIEIRA CUNHA RUDGE
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Diabetes; urethra; rats
Resumo:
Introduction: Diabetes mellitus during pregnancy was associated with high
levels of urinary incontinence and pelvic floor muscle dysfunction two years
after cesarean section the UI is a debilitating disorder caused by malfunctioning of the urethral sphincter. Aim: To evaluate the urethral pathological
analysis in severe diabetic pregnant rats. Methods: Female Wistar rats were
used. Diabetes was induced by streptozotocin (40mg/Kg) to produce a severe hyperglycemic state (more than 400 mg/dL) for 28 days. The animals
were randomly allocated to four groups: control group (n=10), pregnant group
(n=10), diabetic virgin severe group (n=10) and diabetic pregnant severe
group (n=10). The rats were killed; the urethra was removed and processed
for histology and 4-µm paraplast sections. For pathological analysis, which
was done by a pathology specialist at Case Western Reserve University
(USA), forty Masson’s trichrome stained photo/file slides from the urethra of 4
groups were analyzed for the grade of fibrosis (4X magnification). The fibrosis
was considered: Minimal if it was present at the muscularis propria; Minimal
to moderate if it is minimal but had an increased intensity; Moderate if it
was penetrating through the muscularis propria; Severe if it was moderate
in grade but had an increased intensity. Results: Among the Virgin group (10
cases): 9 cases showed Minimal fibrosis, only 1 case showed Minimal to
moderate fibrosis. No cases with moderate or Severe fibrosis seen. In the
Pregnant group (11 cases): 8 cases showed Minimal fibrosis, while 3 cases
showed Minimal to moderate fibrosis. No cases with moderate or Severe
fibrosis seen. The Diabetic Virgin severe group (11 cases): 8 cases showed
Minimal fibrosis, 1 case showed Minimal to moderate fibrosis and 2 cases
showed Moderate fibrosis. No cases with Severe fibrosis seen. The Diabetic
pregnant severe group (10 cases): 4 cases showed Minimal fibrosis, 4 case
showed Minimal to moderate fibrosis and 2 cases showed Moderate fibrosis. No cases with Severe fibrosis seen. Conclusions: In summary, there is
more fibrosis replacement/collagen fiber deposition (seen by trichrome stain)
with associated muscle atrophy in all diabetic groups (Diabetic Virgin severe
and Diabetic pregnant severe) in comparison to the control groups (Virgin
and Pregnant). These changes may be related to high prevalence of urinary
incontinence and pelvic floor muscle dysfunction in women with diabetes.
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TRATAMENTO CIRÚRGICO VIDEOLAPAROSCOPICO DE FÍSTULAS VÉSICO-VAGINAIS: EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO DE UROLOGIA DO HC/UFPR
EDUARDO FELIPPE MELCHIORETTO*; BRUNO VINICIUS NEVES; MATEUS COSENTINO BELLOTE; CHRISTIAN LUIZ ARTNER; EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA; LUIS CARLOS DE ALMEIDA ROCHA
HC-UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Fistula vesico-vaginal; laparoscopia; correção cirúrgica
Resumo:
INTRODUÇÃO
As fístulas vesico-vaginais (FVV) representam a maioria das fístulas adquiridas no trato genito-urinário, sendo problema sócio-econômico há séculos.
Desde o primeiro relato de sucesso na correção (Sims,1852), diversas técnicas têm sido desenvolvidas. Apresentamos os resultados do acompanhamento de longo prazo e o modelo de padronização para correção de FVV
por videolaparoscopia (VLP) utilizado no Serviço de Urologia do HC/UFPR.
MÉTODO
Após suspeita de FVV, todas pacientes são submetidas à exame especular,
cistoscopia, e urografia. São candidatos à correção VLP os casos de localização acima do trígono vesical, seguindo a padronização:
- Sob anestesia geral, paciente em litotomia com membros em flexão de 30o
- Cistoscopia e passagem de duplo J bilateralmente
- Introdução de sonda Foley na vagina; insuflação do balonete e coaptação
do intróito vaginal (sutura retirada ao final do procedimento), reduzindo o
escape de CO2
- Posicionamento de 3 trocateres (2x5 mm e 1x10 mm) e, por via laparoscópica transperitoneal, inventário da cavidade
- Com auxílio do cistoscópio, localiza-se a bexiga, incisando-a na parede
posterior longitudinalmente, até a fístula
- Separação do trajeto fistuloso dos planos vaginal e vesical
- Sutura em 3 planos: fechamento da fístula e parede vaginal, interposição
de tecido gorduroso pediculado entre os planos e sutura da parede vesical
em plano total
- Sondagem vesical sob visão
- Posicionamento de dreno laminar.
A sonda vesical permanece por 10-14 dias e após 4 semanas as pacientes
são submetidas à cistoscopia para controle cirúrgico e retirada dos duplo J.
RESULTADOS
Entre 2007 e 2012, 15 pacientes com FVV foram operadas pela técnica descrita no HC/UFPR. A idade média foi 54,1 anos (31–72). A etiologia mais
comum foi status pós histerectomia abdominal (11 casos – 73%). Cinco
pacientes apresentavam tentativas de correção prévia sem sucesso de correção das fístulas.
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OCORRÊNCIA DE DISTÚRBIOS URINÁRIOS EM MULHERES ATENDIDAS
EM DOIS CENTROS DE SAÚDE DE NATAL/RN: ANÁLISE DA RELAÇÃO
ENTRE NÚMERO DE GESTAÇÕES E MEDIDAS DE GRAVIDADE DOS SINTOMAS URINÁRIOS
CAROLINA COE*; THAIS S.R GUEDES; VANESSA P.S DE SOUSA; INGRID F. D
BEZERRA; LAIANE S EUFRÁSIO; ELIZABEL S.R VIANA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; qualidade de vida; gravidez
Resumo:
Introdução - A incontinência urinária (IU) define-se como a queixa de qualquer
perda involuntária de urina (International Continence Society). É um distúrbio
que, atualmente, afeta milhões de pessoas de todas as idades, principalmente as do gênero feminino. Sabe-se, além disso, o aumento da frequência
dessa disfunção piora a qualidade de vida do sujeito acometido. Objetivo
– Investigar a ocorrência de IU em mulheres atendidas em dois centros de
saúde de Natal/RN e analisar a relação entre número de gestações e as medidas de gravidade dos sintomas urinários no grupo de mulheres incontinentes. Métodos – O estudo foi do tipo transversal analítico, com uma amostra
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O tempo cirúrgico médio foi 242 min (150–310), sem complicações. O tempo
médio de internação foi 3,1 dias (3–5), e em média a sonda vesical permaneceu 11,3 dias (10-14).
Após um período de acompanhamento médio de 30,6 meses (3–57), obtivemos taxa de sucesso de 80%. O tempo médio para retorno às atividades
habituais foi de 45 dias.
CONCLUSÕES
Após acompanhamento de longo prazo, com a padronização da técnica na
cirurgia VLP para correção de FVV, obtém-se e mantém-se altas taxas de
sucesso e baixa morbidade.

tratamento para IU constituiu-se de ações cirúrgicas e medicamentosas,
até mesmo porque havia desinformação sobre outros tipos de abordagens
terapêuticas. Atualmente o papel do fisioterapeuta tem sido bastante destacado e considerado no tratamento da IU e, por seus diversos recursos,
tornou-se importante fator de contribuição para a melhora ou cura da IU.
OBJETIVOS: Analisar a efetividade da eletroestimulação nervosa transcutânea do nervo tibial posterior (TENS) como tratamento da IUM.
MÉTODOS: A amostra foi composta por 10 participantes que foram avaliadas, antes e após tratamento, pelo diário miccional, diário de perda, uso de
protetor e pelos questionários de qualidade de vida, King’s Health Questionnaire, e de bexiga hiperativa, Overactive Bladder. O protocolo constou de
20 sessões, duas vezes semanal, com aplicação do TENS de quatro canais,
bilateralmente, no trajeto do nervo tibial posterior, por 20 minutos, com programa de 10 Hz e 200 μs.
RESULTADOS: As queixas de IU por urgência diminuíram 90% e de IU
por esforço 60%. O uso de protetores diários, que era frequente em 80%
das participantes, passou para 40%. A frequência miccional, noctúria e
pontuação no questionário Overactive Bladder apresentaram diminuição
significativa. No questionário de qualidade de vida, todos os domínios
tiveram seus valores diminuídos.
CONCLUSÃO: A TENS do nervo tibial posterior mostrou-se efetiva como
proposta de intervenção fisioterapêutica da incontinência urinária mista,
tanto nos sintomas clínicos como na melhora da qualidade de vida das participantes.
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CORRELAÇÃO DOS SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM MULHERES COM BEXIGA HIPERATIVA (ANÁLISE PRELIMINAR)
IANE GLAUCE MELOTTI*; PAULO CESAR RODRIGUES PALMA; CASSIA R.T. JULIATO; CASSIO LUIS ZANETTINI RICCETTO
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Bexiga hiperativa; ansiedade; depressão
Resumo:
A bexiga hiperativa (BH), afeta substancialmente a população feminina em
todas as idades. Aspectos afetivos e de humor são comumente identificados. OBJETIVO: objetivo do presente estudo foi o de mensurar os aspectos
de ansiedade e depressão em mulheres com diagnóstico de BH com ou
sem incontinência urinária. METODOLOGIA: Participaram do estudo 129
mulheres com dignóstico de BH. Foram utilizados três instrumentos de entrevista, validados e adaptados culturalmente para a língua portuguesa escolhidos mediante o objetivo da pesquisa. O International Consultation on
Incontinence Questionnaire Overactive Bladder (ICIQ-OAB) e o inventário
Beck para avaliar ansiedade e depressão (BDI e BAI). RESULTADOS: A idade
das mulheres variou entre 22 e 76 anos. A média da renda pessoal foi de
1.166 reais e renda familiar 2.379 reais. Média de filhos 2,71. Das 129, 43
mulheres apresentaram depressão MÍNIMA, 25 LEVE e 61 entre MODERADA
E GRAVE. Em relação à ansiedade, 26 apresentaram grau MÍNIMO de ansiedade, 35 grau LEVE e 68 graus MODERADO e GRAVE. Pelos resultados
verifica-se que há uma prevalência da ansiedade e depressão em mulheres
com BH. Entender o significado desta síndrome como expressão de uma
linguagem de fatores depressivos e ansiosos pode ajudar a compreender
as dificuldades e implementar recursos terapêuticos para as mulheres com
este problema.
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FATORES ASSOCIADOS À INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA EM
BOTUCATU, BRASIL.
LUANA SCHNEIDER VIANNA*; ADRIANO DIAS; ANGÉLICA MÉRCIA PASCON BARBOSA; ANA CAROLINA MONTEIRO SANTINI; LIAMARA CAVALCANTE ASSIS
UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Epidemiologia; incontinencia urinaria; mulheres
Resumo:
Introdução: A incontinência urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de Continência como qualquer perda involuntária de urina, considerada um problema de saúde pública que acarreta transtornos sociais,
físicos, psicológicos, econômicos e higiênicos à população. Objetivo: Traçar
o perfil sociodemográfico e antropométrico de uma amostra de mulheres
de Botucatu, Brasil, e buscar a associação entre diversos fatores de risco
apontados pela literatura e a ocorrência da IU. Método: Estudo transversal
realizado nos dois hospitais com maternidade em funcionamento na cidade
de Botucatu, Brasil. Foram entrevistadas todas as 299 parturientes no período de abril de 2011 a agosto de 2012, abordadas durante internação para o
parto e que responderam a inquérito estruturado com questões referentes a
dados sociodemográficos e fatores de riscos para IU, segundo a literatura
pertinente. Inicialmente as análises foram ajustadas em modelos univariados
de regressão logística simples, tendo como variável resposta dicotômica a
ocorrência de IU e como variáveis preditoras: tabagismo, atividade física,
uso bebida alcoólica e drogas ilícitas, consumo de alimentos estimulantes,
infecção do trato urinário, hipertensão arterial sistêmica, diabete melito tipos 1 e 2, diabete melito gestacional, doenças respiratórias, uso de método
anticoncepcional e ocorrência de aborto. Posteriormente, foi ajustado um
modelo de regressão logística condicional múltipla, em que a variável resposta categórica dicotômica foi a ocorrência de IU e as variáveis preditoras
foram aquelas que no modelo univariado produziram estimativas de OR com
valor p≤0,25 Resultados: As 299 mulheres que compuseram o estudo são
em grande maioria brancas, casadas, com renda familiar de dois salários
mínimos, residência própria, independentemente de serem continentes ou
incontinentes. As mulheres do grupo continente trabalhavam predominantemente fora de casa e concluíram o segundo grau, enquanto as do grupo
incontinente foram predominantemente trabalhadoras do lar e apresentaram
primeiro grau incompleto. Observou-se que entre diversas covariáveis, os
fatores de risco associados à ocorrência de IU a paridade e presença de diabetes melito gestacional (DMG) com valores de OR iguais a 1,170 (p<0,0001;
IC95%=1,170-1,752) e 13,215 (p=0,003; IC95%=2,402-72,695), respectivamente. Conclusão: A paridade e a presença de DMG apresentaram-se como
fatores associados ao aumento da prevalência de IU.
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ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCUTÂNEA DO NERVO TIBIAL POSTERIOR NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MISTA: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
ANGÉLICA MÉRCIA PASCON BARBOSA*1; ALINE ANÉZIO2; ANTONIO CARLOS
SILVA MAYCHAK3; MARCO AURÉLIO CARDOSO1; FERNANDA PICULO2; GABRIELA MARINI2
1.FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS, UNESP, MARÍLIA, SP, BRASIL;
2.FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, UNESP, BOTUCATU, SP,
BRASIL; 3.APM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA, SANTA BÁRBARA D’OESTE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; tens; bexiga hiperativa
Resumo:
INTRODUÇÃO: A Incontinência Urinária (IU) é uma condição comum que
atinge mulheres de todas as idades e pode causar alterações psicossociais. A Incontinência Urinária Mista (IUM), caracterizada tanto por perdas por
desejo súbito quanto por esforços, é o tipo de incontinência que pode gerar
importante constrangimento higiênico e social. Por muito tempo, a base do
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laciúria, noctúria e tenesmo vesical. OBJETIVO: Analisar os valores do IMC e
as perdas urinárias em mulheres com Incontinência Urinária de Esforço (IUE)
e Bexiga Hiperativa (BH). MÉTODOS: Após a aprovação do Comitê de Ética
e Pesquisa da UNIFESP, a pesquisa foi realizada no Ambulatório de Uroginecologia e Cirurgia Vaginal da Universidade Federal de São Paulo, no período
de março a junho de 2012. Cinquenta e quatro mulheres, sendo 28 com BH
e 26 com diagnóstico de IUE, foram recrutadas para a pesquisa. A quantificação das perdas urinárias foi avaliada pelo Pad Test de ingestão de 1 hora.
RESULTADOS: O grupo de IUE, com média de idade de 54,2 anos, apresentou uma média de IMC de 29,6 kg/m² e média de perdas urinárias de 15,1g.
Já nas pacientes com BH, onde se obteve média de idade de 58,3 anos, observou-se uma média de IMC de 27,6 kg/m² e perdas urinárias de 10,3g. Em
ambos os grupos, a média dos valores do IMC permaneceu acima de 25 kg/
m², indicando sobrepeso na maioria das pacientes, assim como o Pad Test,
que quando seus valores se apresentam acima de 9,9g, a IU é considerada
moderada. CONCLUSÃO: Nesta pesquisa, pode-se observar que o grupo de
pacientes que apresentava queixas de IUE apresentou uma média de IMC
e de perdas urinárias maiores, em relação ao grupo de mulheres com BH.
Porém, os dois grupos apresentaram sobrepeso e IU moderada. Conclui-se,
então, que quanto maior o IMC, maior a possibilidade de aparecimento dos
sintomas de IU e mais volumosas e frequentes as perdas urinárias.

[810]

PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES DE BOTUCATU
LUANA SCHNEIDER VIANNA*; ADRIANO DIAS; ANGÉLICA MÉRCIA PASCON BARBOSA; ANA CAROLINA MONTEIRO SANTINI; LIAMARA CAVALCANTE ASSIS
UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Epidemiologia; incontinencia urinária; mulheres
Resumo:
Introdução: Segundo a Sociedade Internacional de Continência, a Incontinência Urinária (IU) é qualquer perda involuntária de urina e pode gerar
prejuízos físicos, psicológicos e sociais, que refletem de forma significativa
na qualidade de vida, feminilidade e sexualidade da mulher. Por revelar-se
um problema de saúde pública e representar transtorno social, físico, psicológico e econômico, a realização de um inquérito de saúde é o objeto
de interesse deste estudo, no intuito de melhorar o conhecimento dessa
condição, gerando evidências que auxiliarão no estabelecimento de ações
de prevenção e tratamento. Objetivo: O objetivo desse estudo foi verificar a
prevalência e a presença de incômodo referido provocado pela IU e observar
as atividades mais comuns ao momento da perda urinária, em mulheres da
cidade de Botucatu, Brasil.Método: Estudo transversal realizado nos dois
hospitais com maternidade em funcionamento na cidade de Botucatu, Brasil. Foram entrevistadas todas as 299 parturientes no período de abril de
2011 a agosto de 2012, que foram abordadas durante internação para o
parto e que responderam a inquérito estruturado com questões referentes
à presença de perda de urina e seus tipos, presença de incômodo provocado por ela e os principais momentos em que ocorria, como: à tosse, espirro, durante o sono e relações sexuais, quando realiza pequenos esforços
e carrega peso, ao ter forte desejo de urinar, quando ouve som de água ou
tem contato com ela e, ainda, quando perde sem perceber. Resultados: Das
299 entrevistadas, 49 (16,4%) eram incontinentes. Dentre as incontinentes
27 (55,1%) apresentaram Incontinência Urinária Mista (IUM), 16 (32,7%) Incontinência Urinária de Esforço (IUE), e 6 (12,2%) Incontinência Urinária de
Urgência (IUU). 23 (46,9%) mulheres relataram incomodo referente à IU. Dentre os principais momentos durante a perda de urina encontrou-se (da maior
para a menor ocorrência): espirro, tosse, riso e quando estavam com forte
desejo de urinar. Conclusão: A IU foi altamente prevalente entre o grupo de
mulheres estudadas e o tipo mais frequente foi a IUM. Apesar da magnitude
da ocorrência e dos momentos comuns, cotidianos, em que elas acontecem,
a maior parte das mulheres não se incomodam com a IU. Os achados deste
estudo realçam a importância de investigações sobre a prevalência de IU e
nos faz refletir sobre melhor abordagem e difusão de conhecimentos e assistência.
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MANEJO DAS COMPLICAÇÕES EM SLINGS SINTÉTICOS NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO
JOSÉ BARBOSA MENDES JR*1; FABIO LUIZ DE SOUZA2; MILTON TATSUO TANAKA1; MARCIA R.S.S.B. MENDES3; EDUARDO FERNANDO PACAGNAN1; ALEX
SATO TANAKA1
1.MASTER CLÍNICA DE CASCAVEL, CASCAVEL, PR, BRASIL; 2.MASTER
CLÍNICA DE CASCAVEL/ FACULDADES ASSIS GURGACZ, CASCAVEL, PR,
BRASIL; 3.UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL, CASCAVEL, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Sling; complicaçôes; tratamento
Resumo:
Introdução:Os Slings uretrais tem se tornado terapia de escolha na incontinência urinária de esforço, com aumento na sua utilização e consequentemente na ocorrência de complicações pós-operatórias. O uso de material
sintético trouxe mudanças nos tipos de intercorrências secundárias a cirurgia. Deve haver por parte do urologista o bom entendimento destes eventos, para a adoção das melhores estratégias na resolução de problemas.
Objetivo:Analisar as complicações dos Slings sintéticos tratadas no Serviço
de Urologia da Master Clínica de Cascavel, a técnica utilizada e a evolução
pós-operatória.Métodos:Foi realizada revisão retrospectiva de prontuários
das pacientes com complicações de Slings sintéticos desde 2009, através
do sistema Medic Solutions e revisão da literatura médica.Resultados:Foram
tratadas 15 pacientes com complicações de Slings sintéticos no período.
Neste grupo 6(40%) pacientes foram operadas por urologistas e 9(60%) por
outros especialistas. A via utilizada foi a retropúbica em 6 (40%) e a transobturatória em 9(60%) casos. A complicação mais frequente foi a extrusão
vaginal da tela em 8 casos(53,3%), seguida de obstrução infra vesical refratária em 5 casos(33,3%), extrusão vesical com cálculo em 2 casos(13,3%)
e perfuração vesical em 1 caso (6,6%). O tratamento da extrusão vaginal foi
a remoção parcial ou total da tela, com boa resolução em todos os casos,
pórem com recidiva da incontinência em 5 deles. A obstrução foi tratada
com secção da faixa em 4 pacientes, mantendo a continência em todas e
remoção completa da faixa em 1 caso(obstrução e extrusão vaginal associadas), com recidiva das perdas. Nos casos de extrusão vesical e cálculo
optou-se por cistolitotripsia endoscópica e remoção do material sintético utilizando-se o yag-Laser como fonte de energia, com sucesso em ambos. No
único caso de perfuração vesical, identificada no intra-operatório, o reposicionamento das agulhas e drenagem vesical foram suficientes. A taxa global
de manutenção da continência após o tratamento das complicações foi de
66,6%.Conclusões: Extrusão vaginal da tela mostrou-se a complicação mais
frequente, necessitando de remoção do material sintético, com altas taxas
de recidiva das perdas. A secção da faixa na obstrução mostrou-se efetiva,
com altos índices de manutenção da continência. A ocorrência de extrusão
vesical da tela constitui desafio terapêutico devido à dificuldade de remoção
do material sintético, sendo o Laser uma opção segura e eficaz.
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ANÁLISE DO ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA SOBRE AS PERDAS
URINÁRIAS EM MULHERES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO E BEXIGA HIPERATIVA
CAREN HELOISE SANTIAGO DA COSTA*1; THAIS LUCIA PINHEIRO1; THAIS SANTIAGO COSTA2; CIBELE NAZARE DA SILVA CAMARA3; NAZETE DOS SANTOS
ARAUJO4; ERICA FEIO CARNEIRO NUNES4
1.UNIFESP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.CESUPA, BELÉM, PA, BRASIL;
3.UFPA, BELÉM, PA, BRASIL; 4.UNAMA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Obesidade; incontinência urinária; pad test
Resumo:
INTRODUÇÃO: A Incontinência Urinária (IU) é considerada pelo Comitê de
Padronização da Sociedade Internacional de Continência (ICS) como toda
perda involuntária de urina. Sendo assim, deve ser descrita em conjunto com
fatores específicos, como: tipo, frequência, gravidade, impacto social e na
qualidade de vida, medidas para a quantificação da perda e se a paciente
procurou ou não ajuda para alívio dos sintomas. Alguns autores demonstraram estreita relação entre o aumento do IMC e a presença de IU, assim
como o aparecimento de sintomas urinários, como urgência miccional, po-
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ernosos de ratos espontaneamente hipertensos (SHR). Foram utilizados 25
ratos adultos machos divididos em 5 grupos: Grupo WKY(05 Ratos Wistar
Kyoto); Grupo H (05 ratos SHR) ambos gavados com água; Grupo HE(05
ratos SHR, gavados com enalapril 30mg/kg/dia); Grupo HS (05 SHR gavados com Sildenafil com dose 1mg/kg/ dia; Grupo HES (05 SHR gavados
com enalapril e sildenafil). A pressão arterial dos animais foi aferida semanalmente. Todos os grupos foram gavados durante 40 dias. Os animais foram
mortos, os pênis, retirados, clivados, fixados e processados por técnicas
histológicas de rotina. Foi realizada a técnica histoquímica de picrosirus red
para as análises dos seguintes parâmetros morfométricos: A área do diâmetro do pênis (mm2), área do corpo cavernoso com túnica albugínea e sem
túnica albugínea (mm2), e o percentual de sinusóides nos corpos cavernosos
(%). todos os resultados foram expressos em média ± desvio padrão. As
análises estatísticas foram realizadas através da ANOVA seguida de pósteste de Bonferroni. A pressão arterial no final do experimento demonstrou
redução significativa nos grupos HE e HES quando comparados os Grupo
H e HS porém não foram diferentes do grupo Wky. A área do diâmetro peniano houve aumento significativo (p <0,001) nos grupos HE (9,13%) e HS
(17,75%), no grupo HES não ocorreram alterações significativas. O diâmetro
da área do corpo cavernoso sem túnica albugínea aumentou (p <0,0001), HE
(13,4%), quando comparado com H (10%) e em relação com HES (12%). A
porcentagem de espaço sinusoidal diminuiu (p <0,0001) 11% no grupo H,
no HS aumento de 8%, quando comparado com WKY. Nos grupos HE e
HES houve um aumento significativo de 4,3% e de 13,5% respectivamente,
quando comparado com o grupo H. O sildenafil e enalapril preveniram parcialmente as possíveis alterações morfológicas ocasionadas pela hipertensão arterial nos corpos cavernosos de ratos SHR.
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ESTUDO MORFOMÉTRICO DO PÊNIS DE RATOS PÚBERES E ADULTOS
APÓS ADMINISTRAÇÃO CRÔNICA DE ESTERÓIDE ANABOLIZANTE ANDROGÊNICO
ALESSANDRO S. M. SENA*; JORGE LUIZ MEDEIROS-JR; WALDEMAR SILVA
COSTA; DIOGO BENCHIMOL DE SOUZA; FRANCISCO JOSÉ BARCELLOS SAMPAIO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -UERJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Esteroide anabolizante; penis; rato
Resumo:
Introdução: Esteróides Anabolizantes Androgênicos (EAA) têm sido usados
por atletas com o objetivo de melhorar a massa muscular. O abuso de EAA
é popularmente associado com distúrbios urogenitais, inclusive com disfunção erétil. Contudo as alterações morfológicas penianas decorrentes do uso
de EAA não foram descritas. Objetivos: Avaliar as alterações do pênis de
ratos cronicamente tratados com sobredoses de Esteróide Anabólico Androgênico. Métodos: Vinte ratos machos Wistar foram divididos em quatro
grupos: ratos controle, com 105 dias (n=5) e com 65 dias de idade (n=5),
submetidos à injeção de veículo e, ratos tratados, com 105 dias (n=5) e com
65 dias de idade (n=5), submetidos à injeção de decanoato de nandrolona
na dose de 10 mg.Kg-1 de peso corporal, uma vez por semana, durante oito
semanas. Os ratos foram mortos, seus pênis foram coletados, fixados e processados de maneira rotineira para histologia. Cortes de 5µm de espessura
foram corados com Tricômico de Masson e analisados em microscopia de
luz. As densidades de superfície do espaço sinusoidal, músculo liso e tecido
conjuntivo do corpo cavernoso foram calculadas pelo método de contagem
de pontos. A média foi determinada em medições em campos com aumento
de 400X. As médias dos grupos foram comparadas pelo teste t de Student.
Em todos os casos, a significância foi fixada em um valor de probabilidade
de 0,05.Resultados: A densidade de superfície do espaço sinusoidal aumentou em 21% (p=0,0006) no grupo T105 (29,2±13,9) quando comparado ao
grupo C105 (24,2±8,3). Quanto à densidade do músculo liso o tratamento
promoveu uma redução de 16% (p=0,0004) no grupo T105 (13,0± 4,6) comparando com o grupo C105 (Média= 16,6 ± 6,7). Na desidade do tecido
cojuntivo, o uso da nandrolona não acarretou diferença entre os grupos (p=
0,1575). No grupo mais jovem T65 e C65, não houve diferença entre as densidades de superficie do espaço sinusoidal, músculo liso ou tecido conjuntivo.
Conclusão: O uso de altas doses de EAA promoveu mudanças estruturais no
pênis dos ratos adultos, e estas podem estar envolvidas na disfunção erétil.
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DOES PENILE ANTHROPOMETRY IMPACT ERECTILE FUNCTION?
MARINA ZAMUNER*1; JOÃO CARLOS CARDOSO ALONSO2; RONALD FINAMOR
REJOWSKI2; FABIANO ANDRE SIMOES2; WALKER WENDEL LARANJA2; LEONARDO OLIVEIRA REIS2
1.PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.HMP, PAULÍNIA, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Penile length; erectile function; anthropometry
Resumo:
INTRODUCTION: Erectile function aggregates hormonal, neural, vascular
and psychological functions. The impact of penile length on erectile function
is multifactorial and controversial.
OBJECTIVE: Prospectively analyze the impact of penile length on erectile
function using validated tools.
METHODS: The International Index of Erectile Function (IIEF) questionnaire
was used to evaluate erectile function and the penile anthropometric measure used was the stretched length of the flaccid penis, from the pubopenile
skin angle to the end of the glans, after the prepubic fat was depressed under
maximum manual traction. Linear regression was utilized to define the correlation between IIEF and penile length.
RESULTS: Among 585 patients, mean age 53 years (40 – 65) and mean penile
length 13.3 cm (7 – 20), there was no correlation between penile length and
erectile function measured by IIEF questionnaire, r= 0.014 (95% CI -0.067 to
0.095), p=0.74.
CONCLUSIONS: In this study we found no evidence of erectile function being impacted by penile length.
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AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA DO EFEITO DO SILDENAFIL E DO ENALAPRIL
NO CORPO CAVERNOSO DE RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS
BRUNO FELIX-PATRICIO*; JORGE LUIZ MEDEIROS-JR; MICHELLE
SIMÕES ALMEIDA SILVA; DIOGO BENCHIMOL DE SOUZA; WALDEMAR
SILVA COSTA; FRANCISCO JOSÉ BARCELLOS SAMPAIO
UNIDADE DE PESQUISA UROGENITAL- UERJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Penis; hipertensao arterial; sildena fil e enalapril
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Resumo:
Nos Estados Unidos a disfunção erétil afeta cerca de 18,4% da população
masculina com idade acima dos 20 anos. Na ultima década estimou-se que
a prevalência de hipertesão arterial afeta cerca de 30% da população o que
representa 972 milhões de pessoas. Estas doenças estão intimamente relacionadas a disfunção erétil está presente em cerca de 70% dos homens
hipertensos. Avaliar os efeitos do sildenafil e do enalapril nos corpos cav-

SEXUALITY AMONG PREGNANT HYPERGLYCEMIC
ANA CAROLINA MONTEIRO SANTINI*; ADRIANO DIAS; ANGÉLICA MERCIA BARBOSA; LUANA SCHNEIDER VIANNA; LIAMARA CAVALCANTE ASSIS; VANESSA
OLIVEIRA SOUSA
UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Sexuality; pregnancy; gestational diabetes mellitus
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Resumo:
Introduction: hyperglycemia and gestational diabetes mellitus has been given
a great problem, which can result in sexual dysfunction. Objective: To assess
whether gestational hyperglycemic disorders interfere with sexuality during
gestation. Metods: Pregnant women at 24 weeks of gestation or more were
screened for gestational diabetes mellitus (GDM). They were allocated into
two groups: normoglycemia (NG), and hyperglycemia or GDM (HG).During
interviews, the Pregnancy Sexual Response Inventory (PSRI) evaluates sexual activity during gestation divided in 10 domains which include pregnant
women’s feelings, frequency of sexual intercourse during pregnancy, desire
before and during gestation, participation in sexual activity, arousal, orgasm,
pleasure, dyspareunia, intercourse initiation, and possible female difficulties. Only sex-related items are scored on a 0-50 scale, with 50 being the
most adequate. Results: A total of 102 pregnant women were interviewed.
Of these, 69 were normoglycemic (67.6%) and 33 were gestational hyperglycemic (32.4%). Median age was 26.9 and 30.73 years in groups NG and HG,
respectively. PSRI analysis revealed that HG pregnant women experienced
diminished sexual desire during the first (p=0.03) and third trimester of gestation (p<0.001) more often than NG women. Sexual dissatisfaction, as well as
less pleasure during sexual intercourse, were also more frequent among HG
(p=0,01), than among NG (p=0.02) pregnant women.Conclusion: This study
demonstrated that HG pregnant women’s sexuality is impaired in some PSRI
domains. These results might hopefully contribute for a better understanding
of sexuality during pregnancy, and suggest that intervention programs aiming
at preventing sexual dysfunction should be implemented, especially for HG
pregnant women.
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ANÁLISE DESCRITIVA DO PERFIL DE COLONIZAÇÃO BACTERIANA RETAL EM POPULAÇÃO SUBMETIDA À BIÓPSIA PROSTÁTICA NO HOSPITAL ESTADUAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR*1; ANDRE BELUSO NOGUEIRA2; LUIZ
MARIO GENTIL NETO2; ADRIANA MARCIA DA SILVA2; ADAUTO JOSE COLOGNA1; RODOLFO BORGES DOS REIS1
1.HC-FMRP-USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL; 2.HEAB, AMERICO
BRASILIENSE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Biopsia de prostata; flora retal ; resistencia a quinolonas
Resumo:
INTRODUÇÃO
A presença de bactérias resistentes à quinolonas na flora retal é citada como
fator de risco para complicações infecciosas em pacientes submetidos à
biópsia de próstata.
OBJETIVOS
Descrição do perfil de colonização da flora retal identificada por cultura de
SWAB anal colhida antes da biópsia de próstata, com identificação de colonização por bactérias resistentes a antibióticos.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram colhidos SWABs anais para cultura e identificação de bactérias e antibiograma de 221 pacientes consecutivos com indicação de biópsia prostática no Hospital Estadual de Américo Brasilense, no período de fevereiro
de 2012 a junho de 2013. O perfil descritivo dos patógenos isolados como
primeiro, segundo e terceiros colonizantes foram descritos, assim como a
incidência de agentes com resistência bacteriana.
RESULTADOS
A E.coli foi a bactéria mais prevalente, sendo identificada em 181 pacientes, correspondendo a 81,9% dos pacientes. A Klebisiella sp foi o segundo
agente mais prevalente identificada como primeiro patógeno em 9 amostras,
correspondendo a 4,1% dos pacientes, seguida por Stafilococcus haemolyticcus e Pseudômonas sp, ambas identificadas em 2 amostras, correspondendo a 0,9% dos pacientes. Um total de 17 amostras apresentaram
patógenos resitentes à quinolonas, correspondendo a 7,6% dos pacientes.
Nas cepas identificadas como resitentes à quinolonas, foi identificada uma
também resistente à oxacilina e outra também resistente à cefepime. Nenhuma cepa foi identificada como resitente aos aminoglicosídeos. Desse total
de patógenos resistentes a grande maioria foi de cepas de E.coli, seguidas
por Enterobacter cloacae e Klebsiella sp, representando respectivamente
82,3%, 11,7% e 5,8% das amostras isoladas.
CONCLUSÃO
O conhecimento do perfil de colonização e resistência da flora retal dos pacientes submetidos à biópsia prostática é importante para determinação de
protocolos de profilaxia mais adequados à nossa população.

14:40
[1291]

DISFUNÇÃO SEXUAL EM HOMENS PÓS-LESÃO MEDULAR TRAUMÁTICA
MARIANA CARMEM APOLINÁRIO VIEIRA*; LORENNA MARQUES DE MELO SANTIAGO; LIVANE CALDAS DOS SANTOS BARBOSA; FRANCISCO RICARDO LINS
VIEIRA DE MELO
UFRN, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Lesões da medula espinal; sexualidade; saúde do homem
Resumo:
Introdução: Dentre as várias alterações físico-funcionais que decorrem da
lesão medular (LM), a disfunção sexual representa uma preocupação recorrente entre os indivíduos acometidos. Portanto, uma vez que a sexualidade
é inerente ao ser humano e influencia na qualidade de vida, é necessário
entender quais disfunções sexuais são encontradas nessa população. Objetivos: Comparar aspectos da sexualidade antes e após uma LM traumática.
Métodos: Estudo transversal realizado em 2011, com 48 homens com LM,
com idade média de 33,38 anos (DP=±9,87), residentes na cidade de Natal/RN. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado e
autoaplicável com questões relacionadas à frequência sexual, desejo, satisfação sexual, capacidade e tempo de ereção e ejaculação antes e após
a LM. Os dados foram analisados de forma quantitativa descritiva, sendo
expostos apenas os resultados mais prevalentes. Resultados: Foi observado
que antes da lesão 95,8% tinham vida sexual ativa, dentre os quais 41,7%
praticavam 4 vezes/semana ou mais e apenas 6,2% praticavam menos de
1 vez/semana. Com relação à vontade de fazer sexo, 79,2% afirmaram que
sentiam “muita vontade” e 62,5% se consideravam “muito satisfeitos” sexualmente antes da lesão. 70,9% disseram que tinham ereção espontânea de
longa duração (60,4%) e 81,4% afirmaram que conseguiam ejacular “sempre”. Já após a lesão, houve redução na porcentagem de indivíduos que
afirmaram ter vida sexual ativa (68,8%), sendo que apenas 6,3% praticavam
4 vezes/semana ou mais enquanto que 47,9% passaram a praticar menos de
1 vez/semana. A vontade de fazer sexo diminuiu, observando-se que 52,1%
afirmaram sentir “muita vontade” e apenas 31,3% se consideram “muito
satisfeitos” sexualmente. Apenas 29,1% afirmaram ter ereção espontânea
após a lesão e de média duração (43,8%). 89,5% afirmaram que após a
lesão “não conseguiam” ou “conseguiam pouco” ejacular. Conclusões: Observou-se que a LM acarreta grandes prejuízos à saúde sexual dos indivíduos
acometidos. Isso é observado através da diminuição da prática sexual, do
desejo, da capacidade e do tempo de ereção, da capacidade de ejaculação
e da satisfação sexual. Diante disso, é importante que profissionais da saúde
abordem seus pacientes com relação a esse tema e que estejam preparados
para orientá-los com relação às alterações esperadas e às potencialidades
remanescentes de cada caso.
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INCIDÊNCIA DE SÍDROME DE FOURNIER NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MÁRIO PINOTTI
JOSE AUGUSTO SILVA DE ARAUJO PINTO*; JOSE RICARDO TUMA DA PONTE;
LECILDO LIRA BATISTA; BERNARDO NASSER SEFER; WILSON CORREA LEÃO;
ELADIO BOSCO DORAZIO DE SOUZA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Fournier; penis; epidemiologia
Resumo:
INTRODUÇÃO: Síndrome ou Gangrena de Fournier é uma das situações
mais desafiadoras na Urologia. É uma infecção polimicrobiana causada por
microorganismos aeróbios e anaeróbios que, atuando de maneira sinérgica, determinam um fasceíte necrotizante acometendo principalmente as
regiões genital, perineal e perianal.Sem tratamento, o processo pode não só
estender-se rapidamente à parede abdominal anterior, à região dorsal, aos
membros superiores e ao retroperitônio bem como induzir à sepse, à falência
de múltiplos órgãos e à morte.
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OBJETIVO: O objetivo deste estudo é analisar o perfil dos pacientes com
quadro de Síndrome de Fournier atendidos no Hospital de Pronto Socorro
Municipal Mario Pinotti, no período de março de 2010 e março de 2011.
DELINEAMENTO: A doença foi descrita como idiopática inicialmente, porém
sabe-se hoje que a causa pode ser identificada na maioria dos casos. As
principais portas de entrada incluem o trato urogenital, o trato digestivo e
afecções cutâneas.
O tratamento consiste na maioria das vezes em suporte clínico, antibioticoterapia e debridamento cirúrgico. O debridamento objetiva remover todo
tecido necrótico, interrompendo a progressão do processo infeccioso e minimizando os efeitos tóxicos sistêmicos. Em alguns casos, serão necessários
outros procedimentos cirúrgicos complementares ao debridamento, como
as derivações (colostomia e cistostomia) quando fezes e urina são fatores de
contaminação, e em alguns casos orquiectomia, quando ocorrer envolvimento necrótico do órgão.
MÉTODO: Foi realizado um estudo prospectivo de 23 pacientes, com diagnóstico de Síndrome de Fournier, atendidos no Hospital de Pronto Socorro
Municipal Mario Pinotti, no período de março de 2010 e março de 2011.
De acordo com o protocolo elaborado, foram avaliados os seguintes dados:
idade, sexo, procedência, sinais e sintomas mais freqüentes, tempo de sintomas até o debridamento, antecedentes mórbidos, tipo de tratamento e
tempo de internação.
RESULTADOS E CONCLUSÃO
O HPSM Mario Pinotti, como serviço de referência para a enfermidade, atendeu no período uma casuística de pacientes do sexo masculino com média
etária de mais de 60 anos, com diabetes melitus associado, em média o
tempo de inicio do quadro até o debridamento foi de 7 dias, com doença
urológica obstrutiva, com quatro casos que evoluíram ao óbito, demonstrando a necessidade de medidas de prevenção e esclarecimento a esse perfil
de pacientes por parte dos órgãos de saúde competentes.
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CO-MORBILIDADE UROGENITAL ASSOCIADA À INFECÇÃO CRÓNICA
POR SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM EM ANGOLA
JACINTA CHAVES FIGUEIREDO*1; SILVANA BELO2; MATEUS GUILHERME2; MANUEL VIDEIRA1; MARIA GRÁCIO2
1.FM-UAN, LUANDA, ANGOLA; 2.IHMT-UNL, LISBOA, PORTUGAL.
Palavras-chave: Co-morbilidade; schistosoma; urogenital
Resumo:
Introdução: As lesões do tracto urinário causadas por Schistosoma haematobium na África sub-sahariana estão associadas a complicações urológicas graves, estimando-se que afectem cerca de 40 milhões de indivíduos.
No Serviço de Urologia do Hospital Américo Boavida (SU-HAB) em Luanda,
Angola, cerca de 40% das infecções urogenitais estão associadas a S. haematobium.
Objectivos: Identificar a co-morbilidade causada por S. haematobium nas
doenças urológicas em adultos, utentes do SU-HAB, através de exames
clínicos, laboratoriais, imagiológicos e histológicos.
Material e Métodos: Foram examinados 183 indivíduos (105 mulheres e 78
homens), com idades compreendidas entre 18 e 77 anos (média 40 anos).
Após os procedimentos clínicos e laboratoriais, incluindo exame parasitológico para pesquisa de ovos de S. haematobium na urina, efectuaram-se
exames imagiológicos para avaliação das lesões: ecografia renal e vesical,
cistoscopia com biópsia, para exame histológico e urografia de eliminação
(em casos específicos). Como métodos complementares para diagnóstico
de neoplasia, utilizou-se a citologia e o biomarcador NMP22 (BladderChek
Test ®) na urina. Dependendo da situação clínica, procedeu-se ao tratamento farmacológico, cirúrgico ou oncológico. Para análise estatística dos
resultados utilizou-se o programa SPSS.
Resultados: Dos 183 doentes examinados, 54 (29,5%) apresentavam ovos
de S. haematobium na urina. A ocorrência  de S. haematobium foi predominante no género feminino. As patologias (cistites crónicas, prostatites, estenoses dos ureteres e infertilidade) foram mais frequentes no grupo etário
dos 18-28 anos, com excepção das lesões tumorais observadas em doentes com mais de 30 anos. Nos doentes com tumores e presença de ovos
de Schistosoma no resultado histológico nomeadamente no estômago, na
próstata, no útero, e nos indivíduos com antecedentes de apendicectomia,
também tinham cistites positivas para o parasita .
Conclusões: Considerando que a infecção por S. haematobium evolui para
co-morbilidade do trato urinário e pode estar associada ao desenvolvimento de metaplasia urológica e que, por outro lado é endémica em Angola,
torna-se necessária a   da sua detecção precoce, nomeadamente através de
testes ou biomarcadores preditivos de patologia urológica, particularmente
nas regiões de maior endemicidade do país.Bolsa FCT -UNL

15:10
[860]

PERFIL MICROBIOLÓGICO DO TRATO URINÁRIO DE PACIENTES SUBMETIDOS A RESSECÇÃO TRANSURETRAL DE PRÓTATA (RTUP) E NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA (NLP) EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA
EM UROLOGIA
RAFAEL PAIVA ARRUDA*; FILIPE TENÓRIO LIRA NETO; THIAGO NOGUEIRA LESSA; SERÁFICO PEREIRA CABRAL JÚNIOR; CLOVIS FRAGA TENÓRIO PEREIRA;
MOACIR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP,
RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Urocultura; ressecção transuretral de próstata; nefrolitotripsia percutânea
Resumo:
INTRODUÇÃO: As infecções do trato urinário (ITUs) são causas freqüentes
de manifestações na população, tendo maior ocorrência no sexo feminino.
Os agentes etiológicos das ITUs mais comuns são da família Enterobacteriaceae, sendo o mais predominante a bactéria Escherichia coli. O objetivo
deste trabalho foi realizar uma análise do perfil dos microrganismos causadores de ITU em pacientes internados no Instituto de Medicina Integral Prof.
Fernando Figueira (IMIP) de Recife-PE/Brasil. MÉTODOS: Este estudo foi
feito através de um levantamento das uroculturas analisadas no laboratório
terceirizado CERPE diagnósticos, no período de Julho de 2012 a março de
2013, com amostras provenientes dos pacientes operados de RTUp e NLP
no referido hospital. Todos os casos eram acompanhados de urocultutra
pré-operatória negativa para inclusão na amostra. RESULTADOS: Foram
analisados 60 pacientes total, 46 submetidos à RTUp e 14 submetidos à
NLP. No total, 16 foram identificadas como positivas, das quais 12 ocorreram em casos de RTUp e 4 em cirurgias de NLP. O microrganismo E. coli
foi o uropatógeno mais prevalente, presente 68% das amostras isoladas.
A resistência bacteriana aos antimicrobianos foi observada, principalmente,
entre os microrganismos Klebsiella spp., Enterobacter spp. e Acinotobacter
spp.. A bactéria E. coli mostrou maior resistência à ciprofloxacina (90%),
levofloxacina (81%), sulfametoxazol/trimetoprima (72%) CONCLUSÃO: Este
estudo contribui para o conhecimento de taxas de resistência locais, enfatizando a relação com procedimento cirúrgico. Portanto, sendo uma das
etapas básicas para o estabelecimento de estratégias particularizadas em
relação ao uso racional de antimicrobianos.
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PERFIL E RESPOSTA TERAPÊUTICA DOS PACIENTES COM SÍNDROME
DE FOURNIER TRATADOS NO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS - RECIFEPERNAMBUCO-BRASIL.
RODOLFO BRILHANTE DE FARIAS*; ABELARDO ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR;
MARCIO NOVAES LIMA FERREIRA; BENHUR ROSENDO GOMES DE LIMA; ITALO
MARCELO DO REGO NASCIMENTO; HIARLY DE ALENCAR VELOSO
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Síndrome de fournier; perfil; tratamento
Resumo:
A Síndrome de Fournier é uma emergência cirúrgica caracterizada pela fasceíte necrotizante da região perineal, perianal e/ou genital, resultante de infecção polimicrobiana. O Hospital Otávio de Freitas (HOF), em Recife-PE, é
o único serviço público de emergência urológica do estado de Pernambuco,
sendo, portanto, referência para o tratamento dessa patologia. O objetivo
deste trabalho foi traçar um perfil dos pacientes tratados com Síndrome de
Fournier no HOF, além de avaliar características importantes do tratamento
prestado. Foram analisados 37 pacientes tratados no período de março de
2012 até maio de 2013, com média de idade de 51,7 anos(28-83 anos). Dess-
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Resultados: A sensibilidade(%) aos antibióticos a cada ano esta demonstrada na tabela seguinte:

es pacientes, 13(35,13%) apresentavam diabetes mellitus (sem diagnóstico
prévio ao internamento em 3). 8 pacientes(21,62%) relataram sintomas relacionados ao trato urinário inferior (severos em 5 e leves em 3). Frequência
de outras comorbidades encontradas: -etilismo(13,51%); -hipertensão arterial sistêmica(5,40%); -abscesso perianal(5,40%); -fimose(2,70%); -doença
arterial periférica(2,70%); -hepatopatia(2,70%); -hiperuricemia(2,70%); -tabagismo(2,70%); -bexiga neurogênica(2,70%). 1 paciente apresentou Síndrome de Fournier 3 dias após cirurgia de postectomia por parafimose. Em
28 pacientes(75,67%), 1 desbridamento cirúrgico apenas foi suficiente para
o tratamento adequado, enquanto, para 9(24,32%), 2 procedimentos foram
necessários. Nenhum paciente necessitou de 3 ou mais desbridamentos
cirúrgicos. A extensão da ressecção foi avaliada: -escroto em 24 pacientes(64,86%); -escroto/períneo em 5(13,51%); -escroto/períneo/abdome em
4(10,81%); -escroto/períneo/pênis em 1(2,70%); -pênis/púbis em 1(2,70%).
Colostomia protetora realizada em 3 pacientes(8,11%), cistostomia em
9(24,32%), sondagem vesical de demora uretral em 3(8,11%). Apenas 2 pacientes(5,40%) foram submetidos a reconstrução plástica genital no mesmo internamento. O tempo médio de uso de antibiótico (ATB) foi de 12,29
dias(6-26 dias). Frequência dos ATBs usados: -ciprofloxacina(62,16%);
-ceftriaxone(18,91%); -metronidazol(37,83%); -clindamicina(8,11%); -meropenem(8,11%); -piperacilina/tazobactam(2,70%); -linezolida(2,70%); -fluconazol(2,70%). Combinações de ATBs mais utilizadas: -ciprofloxacina+m
etronidazol(29,73%); -ceftriaxone+metronidazol(18,91%). Nenhum paciente
evoluiu ao óbito. Espera-se que este estudo possa contribuir para a confecção de protocolos de assistência à Síndrome de Fournier no HOF, melhorando, assim, o atendimento prestado.

2008

2009

2010

2011

2012

Ácido Nalidíxico

69,82%

67,52%

62,61%

64,95%

60,36%

Ácido Pipemídico

69,82%

67,66%

62,52%

64,93%

60,36%

Ciprofloxacina

79,67%

75,30%

70,85%

73,01%

68,63%

Norfloxacina

79,25%

75,44%

70,20%

73,01%

69,34%

Sulfametoxazol/
52,92%
Trimetroprim

48,23%

46,18%

51,04%

49,17%

Conclusão: Nesta amostra observou-se um aumento da resistência bacteriana progressiva aos antimicrobianos a semelhança de outros centros. As
taxas de resistência “in vitro” foram superiores a 20% para todos os antimicrobianos testados desde o primeiro ano de análise. Este padrão provavelmente decorre da utilização excessiva desses antimicrobianos em infecções
comunitárias e comprometem a eficácia da terapia oral empírica atualmente
empregada no tratamento da ITU.
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PERFIL DO CANCER DE PRÓSTATA NO ESTADO DE MATO GROSSO
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Palavras-chave: Câncer de próstata; biópsia de próstata; adenocarcinoma

ANÁLISE DO PERFIL DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DAS ESCHERICHIA COLI ISOLADAS EM AMOSTRAS DE URINA NA REGIÃO DE
FEIRA DE SANTANA – BA
ROSANE SILVA COUTINHO*; MARCIA CARVALHO BESSA; ERNESTO
PEREIRA OLIVEIRA; DANIELA TEIXEIRA LEAL BRAGA; NILMA LAZARA
ALMEIDA CRUZ; JOSE BESSA JUNIOR

Resumo:
Introdução: O câncer de próstata é o tumor sólido mais frequente no homem
e um dos principais em mortalidade. Com o advento do PSA (antígeno prostático específico) o diagnóstico precoce tornou-se uma realidade, através
de biópsias cada vez mais abrangentes, proporcionando um aumento considerável na incidência e consequentemente um tratamento curativo mais
efetivo.
Objetivos: Determinar as características do câncer de próstata no estado de
mato grosso, no ano de 2010, através da análise de dados histopatológicos
de pacientes submetidos á biópsia de próstata em clínica conveniada ao
Hospital Universitário Júlio Muller / UFMT.
Métodos: Análise retrospectiva de 231 laudos histopatológicos de pacientes
submetidos a biópsia de próstata de janeiro a dezembro de 2010. Tendo
como indicações pacientes com níveis plasmáticos de PSA ≥4,0 ng/ml ou ≥
2,5  ng/ml em pacientes com idade menos que 55 anos e/ou toque retal
alterado.
Resultados: Após análise de 231 biópsias, com média de 12 fragmentos por
biópsia observamos 98 (42,42%) casos de adenocarcinoma de próstata, 18
(7,79%) de PIN (Neoplasia intraepitelial), 11 (4,76%) de ASAP (Proliferação
atípica de pequenos ácinos), 29 (12,55%) de Prostatite, 14 (6,06%) de Atrofia
Glandular e 61 (26,41%) com características habituais (tecido normal). Nos
pacientes com Câncer de próstata a média de idade foi de 66,4 anos (43 - 86
anos). O Gleason predominante foi 6 o que corresponde a 57 casos (58,16%)
dos pacientes com câncer de próstata.
Conclusão: Observamos uma predominância do adenocarcinoma de próstata, com média de idade em torno da sexta década de vida, com escore
gleason predominante de 6 o que corrobora os dados da literatura mundial.

UEFS- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Infecção urinária; e.coli; resistencia antimicrobinos
Resumo: Introdução: A infecção do trato urinário (ITU) é uma doença de elevada prevalência em todo o mundo e decorre da colonização deste por
patógenos sendo a Escherichia coli o agente etiológico mais frequente, responsável por até 85% dos casos. A escolha da antibioticoterapia empírica
oral fundamenta-se no espectro e padrão de sensibilidade dos uropatógenos; eficácia clínica; tolerabilidade; efeitos adversos; custo e disponibilidade.
Observa-se um aumento da resistencia aos antimicrobianos mais comumente empregados empiricamente no tratamento das ITU, e a compreensão
destes aspectos é de grande importancia nas ações individuais e coletivas
de saúde.
Objetivo: Descrever o perfil de sensibilidade da E.coli isolada em exames bacteriológicos de urina(uroculturas) na região metropolitana de Feira de Santana
(BA) aos antibióticos orais comumente utilizados no tratamento empírico da ITU.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, observacional, partir da análise de
banco de dados de um laboratório de referência da cidade de Feira de Santana
(BA) no período de 2008 a 2012. Foram analisadas um total de 4.926 uroculturas
positivas , não hospitalares, no período de 2008 a 2012 que apresentaram como
uropatógeno cepas de E.coli
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EFEITO DO SILDENAFIL CITRATO NA PRÓSTATA DE RATOS EM MODELO EXPERIMENTAL DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA
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COMBINATION THERAPY WITH TADALAFIL AND FINASTERIDE
ONCE DAILY FOR 6 MONTHS IN MEN WITH LOWER URINARY TRACT
SYMPTOMS AND PROSTATIC ENLARGEMENT SECONDARY TO BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND,
PLACEBO-CONTROLLED TRIAL

Resumo:
A Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) é uma doença progressiva caracterizada por crescimento da próstata, ocasionado pelo aumento da proliferação
celular e ou diminuição do mecanismo apoptótico. Os inibidores da fosfodiesterase-5, são comumente utilizados para tratamento da disfunção erétil,
porém estudos recentes demonstram a utilização deste medicamento para
tratamento HPB/Sintomas do trato urinário inferior (LUT´s), possivelmente
devido sua influência no relaxamento da musculatura lisa prostática. Contudo, até o momento não se sabe se estes medicamentos podem alterar a
morfologia da próstata hiperplásica. Os ratos espontananeamente hipertensos (SHR), vêm sendo utilizados como importante modelo para hiperplasia
prostática. O objetivo deste estudo é avaliar os possíveis efeitos do sildenafil no tecido prostático, em modelo experimental de hiperplasia prostática
em ratos SHR. Foram utilizados 20 ratos SHR e 10 ratos Wistar Kyoto (Wky)
adultos, divididos em 3 grupos: Grupo Wky (10 ratos Wky gavados com
água); Grupo H (10 ratos SHR gavados com água) e Grupo HS (10 ratos SHR
gavados com Sildenafil, 1 mg/kg/dia). Todos os grupos receberam a gavagem durante 40 dias. Os animais foram mortos,os fragmentos das próstatas
retirados, fixados e processados por técnicas histológicas de rotina. Foram
realizadas técnicas histoquímicas e imunohistoquímicas para as análises
morfométricas dos seguintes parâmetros: Área dos ácinos(mm2), Altura do
epitélio(µm), Densidade de área (SV) de células musculares lisas (%), SV de
células em proliferação (%), SV parênquima prostático, SV de colágeno (%)
e SV estroma prostático e todos os resultados foram expressos em média ±
desvio padrão. As análises estatísticas foram realizadas através da ANOVA
seguida de pós-teste de Bonferroni. Houve uma diminuição de 10% da área
dos ácinos do Grupo HS em relação ao H e de 25% quando comparado ao
Wky. Na SV de células musculares e na altura do epitélio houve uma diminuição de 22% e 26% respectivamente do grupo HS em relação ao grupo H.
A proliferação celular estava aumentada nos grupos H e HS quando comparado com o grupo Wky. Com relação ao SV do parênquima houve uma
diminuição de 17% do grupo HS em relação ao grupo H. Na SV de colágeno
houve aumento significativo do Grupo H e HS em relação ao Wky. A densidade de área de estroma não estava diferente entre os grupos. O sildenafil
previniu parcialmente as possíveis alterações morfológicas ocasionadas pela
HPB em modelo experimental em ratos
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1.INSTITUTO H. ELLIS AND DEPARTMENT OF UROLOGY, IPIRANGA
HOSPITAL, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.ELI LILLY DO BRASIL, SAO
PAULO, SP, BRASIL; 3.UNIVERSITY OF TEXAS SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER, DALLAS, ESTADOS UNIDOS; 4.UROLOGY DEPARTMENT,
DOKUZ EYLUL UNIVERSITY MEDICAL FACULTY, DOKUZ EYLUL UNIVERSITY, KONAK, TURQUIA; 5.LILLY DEUTSCHLAND GMBH, BAD HOMBURG, ALEMANHA; 6.LILLY RESEARCH LABORATORIES, ELI LILLY AND
COMPANY, INDIANAPOLIS, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Benign prostatic hyperplasia; randomized controlled trial;
tadalafil
Resumo:
Introduction: Tadalafil once-daily (TAD) is indicated for erectile dysfunction (ED) and signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH).
Finasteride (FIN) is indicated for BPH in men with enlarged prostates.
BPH symptom improvement may occur within 1-2 wks with TAD and 6-12
months with FIN. While TAD improves ED, FIN may increase sexual dysfunction.
Objectives: To assess the effects of TAD or placebo co-administered with
FIN once-daily over 26 wks on urinary and sexual symptoms.
Methods: Men ≥45yrs old with an International Prostate Symptom Score
(IPSS) ≥13 and prostate volume ≥30mL were randomized to placebo
(PBO) with FIN 5mg (PBO/FIN; N=350) or TAD 5mg with FIN 5mg (TAD/
FIN; N=346) once daily for 26 wks. IPSS and International Index of Erectile
Function (IIEF) were analyzed using a mixed model for repeated measures. Treatment Satisfaction Scale (TSS-BPH) score was evaluated using
a van Elteren test stratified by region (EU/non-EU). Safety was assessed
throughout the study.
Results: TAD/FIN (vs. PBO/FIN) significantly improved total IPSS in all patients and all IIEF outcomes in sexually active patients with baseline ED
(203 TAD/FIN; 201 PBO/FIN) (Table). Total TSS-BPH score improved with
TAD/FIN (vs. PBO/FIN) at 26 wks (p=0.031), driven by satisfaction with efficacy (p=0.025). Most adverse events were mild to moderate. Ten cases
of ED and/or decreased/lost libido were reported for PBO/FIN and only 1
case of ED was reported for TAD/FIN.
Conclusions: TAD/FIN once daily improved ED and BPH symptoms as
well as treatment satisfaction in men with BPH and enlarged prostate.
Fewer sexual side effects were reported with TAD/FIN.

IIEF Erectile
Function

IIEF Intercourse
Satisfaction

IIEF Overall
Satisfaction

IPSS Total
Score

4

LSTD
95% CI

4.85
3.49, 6.21

1.82
1.18, 2.47

1.01
0.61, 1.40

-1.67
-2.43, -0.90

12

LSTD
95% CI

4.08
2.55, 5.60

1.59
0.88, 2.31

1.06
0.61, 1.51

-1.41
-2.27, -0.55

26

LSTD
95% CI

4.73
3.15, 6.31

1.98
1.23, 2.73

1.22
0.74, 1.69

-1.04
-1.93, -0.15
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RESULTADOS CLÍNICOS INICIAIS DA TÉCNICA “SANDUÍCHE” DE TRATAMENTO ENDOSCÓPICO PARA PRÓSTATAS DE GRANDE VOLUME: VAPORIZAÇÃO COM LASER DIODO 940NM ASSOCIADO COM RTU BIPOLAR
JOÃO PADUA MANZANO*1; JOSE RICARDO SILVINO2; GABRIEL MOULIN GOUVEA2; FREDERICO TEIXEIRA BARBOSA1; ADALBERTO ANDRIOLLO2; JOAQUIM
DE ALMEIDA CLARO2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL;
2.HOSPITAL EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hpb; vaporizacão; rtu bipolar
Resumo:
Introdução: Com o aumento da eficácia da terapia medicamentosa o tratamento cirúrgico da HBP esta sendo postergado. Cada vez mais pacientes
com próstatas de grandes volumes necessitarão de intervenção cirúrgica.
A associação de técnicas endoscópica com princípios diferentes surge
como alternativa à cirurgia aberta. Objetivo: Avaliar a eficácia e segurança

CI=confidence interval; LSTD=LS mean treatment difference for TAD/FIN (vs.
PBO/FIN). All p-values ≤0.022
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tion induced by 3 µM phenylephrine. Using 5-HT (1 µM), we also observed
proliferation inhibition after blocking 5-HT1AR. LDT66 (50 nM) had no cytotoxic effect per se, but it inhibited with similar efficacy BPH cell proliferation
induced either by phenylephrine and 5-HT (n = 5, P < 0.05, ANOVA followed
by post hoc Dunnet test). Moreover, LDT66 inhibited with high affinity (nM) rat
prostate contraction mediated by α1A-AR in vitro (data not shown) and at the
dose of 100 ug/kg (i.v.) it had a marginal effect on blood pressure similar to
tamsulosin.
Conclusion:  LDT66 is a high affinity antagonist of α1D-, α1A-AR and
5-HT1AR, devoid of hypotensive effect. LDT66 blocks adrenergic-mediated
prostate contraction and acts as an anti-proliferative agent in human stromal
cells. Therefore, LDT66 is potentially useful to develop new lead compounds
for BPH and LUTS treatment.
Support: FAPERJ, CNPq, CAPES

da técnica “sanduíche”, associação entre a vaporização com Laser Diodo
940nm(VP) e RTU bipolar plasmakinetic (RTU-PK), no tratamento cirúrgico
de próstatas de grande volume(>120 mL). Métodos: De dezembro de 2011
a Janeiro de 2013, 39 pacientes com próstatas maiores 120ml operados
pela técnica “sanduíche” tiveram dados coletados prospectivamente. Parâmetros pré e perioperatórios, complicações relacionadas à cirurgia e resultados clínicos foram documentados. A análise comparativa entre os dados pré
e pós-operatório foi realizada pelo teste t de Student pareado. Resultados: A
técnica do “sanduíche” foi realizada com sucesso em todos os pacientes,
sem complicações intra-operatórias. O volume médio ± DP da próstata foi
146,5ml ± 31,1(120-264mL). A média de tempo cirúrgico, necessidade de
irrigação vesical e do tempo de uso SVD foi 121,5 ± 30,2 minutos, 46,1%
e 33,7 ± 27,3 horas, respectivamente. A energia média de laser aplicada
foi de 419,4 ± 151,4 kJ. O tempo de internação foi de 26,9 ± 14,7 horas.
Taxa de reinternação nos primeiros 30 dias foi de 2,56% e de retratamento
de 2,56%. Estenose uretral e esclerose do colo vesical ocorreram em um
paciente (2,56%). Incontinência urinária transitória ocorreu em 1 paciente.
Cinco pacientes tiveram retenção urinária precoce(12,8%). Sintomas irritativos não foram significativos. Nenhum paciente necessitou de transfusão
sanguínea ou desenvolveu síndrome pós-RTU. Melhoras estatisticamente
significativas foram observadas em todos os parâmetros avaliados no pósoperatório, após 3 meses de seguimento: Qmax (3,9±2,8 vs 15,0±4,9mL/s;
p<0,0001), IPSS (28,7±4,5 vs 8,9±3,3; p<0,0001) IPSS-QoL (5,3±0,7 vs
1,5±1,2; p<0,0001), PVR (212,3±190,2 vs 13,9±17,6 mL; p<0,0001) and
PSA (4,9±2,4 vs 1,9±1,8 ng/mL; p<0,0001). Conclusão: A técnica “sanduíche” (VP+RTU-PK) para o tratamento da hiperplasia prostática benigna
em próstatas grandes é um procedimento eficaz e seguro e poderá ser uma
opção de tratamento menos invasiva do que a cirurgia aberta. No entanto,
novos estudos são necessários para confirmar estes dados.
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VAGINOPLASTIA COM ENXERTO TOTAL DE PELE EM MALHA PARA
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Resumo:
Introdução
Agenesia vaginal congênita é uma das características da síndrome de agenesia mülleriana, conhecida como Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser.
A técnica de McIndoe, popular para reconstrução vaginal usando pele de
espessura parcial mostrou desvantagens como contratura do enxerto, cicatrização inadequada da área doadora entre outros, estimulando a criação de
modificações desta e criação de novos métodos.
A nossa técnica combina as características da pele de espessura total com
o princípio da malha da pele, aumentando o tamanho do enxerto e reduzindo
as complicações no local doador. Este método tem sido utilizado em cirurgia
de transgenitalização em nosso serviço nos últimos 10 anos em cerca de 40
pacientes com bons resultados.
Objetivo
Descrever uma nova técnica e seus resultados funcionais para reconstrucão vaginal em pacientes com agenesia vaginal sem uso de segmentos intestinais.
Materiais e Métodos
Técnica Operatória
Após preparação intestinal prévia, posição de litotomia sondagem vesical,
é realizada incisão em forma de cruz no períneo até identificar a vagina rudimentar. A cavidade neovaginal é criada usando dissecção romba entre a
bexiga e o reto, em direção à cavidade peritoneal por cerca de 8 cm.
O enxerto de pele total de 15 x 4 cm, elíptico, é ressecado da região suprapúbica. O enxerto é preparado de maneira padrão com remoção de tecido
adiposo e após, incisado diversas vezes com lâmina número 11 de modo a
formar uma malha.
A malha é então suturada sobre um molde de silicone usando PDS 4.0.
Após realizar hemostasia da cavidade o molde com o enxerto é introduzido
na cavidade e a borda externa suturada à pele genital.
Resultados
Desde 2009 quatro pacientes com diagnóstico de síndrome de Rokitansky e
agenesia vaginal foram submetidas a vaginoplastia em nosso serviço.
O tempo médio de internação foi de 5 dias. Não houve complicação maior ou
necessidade de transfusão sanguínea.
O resultado mais relevante no pós operatório foi a funcionalidade da neovagina. Todas as pacientes referiram intercurso sexual satisfatório com acompanhamento mínimo de 6 meses. A profundidade média da vagina foi de
9cm. Não houve complicações relevantes nas áreas doadoras.
Conclusão
A técnica de reconstrução vaginal usando enxerto de pele total em malha
apresenta resultados funcionais positivos com mínima morbidade.
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LDT66 HAS ANTI-PROLIFERATIVE EFFECT IN BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA-DERIVED CELLS
CLAUDIA LUCIA MARTINS SILVA*1; FERNANDA CHAGAS-SILVA2; JÉSSICA
NASCIMENTO VIANA2; PEDRO AUGUSTO VASCONCELLOS REIS SOUZA3; LUIZ
EURICO NASCIUTTI4; FRANÇOIS NOËL5
1.UFRJ, ICB, PROGRAMA DE FARMACOLOGIA E INFLAMAÇÃO, RIO DE
JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.UFRJ, ICB, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 3.HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ, SERVIÇO DE UROLOGIA, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL; 4.UFRJ, ICB, PROGRAMA DE PESQUISA EM BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 5.UFRJ,
ICB, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Benign prostate hyperplasia; new drugs; cell proliferation
Resumo:
Introduction: Previously, LDT66 was synthesized (Dr. Luiz Romeiro, UnB) and
the pharmacological evaluation unveiled a potent antagonism of α1A-, α1Dadrenoceptors (AR) and serotonergic 5-HT1A receptors (5-HT1AR) acting as
a multi-target drug. The lower urinary tract symptoms (LUTS) are the major
complaint among aging men and are caused by benign prostatic hyperplasia
(BPH), a urological disorder usually treated with the selective α1A-AR antagonist tamsulosin. Nevertheless, some patients fail to monotherapy with this
blocker that doesn´t block cell proliferation. On the other hand, α1D-AR and
5-HT1AR have also been implicated in BPH since they contribute to prostate enlargement.
Aim: Evaluate in vitro the anti-proliferative effect of LDT66.
Methods: Prostate samples were collected from patients with LUTS secondary from BPH during transurethral resection; informed consent was obtained from all donors (Ethics Committee of UFRJ, CAAE-0029.0.197.000-05,
DFBC/ICB011). 1)Cell proliferation and viability assays: BPH primary stromal
cell culture was established. Cell proliferation was induced by phenylephrine and 5-HT (1-3 µM), in the absence or presence of 50 nM LDT3, LDT5,
BMY 7378 (α1D-AR antagonist) or p-MPPF (5-HT1AR antagonist) for 48h.
We performed functional MTT and Trypan Blue exclusion assays to investigate cell viability and proliferation. 2)Rat blood pressure was monitored in
vivo in anesthetized animals (sodium pentobarbital) using an invasive pressure transducer (ADInstruments, Australia).
Results: Blockage of α1D-AR (BMY 7378) prevented stromal cell prolifera-
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nas) foram divididos em quatro grupos: SC (dieta padrão, n=9), HF-S (dieta
rica em ácidos graxos saturados, n=10), HF-P (dieta rica em ácidos graxos
poliinsaturados, n=10) e HF-SP (dieta rica em ácidos graxos saturados e
poliinsaturados, n=10). Com 28 semanas, os animais foram sacrificados e o
sangue coletado. A resistência à insulina foi determinada pelo índice HOMAIR. Diferentes depósitos de gordura foram dissecados e pesados. A próstata
ventral foi dissecada e fixada para as análises histomorfométricas. Foram
realizadas técnicas de imunohistoquímica para a detecção de alfa-actina de
músculo liso e do antígeno nuclear de proliferação celular. Os dados foram
analisados por one-way ANOVA e pós-teste de Bonferroni, com p<0,05. Todos os grupos hiperlipídicos apresentaram aumento de massa corporal
(p<0,0001) e das massas dos depósitos de gordura epididimária (p=0,0004),
retroperitonial (p=0,0001) e subcutânea (p<0,0001) em relação ao grupo
SC. Os grupos HF-S e HF-SP apresentaram aumento dos níveis séricos de
glicose (p=0,006), insulina (p=0,003) e colesterol total (p=0,002), além de um
quadro de resistência a insulina (p=0,003) em comparação ao grupo SC.
A área acinar (p<0,0001), a altura epitelial (p=0,001) e a densidade de área
do lúmen (p<0,0001) foram maiores no grupo HF-SP em relação aos outros
grupos. A densidade de área do epitélio (p<0,0001) e a proliferação celular
epitelial (p=0,0007) foram maiores nos grupos HF-P e HF-SP que no grupo
SC. Todos os grupos hiperlipídicos apresentaram incremento na densidade
da área do tecido conjuntivo (p<0,0001), na densidade de área das células
musculares lisas (p=0,0003) e na proliferação celular estromal (p=0,0003) em
comparação ao grupo SC. Portanto, independentemente da resistência à
insulina, os ácidos graxos poliinsaturados (óleo de canola) promoveram o
aumento da proliferação celular epitelial e estromal. Em contrapartida, os
ácidos graxos saturados (banha de porco) influenciaram apenas a proliferação estromal.
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COMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO USO DE SONDA VESICAL DE DEMORA PRÉ OPERATÓRIA À PROSTATECTOMIA ABERTA, NO TRATAMENTO DA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA.
ARIÊ CARNEIRO*; MARCEL ARANHA SILVEIRA; RODRIGO DAL MORO AMARANTE; CARLOS RICARDO BAUTZER; PAULO KOIUITI SAKURAMOTO; ANTONIO
CARLOS LIMA POMPEO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hiperplasia prostática benigna; prostatectomia aberta; sonda vesical de demora
Resumo:
Introdução: a hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma condição que
acomete mais de 50% dos homens maiores de 60 anos. Atualmente, a
ressecção transuretral de próstata (RTUp) é considerada o método cirúrgico
“padrão ouro” para glândulas com volume estimado menor que 75 gramas.
Próstatas maiores e no caso de indisponibilidade de equipamento endourológico, o tratamento de escolha é a cirurgia aberta. No Brasil, visto à indisponibilidade de recursos tecnológicos, apenas 30% dos pacientes têm
acesso ao tratamento endourológico e um percentual considerável observa
complicações relacionadas ao retardo no diagnóstico para início do tratamento direcionado. Dentre tais complicações, a retenção urinária com a
necessidade de sondagem vesical de demora (SVD) por longos períodos
destaca-se como condição frequente em nosso meio, e que pode determinar
intercorrências intra, peri ou pós operatórias. A relação entre pacientes sondados e complicações infecciosas pós RTUp já é descrita pela literatura. No
entanto, relatos de eventos relacionados entre esta condição e a cirurgia aberta não foram encontrados. Objetivos: avaliar complicações em pacientes
com (CSVD) e sem (SSVD) sondagem vesical de demora pré operatória, submetidos à prostatectomia aberta para o tratamento de HPB. Métodos: série
prospectiva de pacientes portadores de HPB com volume estimado de 75g,
submetidos à prostatectomia aberta nos serviços vinculados à Disciplina de
Urologia da Faculdade de Medicina do ABC, no período de abril de 2011 a
junho de 2013. O seguimento mínimo para inclusão foi de 3 meses, num
total de 65 homens, sendo 63,1% em uso de SVD. Resultados: o tempo
médio de sonda foi de 6,38 meses. A análise demográfica foi semelhante
entre os grupos. Não houve diferença estatística em nenhum dos aspectos
avaliados: média de dias de internação (SSVD:4,59 vs CSVD:4,62), irrigação (SSVD:2,65 vs CSVD:2,64), dreno (SSVD:3,35 vs CSVD:3,06), sondagem
pós operatória (SSVD:8,94 vs CSVD:9,29) e sangramento (SSVD:1082 ml vs
CSVD:1086ml). Em relação às complicações, observou-se maior incidência no grupo com SVD, no entanto, também sem significância estatística
(SSVD:44,4% vs CSVD:50%). Dentre os quadros infecciosos, destaca-se a
infecção do trato urinário (SSVD:2 casos vs CSVD:6) e de ferida operatória
(SSVD:0 vs CSVD:1 caso). Conclusão: o uso de SVD prévia não acarreta
morbidade intra ou pós operatória relacionada à prostatectomia aberta para
o tratamento de HPB.
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IMPACTO DO USO DE INIBIDORES DA 5-ALFA REDUTASE NA PROSTATECTOMIA ABERTA PARA O TRATAMENTO DA HPB
ARIÊ CARNEIRO*; LEONARDO MONTE LINS; FERNANDA BATISTINI YAMADA;
PEDRO HERMINIO FORSETO; PAULO KOIUITI SAKURAMOTO; ANTONIO CARLOS
LIMA POMPEO
DISCIPLINA DE UROLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hiperplasia benigna da prostata; sangramento; complicações
Resumo:
Introdução: O tratamento cirúrgico para pacientes portadores de Hiperplasia
Prostática Benigna (HPB) está indicado em casos de falha no tratamento
medicamentoso, insuficiência renal com dilatação da via excretora, retenção
urinária aguda, infecções ou hematúria recorrentes, litíase vesical e sintomatologia grave. O tratamento cirúrgico de escolha é a ressecção transuretral
da próstata (RTUp), no entanto, em casos com próstata com volume estimado maior que 75 gramas a prostatectomia aberta é a primeira opção.
Sabe-se que o uso de inibidores de 5-alfa redutase (I5-AR) está relacionado
com diminuição do volume prostático e redução do sangramento em pacientes submetidos em RTUp.   Objetivos: Avaliar o impacto do uso prévio
de inibidores da 5-alfa redutase (I-5AR) na prostatectomia aberta para o
tratamento da HPB. Métodos: Série prospectiva de pacientes portadores de
HPB com próstata de volume estimado maior que 75 gramas, submetidos a
prostatectomia aberta, nos serviços vinculados à Disciplina de Urologia da
Faculdade de Medicina do ABC no período de abril de 2011 a junho de 2012.
Foram incluídos pacientes com seguimento mínimo de 3 meses. Pacientes
com e sem uso prévio de I-5AR foram avaliados em relação a tempo de
cirurgia, dias de internação, dias de irrigação e sonda vesical de demora
(SVD), dias de dreno, sangramento, IPSS, complicações gerais e dificuldade
técnica. Resultados: Foram incluídos 65 pacientes sendo que 55,4% fizeram
uso de I5-AR (Grupo A) e 44,6% não o fizeram (Grupo B). A média de tempo
de uso de I5-AR foi de 26,3 meses. Não foi encontrado diferença estatisticamente significativa nas análises: média de tempo cirúrgico (A:130 min versus
Grupo B: 124 min), dias de internação (A: 5,2 versus B: 4,3), dias de irrigação
(A:2,6 versus B: 2,7), dias de SVD (A:8,9 versus B:8,6), dias de dreno (A:3,2
versus B:3,1), sangramento (A:983 ml versus B:1090 ml), IPSS (A:3,8 versus
B:6,6) e complicações gerais (A:23 versus B:30). Quanto à dificuldade técnica 27 pacientes (54%) apresentaram baixa dificuldade técnica (A:9 versus
B:18 ), 17 apresentaram moderada dificuldade (A10 versus B:7) e 5 apre-
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DIETAS RICAS EM ÁCIDOS GRAXOS SATURADOS E/OU POLIINSATURADOS INDUZEM ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS NA PRÓSTATA VENTRAL
DE RATOS
ANGÉLICA FURRIEL*; PAMELLA CAMPOS-SILVA; JORGE LUIZ MEDEIROS-JR;
BRUNA DA SILVA LOUREDO PEREIRA; FRANCISCO JOSÉ BARCELLOS SAMPAIO; BIANCA MARTINS GREGÓRIO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL.
Palavras-chave: Próstata; dieta hiperlipídica; rato
Resumo:
Alguns estudos têm relacionado a obesidade e as suas comorbidades associadas com alterações nos órgãos do sistema urogenital, tais como a
próstata. Este trabalho tem por objetivo avaliar a influência da qualidade dos
lipídios dietéticos sobre o metabolismo de carboidratos e a morfologia da
próstata ventral de ratos aos sete meses de idade. 39 ratos Wistar (12 sema-
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sentaram alta dificuldade (A:3 versus B:2). Apenas em 1 paciente, do grupo
B, não houve dificuldade técnica. Conclusão: O uso prévio de I5-AR não
apresentou impacto peri-operatório na prostatectomia aberta no tratamento
da HPB.

prognóstico da doença vesical em estagio final. Em pacientes com hiperreflexiva, com pequena capacidade e / ou de baixa complacência vesical, a
ampliação vesical (segmentos intestinais / ureter) é uma opção. Para aqueles
que são incapazes de realizar cateterismo intermitente limpo através da uretra, um estoma cutâneo continente pode ser oferecida.
Objetivo: Analisar e comparar resultados de pacientes submetidos à ileocistoplastia pela técnica de Macedo com resultados de pacientes submetidos
a ileocistoplastia convencional e derivação urinaria pelo princípio de Mitrofanoff
Métodos: Nos revisamos e comparamos retrospectivamente 27 pacientes
submetidos a cistoplastia de aumento associado a procedimento de derivação urinária continente – Macedo (18) e Mitrofanoff (9), no período de janeiro
de 2004 a janeiro de 2013, num seguimento mínimo de 8 meses.
Resultados: Características analisadas foram mediana da idade (20,6 vs 16,1
anos), tempo cirúrgico médio (241,5 vs 235,3 minutos), tempo médio de internação (16,1 vs 21,5 dias), taxa de reinternação em 30 dias (16,7 vs 22,2%)
e complicações pós operatórias: complicações do estoma (11,1 vs 22,2%),
fístula urinária (16,7 vs 22,2%) e taxa de continência (66,7 vs 44%).
Conclusão: A ileocistoplastia associado a derivação urinária pelo princípio
de Mitrofanoff é o tratamento standard para os pacientes com doença vesical em estagio final e capacidade vesical reduzida. Os resultados analisados
pela técnica descrita por Macedo são comparáveis a outros tratamentos
“padrão-ouro”, com a vantagem de ser mais simples (evita a apendicotomia
e a anastomose apendicovesical), tendo a possibilidade de poupar o apêndice para outros usos (Malone – enema anterógrado continente), bem como
excluindo a necessidade de criar um canal de Monti, sendo uma opção excelente em pacientes apendicectomizados
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EXPERIÊNCIA INICIAL COM O POSICIONAMENTO DORSO LATERAL DE
ENXERTOS DE MUCOSA ORAL, ATRAVÉS DO ACESSO PERINEAL, NO
TRATAMENTO DE ESTENOSES DE URETRA PENIANA
TÁCIO VIEIRA*1; PABLO DIOGO ALVES1; FILIPI HEINZ1; MAURICIO RUBINSTEIN1; IRINEU RUBINSTEIN1; ANDRE GUILHERME LAGRECA CAVALCANTI2
1.UNIRIO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.UNIRIO E HFCF, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Uretra; penis; uretroplasti
Resumo:
Introdução e Objetivos: Uretroplastia utilizando o enxerto de mucos bucal
(EMO) tornou-se uma técnica popular no manejo de estenoses de uretra
anterior. Excelentes resultados foram reportados com o uso deste tipo de
técnica, tanto com o posicionamento do enxerto ventral ou dorsal, principalmente para estenoses na uretra bulbar. Durante a última década é possível
observar na literatura um aumento do interesse no uso de enxertos também
no manejo de estenoses de uretra peniana. Os autores apresentam a experiência inicial no manejo de estenoses de uretra utilizando o posicionamento dorso-lateral do enxerto de mucosa oral, através do acesso perineal,
em pacientes com estenoses de uretra peniana.
Material e Métodos: Os prontuários de 13 pacientes submetidos a uretroplastia para o manejo de estenoses de uretra peniana entre Janeiro de 2009
e Dezembro de 2012 foram avaliados. Todos os pacientes realizaram seguimento através da análise dos sintomas e avaliação de fluxo máximo com um
período mínimo de seguimento de 6 meses. A idade média dos pacientes era
de 47,8 anos ( 35 a 72 anos). O tamanho da estenose variou de 1,5 cm a 7
cm ( média de 4 cm). Todos os pacientes foram submetidos ao mesmo procedimento cirúrgico: 1. abordagem perineal, 2. exposição da haste peniana
e da uretra através da incisão, 3.dissecção lateral da uretra, 4. realização de
uma uretrotomia dorsal, 5.posicionamento do enxerto.
Resultados: Recorrência foi observada em apenas 1 paciente ( 7,7%). Dois
pacientes (15,4%) apresentaram queixas de deformidade peniana, porém
sem impacto na qualidade da atividade sexual. Não foi observado o desenvolvimento de fístulas. Complicações menores como hematomas, deiscências de pele e infecção cutânea foram observadas em 4 pacientes (30,8%).
Conclusão: A avaliação inicial demonstra que o acesso perineal com posicionamento dorso-lateral do EMO é um procedimento eficaz, fácil e “minimamente invasivo” no manejo de casos selecionados de estenose de uretra
peniana.
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PROSTATECTOMIA ABERTA NO TRATAMENTO DA HPB NO SÉCULO 21:
PROCEDIMENTO NECESSÁRIO, SEGURO E EFICAZ
ARIÊ CARNEIRO*; MARCEL ARANHA SILVEIRA; RODRIGO DAL MORO AMARANTE; JOSE FERREIRA GROHMANN; PAULO KOIUITI SAKURAMOTO; ANTONIO
CARLOS LIMA POMPEO
DISCIPLINA DE UROLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hiperplasia benigna da prostata; prostatectomia; prostata
Resumo:
Introdução: a hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma condição que
acomete mais de 50% dos homens maiores de 60 anos. Atualmente, a
ressecção transuretral de próstata é considerada o método cirúrgico “padrão
ouro” para glândulas com volume estimado menor que 75 gramas. Próstatas
maiores e no caso de indisponibilidade de equipamento para a ressecção
endoscópica, o tratamento de escolha é a cirurgia aberta. No Brasil, visto
à indisponibilidade de recursos tecnológicos, apenas 30% dos pacientes
têm acesso ao tratamento endourológico e um percentual considerável observa complicações relacionadas ao retardo no diagnóstico para início do
tratamento direcionado. Tal situação demonstra o importante papel da prostatectomia aberta em nosso meio, ainda no século 21. Objetivos: avaliar a
eficácia da prostatectomia aberta quanto à melhora clínica dos sintomas relacionados ao trato urinário inferior; bem como sua segurança no tratamento
da HPB. Métodos: série prospectiva de pacientes com volume prostático
estimado de 75g, submetidos à prostatectomia aberta para o tratamento da
HPB, nos serviços vinculados à Disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC, no período de abril de 2011 a junho de 2013. O seguimento
mínimo para inclusão foi de 3 meses, em um total de 65 homens. Resultados:
Foram incluídos 65 pacientes com seguimento médio de 12,35 meses com
tempo médio dos sintomas de 50 meses. Os principais fatores relacionados
a indicação cirúrgica foram: retenção urinária aguda (53,3%) e falha do tratamento clínico (21,5%), a dificuldade técnica global foi, avaliada como baixa
(56,4%), moderada (39,3%) e difícil (3,6%), o tempo cirúrgico médio foi de
126 minutos com média de sangramento de 1044 ml e necessidade de transfusão sanguínea em 0,06% dos casos; 47,6 % dos pacientes apresentaram
complicações, sendo em 77% leve (Clavien 1 ou 2) e em 12% (4 casos)
com necessidade de reintervenção cirúrgica (Clavien 3b) e nenhum paciente apresentou complicação grave (Clavien 4). A necessidade de procura
ao serviço de pronto socorro foi de 9,2% e, 93,8% apresentavam-se continentes ao final do seguimento. Os sintomas apresentaram melhora efetiva,
com IPSS e fluxo máximo final médio de 5,56 e 22 ml/s, respectivamente.
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COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA DERIVAÇÃO URINÁRIA CONTINENTE ASSOCIADO AO RESERVATÓRIO ILEAL PELA TÉCNICA DE
MACEDO COM ILEOCISTOPLASTIA ASSOCIADO AO PRINCÍPIO DE MITROFANOFF
PATRIC MACHADO TAVARES*; TIAGO ELIAS ROSITO; MILTON BERGER; BRASIL
SILVA NETO; NICOLINO CESAR ROSITO; JADY WROBLEWSKI XAVIER
HCPA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Ileocistiplastia; derivação; mitrofanoff
Resumo:
Introdução: Em pacientes com disfunção do trato urinário inferior, o principal
objetivo é a preservação da função renal e prevenção de infecção do trato
urinário, com a continência urinária como objetivo secundário. Após falha
do tratamento conservador (cateterismo intermitente limpo e farmacoterapia) a derivação urinária deve ser considerada. O desenvolvimento de novas
técnicas de ampliação vesical e o cateterismo intermitente tem mudado o
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cal em estagio final. O princípio de Mitrofanoff, usado com apêndice cecal
ou condutos eferentes, oferece a possibilidade de acesso fácil para o cateterismo intermitente limpo (CIL) a bexiga ou ao reservatório. As indicações
são desordens vesicais que causem diminuição da capacidade vesical e que
necessitem de CIL.
Objetivo: Analisar os resultados cirúrgicos e comparar com os dados da literatura
Métodos: Revisar os resultados de 18 pacientes submetidos à derivação
urinária continente com a técnica de Macedo no período de janeiro de 2007
a janeiro de 2013
Resultado: A média de idade foi de 21 anos (5-57). A doença primária foi
meningomieolocele (12), estenose de uretra (2), trauma raquimedular (2),
Doença de Guilan Barre (1) e mielite transversa (1). 61,1% dos pacientes
não tiveram o colo vesical fechado. O tempo cirúrgico médio foi de 241.5
minutos (182-380).O tempo médio de internação foi de 16,1 dias (7-60).
Complicações observadas foram estenose do estoma (2), fístula urinária (3),
incontinência urinaria (5), obstrução intestinal (2) e ITU (3)
Conclusão: Os resultados são comparáveis a outros tratamentos “padrãoouro”, com a vantagem de ser mais simples, mais rápido e poupando o
apêndice para outros usos (Malone – enema anterógrado continente), bem
como excluindo a necessidade de criar um canal de Monti. Esta é a primeira
publicação de série de casos onde foi realizada esta técnica, excetuando as
publicações do autor da técnica

Conclusão: a prostatectomia aberta apresenta-se como importante opção
de tratamento cirúrgico para HPB, determinando melhora clínica significativa
com baixa morbidade.
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RESULTADOS DE 18 PACIENTES SUBMETIDOS À DERIVAÇÃO URINÁRIA
CONTINENTE PELA TÉCNICA DE MACEDO
PATRIC MACHADO TAVARES*; TIAGO ELIAS ROSITO; CATIUCIA CARNEIRO LOPES HOMMERDING; MILTON BERGER; BRASIL SILVA NETO
HCPA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Derivação ; urinaria; continente
Resumo:
Introdução: O desenvolvimento de novas técnicas de ampliação vesical e o
cateterismo intermitente limpo tem mudado o prognóstico da doença vesi-
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AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA MICÇÃO DE RATAS APÓS A ADMINISTRAÇÃO DO INIBIDOR SELETIVO S-METIL-TIO-CITRULINA (L-SMTC)
POR VIA INTRATECAL E INTRACEREBROVENTRICULAR

14:00

JEOVA NINA ROCHA*
UROLOGIA - FMRP-USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: s-metil-l-tio-citrulina, intratecal, intracerebroventicular,.; larginina, esfíncter uretral,; sintase de óxido nítrico

[744]

PREVALÊNCIA DOS DIFERENTES TIPOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA
NA POPULAÇÃO IDOSA ATENDIDA PELAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE DA CIDADE DO RECIFE: ESTUDO DE BASE POPULACIONAL

Resumo:
Objetivo: Avaliar o efeito da isoforma neuronal (nNOS) sobre a bexiga e o
esfíncter uretral externo
Metodologia: sonda coaxial foi implantada na uretra proximal de ratas
(anestesia: uretana 1.0 g/kg, s.c.) para medir a pressão uretral com infusão
continua de salina, a um fluxo de 0,075 ml/min. Simultaneamente foi feita
também a medida da pressão isovolumétrica da bexiga. Foram constituídos
dois grupos de animais. No grupo I, cateter intratecal (i.t.) implantado no dia
do experimento; no grupo II, cânula intracerebroventricular (i.c.v.) implantada
5-6 dias antes do experimento. Esses animais foram tratados com L-SMTC
e Arginina (L-ARG), injetados lentamente por via i.t. ou i.c.v
Resultados: Observou-se que o grupo tratado com L-SMTC por via i.t. apresentou uma inibição completa ou parcial do relaxamento do esfíncter uretral
e inibição total das contrações do detrusor. As funções do esfíncter uretral e
do detrusor foram restabelecidas após a administração de L-ARG. Quando a
administração da L-SMTC foi feita por via i.c.v., houve elevação significativa
da linha de base da pressão intrauretral (tônus), preservando-se a função de
relaxamento do esfíncter e das contrações do detrusor, funções similares às
das ratas do grupo controle. Após a administração de L-ARG, verificou-se
redução significativa do tônus uretral.
Conclusões: Os resultados indicam que, em ratas anestesiadas com uretana, L-SMTC, administrado por via i.t., inibe as contrações do detrusor e
o relaxamento do esfíncter uretral; mas quando administrado por i.c.v. aumenta o tônus do esfíncter, sem alterar a função da bexiga. Essas alterações
foram revertidas pela administração de L-ARG. A hipótese é que o óxido
nítrico i.t. age como neurotransmissor e na região supraespinhal tem uma
ação modulatória

LUIZ HENRIQUE CARVALHO SIMÕES DE MELO*; REGINA PACIS NOGUEIRA DO
NASCIMENTO; FABIA MARIA DE LIMA; MARILIA SIQUEIRA CAMPOS ALMEIDA;
RICARDO ARRAES DE ALENCAR XIMENES; GERALDO DE AGUIAR CAVALCANTI
HUOC/UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; idosos; estudos de prevalência
Resumo:
Introdução: A incontinência urinária (IU) é uma condição comum na população geriátrica. Poucos estudos de prevalência, entretanto, têm sido desenvolvidos em nosso país por busca ativa na comunidade.
Objetivo: Estimar a prevalência dos diferentes tipos de incontinência urinária
e o seu impacto na qualidade de vida da população idosa de Recife.
Método: Trata-se de um estudo de prevalência de base populacional, tipo
observacional, transversal e comparativo. A população do estudo foi composta por idosos de ambos os sexos, residentes em domicílios atendidos
por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na cidade do Recife. Para o processo de seleção, foi utilizado técnica de amostragem por conglomerado
de múltiplos estágios, que envolve uma seqüência de estágios de sorteios
aleatórios. Os domicílios visitados rotineiramente por ACS foram ordenados
de forma aleatória, sendo o questionário ICIQ-SF aplicado sempre que na
lista gerada fosse constatada a existência de pelo menos um idoso no domicílio. O ICIQ-SF definiu o tipo de incontinência urinária como incontinência
urinária de esforço (IUE), incontinência urinária de urgência (IUU), incontinência urinária mista (IUM). O teste do q-quadrado e análise de variância foram
utilizados para os estudos comparativos.
Resultados: Foi realizada busca ativa, por visitas, ao lar de 618 idosos de
ambos os sexos, residentes no município de Recife. Um total de 41,6% dos
536 idosos entrevistados referiram IU. A prevalência da IU mostrou-se maior
no sexo feminino (p=0.003). Houve aumento da sua prevalência com o avançar da idade (p=0.002) e associação entre a presença de diabetes mellitus e
IU foi também observada (p=0.02). A incontinência por urgência miccional
(IUU) representou a maioria dos casos em ambos os sexos. Os dados obtidos em cada tipo de incontinência estão discriminados na tabela 1.
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ESTUDO DO REFLEXO DA MICÇÃO (CISTOMANOMETRIA E HISTOLOGIA) DE RATAS SUBMETIDAS A TRANSPLANTE DE BEXIGA

Tabela 1 - Prevalência da IU por Tipo e Gênero

JEOVA NINA ROCHA*

Masculino
Nº / %

Feminino
Nº / %

Total
Nº / %

IUE

1 / 2,7

38 / 20,4

39 / 17,5

IUU

26 / 70,3

79 / 42,5

105 / 47,1

IUM

10 / 27,0

68 / 36,6

78 / 35,0

Total

37 / 100,0

186 / 100,0

223 / 100,0

UROLOGIA - FMRP-USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Autotransplante de bexiga; alotransplante de bexiga, ; cistomanometria
Resumo:
Objetivo: Avaliação cistomanométrica e histológica da bexiga após auto- e
alotransplante em ratas
Metodologia: Foram constituídos dois grupos: (A) – autotransplante vesical
(ratas Wistar) com dois subgrupos: R1 (controle) e R2 (cirúrgico); (B) – Alotransplante vesical (ratas SHR) com três subgrupos: T1(controle); T2 (30 dias
de transplantado); e T3 (60 dias de transplantado). Após a cistectomia, as
bexigas foram imersas em NaCl (0,15 M; 4 ºC, e depois feito o transplante.
Os animais foram submetidos a uma avaliação cistomanométrica com per-

Os escores do ICIQ-SF foram de 3,95 ± 5,43; 8,52 ± 5,31 e 12,93 ± 6,2 para
os indivíduos que referiram IUE, IUU e IUM, respectivamente (p < 0,0001).
Conclusão: A população idosa de Recife de ambos os sexos apresenta uma
alta prevalência de IU, principalmente quando ocorre por urgência miccional.
Um impacto importante na qualidade de vida é observado nos casos de IUM.
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Resumo:
Introdução: A incontinência urinária masculina de esforço(IUE) habitualmente
se desenvolve como consequência ou sequela de uma intervenção cirúrgica prostática. Esses tipos de cirurgias podem ter efeitos não desejados
na qualidade de vida e na expectativa dos pacientes. Na última década as
intervenções de compressão do bulbo uretral tem sido utilizadas com êxito
no tratamento da incontinência urinária de esforço masculina. O tratamento
cirúrgico da incontinência urinaria de esforço pós prostatectomia inclui as
injeções transuretrais, o esfíncter urinário artificial e as operações de sling
bulboutretral (Argus).
Objetivo: Este trabalho mostra a nossa experiência no manejo da IUE
após prostatectomia radical aberta(PTR) e ressecção transuretral de
próstata(RTUp) com a instalação do sling uretral ajustável (Argus), dando ênfase na eficácia desse tratamento, índice de rejeição da prótese e satisfação
objetiva e subjetiva quanto a qualidade de vida do paciente.
Materias e Metodo: Foram analisados 22 pacientes com IUE, sendo 18 após
PTR e 4 pacientes após RTUp que foram submetidos a colocação do Argus,
no período de maio de 2010 a maio de 2013. Onde comparamos a melhora
da qualidade de vida objetiva e subjetiva, índice de complicações, a quantidade de perda urinária após a cirurgia do Argus.
Resultados: Dos 22 pacientes analisados, 19 (86,36%) evoluiram com melhora significativa dos sintomas de perda urinaria referindo melhora na qualidade de vida objetiva e subjetiva dos sintomas, não apresentando taxa de
rejeição a prótese, evoluindo sem perdas. Um(4,54%) paciente originário de
outro serviço evoluiu com rejeição da prótese por quadro infeccioso local,
sendo submetido a troca do Argus após controle do quadro de infecção,
porém apresentando novo quadro infeccioso, sendo optado por retirada de
prótese. Dois(9,09%) pacientes não obteve resposta ao tratamento mantendo quadro de incontinência de esforço, sem melhora com colocação do
sling ajustável, permanecendo com índice de satisfação objetiva e subjetiva
igual ao pré-operatório.
Conclusão: o sling uretral ajustável (Argus) é um método eficaz e seguro para
resolver a incontinência urinaria de esforço masculina pós cirurgia prostática,
é uma técnica simples e com bons resultados que permite ao paciente
recuperar sua qualidade de vida e voltar a realizar suas atividades habituais
imediatamente.

fusão vesical de 0,08 ml/min. Em seguida, foi feita a eutanásia, seguida de remoção da bexiga para o estudo histológico
Resultados – As bexigas eram viáveis, sem sinais de necrose, retração ou incrustrações. Houve boa revascularização e, à microscopia, tecido vivo, indicando boa oxigenação. Ausência de fístula na anastomose ou extravasamento
de urina par a cavidade abdominal. Preservada a função de armazenamento e
micção após 30 e 60 dias de evolução (Fig. 1,2). Não houve alterações significativas entre os parâmetros estudados nos grupos R1 e R2, mas diferença significativa na amplitude máxima da pressão vesical entre T1 e T2, entre T1 e T3, mas
não entre T2 e T3. Verificou-se diferença significativa no intervalo miccional entre
os grupos T1 e T3 e entre T2 e T3, mas não entre T1 e T2. Não ocorreu diferença
significativa em relação à duração entre T1 e T2 e T2 e T3, mas houve entre T1 e
T3 (Fig. 3,4). Não houve alterações histológicas importantes.
Conclusões – O transplante de bexiga mostrou-se viável em ratas tanto do
ponto de vista anatômico quanto funcional. Os resultados indicam que houve
regeneração estrutural e funcional das bexigas transplantadas, presumindo-se
que fatores de crescimento do endotélio vascular e fatores da neurogênese são
ativados e envolvidos no processo de preservação ou sobrevivência do órgão
transplantado
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ESTUDO DO TRATO URINÁRIO INFERIOR APÓS A ESTIMULAÇÃO DO
SISTEMA NERVOSO AUTONÔMICO (SIMPÁTICO E PARASSIMPÁTICO)
E DO NERVO PUDENDO
JEOVA NINA ROCHA*
UROLOGIA - FMRP-USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Neuroestimulação; neuromodulação; bexiga disfuncional,
microeletrodos
Resumo:
Objetivo – identificar áreas mais apropriadas para tratar disfunções vesicouretrais mediante a técnica da neuroestimulação/neuromodulação
Metodologia - Ratas, Wistar, pesando 250-290 g, anestesiadas com uretana
(1.2 g/kg, s.c.), foram operadas para a implantação de um eletrodo ultrafino, em
diferentes regiões envolvidas na função do trato urinário inferior. Os parâmetros
foram padronizados para a aplicação dos estímulos elétricos. Implantou-se um
cateter duplo lúmen na uretra para perfusão e registrar a pressão uretral. Outro
cateter (PE-50) implantado na bexiga para medir a sua pressão isovolumétrica.
Resultados – com o eletrodo colocado nas adjacências dos segmentos L6-S1,
ocorreram contrações do detrusor, frequentes, por tempo prolongado. Houve
inibição do detrusor e do esfíncter quando o eletrodo foi implantado adjacente
aos segmentos medulares T10-T12. Semelhante resposta foi obtida quando a
estimulação foi do nervo pudendo, facilitando uma resposta dissinérgica vesicouretral transitória. O eletrodo colocado nos cornos dorsais da medula espinhal
(segmentos L6-S1) causou um processo de desmodulação neuronal, aumento
da pressão uretral e inibição do detrusor, e posterior dissinergia. Quando o eletrodo foi implantado nos cornos ventrais, houve alterações transitórias (inibição)
somente após 20 min da estimulação.
Conclusão – as observações indicam que pode ser um modelo terapêutico colocado como alternativa para tratamento de patologias vesicouretrais funcionais.
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DIAGNOSIS OF BLADDER NECK DYSFUNCTION WITH ULTRASONOGRAPHY
BRENO GUSMÃO FERRAZ*1; ERICLEIDE NUNES BRASIL2; ANGELY ANNY DE
CASTRO ALENCAR2
1.INSTITUTO UNIVERSITÁRIO ITALIANO DE ROSARIO, ROSARIO, ARGENTINA; 2.FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO, SERRA TALHADA, PE,
BRASIL.
Palavras-chave: Diagnosis; bladder neck dysfunction; ultrasound
Resumo:
Bladder neck dysfunction is a poorly understood non-neurogenic condition
defined as an incomplete opening of the bladder neck during voiding. Characteristically, patients complain of symptoms for a long time until the correct
video-urodynamic study. Indirectly, the diagnosis can be based on complains
associated with obstructive urodynamic, with cystoscopy showing obstructed bladder neck, and normal urethra and prostate. We describe ultrasound
sign that suggests primary bladder neck obstruction. We described the findings of six patients treated for primary bladder neck dysfunction in an public
health service, who were submitted to urodynamic, transrectal ultrasound
and cystoscopy. Dates were collected through records analysis. Six patients with long-time lower urinary tract symptoms (LUTS) associated with
the finding of obstructive urodynamic with normal prostate and urethra were
studied. All patients undergone transrectal ultrasound with the evaluation of
internal prostate gland based on the sign described by the author (picture 1).
Confirming the anatomic description based on ultrasound, the patients were
submitted to a uretho-cystoscopy with the finding of normal prostate associated with hypertonic bladder neck (picture 2). They were initially treated
with alpha-adrenergic blockers, but three of them became refractory to the
medical treatment. They were submitted to transurethral incision of the bladder neck with good response in three months of follow-up. The diagnosis of
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CIRURGIA DE SLING MASCULINO AJUSTÁVEL(ARGUS) PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO EM PACIENTES PÓS PROSTATECTOMIA RADICAL ABERTA E RESSECÇÃO TRANSURETRAL DE PRÓSTATA
PEDRO HENRIQUE LEMOS MOREIRA*; SIDNEY GLINA; LUIS GUSTAVO MORATO;
HALLISON CASTRO COSTA; MARJO DENINSON CADERNUTO PEREZ; DANIEL
LUIZ PAULILLO
HOSPITAL IPIRANGA, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; prostatectomia radical; argus
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primary bladder neck dysfunction is difficult and expensive. We are introducing a new method for diagnosis based on ultrasound, with less morbidity and
time consuming procedure. Others studies are necessary to confirm these
findings with more evidence design.

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPa), no período de
janeiro a março de 2012; bem como os SU mais comuns apresentados pelas
mesmas e correlacionar os SU com o tempo de gravidez. Métodos: Esta
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FSCMPa sob
o numero de protocolo 170/11/11. A pesquisa foi realizada na FSCMPA,
nas enfermarias obstétricas Santa Marta I e II, de janeiro a março de 2012.
Quarenta e oito primigestas de alto risco no terceiro trimestre de gestação
responderam a um questionário de sintomas urinários que também abordava questões referentes a antecedentes patológicos, bem como processos cirúrgicos, medicamentoso e habituais, o qual foi entregue a paciente
a beira-leito, sendo recolhido pelos pesquisadores no dia seguinte.. Resultados: com média de idade de 24,2 anos, maioria da cor parda e com nível
de escolaridade no ensino médio. Observou-se dentre os SU a prevalência
de 93,7% de nictúria, 89, 58% de polaciúria, 56,25% de urgência, 37,50%
de urge-incontinência e 12,50% de enurese; ainda pôde-se identificar que
polaciúria e nictúria, quando referido o tempo gestacional dentro do terceiro
trimestre, foram as mais relatadas pelas primigestas. Em relação a significância obteve-se nível de confiança de 5%, mostrando que o surgimento dos
SU depende do processo gravídico. Conclusão: Através deste estudo e do
confronto com a literatura, pode-se atentar e balizar possíveis medidas a
este público, uma vez que o processo gravídico desencadeia os SU e estes por seguinte podem causar constrangimento e restrição das atividades
diárias, influindo de forma negativa na qualidade de vida da mulher.
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EFEITO DO ÉSTER METÍLICO DA L-ARGININA (L-NAME) SOBRE O
ESFÍNCTER URETRAL DE RATAS SUBMETIDAS A UMA PRESSÃO EM
CONDIÇÕES NORMAIS E COM CISTITE QUIMICAMENTE INDUZIDA
JEOVA NINA ROCHA*
UROLOGIA - FMRP-USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Sintase de óxido nítrico; l-name, l-arginina, esfíncter uretral,
; cistite, ciclofosfamida
Resumo:
Objetivo: Investigar a resistência do esfíncter uretral de ratas em condições
normais e com cistite
Metodologia: Ratas Wistar, pesando 230-250 g, (n=22) foram anestesiadas
(uretana 1,2 g/kg, s.c.) para a implantação de uma sonda na cúpula vesical
e intratecal (i.t.). Para a implantação de uma cânula intracerebroventricular
(i.c.v.), os animais foram anestesiados com tribromoetanol 2% (1 mL/100
g de peso) 5 dias antes do experimento. A cistite foi induzida por ciclofosfamida (CFA – 150 mg/kg, i.p., 20-22 h antes dos experimentos). Os animais
foram colocados em posição ortostática e submetidos a gradual aumento da
pressão intravesical por infusão de salina (37 ºC) (leak point pressure). O efeito de doses cumulativas gradativas do Éster Metílico da L-Arginina (L-NAME)
e L-Arginina (L-ARG), injetadas por via i.t. (controle = 6; cistite = 5) e i.c.v.
(controle = 5; cistite = 6) foi avaliado após a administração nesses animais
Resultados: A injeção i.t de L-NAME e de L-ARG não causou efeito em ratas
normais. No entanto, as ratas com CFA apresentaram respostas significativas (Fig. 2). Nos animais normais e com cistite em que as drogas foram
aplicadas por via i.c.v., houve importante aumento e redução da magnitude
dose-dependente sobre o esfíncter uretral, respectivamente.
Conclusões: Os resultados sugerem que o Óxido Nítrico participa da função
da bexiga e do esfíncter uretral, e essa função é regulada pela região supraespinhal. Além disso, a participação do neurotransmissor a nível da região
lombossacral somente ocorre em condições de cistite. Ao contrário, o efeito
das injeções aplicadas i.c.v. ocorre em ambas condições normais ou com
cistite, com ativação e inibição similares
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IMPACTO DA VIDA SEXUAL ATIVA NA QUALIDADE DE VIDA GLOBAL EM
PACIENTES MASCULINOS COM LESÃO MEDULAR
CRISTIANO MENDES GOMES*1; JOSE BESSA JUNIOR1; HOMERO BRUSCHINI1; MIGUEL SROUGI1; THIAGO SOUTO HEMERLY2
1.HCFMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.IAMSPE/HCFMUSP, SAO PAULO,
SP, BRASIL.
Palavras-chave: Lisat-9; lesão medular; qualidade de vida
Resumo:
INTRODUÇÃO: Os avanços recentes no tratamento de pacientes com lesão
medular aumentaram de forma significativa a expectativa de vida destes indivíduos. Visto que a maioria dos problemas médicos foram controlados, o
foco na qualidade de vida (QV) global do paciente é cada vez maior, tornadose um dos principais aspectos na reabilitação destes pacientes. A QV em
pacientes com doenças crônicas está relacionada com diversos fatores além
de sua doença, e é vista como uma sensação subjetiva de bem-estar.
OBJETIVO: Demonstrar o impacto da presença ou não de atividade sexual
na qualidade de vida global de pacientes com lesões medulares crônicas,
utilizando um questionário validado, o LiSat-9.
MÉTODOS: O estudo foi conduzido no ambulatório de bexiga neurogênica,
do Departamento de Urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, após assinatura de termo de consentimento livre e informado
por todos os pacientes. Foram avaliados 295 pacientes, com a utlização
do LiSat-9. O questionário é validado e consiste em 9 perguntas, sendo 1
relacionada a qualidade de vida global e 8 relacionadas a diferentes aspectos da vida: vida sexual, independência, lazer, profissional, parceira, amigos,
financeira e família. Cada questão foi avaliada em uma escala que varia de
1 a 6. 1 é equivalente a muito insatisfeito e 6 equivale a muito satisfeito. Os
questionários foram entregues aos pacientes e respondidos pelos mesmos,
sem qualquer tipo de interferência do examinador durante as respostas.
RESULTADOS: Após análise estatística dos dados chegamos aos seguintes
resultados: Quando analisamos todos os pacientes juntos, a pontuação média na qualidade de vida global foi 4.023 e a média na satisfação com a vida
sexual de 2.934. Ao analisar separadamente os pacientes com vida sexual
ativa e inativa, obtivemos diferença estatisticamente significativa nestes dados, com médias de 4.29 e 3.56 nos sexualmente ativos e de 3.72 e 2.07 nos
sexualmente inativos, conforme demonstrado nos gráficos abaixo.
CONCLUSÃO: Os pacientes com lesões medulares crônicas sofrem grandes
mudanças em suas atividades diárias e qualidade de vida. Devem passar por
reabilitação em centros especializados, com o intuito não somente de tratar
os problemas médicos, mas que trate o paciente de forma global, focando
no aumento da percepção de bem estar e qualidade de vida. A atividade sexual mostrou-se fundamental nessa estratégia,merecendo lugar de destaque
na reabilitação do lesado medular.
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SINTOMAS URINÁRIOS EM PRIMIGESTAS DE ALTO RISCO DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ: UMA ABORDAGEM INTERROGATIVA DIANTE DO TERCEIRO TRIMESTRE GESTACIONAL
THAIS LUCIA PINHEIRO*1; NAZETE DOS SANTOS ARAUJO2; CIBELE NAZARE
DA SILVA CAMARA2; ERICA FEIO CARNEIRO NUNES2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, SAO PAULO, SP,
BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DA AMAZONIA - UNAMA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Sistema urinario; gestante; diafragma pelvico
Resumo:
Introdução: A gravidez é um período de intensas transformações físicas e
emocionais que começam na primeira semana de gestação e continuam durante todo o período gestacional. Uma pequena parcela de gestantes que,
por terem características específicas, ou por sofrerem algum agravo, apresenta maiores probabilidades de evolução desfavorável, tanto para o feto
como para a mãe; essa parcela constitui o grupo chamado de gestantes de
alto risco. As alterações, que ocorrem devido a fatores hormonais e mecânicos provocam pequenos sintomas desagradáveis à paciente alterando os
mecanismos envolvidos com a continência urinária, desencadeando sintomas urinários (SU). Objetivos: Identificar a prevalência dos SU em primigestas de alto risco que estejam no terceiro trimestre gestacional atendidas na
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Dentre as alterações urológicas, a bexiga hiperativa constitui a principal
manifestação autonômica em paciente com HAM/TSP. Apesar da alta prevalência das manifestações urológicas, não existem dados consistentes a
cerca dos tratamentos empregados para estas condições na população infectada por este vírus. O objetivo deste estudo foi relatar a resposta à toxina
botulínica em três paciente portadores de bexiga hiperativa associada ao
HTLV, dois deles com hipocontratilidade associada e em programa de cateterismo intermitente limpo (CIL). Todos os portadores preenchiam os critérios de mielopatia (HAM/TSP) e eram refratários ao tratamento conservador
(anticolinérgico ou fisioterapia). Cinco aplicações foram realizadas: tres em
uma unica paciente. O tempo de acompanhamento médio foi de 05 meses.
OCP, feminina, 68 anos, portadora de HTLV-1 há 10 anos, acompanhada no
ambulatório multidisciplinar há mais de 05 anos e possuia o escore de sintomas de bexiga hiperativa de 14 que passou para 03 sete dias após A primeira
aplicação. Permaneceu sem perdas por 04 meses e após seis meses após
a primeira aplicação, apresentava OABSS 13. A toxina foi reaplicada, sem
qualquer mudança no quadro. Noves meses após, foi novamente aplicada
Botox, com melhora do OABSS (04). MLSL, feminina, 68 anos, acompanhada no ambulatório de HTLV-1 há 09 anos e OABSS = 14. Aplicado toxina
botulínica com OABSS pós de 0 por 04 meses. BQS, feminina, 24 anos,
portadora de HTLV-1 há 14 anos. Apresentava OABSS 15 que passou para
06 sete dias após e, em seguida 04 ( após 30 dias). Manteve uso de cateterismo intermitente irregular por apresentar micção espontânea, e apresentou
infecção urinária no 35o dia após aplicação. Esta foi a unica complicação
obtida. A toxina botulínica constitui uma terapia efetiva para pacientes portadores de bexiga hiperativa associada ao HTLV-1 refratários ao tratamento
conservador.

[1263]

RESULTADOS INICIAIS DA IMPLANTAÇÃO DO NEUROMODULADOR
SACRAL (INTERSTIM II) EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA
BRUNO SANTOS BENIGNO*; RODRIGO SOUZA MADEIRA CAMPOS; WALTER
HENRIQUES DA COSTA; GUSTAVO CARDOSO GUIMARAES; CARLOS A. R. SACOMANI
AC CAMARGO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Neuromodulação; retenção urinária; disfunção miccional
Resumo:
Introdução   Os autores apresentam aqui os resultados da implantação do
neuromodulador sacral Interstim II – Medtronic em duas pacientes com retenção urinária crônica Objetivos Avaliar os resultados iniciais da implantação do
neuromodulador sacral Interstim – Medtronic em duas pacientes com retenção
urinária crônica.
Métodos
Paciente 1
Mulher, 29 anos, submetida a vários procedimentos cirúrgicos, por videolaparoscopia, por endometriose. Há 3 anos, foi realizada cistectomia parcial aberta
por acometimento vesical secundário à endometriose. Desde esta cirurgia, passou a relatar importante dor em região pélvica e dificuldade para urinar, necessitando cateterismo intermitente quatro vezes por dia. Há 1 ano, foi implantada
bomba de morfina para controle álgico. Urodinâmica demonstrava bexiga de
capacidade adequada (300 ml) e complacência normal (300 ml/ 12 cm H2O).
Durante o enchimento vesical, referia progressiva dor suprapúbica.  
Paciente 2
Mulher, 26 anos, evoluindo há 1 ano com retenção urinária sem causa estabelecida. Necessita realizar cateterismo intermitente três a quatro vezes por
dia. Urodinâmica demonstrou bexiga de capacidade adequada (500 ml) e complacência normal (500 ml/ 3 cm H2O). Durante o enchimento vesical, relatou
fraco desejo miccional.
Resultados
Paciente 1 Realizada implantação de eletrodo do dispositivo Interstim II em S3.
O eletrodo foi conectado a neuromodulador provisório. Durante dez dias, os
parâmetros do neuroestimulador foram testados até se encontrar aqueles com
melhor resposta. A frequência estabelecida foi de 14 Hz. A largura de pulso foi
de 210 ms. A polaridade foi ajustada com o polo 1 negativo e o polo 3 positivo.
Amplitude permaneceu em 2 V durante todo o dia e era aumentada para 4 V
quando a paciente desejava urinar. Paciente deixou de realizar cateterismo intermitente de rotina. O volume urinado variou de 160 a 200 ml. Resíduo inferior
a 40 ml.
Paciente 2 Realizada implantação de eletrodo do dispositivo Interstim II em S3.
O eletrodo foi conectado a neuromodulador provisório. A frequência foi de 14
Hz. A largura de pulso foi de 210 ms. A polaridade foi ajustada com o polo 0 e 1
negativos e o polo 3 positivo. Amplitude permaneceu em 1 V durante todo o dia
e era aumentada para 2 V quando a paciente desejava urinar. O volume urinado
variou de 120 a 210 ml. Resíduo inferior a 50 ml.
Conclusões O dispositivo Interstim II parece ter resultados satisfatórios no tratamento da retenção urinária crônica
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PREDIÇÃO CLÍNICA DO ESCORE VISUAL DE SINTOMAS PROSTÁTICOS
PARA O DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS DE ESVAZIAMENTO VESICAL À UROFLUXOMETRIA LIVRE
DJALMA RIBEIRO COSTA*; BRUNO MOREIRA MAPURUNGA; THIAGO LUÍS DA
PAZ SANTOS; RAFAL JORGE ALVES DE ALCÂNTARA; RICARDO REGES DE OLIVEIRA MAIA; LÚCIO FLÁVIO GONZAGA-SILVA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, FORTALEZA, CE, BRASIL.
Palavras-chave: Sintomas do trato urinário inferior; avaliação de sintomas;
técnicas urológicas diagnósticas
Resumo:
Introdução: o escore internacional de sintomas prostáticos representa um
desafio à prática ambulatorial. Diante disso, um escore visual de sintomas
prostáticos (VPSS) foi criado por van der Walt como uma proposta alternativa a populações em que o nível de instrução é limitado. Objetivo: conhecer a sensibilidade e especificidade do VPSS para determinar distúrbio
de esvaziamento. Materiais e métodos: estudo transversal de 25 pacientes
atendidos no ambulatório de urologia da Universidade Federal do Ceará
entre abril e maio de 2013. Utilizou-se o VPSS e correlacionaram-se seus
achados com a urofluxometria livre (fluxo máximo (Qmax) < 12 ml/s nomograma de Liverpool para o Qmax com percentil < 25) como padrão-ouro
para o diagnóstico de distúrbio de esvaziamento. Utilizaram-se os testes t,
qui-quadrado, Kolmogorov-Smirnov, correlação simples, regressão logística,
curva ROC e comparação de curvas ROC. Valor de p menor de 0,05 foi
considerado significativo. Resultados: houve predomínio de homens com
ensino fundamental. O VPSS total demonstrou correlação negativa com o
nomograma de Liverpool para o Qmax (r: -0,4120, p: 0,0407) e correlação
positiva com a qualidade de vida do VPSS (r: +0,6077, p:0,0013) Demonstrou
ter uma sensibilidade e especificidade de 83,3% e 46,2%, respectivamente,
para predizer Qmax alterado e de 61,1% e 100%, respectivamente, para
predizer nomograma de Liverpool para o Qmax alterado. Conclusão: O VPSS
apresenta boa predição clínica para distúrbios de esvaziamento, porém requer mais estudos para validá-lo.
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TOXINA BOTULÍNICA TIPO A – TRATAMENTO ALTERNATIVO DA BEXIGA
HIPERATIVA ASSOCIADA AO HTLV REFRATÁRIA À TRATAMENTO CONSERVADOR.
JOSÉ ABRAÃO CARNEIRO NETO*; ROSANA CP DE ANDRADE; CASSIUS JOSÉ
VÍTOR OLIVEIRA; VALÉRIA GUSMÃO BITTENCOURT; EDGAR M DE CARVALHO
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS, SALVADOR, BA,
BRASIL.
Palavras-chave: Htlv; toxina botulinica; bexiga hiperativa
Resumo:
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falência renal progressiva em ratos, modelo utilizado neste trabalho. Os ácidos graxos ômega 3 tem sido alvo de estudos devido a sua ação antiinflamatória e nefroprotetora.Eles atuariam minimizando os danos renais ou até
mesmo prevenindo-os, mas os estudos ainda são precários nesse âmbito.
Objetivos: Analisar o uso dos ácidos graxos ômega 3 como profilaxia de uma
doença renal crônica em ratos submetidos à nefrectomia 5/6.
Métodos: Foi realizado um estudo experimental utilizando 20 ratos Wist, machos, adultos. Todos foram submetidos à nefrectomia 5/6 (ressecção total
do rim direito e ressecção dos pólos do rim esquerdo) através de incisão
mediana xifopubiana. O grupo ESTUDO (n=10) recebeu ácido graxo ômega
1g/kg – 1x/dia durante 30 dias antes a nefrectomia 5/6. O grupo CONTROLE
(n=10) não recebeu a droga. Os dois grupos, ESTUDO e CONTROLE, foram
submetidos à coletas de sangue periférico caudal ou por punção cardíaca
nos dias 0, 10 e 30 dias após o procedimento de nefrectomia 5/6. No 30º dia
de pós operatório, imediatamente após as coletas, procedeu-se a exérese
ex-vivo dos rins remanescentes, armazenados em solução de formaldeído
a 10%. As coletas de sangue foram submetidas à dosagem laboratorial de
Creatinina e os rins à analise histopatológica. As análises estatísticas foram
feitas com o programa computacional SPSS v.20.0 levando em consideração os resultados que mostraram significância estatística (p<0,05).
Resultados: Houve diferença significativa no dia 0 (p=0,007) e no dia 10
(p=0.005) e na comparação dos dias D10-D0 (p=0,005) e dos dias D30-D10
(p<0,001). Ambos apresentaram a média dos níveis de creatinina maiores no
grupo controle do que no grupo que recebeu o Omega 3.
Conclusões: O uso do Omega 3 mostrou ser eficaz prevenção da DRC, principalmente quando analisado após um maior tempo de uso. Nesse sentido,
são necessários estudos do uso crônico desde medicamento para comprovar o seu benefício a longo prazo.
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EFEITO DO ÓLEO DE PEIXE RICO EM ÁCIDO GRAXO POLIINSATURADO OMEGA 3 ADMINISTRADO PREVIAMENTE E APOS À INDUÇÃO DE
DOENÇA RENAL CRÔNICA EM RATOS
FERNANDO MEYER*; MAIARA RADIGONDA; HANAE FONTANA; HENRIQUE MALAQUIAS POSSEBOM; LAIS PRIGOL; JULIANY GOMES QUITZAN
PUCPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Doença renal crônica; omega 3; ratos
Resumo:
Introdução: A doença renal crônica (DRC) constitui um problema de saúde
mundial em que ocorre a perda progressiva da função renal, com redução
da filtração glomerular e aumento das escórias nitrogenadas no sangue. Estudos prévios mostraram que a nefrectomia 5/6 é a maneira mais fidedigna
de induzir a falência renal progressiva em ratos, modelo utilizado neste trabalho. Os ácidos graxos ômega 3 tem sido alvo de estudos devido a sua
ação antiinflamatória e nefroprotetora. Essa ação dos ácidos graxos auxiliaria o tratamento de pacientes nefropatas, minimizando os danos renais
ou até mesmo prevenindo-os, mas os estudos ainda são escassos nesse
âmbito.Objetivos: Analisar o uso dos ácidos graxos ômega 3 prevenindo ou
minimizando os efeitos da doença renal crônica em ratos submetidos à nefrectomia 5/6.Métodos: Foi realizado um estudo experimental utilizando 20
ratos Wistar, machos, adultos. Todos foram submetidos à nefrectomia 5/6
(ressecção total do rim direito e ressecção dos pólos do rim esquerdo). O
grupo ESTUDO (n=10) recebeu doses diárias 1g/kg de ácido graxo ômega 3,
durante 30 dias antes e 30 dias após a nefrectomia 5/6. O grupo CONTROLE
(n=10) não recebeu a suplementação. Os dois grupos, ESTUDO e CONTROLE, foram submetidos à coletas de sangue periférico caudal nos dias
0, 10 e 30 dias após o procedimento de nefrectomia 5/6. No 30º dia de pós
operatório, imediatamente após as coletas, procedeu-se a exérese ex-vivo
do rim esquerdo, que foi armazenado em solução de formaldeído a 10%.
As coletas de sangue foram submetidas à dosagem laboratorial de Creatinina e os rins à analise histopatológica. As análises estatísticas foram feitas
com o programa computacional SPSS v.20.0. levando em consideração os
resultados que mostraram significância estatística (p<0,05).Resultados: Os
resultados das dosagens de creatinina dos dias 0, 10 e 30 foram consideradas estatisticamente significativas (p<0,05) levando em consideração que as
médias do grupo ESTUDO foram menores quando comparadas com as do
grupo CONTROLE. O mesmo ocorreu quando se estudou a diferença entre
os resultados os dias 0 e 10, e 0 e 30. Não houve significância estatística
quando analisou-se a diferença entre os dias 10 e 30.Conclusões: O ômega
3 mostrou efeito nefroprotetor visto que reduziu a deteriorização da função
renal nos modelos estudados. Os resultados encontrados devem incentivar
maiores estudos para que se conheça os efeitos a longo prazo do uso prolongado do ômega 3.
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AVALIAÇÃO DA CULTURA DE PONTA DE CATÉTER EM PACIENTES SUBMETIDOS A PROSTATECTOMIA RADICAL
ROGÉRIO SAINT-CLAIR PIMENTEL MAFRA*; GABRIELA AMARAL NEGREIROS;
THOMAZ OLIVEIRA PROTTI; RAFAEL MORRONI OLIVEIRA; DENNY FABRICIO
MAGALHÃES VELOSO
SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia radical; catéter urinário de demora; infecção
urinária
Resumo:
Introdução
A infecção do trato urinário (ITU) corresponde a 32% de todas as infecções. A frequente utilização de cateteres urinários em pacientes hospitalizados pode elevar o risco de desenvolvimento de ITU, tornando-se
assim um dos principais responsáveis por esses altos índices de infecção. A possibilidade de desenvolver bacteriúria quando em uso de
cateter urinário chega a aproximadamente 5% ao dia.
Objetivo
O presente estudo busca correlacionar o tempo de utilização do cateter
urinário com o desenvolvimento de bacteriúria, levantar os fatores epidemiológicos envolvidos na afecção bem como estabelecer os principais
microorganismos envolvidos nessa colonização.
Método
Durante o período de aproximadamente 3 meses, pacientes portadores
de neoplasia de próstata foram submetidos a prostatectomia radical
aberta por via retro-púbica e com anastomose uretro-vesical por sutura
contínua. Realizou-se a cultura da ponta da sonda vesical de demora no
dia da retirada deste cateter (7º DPO) e urocultura no sétimo dia após a
retirada da sonda.
A manutenção da sonda por sete dias no pós-operatório é uma rotina
no serviço de urologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Não usamos
antibiótico no período pós-operatório de prostatectomia radical conforme
orientações da CCIH. Portanto, os pacientes avaliados não usaram antimicrobianos.
Resultados
Em um período de aproximadamente 3 meses, 14 pacientes submetidos
a prostatectomia tiverem seus cateteres urinários avaliados para a cultura
e antibiograma. A idade dos pacientes variou de 46 a 75 anos, com uma
média de 65 anos.
Dos 14 pacientes, 4 obtiveram o crescimento de 2 espécimes de microor-
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ANÁLISE DO USO PRÉ-OPERATÓRIO DE ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA 3 NA
DOENÇA RENAL CRÔNICA INDUZIDA EM RATOS
LAIS PRIGOL*1; FERNANDO MEYER1; JULIANY GOMES QUITZAN2; LUCIANO
ISAKA1; PATRICIA ERDMANN MOSKO1; GABRIELLE VARGAS POLTOZI1
1.PUC-PR, CURITIBA, PR, BRASIL; 2.FMVZ-UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: ácido graxo ômega 3; doença renal cronica; nefrectomia 5/6
Resumo:
Introdução: A doença renal crônica se refere à diminuição irreversível da taxa
de filtração glomerular do rim que conduz a uma retenção progressiva de
substâncias tóxicas e queda na taxa de filtração glomerular. Estudos prévios
mostraram que a nefrectomia 5/6 é a maneira mais fidedigna de induzir a
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ganismos. Dessa forma, o número final de culturas foi superior ao número
de pacientes. Um paciente não retornou ao serviço com a ponta do cateter, por esse motivo não foi possível a realização da cultura e este foi
automaticamente excluído da pesquisa. No total de 17 culturas analisadas, 13 foram positivas (72,2%) e 4 negativas (22.2%).
Conclusão
A importância deste trabalho está na possibilidade de traçar o perfil dos
pacientes atendidos no nosso serviço, bem como caracterizar os principais agentes etiológicos envolvidos na colonização dos cateteres utilizados. Além disso, reforçar a positividade da nossa conduta em não prescrever antimicrobianos aos nossos pacientes. No entanto, precisamos
ainda ampliar a nossa amostra, para que essa análise seja mais fidedigna.
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ADRENALECTOMIAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA. EXPERIÊNCIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS.
EDUARDO CARVALHO RIBEIRO*; ROMULO MAROCCOLO FILHO; RODRIGO
ROSA DE LIMA; LUIZ FERNANDO SOUZA MEIRELES; GERMANO ADELINO
GALLO; DANIEL PETRIZ ASSIS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, BRASÍLIA, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Adrenalectomia; videolaparoscopia; feocromocitoma
Resumo:
Introdução: As patologias que envolvem a glândula adrenal são responsáveis por inúmeros distúrbios da homeostase. A correta avaliação e
manejo cirúrgico dessas patologias são de grande importância para a
prática urológica atual. O desenvolvimento de abordagens minimamente
invasivas e a familiaridade com a anatomia retroperitoneal aproximaram
ainda mais tais patologias do urologista.
Objetivo: Relatar a experiência dos pacientes submetidos a adrenalectomia em nosso serviço nos últimos cinco anos.
Método: Série de casos e revisão de prontuários.
Resultados: Foram 15 pacientes submetidos a adrenalectomia desde
2009. Desses, 3 pacientes foram excluídos da série por informações
incompletas no prontuário. Foram 12 pacientes, média de idade 43,7
anos ao diagnóstico. Sete pacientes do sexo feminino. Os diagnósticos
anatomopatológicos das peças foram: três carcinomas adrenocorticais,
três hiperaldosteronismos primários, quatro feocromocitomas, uma hiperplasia cortical e um miofibroblastoma, que é uma neoplasia de células
fusiformes. Apenas dois pacientes eram assintomáticos ao diagnóstico
(incidentalomas), estes um hiperaldosteronismo primário e o outro o miofibroblastoma, enquanto todos os demais com hiperssecreção hormonal.
Excluídos os três casos de neoplasia, o tamanho médio das lesões foi
de 17,7 mm. O tamanho médio das três lesões neoplásicas foi de 16, 18
e 10 cm. Foram seis lesões à direita e seis à esquerda. Quatro pacientes foram submetidos a cirurgia videolaparoscópica, sendo três casos de
Síndrome de Conn e um feocromocitoma, três à direita e um à esquerda.
O paciente com Síndrome de Cushing foi primeiramente operado em
2009, por acesso videolaparoscópico, mas com conversão cirúrgica. Foi
novamente operado em 2012, por recidiva de hipercortisolismo, sendo
evidenciado tecido adrenal remanescente à esquerda. As vias de acesso
cirúrgico aberto utilizadas foram incisão mediana (2 casos), subcostal (4
casos) e toraco-frenolaparotomia (3 casos). Todos os pacientes estão
assintomáticos no pós-operatório tardio, em seguimento conjunto com a
equipe da Endocrinologia.
Conclusão: A diversidade de patologias que acometem a glândula adrenal é ao mesmo tempo estimulante e desafiadora para o urologista.
O contato constante com essas patologias permite o desenvolvimento
e aprimoramento técnico-cirúrgico do urologista contemporâneo. Foi relatada uma série de casos variada em nosso serviço nos últimos cinco
anos, que permite a evolução mencionada.
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IMPACTO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ÓLEO DE PEIXE RICO EM ÁCIDO
GRAXO POLIINSATURADO ÔMEGA 3 SOBRE A FUNÇÃO E MORFOLOGIA RENAL DE RATOS WISTAR SUBMETIDOS À ISQUEMIA QUENTE.
PATRICIA ERDMANN MOSKO*1; JULIANY GOMES QUITZAN2; LUCIANO
ISAKA1; GABRIELLE VARGAS POLTOZI1; RENEE LAUFER AMORIM2; FERNANDO MEYER1
1.PUC-PR, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR, BRASIL; 2.FMVZ-UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: ácido graxo ômega 3; renoproteção; isquemia quente
Resumo:
Introdução: O tempo de isquemia renal prolongado bem como os danos
ligados à reperfusão estão associados ao maior risco de desenvolvimento
de insuficiência renal aguda e rejeição do órgão transplantado. O uso de
ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 vêm sendo estudado devido às
suas propriedades antiinflamatórias, antioxidantes, antifibróticas, vasodilatadoras e anti-trombogênicas.
Objetivo: Comparar a função e as alterações histopatológicas renais em
ratos submetidos à isquemia quente por 30 minutos, suplementados ou
não e eutanasiados em diferentes momentos.
Métodos: Foram utilizados 42 ratos wistar, machos, adultos. Todos os
animais foram submetidos à isquemia quente do rim esquerdo com clamp
vascular atraumático por 30 minutos e nefrectomia direita. Os animais
foram divididos aleatoriamente, conforme programa de suplementação
de óleo de peixe na dose de 1g.Kg-1: (GC) sem suplementação; (G1) com
suplementação prévia de 30 dias à isquemia; (G2) com suplementação
posterior de 30 dias à isquemia e; (G3) com suplementação prévia de 30
dias e posterior de 30 dias à isquemia. 50% dos animais de cada grupo
foram eutanasiados em 24 horas, os animais restantes foram mantidos
por 30 dias pós isquemia. Foram avaliadas as concentrações plasmáticas de creatinina, histopatologia de todos os rins esquerdos submetidos à isquemia e aleatoriamente, rins direitos usados como padrão de
normalidade. Foi utilizado test t student pareado para análise da creatinina plasmática e o teste de Kruskal-Wallis seguido pelo teste de médias de Dunn’s para as alterações histopatológicas. Para avaliar alteração
estatística ligada ao protocolo de suplementação utilizou-se análise de
variância (One-way ANOVA) não pareado seguido pelo teste de médias de
Bonferroni. Foi adotado nível de significância de 5% (p=0,05)
Resultados: Os valores de creatinina plasmática pós operatória apresentaram-se compatíveis com insuficiência renal aguda em todos os grupos,
no período de 24 horas; mas apenas os animais suplementados apresentaram elevação dos valores basais com diferença estatística (p<0,05).
Ainda, o grupo suplementado no período pós operatório, apresentou valores de creatinina plasmática superiores aos do grupo controle no pós
operatório de 30 dias (p<0,05). Não observou-se diferença estatística
nos escores de lesão histopatológica entre todos os rins submetidos à
isquemia, tanto nos grupos suplementados quanto os não suplementados e entre os rins direitos normais; contudo, os maiores escores de
lesões foram encontrados nos rins que sofreram a isquemia quente tanto
no período 24 horas quanto 30 dias.
Conclusões: Conclui-se que o uso de ácido graxo poliinsaturado ômega
3, neste estudo, não conferiu nefroproteção - funcional e morfológica - ao
insulto de isquemia quente e reperfusão.
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ANÁLISE MULTIVARIADA COM REGRESSÃO LOGÍSTICA DOS FATORES PROGNÓSTICOS EM TORÇÃO DE TESTÍCULO
HOMERO RIBEIRO DE PAULA FILHO RIBEIRO*; ADERIVALDO CABRAL DIAS
FILHO; PAULO ROBERTO FARIA RIBEIRO FARIA
HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Testículo; torção; fatores
Resumo:
Introdução:A torção de testículo é uma urgência urológica, sendo o tempo para tratamento (detorção cirúrgica e fixação) o principal fator prognóstico.Analisamos se o número de rotações do cordão espermático, a
idade e a realização de exames complementares também possam ter
influência prognóstica.Materiais e Métodos: Incluímos para análise pacientes tratados por torção testicular (TT) em nossa unidade de urgência

94
49

PÔSTER MODERADO

[251]

FORMAÇÃO VÍDEO LAPAROSCÓPICA NA RESIDÊNCIA MÉDICA EM
UROLOGIA NA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP.
RAFAEL RIBEIRO MEDUNA*; FELIPE MIRANDA RODRIGUES; VANESSA MARIANE CLARA; RODRIGO GUERRA SILVA; PAULO ROBERTO KAWANO; HAMILTO
AKIHISSA YAMAMOTO
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Treinamento; laparoscopia; residência médica
Resumo:
Introdução: A formação médica em urologia na última duas décadas vem sofrendo intensa mudança devido à introdução de novas técnicas cirúrgicas e
aperfeiçoamento dos aparelhos, o que acarreta intensa procura por procedimento minimamente invasivo, tanto dos pacientes como dos novos formandos. Entre os procedimentos endo-urológicos a cirurgia vídeo laparoscópica
é a grande preocupação dos novos urologistas, pois é uma realidade como
opção cirúrgica e factível de realização nos centros médicos do interior do
país. Em nosso serviço o treinamento em cirurgia laparoscópica é introduzido no inicio da residência médica, no laboratório de cirurgia experimental,
onde se realiza o aprendizado básico e avançado em porcos (com presença
de um veterinário, auxiliar de laboratório e um urologista), seguido o acompanhamento e a observação cirúrgica em paciente e após a introdução em
campo cirúrgico. A seqüência de treinamento em laparoscopia que pode
ser realizada durante a residência urologia é de fundamental importância na
prática futura da cirurgia laparoscópica.
Objetivo: Relatar a nossa experiência vídeo laparoscópica na residência
médica.
Método: Descrever as principais cirurgias realizadas pelos residentes de urologia no período de 2005 a 2010, como avaliação epidemiológica, tempo de
cirurgia, sangramento, complicações cirúrgicas e tempo de internação em
nosso serviço.
Resultado:
Conclusão: O processo de aprendizado na cirurgia vídeo laparoscópica é
de fundamental importância durante a residência médica, achamos que há
possibilidade de boa formação nesse período, mas a necessidade de “hands
on”, começando em cirurgia experimental (do básico para o avançado)
evoluindo para cirurgia em pacientes. Só assim esse processo de aprendizado e ensino permitira sua utilização como opção de tratamento.
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RESIDENCIA MEDICA EM UROLOGIA - ATIVIDADES REALIZADAS EM
UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE GRANDE PORTE
MATEUS COSENTINO BELLOTE*; LUIS CARLOS DE ALMEIDA ROCHA; BRUNO
VINICIUS NEVES; CHRISTIAN LUIZ ARTNER; EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA;
LUIZ EDISON SLONGO
UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Residencia; urologia; treinamento
Resumo:
Introdução:Um dos grandes desafios para se formar um novo urologista é o
treinamento multidisciplinar que exige o ensino e treinamento amplo em clínica e cirurgia, com desenvolvimento de habilidades cirúrgicas, endoscópicas,
de imagens e microcirúrgicas. Objetivo:Descrever as atividades realizadas
durante o ano de 2012 em um serviço de Urologia de um Hospital Universitário de grande porte. Além de discriminar os procedimento realizados, volume de atendimento, consultas de emergência, internamentos e programa
científico. Métodos:Todas as atividades realizadas pelo serviço de Urologia
do Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná em 2012 foram
registradas de acordo com o ano do residente.Resultados:Consultas Ambulatoriais: 8057 consultas. A media anual nos últimos 6 anos foi de 8760. Internamentos: 678 pacientes foram admitidos na enfermaria da urologia com
tempo médio de internamento de 3,6 dias. Atividades Academicas: Foram
realizadas 46 visitas gerais, com a participação do Servico de Patologia,
Oncologia Clinica, Radiologia e nefrologia. Reunioes realizadas toda quintafeira, com os professores e médicos do serviço com discussão de casos e
definição de conduta de 697 pacientes.Atividades acadêmicas e discussão
de artigos apresentado pelos residentes: Foram 58 aulas apresentadas divididas igualmente entre o ano de formação. Prodecimentos ambulatoriais e
cirurgias: 842 procedimetos, em todas as subespecialidades. Conclusões:
Por possuir um vasto número de subespecialidades a formação de um urologista geral é trabalhosa e desafiadora. Todos os serviços de urologia possuem particularidades que os diferem entre si, atraindo o foco do ensino
para algumas áreas especificas. Programas de ensino a distancia, cursos de
aprimoramento e congressos são algumas das formas de compensar algumas falências que os serviços apresentam
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PREVALÊNCIA DOS SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR EM PACIENTES NO PRÉ-OPERATÓRIO IMEDIATO DE HERNIOPLASTIA INGUINAL PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (AP)
THIAGO AFONSO CARVALHO C TEIXEIRA*1; EDMASSEY MARTINS MENEZES2;
ALBERTO SOUZA PAES1; RAFAEL DA SILVA NOVAES2; RAIZA MARQUES VIEIRA
CAMPOS1; DJEANY TRINDADE FERNANDES1
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP, MACAPÁ, AP, BRASIL;
2.HOSPITAL DE CLINICAS ALBERTO LIMA, MACAPÁ, AP, BRASIL.
Palavras-chave: Hérnia; próstata; obstrução
Resumo:
Introdução: A hérnia inguinal possui prevalência de 15% da população em
geral. O perfil predisponente é caracterizado pelo gênero masculino em
extremo de idade, trabalhador braçal e portador de patologias associadas
que geralmente aumentam a pressão intra-abdominal. Objetivo: Identificar a
prevalência de sintomas do trato urinário em pacientes com hérnia inguinal
primária no município de Macapá. Metodologia: Foi aplicado um questionário padronizado contendo o escore Internacional de Sintomas Prostáticos
(IPSS) em pacientes do gênero masculino com idade maior ou igual a 50
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entre 01/01/2012 e 01/06/2013.Incluímos como variáveis independentes
no modelo de regressão logística idade (contínua convertida para números
racionais), tempo até avaliação (horas), tempo até cirurgia (horas), rotação do
cordão espermático (radianos) e realização de exame complementar (ecografia com Doppler, dicotômica, 0 ou 1).As medidas de tendência central de distribuição não normal foram descritas com intervalo entre quartis 0.25 e 0.75
(IQR) e moda. Incluímos como variável dependente a preservação ou não do
testículo (dicotômica, 0 ou 1).A significância estatística dos parâmetros do
modelo foi analisada com o teste Z e intervalos de confiança de 95%, com
nível de significância estabelecido em 0,05.Para análise utilizamos o programa de álgebra computacional Mathematica (Wolfram Research, Ill, EUA)
suplementado por funções na linguagem estatística R. Resultados:Avaliamos
42 casos de TT no período.A idade variou de 8,85 a 42.33 anos (IQR 14.09
- 17.69, moda 14,79).O tempo mediano de isquemia até o procedimento foi
de 18 horas (IQR 5 – 36, moda = 2), e o tempo mediano entre internação e
cirurgia foi de 9 horas (IQR 2.5 – 18, moda = 1).A maioria das torções foi de
1 pi radianos.Vinte testículos (47,6%) foram considerados viáveis e preservados.Avaliando os parâmetros dos modelos obtidos por regressão logística
hierárquica, o período pré-hospitalar (P = 0,013, IC de -0,060 a -0,005) e a
realização de ecografia com doppler (P = 0,002, IC de -5,357 a -1,136) mantiveram significância estatística.Discussão e Conclusões:Idade e número de
giros do cordão espermático não demonstraram ter valor prognóstico em
TT.O tempo até a avaliação urológica permanece sendo fator prognóstico
mais importante.A realização de ecografia com Doppler mostrou ser mau
fator prognóstico e sua indicação deve ser feita com reservas.
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anos, portador de hérnia inguinal primária e sem acompanhamento de urologista, no primeiro semestre de 2012 em instituições de saúde pública na
cidade de Macapá e Hospital São Camilo. Resultados: Foram avaliados 66
pacientes que se submeteram a procedimentos cirúrgicos em instituições
de saúde publica na cidade de Macapá e Hospital São Camilo, dos quais
56% estavam com idade entre 50 a 59 anos, 35% entre 60 a 69 e 9% entre
70 a 79. A análise do escore IPSS mostrou que 59% foram enquadrados
no escore leve, 27% escore moderado e 14% severo. 48% dos pacientes
com idade entre 50 a 59 anos foram classificados no escore leve, 8% no
escore moderado, enquanto não foram encontrados pacientes desta faixa
etária com escore severo. Já os pacientes na faixa etária entre 60 a 69 anos,
11% apresentaram escore leve, 18% escore moderado e 6 % escore severo.
Nos 6 pacientes que tinham entre 70 a 79 anos, nenhum estava no escore
leve, 1% no escore moderado e 8% estavam com escore severo. Conclusão:
Pode-se observar que todos os 66 pacientes que passaram pela hernioplastia demonstraram algum grau no escore, sugerindo possível correlação de
hérnia inguinal com sintomas do trato urinário inferior. Uma possível explicação para esta associação á o aumento da prevalência de hiperplasia prostática benigna e seus sintomas obstrutivos, acarretando aumento da pressão
intra-abdominal e favorecimento das hérnias de parede abdominal.

[960]

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES SUBMETIDOS A VASECTOMIA BILATERAL NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM, DA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDUARDO ANDRADE DIAS COUTINHO DE SOUZA*; RUI TEÓFILO FIGUEIREDO;
RONALDO DAMIÃO; CAROLINA PIMENTEL MACHADO; MARCO ANTÔNIO DIONISIO ALVES; RAFAEL A. S. PINTO
HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Vasectomia; planejamento familiar; saúde do homem
Resumo:
INTRODUÇÃO: A vasectomia é um método eficaz e de fácil execução, sendo realizada em regime ambulatorial, sob anestesia local. Recentemente, o
Governo Federal implantou o programa de planejamento familiar, através da
lei Nº 9.263 de 12 de Janeiro de 1996. De acordo com a lei, tem direito a
realização da vasectomia homens com mais de 25 anos ou pelo menos 2
filhos, desde que autorizados por programas de planejamento familiar. Estes
programas têm o objetivo de orientar a população a respeito das vantagens e
desvantagens dos diversos métodos anticoncepcionais, encaminhando para
cirurgia os pacientes que optarem pela vasectomia.
OBJETIVO: Demonstrar o perfil epidemiológico dos pacientes submetidos a
vasectomia no Centro de Atenção a Saúde do Homem (ASH), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
MÉTODO: Foram analisados retrospectivamente os prontuários de 492 pacientes submetidos à vasectomia bilateral no período de julho de 2012 a janeiro de 2013, encaminhados pelos diversos centros de planejamento familiar
distribuídos no Estado do Rio de Janeiro. Os fatores avaliados foram idade,
estado conjugal, número de filhos e o período entre a decisão e a realização
da vasectomia. Todos os procedimentos foram realizados em regime ambulatorial, sob anestesia local. A ferida operatória foi fechada com categut
simples 4-0. O controle com espermograma foi recomendado a todos os
pacientes após 2 meses.
RESULTADO: As 492 vasectomias representaram 13% de todos os atendimentos realizados no ASH no período. A idade média foi de 38 anos, variando de 24 a 66 anos. 68% dos pacientes eram casados, com uma média
de 3 filhos, variando de 1 a 10 filhos. O período de tempo médio entre a
decisão e a realização da vasectomia foi de 7 meses. 24% dos pacientes
realizaram controle com espermograma, demonstrando azoospermia em todos os casos. Nenhum paciente apresentou arrependimento em relação ao
procedimento em um ano de acompanhamento. 14% dos pacientes tiveram
problemas na ferida operatória (infecção ou deiscência dos pontos) e 3%
granuloma.
CONCLUSÃO: A maioria dos pacientes submetidos à vasectomia no ASH
são casados e apresentam em média 38 anos e 3 filhos.O período médio
entre a decisão e a realização da vasectomia foi de 15 meses.
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AVALIAÇÃO DA DENSIDADE VOLUMÉTRICA GLOMERULAR DE RATAS
ALIMENTADAS COM DIETA DA PROTEÍNA
VANIA MATTOSO RIBEIRO*1; EDUARDO CASTRO1; JORGE LUIZ MEDEIROS-JR2; VILMA DE AZEREDO BLONDET1
1.UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF, NITEROI, RJ, BRASIL;
2.UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - UNIGRANRIO, DUQUE DE CAXIAS,
RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Rim ; dieta da proteína; glomérulo
Resumo:
Introdução: A epidemia da obesidade é considerada um problema de saúde
pública. Desenvolvendo-se junto com esta epidemia, cresce o apreço por dietas moda, especialmente aquelas com altos percentuais de proteínas, que
podem estar associadas com o comprometimento da função renal. Objetivo:
Avaliar a densidade volumétrica glomerular de ratas alimentadas com a dieta
da proteína. Metodologia: Foram utilizados 40 ratos wistar, fêmeas adultas,
divididos em 4 grupos: 1) C1 - dieta controle ad libitum; 2) C2-dieta controle
com restrição; 3) E1-dieta hiperprotéica ad libitum; 4) E2- dieta hiperprotéica
com restrição. Os animais dos grupos E1 e E2 receberam uma dieta hiperprotéica a base de carne bovina. Os grupos controle C1 E C2 receberam
dieta a base de caseína. O experimento teve duração de 60 dias. Ao final do
estudo, os animais foram mantidos em jejum por 6 horas e sacrificados. Os
rins foram retirados, clivados através do método orientator, fixados em formalina tamponada 4% e processados pela técnica histológica de rotina para
inclusão em parafina. Posteriormente, foram realizados cortes histológicos
com espessura de 5 µm. As lâminas foram coradas pela técnica histoquímica
de Hematoxilina & Eosina e fotomicrografadas em microscópio óptico com
aumento de 200x. A densidade volumétrica glomerular (Vv) foi determinada
por método estereológico utilizando o Sistema-teste M-42. O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética responsável por pesquisas em animais
de laboratório, protocolo número 0027/08. Os resultados são expressos
como média e desvio padrão. Para comparação das médias entre os grupos foi utilizado ANOVA e Tukey como pós-teste, considerando nível de significância de 5%. Resultados: A densidade volumétrica dos glomérulos (Vv)
no grupo E2 (1,44±0,65) apresentou-se menor (p<0,05) quando comparada
aos grupos C1 (2,35±0,63), C2 (2,60±0,58) e E1 (1,98±0,36), enquanto o E1
apresentou menor Vv apenas quando comparado ao C2. Pode-se observar
que o E2 apresenta Vv 39% menor em comparação ao C1, 45% em relação
ao C2 e 27% frente ao E1. Conclusão: O consumo da dieta da proteína por
períodos prolongados, associado à restrição alimentar, diminui a densidade
volumétrica glomerular.
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INFLUÊNCIA DA IDADE NAS ALTERAÇÕES DA EXPRESSÃO DOS GENES
PTEN E SMAD4 NO SISTEMA UROGENITAL DE RATOS
BEATRIZ RODRIGUES ROCHA*; SICILIA DA ROCHA COLLI; LEILANE MARIA BARCELLOS NEPOMUCENO; BIANCA MARTINS GREGÓRIO; HELCE RIBEIRO JULIO
JUNIOR; FRANCISCO JOSÉ BARCELLOS SAMPAIO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL.
Palavras-chave: Sistema urogenital; pten; smad 4
Resumo:
A incidência de câncer está aumentando progressivamente em todos os
países, sendo considerado um dos maiores problemas de saúde pública.
Os genes PTEN e Smad4 são envolvidos em muitos processos celulares.
Estudos mostram que a combinação de ambos os genes é utilizada como
ferramenta preditiva na sobrevida de pacientes com câncer. O objetivo deste
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dias (p<0.0001) em relação aos grupos de 21,50 e 90 dias (95%,96% e 90%).
Porém, o ovário mostrou um incremento de 78% no grupo de 180 dias comparado aos de 90 dias (p<0,0001). Quanto ao Smad4, a bexiga de machos
mostrou um aumento de 78% no grupo 180 dias comparado ao de 50 dias
(p=0,03). No testículo, essa expressão foi reduzida nos grupos 50,90 e 180
dias comparados aos de 21 dias (p<0,0001) (93%,83% e 95%, respectivamente). Na próstata aumentou no grupo 180 dias (p<0,0001) em relação aos
grupos de 21, 50 e 90 dias (75%, 52% e 76%, respectivamente). A bexiga de
fêmeas, não apresentou diferença na expressão gênica de PTEN e SMAD 4
entre os grupos. Já no ovário, houve uma redução de 73% no grupo 50 dias
em relação ao grupo 21 dias (p<0,0001) e um aumento de 82% e 73% no
grupo 180 dias em relação a 50 e 90 dias. Portanto, o aumento da expressão
de PTEN nos grupos mais velhos parece indicar uma ligação da entrada na
puberdade. Similarmente, as alterações na expressão de Smad4 nos grupos
podem indicar um papel importante no desenvolvimento inicial das gônadas.

trabalho foi identificar a expressão dos genes PTEN e Smad4 nos órgãos do
sistema urogenital de ratos Wistar em diferentes idades. Ratos Wistar foram
alocados em 4 grupos, de acordo com as idades correspondentes: 21 dias
(machos, n=10 e fêmeas, n=5), 50 dias (machos, n= 5 e fêmeas, n=5), 90 dias
(machos, n=10 e fêmeas, n=5) e 180 dias (machos, n= 10 e fêmeas, n=9).
Ao sacrifício, a bexiga (machos e fêmeas), a próstata ventral, o testículo,
o ovário e o útero foram removidos e estocados a -80ºC para extração de
RNA. Foi utilizado o PCR em tempo real para quantificação da expressão
gênica de PTEN e Smad4. Os dados foram analisados por
 one-way ANOVA
e pós-teste deBonferroni, com p<0,05. A bexiga de machos apresentou um
aumento na expressão gênica de PTEN no grupo de 180 dias (p<0,0001)
comparado com 21, 50 e 90 dias (95%, 91% e 80%, respectivamente). No
testículo, houve um aumento de 46% no grupo 90 dias comparado aos de
21 dias e uma redução de 56% nos animais de 180 dias comparado aos de
90 dias (p=0,0003). Na próstata também houve um aumento no grupo de 180

97

MISCELÂNEA

PÔSTER MODERADO

MISCELÂNEA

POSTÊR MODERADO
Resumo:
INTRODUÇÃO: O leite de cálcio, considerado um achado raro, é uma suspensão coloidal de sais de cálcio que precipitam e imitam um cálculo renal.
Sua etiologia ainda permanece desconhecida, podendo ocorrer com maior
frequência em cistos broncogênicos e de vesícula biliar. Sua composição
química varia desde carbonato a fosfato ou oxalato.
RELATO: paciente feminino, branca, 49 anos de idade, apresentou quadro
de dor lombar a direita, tipo cólica, sem irradiação, associado a desconforto
supra-púbico. O exame de urina tipo I (EAS) apresentou leucocitúria e hematúria microscópica. A ecografia do aparelho urinário demonstrou dilatação
pielocalicinal e de ureter proximal à direita, rim direito com múltiplas imagens
hiperecogênicas, rins com dimensões normais e boa diferenciação córticomedular e imagens hiperecogênicas móveis em bexiga. A tomografia computadorizada revelou múltiplas imagens hiperdensas preenchendo a pelve
renal direita que mudam de posição com alteração de decúbito, inclusive
com progressão para o ureter proximal. Achados compatíveis com “leite de
cálcio”. A paciente foi submetida à uretrocistoscopia que mostrou grande
quantidade de microcalcificações móveis na bexiga, ao exame de pielografia
ascendente à direita foi observada leve dilatação do sistema coletor, todavia
não foi observado qualquer fator obstrutivo. A paciente apresentou melhora
dos sintomas após tratamento conservador, com alta hospitalar e acompanhamento ambulatorial.
DISCUSSÃO: Apesar da raridade da presença do leite de cálcio no sistema
coletor e ureter, esta condição deve ser considerada como diagnóstico diferencial de um cálculo renal gigante, a fim de evitar procedimentos cirúrgicos
desnecessários e ineficazes. Estudos associam o leite de cálcio a rim hidronefrótico, divertículos calicinais ou cistos renais. A maioria dos pacientes
não apresenta sintomas. O diagnóstico é estabelecido pela demonstração
da mudança da forma de uma opacidade intrarenal em filmes com o paciente
em diferentes posições. Na maioria dos casos sua detecção é incidental, não
havendo indicação de intervenção diagnóstica complementar ou terapêutica. Leite renal de cálcio com acometimento de ureter deve ser observado
em relação a sintomas e aumento de pressão no sistema coletor a montante
com intervenção cirúrgica se necessário.
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CAN 24-HOUR URINE ANALYSIS PREDICT URINARY STONE COMPOSITION?
FÁBIO CÉSAR MIRANDA TORRICELLI*1; SHUBHA DE2; XIAOBO LIU2; JUAN
CALLE2; SURAFEL GEBRESELASSIE2; MANOJ MONGA2
1.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.CLEVELAND CLINIC, CLEVELAND, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Body mass index; diet; urinary calculi
Resumo:
Introduction: Urinary stone composition is not always available and clinical
urinary stone management is often based exclusively on the 24-hour urine
analysis. The most important distinction that directs preventive measures is
differentiating calcium stones from uric acid stones.
Objective: To study whether the 24-hour urine analysis can predict urinary
stone composition.
Methods: We retrospectively identified patients with nephrolithiasis from January 2006 through December 2011. Patient’s data collected included age,
gender, body mass index (BMI), 24-hour urine analysis (volume, sodium, potassium, calcium, oxalate, uric acid, citrate, magnesium, phosphate, chloro,
creatinine, and pH), and stone composition. Patients were divided in two
groups according to their stone composition: >50% uric acid or >50% calcium oxalate. Patients that did not fit in one of these groups were excluded.
Patients were also excluded if they were on citrates, thiazides, loop diuretics
or allopurinol. The two sample T-test and the Pearson’s chi-square test were
used to evaluate the relationship between stone composition and the continuous and the categorical measures, respectively. Logistic regression was
performed to assess the association between stone composition and covariates. All tests were performed at a significance level of 0.05.
Results: 1164 patients (52% men) were evaluated with a mean age of 51.6 ±
14.4 years and mean BMI was 28.8 ± 6.3. Patients with uric acid stone had
a higher age (60.4 ± 11.9 vs.50.5 ± 14.7 years; p < 0.001) and BMI (32.4 ±
7.7 vs. 28.4 kg/m2; p < 0.001), as well as a lower urine pH (5.6 ± 0.7 vs. 6.0
± 0.8; p = 0.002), urinary calcium level (163.0 ± 111.7 vs. 235.6 ± 133.4 mg/
dL; p < 0.001), and urinary uric acid level (506.0 ± 200.5 vs. 584.6 ± 212.0
mg/dL; p < 0.001) than patients with calcium oxalate stones. There were also
a higher proportion of men in the uric acid stones group (74.6% vs 60.8%; p
= 0.005). After logistic regression, male (OR 3.96; 95% CI 1.30 – 12.06; p =
0.015), higher age (OR 1.05; 95% CI 1.01 – 1.09; p = 0.016) and higher BMI
(OR 1.20; 95% CI 1.10 – 1.30; p < 0.001) were predictive factors of uric acid
stones, while only urinary calcium level (OR 0.98; 95% CI 0.98 – 0.99; p <
0.001) was inversely associated with uric acid stones and thus correlated to
calcium oxalate stones.
Conclusion: Male gender, advancing age and higher BMI and lower urinary
calcium levels help predict a uric acid stone composition.
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RETIRADA LOMBAR DE CATETER DUPLO J EM GRANDES CENTROS
UROLÓGICOS: UMA POSSIBILIDADE?
FLÁVIO YUDI YAMADA*; ALEX MELLER; RODRIGO PERRELLA; HERNANI DE OLIVEIRA MARINHO NETO; CASSIO ANDREONI; NELSON GATTAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO/ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotripsia percutânea; cateter ureteral; nefrolitíase
Resumo:
Introdução: Este estudo demonstra uma nova abordagem para retirada de
Cateteres Duplo J ambulatorial via percutânea.
Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo prospectivo que
incluiu 20 pacientes consecutivos, submetidos a Nefrolitotripsia Percutânea
entre Fevereiro e Junho de 2012. Ao término da cirurgia foi deixado cateter
com fio no trajeto da punção para retirada em regime ambulatorial. Foi avaliada viabilidade de retirada e dor relacionado ao procedimento (Escala de
Faces).
Resultados: A idade média dos pacientes foi 45,5 (±15,25 anos), sendo 11
mulheres e 9 homens. O tempo médio de permanência do cateter foi de 8,95
dias (± 2,72 dias). Avaliação da dor relacionado ao procedimento mostrou
que 10,5% dos pacientes apresentaram desconforto associado a retirada
do cateter (nota acima de 3) e 89,5% não apresentaram desconforto (nota
abaixo de 2). Todos os pacientes foram submetidos a retirada do Cateter
Duplo J com sucesso, sem complicações como fístula, sangramento ou
coleção, com exceção de 1 caso com ruptura de fio, sendo necessário retirada endoscópica.
Conclusão: A retirada lombar do cateter ureteral até o décimo quarto pós
operatório mostrou-se segura, pouco dolorosa, eficaz e econômica. Pode
ser, portanto, uma alternativa atraente, principalmente no sistema público de
saúde, onde condições não ideais tornam a retirada do cateter através da
cistoscopia um procedimento doloroso.
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LEITE DE CÁLCIO EM RIM, URETER E BEXIGA
PABLO CACERES PILLA*; JORGE ANTONIO PASTRO NORONHA; MATEUS WEBBER DE BACCO; VICENTE CODAGNONE NETO; LEONARDO BRANDEBURSKI
LOSS; PEDRO GAERTNER GEYER
HOSPITAL SÃO LUCAS - PUCRS, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Leite de cálcio; suspensão coloidal; trato urinário
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ALEXANDRE POMPEO*1; MARCEL ARANHA SILVEIRA1; WILSON MOLINA2; DAVID SEHRT2; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO1; FERNANDO KIM2

CARLOS HIROKATSU WATANABE SILVA*; RAFAEL MIRANDA SILVESTRE; PAULO
ROBERTO PEREIRA DE ASSIS; ROBERTO IGLESIAS; FABIO VICENTINI; JOAQUIM
DE ALMEIDA CLARO

LESÕES DE PLEURA APÓS NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – EXPERIÊNCIA NO MANEJO DE LESÕES E FATORES DE RISCO.

INITIAL EXPERIENCE OF THE USE OF A POLYMERIC GEL TO PREVENT
RETROPULSION DURING INTRACORPOREAL LITHOTRIPSY
1.FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL; 2.UNIVERSITY OF COLORADO, SCHOOL OF MEDICINE, DENVER, ESTADOS
UNIDOS.
Palavras-chave: Polymeric gel; intracorporeal lithotripsy; stone retropulsion

HOSPITAL BRIGADEIRO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotripsia percutânea; lesão pleural; tratamento
Resumo:
Introdução: a nefrolitotripsia percutânea (NLP) é um procedimento com baixa
taxa de complicação. Entretanto, para o tratamento de cálculos complexos,
de localização alta ou volumosos, a punção no cálice superior pode ser necessária. A punção supracostal acima do 12º arco costal aumenta o risco de
complicações relacionadas a lesão pleural.
Objetivo: revisar retrospectivamente a experiência do nosso serviço no
manejo de lesões pleurais em pacientes submetidos a nefrolitotripsia percutânea.
Material e Métodos: 391 pacientes foram submetidos a NLP em nosso serviço no período de junho de 2010 a maio de 2013. Foram analisados parâmetros relacionados ao paciente (ASA, IMC, idade, gênero), características
do cálculo e anatomia renal (Classificação de Guys, lateralidade), técnica
(posição, punção), complicação e tratamento. Todos os pacientes seguiram
o protocolo do serviço, sendo submetidos a tomografia computadorizada de
controle no 2º dia de pós-operatório.
Resultados: ocorreram 10 casos de lesão pleural diagnosticados. A complexidade dos cálculos nestes pacientes era significativamente maior, sendo
que 80% destes pacientes apresentavam Guys 3 ou 4 quando comparado
com 49,7% dos demais pacientes. Nos casos de lesão pleural, foi necessário
maior número de punções (1,8±0,6 versus 1,2±0,49), e 60% dos casos ocorreram em pacientes submetidos a punção supracostal. Estes pacientes
apresentaram maior tempo de internação (138±90h versus 61±81h; p<0,01).
Em 3 casos foi necessária a drenagem de tórax. 2 casos ainda no intraoperatório. Em 1 caso o diagnóstico foi no 2º dia pós-operatório. Nestes
três casos, haviam sido realizadas punções supracostais com o paciente em
decúbito ventral. Em todos os casos foi deixado cateter 2J para drenagem
da via urinária. Os outros 7 pacientes tiveram diagnóstico de derrame pleural
na tomografia de controle no 2º dia de pós-operatório e o tratamento foi
conservador.
Conclusão: a lesão pleural é mais comum no acesso supracostal. A maior
parte dos casos encontrados foram achados à tomografia de controle do 2º
dia de pós-operatório e tratados conservadoramente. Em 3 casos, o reconhecimento precoce e drenagem pleural e de via urinária permitiram evolução
satisfatória e sem complicações graves.

Resumo:
INTRODUCTION:
Stone retropulsion during ureteroscopic lithotripsy may lead to additional
procedures needed for residual calculi. Several devices have been introduced in an attempt to reduce retropulsion. We set out to report our initial
experience utilizing the new polymeric gel, BackStop.
MATERIAL AND METHODS:
We prospectively collected data on 7 ureteroscopy procedures with distal
ureteral calculi treated with BackStop. Perioperative data including stone
size, location, operative time, stone free rate, the presence or absence of
retropulsion was collected. Success was defined as no residual fragments,
no retropulsion, and no additional procedures required.
RESULTS:
All of the patients were rendered stone free after URS and no retropulsion
occurred. There were no intraoperative complications nor gel migration or
problems with dissolving the gel.
CONCLUSIONS:
BackStop is a new promising therapy to prevent retropulsion during ureteral
intracorporeal lithotripsy. It is safe, easy to apply and very effective in preventing stone fragment migration. BackStop has the potential to reduce operative time.
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A REALIDADE DA URETEROSCOPIA EM CIDADE DE PEQUENO PORTE
DANIEL ANGOTTI AKEL*; ROBERTO RODRIGUES; JEOVA MOREIRA COSTA JR
SANTA CASA ARAXA, ARAXA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Ureteroscopia; litíase; segurança
Resumo:
Análise retrospectiva de procedimentos ureteroscópicos realizados em cidade do interior de MG, onde levantamos os procedimentos ureteroscópicos
realizados no período de janeiro de 2008 a julho de 2013. Foram realizados
262 procedimentos de ureteroscopia para remoção de cálculos ureterais,
sendo assim divididos: 98 pacientes do sexo masculino, sendo que em 4 pacientes o procedimento foi bilateral; 164 pacientes do sexo feminino, sendo
que em 5 o procedimento foi bilateral. O tamanho do cálculo variou de 5 a 18
mm, sendo que a principal localização topográfica ( 88% ) no ureter distal.
Em 15 pacientes foi optado por passagem de duplo J prévio ao procedimento devido a infecção urinária com repercusão hemodinâmica. As cirurgias foram realizadas com aparelho de calibre 8 Fr, obtendo boa penetração
ureteral sem necessidade de dilatação. Obtivemos resolução em 95% dos
casos, não havendo nenhum caso de avulsão ureteral ou estenose tardia.
Não utilizamos sondas de extração ureteral tipo Basket. Realizamos o procedimento de forma padronizada com passagem de 02 fios guia tipo zebra.
Realizamos a fragmentação do cálculo com litotripdor balístico utilizando
irrigação sob pressão com soro fisiológico, permitindo boa visualização do
cálculo e da ponta do probe. Extraimos os fragmentos com pinça tridente,
e deixamos catéter duplo J para drenagem da via urinária sem tempo determinado variando conforme o edema da mucosa ureteral e caso haja alguma
perfuração de mucosa. Apresentamos, portanto, nossa estatística demonstrando que a ureteroscopia pode ser realizada de forma segura e com baixos
custos, possibilitando boa resolução no tratamento da litíase ureteral.
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ALTERNATIVA CIRÚRGICA PARA ABORDAGEM DE PACIENTES COM
NEFROLITÍASE E ESTENOSE DE JUP CONCOMITANTE; UMA NOVA TÉCNICA
BRUNO VINICIUS NEVES*; ALEXANDRE CAVALHEIRO CAVALLI; MATEUS COSENTINO BELLOTE; CHRISTIAN LUIZ ARTNER; EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA; THIAGO HOTA
HC-UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Estenose de jup; nefrolitíase; anderson-hynes
Resumo:
Introdução: As alterações anatômicas renais e da junção uretero-piélica (JUP)
podem estar relacionadas à formação de cálculos ou em algumas situações
serem apenas entidades concomitantes. Trata-se de uma pequena parcela de
pacientes que necessitarão, devido à complexidade dos casos, de múltiplos
procedimentos para o tratamento de ambos os problemas. Com a proposta de
reduzir o número de intervenções para estes casos, descrevemos uma abordagem cirúrgica alternativa para o tratamento destes pacientes.
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Objetivos: Descrever uma nova técnica cirúrgica para abordagem endourológica durante a laparoscopia em pacientes com associação de nefrolitíase
e estenose de JUP.
Métodos: Descrição de uma nova técnica abordada em 8 pacientes operados no HC-UFPR com associação de nefrolitíase e estenose de JUP durante
o período de 2011 a 2013. Durante a realização da pieloplastia laparoscópica à Anderson-Hynes, foi feita uma abordagem endourológica trans-laparoscópica para o tratamento da litíase concomitante.
Resultados: Após a dissecção da pelve renal e ureter, prosseguiu-se a
secção da JUP e a cateterização da mesma com fio guia utilizando um
ureteroscópio semi-rígido de 6F colocado na cavidade abdominal através
de um dos trocateres. Introduzindo o aparelho na pelve renal pela junção
ureteropiélica obteve-se uma boa distenção do sistema coletor para navegação e litotripsia. Os cálculos calicinais presentes foram deslocados para
pelve renal através de extratores ou pinça de cálculos e retirados durante a
ressecção da pelve redundante na confecção da pieloplastia laparoscópica.
Caso não seja possível a cateterização da JUP ou haja dificuldade técnica
com o ângulo de entrada do ureteroscópio pelos trocateres com a JUP, pode
ser usado como alternativa uma pequena pielotomia (incisão de 3mm) para
entrada justa do aparelho na pelve e subsequente distenção do sistema coletor. Esta técnica operatória foi realizada com a presença de duas torres
de vídeo, uma para laparocopia e filmagem dos aparelhos endourológicos
na cavidade abdominal e outra torre de vídeo para visualização da parte
endourológica e navegação no sistema coletor. A taxa de Stone free após a
primeira cirurgia combinada foi de 62,5%. Nos casos de cáculos residuais
após o procedimento adicional (LECO, NLPC) todos pacientes ficaram livres
de cálculos.
Conclusão: A realização da abordagem endourológica combinada com a
laparoscópica nos pacientes com nefrolitíase mais estenose de JUP se
mostrou tecnicamente factível sem dispender materiais de maior complexidade.
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TRANSPLANTE RENAL ORTOTÓPICO EM PACIENTE COM TROMBOSE
BILATERAL DOS VASOS ILÍACOS
FABIO LUIZ DE SOUZA*1; MILTON TATSUO TANAKA2; JOSÉ BARBOSA MENDES
JR2; FABRISIO BARBOSA2; MARCIA R.S.S.B. MENDES3; ANA LUCIA DA SILVA
AMARAL2
1.MASTER CLÍNICA DE CASCAVEL/ FACULDADES ASSIS GURGACZ, CASCAVEL, PR, BRASIL; 2.MASTER CLÍNICA DE CASCAVEL, CASCAVEL, PR,
BRASIL; 3.UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL, CASCAVEL, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Transplante; rim; ortotópico
Resumo:
Introdução: Pacientes com restrições para uso dos vasos ilíacos tem a complexidade do transplante renal bastante aumentada. O implante ortotópico do
enxerto é conduta de exceção, realizada apenas em alguns serviços. O conhecimento anatômico dos possíveis sítios de implantação, das técnicas de anastomose vascular e das possibilidades de reconstrução do sistema coletor são
fundamentais.
Objetivos: Relatar o caso de uma paciente do sexo feminino, 36 anos, com antecedentes de hipertensão arterial há 8 anos, insuficiência renal dialítica há 6
anos e dificuldade importante de acesso para hemodiálise. Foi submetida a 30
procedimentos para acesso vascular, inclusive 2 fístulas arteriovenosas no MMII
e uso de próteses. Tentou-se também diálise peritoneal, sem sucesso devido à
peritonite bacteriana. Após priorização foi submetida a transplante de doador falecido na Fossa Ilíaca direita há 17 meses, necessidade de remoção do enxerto
devido a trombose. Submetida a novo transplante de doador falecido há 4 meses. No intra-operatório foi verificada a impossibilidade de utilização dos vasos
ilíacos devido à trombose extensa. Optado por implante ortotópico do enxerto
a esquerda, após nefrectomia do rim nativo e esplenectomia. Realizada anastomose vascular término-terminal dos vasos do enxerto com os vasos esplênicos.
A reconstrução urinária foi realizada com anastomose espatulada ampla entre o
ureter do enxerto e a pelve renal nativa, sobre cateter duplo J.
Métodos: Foi realizada pesquisa retrospectiva do prontuário médico e revisão
da literatura.
Resultados: Evolui com anúria até o 7º dia, quando foi submetida à biópsia do
enxerto que mostrou necrose tubular aguda e, portanto apresentou recuperação
gradual da função renal. Mantém, após três meses, creatinina 2,3 mg/dL, em
uso de imunossupressão com Tacrolimus, Micofenolato e Prednisona.
Conclusão: Apesar da dificuldade do procedimento e necessidade do domínio
de múltiplas estratégias para abordagem vascular e urinária, o transplante renal
é factível nos pacientes com impossibilidade de uso dos vasos ilíacos.
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CAN OBESE STONE FORMERS FOLLOW DIETARY RECOMMENDATIONS?
FÁBIO CÉSAR MIRANDA TORRICELLI*1; SHUBHA DE2; INA LI2; CARL SARKISSIAN2; MANOJ MONGA2
1.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.CLEVELAND CLINIC, CLEVELAND, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Body mass index; diet; urinary calculi
Resumo:
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Introduction: Obese patients have an increased risk of kidney stones, and
several studies have identified specific urinary derangements on 24-hour collections.
Objective: To assess obese stone formers, and their compliance with dietary
modifications over time, based on 24-hour urine outcomes.
Methods: A retrospective analysis was performed of all stone patients with
a body mass index (BMI) >30 kg/m2, who completed a 24-hour urine collection before and after dietary counseling for stone prevention. Patients were
excluded if placed on medical therapy in addition to dietary therapy. Demographic data and 24-hour urine stone risk parameters (volume, sodium, calcium, uric acid, citrate, and oxalate) were assessed. Initial 24-hour urine results
were compared to follow up results after dietary counseling. Mann-Whitney
U tests were performed (SPSS 20.0, Chicago, IL) with an alpha value <0.05.
Results: Eighty-seven obese stone patients (BMI 36.6 kg/m2) were identified
and 66.7% were male. The mean time between 24-hour collections was 9.3
months. On follow up 24h urine collection, patients significantly increased
their urinary volume (1409.7 to 1745.7 mL; p=0.001) and citrate (158.8 to
704.0 mg/24h; p<0.001), while decreasing their urinary sodium (278.8 to
240.4 mmol/24h, p=0.007), uric acid (958.05 to 731.83 mg/24h, p=0.001),
and oxalate levels (80.84 to 58.19 mg/24h, p<0.01).
Conclusion: Dietary recommendations can be an effective strategy in decreasing the risk or stone recurrence in obese kidney stone formers.
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AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE PÓS-OPERATÓRIO DOS
PACIENTES SUBMETIDOS À VASECTOMIA EM PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR ATRAVÉS DO SUS.
FABRÍCIO LEITE DE CARVALHO*; FERNANDO AUGUSTO LEONE; FRANCIS ATAÍDE; MARIANNA C CARVALHO; MARIANA CABRAL TIMÓTEO; OTTO H T CHAVES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Vasectomia; epidemiologia; pós operatório
Resumo:
Objetivos: Relatar as características epidemiológicas e pós-operatórias (PO)
dos pacientes submetidos à vasectomia em programa de PF do SUS. Métodos: Avaliação retrospectiva de 466 pacientes submetidos à vasectomia de
ago 06 a mar 13. Foram incluídos pacientes com idade acima de 25 anos e/
ou pelo menos dois filhos vivos. Resultados: A idade média dos pacientes foi
de 36,30 ± 6,01 anos, e das parceiras de 31,89 ± 6,02 anos. Quanto ao estado civil, 369 (79,1%) pacientes eram casados, 86 (18,4%) solteiros, 6 (1,2%)
divorciados e 3 (0,6%) separados. Em média tinham 2,69 ± 1,29 filhos. A
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001

renda familiar média era de 1 salário mínimo (SM) para 112 (24%) pacientes,
2 SM para 205 (43,9%), 3 SM para 107 (22,9%) e 4 ou mais SM para 42
(8,9%). Seis (1,2%) pacientes eram analfabetos, 252 (54%) tinham 1° grau,
192 (41,2%) tinham 2° grau e 16 (3,4%) tinham graduação superior. Os métodos de anticoncepção utilizados antes da cirurgia eram preservativos por
217 (46,5%) pacientes, 179 (38,4%) anticoncepcional oral (ACO), 48 (10,3%)
anticoncepcional injetável (ACI), 17 (3,6%) DIU, e 5 (1%) não utilizavam qualquer método. Os motivos para serem submetidos à cirurgia foram: prole
definida em 349 (74,8%) pacientes, contra indicação da parceira para nova
gestação em 51 (10,9%), baixo nível social em 39 (8,3%), e intolerância da
parceira ao uso de ACO ou ACI em 27 (5,7%). O tempo médio entre o desejo
de ser submetido à cirurgia e a data de sua realização foi em média de 5,93
± 5,20 meses. Todos os pacientes foram submetidos à vasectomia bilateral,
entretanto um único deferente foi identificado em 3 (0,6%). Retornaram para
avaliação PO 407 (87,3%) pacientes, e 59 (12,6%) não retornaram. Infecção
de ferida operatória ou epididimite ocorreram em 23 (5,6%) pacientes, e hematoma de bolsa testicular em 2 (0,4%). Quanto ao controle da infertilidade,
apenas 154 (33%) pacientes retornaram com o resultado de espermograma.
Destes, 147 (95,4%) apresentaram azoospermia (AZ) imediata. Quatro (2,5%)
apresentaram raros espermatozoides imóveis (REI) e AZ em um novo exame
30 dias depois. Três (1,9%) pacientes que apresentaram inicialmente REI tiveram que repetir o espermograma duas ou mais vezes até que se obtivesse
AZ. Conclusão: Os acientes avaliados são na maioria jovens, de baixo poder
aquisistivo e baixa escolaridade. Os resultados mostram a vasectomia como
um método eficaz, de baixo índice de complicações, mas que grande parte
dos pacientes neglicenciam o controle PO recomendado.

uma vez que houve redução de ~47% em relação àqueles indivíduos que
não sofreram tratamentos. O índice meiótico foi de 1,7 nos homens ST,
enquanto naqueles tratados houve drástica redução de 82%, sendo que nos
indivíduos que sofreram tratamentos hormonais as espermátides não foram
encontradas. A capacidade de suporte das células de Sertoli no homem ST
foi de 1,6 espermátides enquanto foi de 0,12 após os tratamentos. Quanto
à eficiência da espermatogênese verificou-se que enquanto o número de
espermátides para cada espermatogônia Aescura foi de seis nos homens
ST, naqueles que sofreram tratamentos radioterápicos, hormonais e ambos
os números foram de 1,2, zero e 1,6, respectivamente. Os tratamentos radioterápicos e hormonais contra o câncer de próstata afetam drasticamente
o processo espermatogênico no homem idoso podendo levar à sub e/ou
infertilidade. Fapemig e CNPq
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INFLUÊNCIA DO POSICIONAMENTO NA MICÇÃO: UMA AVALIAÇÃO
ELETROMIOGRÁFICA E UROFLUXOMÉTRICA
PAULO SAMPAIO FURTADO*; PATRICIA LORDELO; DANIELA CORREIA; MARIA
LUIZA VEIGA; JULIANA SANTOS; UBIRAJARA BARROSO JUNIOR
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Urofluxometria; posicionamento ; eletromiografia

Introdução: O Posicionamento durante a micção é um dos métodos utilizados na terapia comportamental de indivíduos com distúrbio do trato urinário
inferior (DTUI). Entretanto, até onde sabemos, não há estudos que tenham
comparado as diferentes posições miccionais em ambos os sexos para confirmar se esse método influencia no padrão miccional. Objetivo: Nós realizamos um estudo de corte transversal para avaliar se as diferentes posições
durante a micção influenciam na atividade elétrica da musculatura perineal
e abdominal bem como nos parâmetros urofluxométricos de crianças com
disfunções do trato urinário inferior. Métodos: Foram avaliadas 94 crianças entre 3 e 14 anos com sintomas de DTUI . Todas foram submetidas
a exames   de urofluxometria e eletromiografia (perineal e abdominal) em
duas posições diferentes: posição orientada (tronco levemente curvado
para frente e pés apoiados) e posição atípica ( ponta dos pés em meninos
e com as nádegas sem contato com o vaso e pernas fletidas nas meninas).
Foram incluídos apenas os pacientes que não apresentassem distúrbios
neurológicos associados ou alterações anatômicas. Excluímos 9 pacientes
por suspeita de interferência externa ou artefatos dificultando a análise dos
gráficos. Foram realizados 2 estudos consecutivos para cada criança, sendo
a ordem da posicao (se atípica ou orientada) escolhida de forma aleatória.
O fluxo foi considerado normal quando era de aspecto senoidal e anormal
se achatado, staccato ou interrompido.Resultados: Entre os pacientes avaliados 55 (64,7%) eram meninas e 30 (35,3%) eram meninos com idade média
de 8,5 anos. Crianças com micção em posição atípica apresentaram maior
nível de atividade elétrica perineal que quando estavam na posição normal
( p=0,018).   A posição atípica também esteve associada a maior atividade
da musculatura abdominal (p=0,01). Quando avaliado entretanto o fluxo miccional (QMáx) não encontramos diferenças entre os grupos (p=0,507). Não
houve também diferença no padrão da curva se normal ou anormal quando
comparados os dois grupos (p=0,824). Quando avaliados separadamente,
os meninos não demonstraram nenhuma diferença entre as posições, nem
em relação à atividade elétrica perineal (p=0,412) ou abdominal (p=0,202),
nem no que diz respeito ao fluxo urinário ou padrão da curva de fluxo. Conclusões: A atividade elétrica da musculatura do assoalho pélvico é menor
em posição orientada quando comparada a posições atípicas em crianças
do sexo feminino. O fluxo máximo e o volume urinário não apresentaram
diferença nas duas posições. Não houve também diferença entre os tipos
de curva de fluxo quando comparadas as duas posições. Os nossos dados
confirmam que especial atenção deve ser dada para se adotar uma postura
adequada durante a micção de meninas com DTUI.

[702]

PARÂMETROS TESTICULARES DE HOMENS IDOSOS COM CÂNCER DE
PRÓSTATA SUBMETIDOS A TRATAMENTO RADIOTERÁPICO E HORMONAL
ANDRE LUCAS CALDEIRA BRANT*1; REGINALDO MARTELLO2; AUGUSTO
BARBOSA REIS1; FERNANDA RADICCHI CAMPOS LOBATO ALMEIDA1; HELIO
CHIARINI GARCIA1
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE, MG,
BRASIL; 2.HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, BELO HORIZONTE, MG,
BRASIL.
Palavras-chave: Espermatogenese; cancer de prostata; quimioterapia e radioterapia
Resumo:
A espermatogênese humana é afetada com o avanço da idade apesar de
manter, mesmo com certas limitações, a produção espermática. Nesta idade
aumenta a incidência de câncer de próstata que requer tratamentos drásticos, como radioterapia e/ou hormonioterapia, que podem afetar o testículo
destes pacientes. Apesar disto, poucos foram os estudos que se dedicaram
a avaliar os efeitos destes tratamentos sobre o testículo do idoso. Assim,
este estudo objetivou avaliar alguns parâmetros testiculares de idosos que
tiveram câncer de próstata e que foram submetidos a tratamentos radioterápicos e hormonais, em comparação com aqueles que não sofreram tratamento. Para isto, utilizaram-se testículos orquiectomizados de 16 pacientes
(74±8 anos) divididos nos grupos: (1) sem tratamento (ST), (2) após tratamento radioterápico, (3) hormonal, e (4) após ambos os tratamentos. Fragmentos
dos testículos foram fixados em glutaraldeído, incluídos em araldite e dos
blocos obtidos cortes de 1µm de espessura, método de microscopia de luz
de alta resolução. Determinou-se no estádio III do ciclo do epitélio seminífero o número das espermatogônias (Aescura e Aclara), espermatócitos
(preleptóteno e paquíteno), espermátides arredondadas (Sb1) e de nucléolos das células de Sertoli. Com número destas células calculou-se o índice
mitótico (nº preleptóteno/nº Aescura), índice meiótico (nº Sb1/nº paquíteno),
eficiência da célula de Sertoli (nº Sb1/nº nucléolos de célula de Sertoli) e a
eficiência da espermatogênese (nº Sb1/nº Aescura). Os tratamentos contra
o câncer de próstata afetaram a capacidade mitótica das espermatogônias
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VÍDEO 1
OBJETIVO: Demonstrar técnica de prostatectomia radical e mostrar as
vantagens do procedimento e da abordagem posterior quando utilizado o
Sistema Cirúrgico Da Vinci®
MÉTODO: Mostra-se técnica cirúrgica para prostatectomia radical com
abordagem posterior transperitonial em adenocarcinoma de próstata localizado, sendo o procedimento realizado em paciente de 60 anos, com diagnóstico após biópsia prostática solicitada por aumento do PSA. Foram
realizadas as seguintes punções: de 12mm para câmera, duas de 8mm para
os trocartes robóticos, uma de 8mm e uma de 10mm para os trocartes do
primeiro auxiliar. Após a instalação do sistema Da Vinci©, por via transperitonial, é abordado o aspecto posterior das vesículas seminais e próstata
através de incisão na reflexão peritonial do fundo de saco, expondo o reto e
o aspecto posterior da próstata e vesículas seminais. Em seguida é exposto
o espaço retropúbico.
RESULTADOS: Paciente evoluiu sem intercorrências clínico-cirúrgicas no
pós operatório. Foi retirado dreno cavitário no 1º dia, tendo o paciente recebido alta no 3º dia pós-operatório e a sonda vesical após 6 dias.
CONCLUSÃO: Em caso de adenocarcinoma de próstata localizado, em virtude da magnificação de imagem e do sistema de endo-wrist©, a técnica
cirúrgica de prostatectomia radical por via posterior transperitonial, assistida
por robô, mostrou-se segura e factível. Após cerca de 100 prostatectomias
radicais laparoscópicas assistidas por robô utilizando a abordagem posterior, na opinião dos autores, tal técnica de acesso permite melhor visualização
do reto, minimizando lesões inadvertidas do mesmo.

17/11/2013 - 14:00-16:00
SALA VIP I - SALA 03
14:00
[1158]

URETERO-URETERO ANASTOMOSE VIDEO LAPAROSCÓPICA ASSISTIDA POR ROBÔ
LUIS AUGUSTO SEABRA RIOS*; RENATO PANHOCA; RODRIGO RANGEL VINHAS;
EDUARDO FRANCISCO OLIVEIRA COUTINHO CERQUEIRA; LIMIRIO LEAL FONSECA FILHO; DIMAS LEMOS ANTUNES
IAMSPE, Hospital Israelita Albert Einstein SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Anastomose; ureter; robótica
Resumo:
INTRODUÇÃO: Nesse vídeo demonstram-se dois casos de uretero-uretero
anastomose realizados por via laparoscópica assistida por robô.
OBJETIVOS: Demonstrar técnica de uretero-uretero anastomose e mostrar
as vantagens do procedimento e da via de acesso quando utilizado o Sistema Cirúrgico Da Vinci®.
MÉTODOS: Apresentam-se nesse vídeo dois casos de estenose segmentar
de ureter secundária a ureterolitotripsia rígida, sendo um caso em paciente
de 59anos com estenose em ureter médio, e um caso em paciente de 19
anos com estenose de ureter distal. Os exames de imagem mostravam ureterohidronefrose e estenoses severas dos ureteres nas localizações citadas.
Em ambos os casos foram realizadas abordagem laparoscópica transperitoneal assistida por robô. Após introdução de quatro portais laparoscópico
(um de 12mm para a câmera, dois de 8mm para os braços robóticos e um
de 10mm para o cirurgião auxiliar), foi realizada dissecção do ureter, ureterectomia segmentar e anastomose término-terminal sobre cateter ureteral
tipo duplo jota com fio Caprofyl 4-0 agulha RB-1 (Ethicon®).
RESULTADOS: Ambos pacientes evoluíram com resolução da ureterohidronefrose e ausência de estenose em exames complementares. O cateter
duplo jota foi retirado entre 3 e 6 semanas após a cirurgia.
CONCLUSÃO: A abordagem laparoscópica com auxilio do sistema robótico
mostrou-se eficaz para resolução dos casos em questão, com as vantagens
do auxílio do robô tanto para o cirurgião (melhor exposição, ergonomia) como
para o paciente (pela pequena incisão e retorno precoce às suas atividades
normais). Demonstra-se também que anastomoses ureterais distais são factíveis com auxílio do robô. Os autores contam com experiência de 8 casos
de uretero-uretero anastomose laparoscópicas: 2 assistidos por robô em
ureter acima dos vasos ilíacas, 3 assistidos por robô abaixo destes vasos,
3 abaixo das ilíacas laparoscópicos e 1 ao nível destes vasos também laparoscópico. Tal vivência, na opinião dos autores, tem demonstrado que estes
procedimentos minimamente invasivos tem se demonstrado satisfatórios.

14:20
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PIELOLITOTOMIA LAPAROSCÓPICA EM RIM EM FERRADURA
RODRIGO ALENCAR MOREIRA*; CHARLES ALBERTO VILLACORTA DE BARROS; EDUARDO MARTINS DE SOUZA; SIDNEY ANTONIO CRUZ
HSM - CENTRO AVANÇADO DE ONCOLOGIA, BELEM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Rim em ferradura; pielolitotomia laparoscópica; cirurgia
minimamente invasiva
Resumo:
Introdução: O rim em ferradura é provavelmente a anomalia de fusão renal
mais comum, ocorrendo em 0,25% dos nascimentos. Predomina em homens , a razão de 2:1. Os rins tendem a se posicionar mais inferiormente
que o normal no retroperitônio e mais junto dos cólons e, o istmo , anteriormente a artéria aorta e veia cava.
Objetivo: Devido a freqüente formação de cálculos e a dificuldade muitas
vezes encontrada em se obter uma janela segura para a realização de
nefrolitotripsia percutânea, pretendemos demonstrar que a pielolitotomia laparoscópica pode se constituir em uma abordagem segura, eficaz
e minimamente invasiva, naqueles casos em que a nefrolitotripsia percutânea se revele um procedimento inseguro.
Métodos: Homem, 34 anos, dor lombar à esquerda há 3 meses, intermitente, associada a náuseas. Ultra-som e tomografia computadorizada
revelaram nefrolitíase em pelve renal esquerda, de 2,5 cm e rim em ferradura. Devido a má rotação renal, verificou-se, também, que o cólon
esquerdo se projetava circunjacente ao rim ipsilateral, de modo que não
havia uma janela segura para a realização de nefrolitotripsia percutânea.
A pielolitotomia laparoscópica foi realizada com 3 trocartes, dos quais 2
de 10mm e 1 com 5mm.
Resultados: Pielolitotomia laparoscópica foi realizada em 90 minutos, iniciada por ampla liberação do cólon esquerdo, seguida de pielolitotomia,
mais implante de duplo j percutâneo (jelco 18) e dreno tubular de silicone
por via laparoscópica. O paciente recebeu alta em 24 horas, após a retirada do dreno, que exibia um débito nulo. Paciente acompanhado ambulatrialmente há 6 meses sem intercorrências.
Conclusão: Devido a complexidade anatômica , visto as relações do rim
em ferradura com os órgãos adjacentes, a nefrolitotripsia percutânea
pode se configurar em um procedimento difícil e pouco seguro . A pielolitotomia laparoscópica consiste em uma técnica segura, pouco invasiva e
efetiva para casos específicos, como o descrito acima.

14:10
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PROSTATECTOMIA RADICAL VIDEO-LAPAROSCOPICA ASSISTIDA POR
ROBÔ (ACESSO POSTERIOR)
Luis Augusto S. Rios; Renato Panhoca; Rodrigo R. Vinhas; Eduardo F.O.C. Cerqueira; Limírio L. da Fonseca Filho
Hospital do Servidor Público Estadual - IAMSPE- (São Paulo,SP); Hospital
Israelita Albert Einstein (São Paulo, SP)
Palavras-chave: Prostatectomia; robótica; posterior
Resumo:
INTRODUÇÃO: É apresentada técnica cirúrgica para prostatectomia radical,
com abordagem posterior transperitonial, para adenocarcinoma de próstata
localizado.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Duplicidade ureteral (DU) bilateral completa tem incidência de 0,025% na população, mais comum no sexo feminino, com manifestação clínica mais frequente o refluxo vesicoureteral (RVU), podendo
também ser acompanhado de estenose de JUV e Ureterocele. No caso,
em questão, pela tomografia de vias urinárias evidenciou-se ureterohidronefrose severa das unidades superiores por provável estenose de JUV
bilateral e ureterocele bilateral, não evidenciou refluxo pela uretrocistografia. Nossa escolha terapêutica foi realizar a nefroureterectomia por
videolaparoscopia. Indicou-se essa via pelos benefícios ao o paciente,
entre eles: fator estético, menor tempo de internação e utilização de hemoderivados, pequena intensidade álgica e limitado uso de analgésicos
no pós-operatório além de retorno precoce às atividades laborais; OBJETIVO: Apresentar em vídeo a viabilidade do tratamento laparoscópico no
caso de DU bilateral completa, em ECV, masculino, 18 anos. MÉTODOS:
Dados obtidos em ficha de atendimento e imagem captada do serviço de
videocirurgia urológica da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia discorridos em conjunto em forma de filme, enfatizando a propedêutica imagenológica e o tratamento cirúrgico. RESULTADOS: Filme relata quadro
clínico de ECV com histórico de consultas urológicas por pielonefrites de
repetição e lombalgia bilateral. Expõe exames radiológicos, dentre eles
a TC de abdome compatível com duplicidade completa pielo-caliciana e
ureteral bilateralmente além de ureterocele bilateral, levando a ureterohidronefrose severa das unidades superiores e UCM e provável exclusão
das unidades superior, além de creatinina levemente aumentada e uréia
normal. ECV submetido à nefroureterectomia da unidade superior D por
via laparoscópica, onde foi utilizado 4 portais pelo acesso transperitoneal
e dos principais passos do procedimento, o qual obteve tempo cirúrgico
de 145 minutos, com achado significativo de ureterohidronefrose severa
da unidade superior D. CONCLUSÃO: O vídeo demonstra que é factível o
tratamento cirúrgico por via laparoscópica em casos de DU com exclusão
de uma das unidades, além de trazer vários benefícios para o paciente.
Portanto, recomendamos a técnica laparoscópica como uma possibilidade para tratamento cirúrgico dessa patologia.

14:30
[862]

ENDOPIELOTOMIA ANTERÓGRADA PERCUTÂNEA EM DECÚBITO DORSAL MODIFICADO (VALDIVIA-GALDAKAO) COM USO DE RESSECTOSCÓPIO CONVENCIONAL PARA O TRATAMENTO DA RECIDIVA DA
ESTENOSE DE JUP.
FÁBIO SEPÚLVEDA LIMA*1; OADMIL MONTEIRO DA SILVA FILHO2; DIEGO DE
OLIVEIRA E ALMEIDA SILVA2; LEANDRO FRARLLEY SANTOS E MIRANDA2;
JESSÉ DE OLIVEIRA SANTOS2; LUIZ EDUARDO CAFÉ2
1.HOSPITAL SANTA IZABEL - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA UESB - CAMPUS JEQUIÉ, SALVADOR - JEQUIÉ, BA, BRASIL; 2.HOSPITAL
SANTA IZABEL - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA, SALVADOR,
BA, BRASIL.
Palavras-chave: Endopielotomia; decúbito dorsal modificado; estenose de jup
Resumo:
Introdução: A endopielotomia constitui parte do armamentário minimamente invasivo para o tratamento da estenose da junção uretero-piélica (JUP),
com melhores resultados nos casos de estenoses secundárias. Diferentes
sugestões no posicionamento para a abordagem percutânea permitiram o
acesso combinado anterógrado e retrógrado do trato urinário, mas poucos
são os relatos de endopielotomia nessas séries.
Objetivos: Descrever a técnica cirúrgica de endopielotomia anterograda
percutânea em posição de decúbito dorsal modficado (Valdivia-Galdakao),
utilizando-se de ressectoscópio convencional.
Métodos: Neste vídeo é demonstrado o tratamento de um paciente masculino, previamente submetido a pieloplastia aberta esquerda, com recorrência da sintomatologia e com nova obstrução da junção uretero-piélica (JUP)
documentada em exames de imagem e cintilografia renal dinâmica.
O paciente foi submetido a anestesia geral e posicionado em decúbito dorsal modificado, com o auxílio de bolsas plásticas. A ureteroscopia rígida e
pielografia retrógrada identificaram a estenose ao nível da JUP.
O acesso percutâneo foi obtido através de radioscopia, sendo puncionado
um cálice médio. Foi realizada a nefroscopia e identificação da área de estenose da JUP e foram apreendidos ambos os fios guias do acesso retrógrado,
e exteriorizados pelo Amplatz (“trough and trough access”).
Com um ressectoscópio convencional (Karl Storz, irigação contínua, 25 Fr), e
alça de Collins realizou-se a abertura lateral da área estenótica, com uso de
bisturi elétrico na função corte, até a visibilização da gordura peri-ureteral. A
pielografia retrógrada confirmou a abertura ampla da estenose e extravazamento de contraste através da gordura peri-ureteral.
Ao final do procedimento um cateter duplo J (7Fr X 26 cm) foi posicionado,
transpassando a área de estenose. Uma nefrostomia foi colocada no acesso
percutâneo.
Resultados: O procedimento foi realizado sem intercorrências, com duração
de 40 minutos, sem perda sanguínea signicativa. A sonda vesical e a nefrostomia foram retiradas 20 horas após o procedimento e o paciente recebeu
alta hospitalar logo após.
Conclusões: O posicionamento em decúbito dorsal modificado permite o
acesso retrógrado e anterógrado combinado do trato urinário e demonstrou ser seguro e efetivo na realização de endopielotomia percutânea
anterógrada. Equipamentos de ressecção endoscópica convencionais
podem ser utilizados para a realização de endopielotomia, sem necessidade de adaptação.

14:50
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TECHNICAL EVOLUTION OF ROBOTIC-ASSISTED RADICAL CYSTECTOMY AND INTRACORPOREAL NEOBLADDER DIVERSION AT USC
ANDRE BERGER*; ANDRE LUIS ABREU; DANIEL MELECCHI; MONISH ARON;
INDERBIR GILL; MIHIR DESAI
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA, LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Robotics; cystectomy; neobladder
Resumo:
Introduction: Robotic-assisted radical cystectomy (RARC) and lymph node
dissection (LND) is becoming a more standardized procedure; however, intracorporeal neobladder diversion is still in the early stages and only performed
at very few centers around the world.
Objectives: Here we describe the evolution of the technique and lessons
learned during our initial experience at USC.
Patients and methods: 37 patients with bladder cancer underwent RARC
and LND with intracorporeal urinary diversion. Of these, 18 patients had a
neobladder and 19 patients had an ileal conduit. Operative times for the cystectomy and LND portions of the operation were compared across all 37 patients, and for the neobladder diversion over the 18 patients receiving them,
with spearman correlation coefficients.
Results: Median time for the cystectomy and LND portions of the operation
for all 37 patients, and for neobladder diversion in 18 patients were 77 min
(IQR, 61.5-123 min), 63 min (IQR, 52-82.5 min), and 172.5 min (IQR, 148.75212.5 min), respectively, with a significant decrease in time over successive
cases for cystectomy, but not for LND or neobladder diversion (r=-0.415,
p=0.02; r=-0.158, p=0.395; r=-.0129, p=0.6329; respectively). For all 37 patients, median estimated blood loss (EBL) was 250 cc (IQR, 187.5-325 cc),
lymph node yield (LNY) was 35 nodes (IQR, 18-48 nodes), and hospital stay
was 9 days (IQR, 7-17 day), with a significant decrease in EBL and hospital stay over successive cases but not for LNY (r=-0.347, p=0.038; r=-.382,
p=0.022; r=0.190, p=0.261; respectively).

14:40
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NEFROURETERECTOMIA DIREITA VIDEOLAPAROSCÓPICA, EM CASO
DE DUPLICIDADE URETERAL BILATERAL E COMPLETA E EXCLUSÃO
DA UNIDADE SUPERIOR DIREITA.

LEANDRO CARVALHO VITORINO*
SANTA DE MISERICORDIA DE GOIANIA, GOIANIA, GO, BRASIL.
Palavras-chave: Duplicidade ureteral bilateral completa; nefroureterectomia
parcial videolaparoscópica; videolaparoscopia
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VÍDEO 1
Conclusions: Our technique for RARC and LND with intracorporeal neobladder diversion is evolving and while operative times for the cystectomy portion
have significantly decreased, LND operative times have stayed fairly consistent, and we have modified our approach for the neobladder diversion
in an effort to minimize potential problems in order to achieve shorter, more
consistent operative times.

Resumo:
Introdução - o tratamento padrão ouro para estenose de jup é a pieloplastia videolaparoscópica, que permite desmembramento quando necessário,
quando existe presença de vaso anômalo.nos casos de reestenose jup pode
ser feita a correção endourológica intracorpórea.
Objetivos - este vídeo mostra o resultado da endopielotomia retrógrada
com ureteroscopia flexível e laser para o tratamento da estenose de jup
secundária, após tratamento por via laparoscópica.
métodos - criança com 8 anos de idade, sexo masculino, submetida a pieloplastia por vídeo há 1 ano. no sexto mês iniciou dor lombar à direita, que não
mais cedeu, e os exames controle (ultrassom e dtpa), mostraram recidiva da
estenose de jup, mas com boa função renal. criança foi submetida a anestesia geral iniciando com cistoscopia, cateterismo ureteral, e pielografia ascendente. passado fio-guia 0,35mm pelo segmento estenótico. realizada dilatação do meato ureteral com ureteroscópio semi-rígido, colocação de bainha
ureteral 9,5 fr, uso do ureteroscópio flexível e do laser, fibra 365 (frequência
de 7hz pulso de 350 e energia de 1j). abertura lateral até que apareça gordura
peri-renal (extravazamento de contraste pós-abertura). deixado o cateter 7
fr por 6 semanas.
Resultados - tempo operatório de 45 minutos; tempo de internação de 1
dia; sem complicações maiores ou menores. paciente ficou com cateter 6
semanas, sendo o mesmo retirado. com 12 semanas o ultrassom e o dtpa
mostraram discreta dilatação, sem padrão obstrutivo.
Conclusões - endopielotomia retrógrada com ureteroscópio flexível e laser
é uma excelente, e minimamente invasiva, opção para tratamento de casos
recorrentes de estenose de jup.necessita acompanhamento a médio e longo
prazo para análise definitiva dos resultados.

15:00
[1053]

PIELOLITOTOMIA RETROPERITONEAL LATERAL SINGLE PORT COMO
OPÇÃO À NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA NO TRATAMENTO DE
LITÍASE RENAL.
PABLO ALOISIO LIMA MATTOS*; MARCOS TOBIAS MACHADO; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; ALEXANDRE
STIEVANO CARLOS; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Pielolitotomia; single port; retroperitoneal
Resumo:
Introdução: Pacientes com cálculos piélicos grandes e de difícil tripsia ou
quando a via excretora não está dilatada são casos desafiadores ao tratamento pela nefrolitotripsia percutânea.
Objetivos: Descrever e avaliar os resultados da pielolitotomia retroperitoneal
lateral realizada por acesso Single Port como opção para o tratamento de
cálculos piélicos.
Métodos: Um homem de 51 anos com cólicas recorrentes lombares a direita
fez investigação propedêutica que identificou dois cálculos piélicos de 2,5 x
2,0 cada no rim direito à tomografia. Optamos por não realizar o acesso renal
percutâneo devido à grande massa calcária e à ausência de dilatação pielocalicial significativa. Para o tratamento foi indicada uma Pielolitomia Direita
Retroperitoneal Lateral Single Port. Os tempos cirúrgicos foram: Posicionamento do paciente em litotomia; Cistoscopia e implante de cateter duplo J à
direita; Posicionamento da paciente em decúbito lateral esquerdo; Acesso
retroperitoneal lateral direito de 3 cm, na bissetriz do ângulo costovertebral
direito e utilização de um dispositivo Alexis® de 3-5 cm e portais de 5, 5 e
11 mm triangulados para o procedimento; Dissecção e confecção do pneumoretroperitôneo; Identificação do ureter direito; Identificação da pelve renal
direita; Realizada pielotomia e identificação dos cálculos; Realizada retirada
dos cálculos com pinças laparoscópicas; Fechamento da pielotomia com
sutura continua e clipes Hem-o-lock para reparo da sutura.
Resultados: A duração total do procedimento foi de 140 minutos. Não houve
conversão nem complicações operatórias. O tempo de permanência hospitalar foi de 2 dias. O exame de controle radiológico pós-operatório não
identificou cálculos residuais.
Conclusões: O acesso Single Port é mais restrito e isto se reflete na relativa
dificuldade em maipular e instrumentar durante o procedimento. No entanto,
a abordagem é factível, tem baixa morbidade e pode reproduzir resultados
cirúrgicos semelhantes à nefrolitotripsia percutânea, sendo opção disponível
em casos bem selecionados.

15:20
[1120]

TRATAMENTO DE LITÍASE EM DIVERTÍCULO URETRAL COM HOMIUM
LASER

MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
ICEPS/USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Divertículo; uretra; laser
Resumo:
Introdução - divertículo congênito de uretra é uma afecção rara. apresentase como uma dilatação anexa à uretra. existem dois tipos: sacular, mais
ligado a obstrução, e tubular, mais ligado a formação de cálculos. ficam mais
na uretra anterior, associados a válvulas e localizam-se normalmente na face
ventral da uretra.
Objetivos - este vídeo mostra um caso de divertículo em uretra anterior. como
não existem “guidelines” para o tratamento desta patologia, pela raridade,
fizemos tratamento do cálculo com laser e abertura do colo do divertículo
com laser e dilatação endoscópica, como alternativa a abordagem perineal
(cirurgia aberta).
Métodos - criança de 8 anos de idade com infecção urinária de repetição e
dor, apresentando retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. submetida
em outro serviço, a ureteroscopia flexível com laser para cálculo renal de
4 mm, não havendo resolução das queixas. investigado com ultrassom e
uretrocistografia, foi diagnosticado litíase em divertículo uretral anterior,
sendo,então, indicada a cirurgia endoscópica.
realizada anestesia geral, sendo a criança colocada em posição de litotomia,
passado o cistoscópio infantil, até colo do divertículo, introdução da fibra
de laser 365 com abertura do colo diverticular e fragmentação dos cálculos.
Resultados - totalmente “stone free” com boa resolução da sintomatologia.
colo vesical aberto não recidivou no controle realizado após 6 meses.
Conclusões - paciente com divertículo uretral anterior pode ser submetido a
abordagem endoscópia para a resolução, mas necessita de segmento a médio e longo prazo para verificar sucesso, visto que não existem “guidelines”
para orientação de tratamento, tal a raridade do evento em questão.

15:10
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TRATAMENTO DE ESTENOSE DE JUP PÓS PIELOPLASTIA ABERTA POR
ENDOPIELOTOMIA RETRÓGRADA COM HOLMIUM YAG LASER
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
ICEPS/USP, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Endopielotomia; ureteroscopia; laser
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placed proximally and distally to the tumor thrombus
and at the contralateral renal vein. A cavotomy is performed using scissors
and the renal vein and associated thrombus are
removed. The cavotomy is repaired and a lymph node dissection is performed.
RESULTS: Total operative time was 2.5 hours and the estimated blood loss
was 100cc. The patient was discharged from
the hospital on postoperative day 2. There were no perioperative complications. The pathology returned as Clear cell RCC, 24
lymph nodes (pT3b G3 N0). The patient had no evidence of disease on CT
imaging at 2 months postoperatively and was doing well
at his last visit at 3 months postoperatively.
CONCLUSIONS: Robotic radical nephrectomy and IVC thrombectomy is a
feasible option for the management of RCC
with associated level II IVC thrombus.

15:30
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TRATAMENTO LAPAROSCÓPICO DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA POR MEIO DA INCISÃO EM “T INVERTIDO”: UMA ALTERNATIVA
VIÁVEL A CIRURGIA ABERTA.
ANUAR IBRAHIM MITRE*1; MARIO FERNANDES CHAMMAS JR2; LISIAS CASTILHO1; ELCIO DIAS SILVA1; GUSTAVO XAVIER EBAID1; FLAVIO TRIGO ROCHA1
1.INSTITUTO SÍRIO-LIBANÊS DE ENSINO E PESQUISA, SAO PAULO, DF,
BRASIL; 2.HC-FMUSP, SAO PAULO, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Prostata; hiperplasia; laparoscopia
Resumo:
Objetivo:
Apresentar a técnica para o tratamento laparoscópico de hiperplasia prostática benigna por meio da incisão em “T invertido”.
Materiais e métodos:
Paciente de 70 anos, com sintomas obstrutivos e falha no tratamento medicamentoso. Devido ao volume prostático (120g) foi optado a realização do
acesso laparoscópico para a realização da prostatectomia simples. A incisão
em “T invertido” facilita a exposição facilitando a dissecção da glândula e
avaliação da hemostasia.
Resultados:
O paciente apresentou boa evolução pos-operatoria e teve alta no 3º dia
após a cirurgia após a retirada da sonda vesical. Apresentou melhora significativa dos parâmetros miccionais com ótima resposta clinica.
Conclusao:
A realização da prostatectomia simples por videolaparoscopia utilizando a
técnica do “T invertido” parece ser uma opção viável e eficaz no tratamento
cirúrgico de pacientes apresentando próstatas de grande volume.

15:50
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CISTECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA CON MAXIMA PRESERVACION DE VAGINA
RUBEN SUAREZ*1; DIEGO ABREU1; MARCOS TOBIAS MACHADO2; ROBERTO
DE LOS SANTOS1; DIEGO ABREU3
1.CASMU - IAMPP, MONTEVIDEO, URUGUAI; 2.FACULDADE DE MEDICINA
DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL; 3.HOSPITAL PASTEUR, ESTRANGEIRO,
XX, URUGUAI.
Palavras-chave: Cancer vesical; cistectomia laparoscopica; laparoscopia
Resumo:
Introducción: El cáncer de vejiga ocupa el segundo lugar dentro de los tumores urológico. En un 30% de los pacientes la enfermedad es musculo
invasora, siendo la cistectomía radical la única opción de cura. La primera
cistectomía radical laparoscópica fue notificada en 1995 por Sánchez de
Badajoz, desde entonces esta técnica ha evolucionado, reproduciendo los
resultados oncológicos obtenidos con la cirugía abierta.Objetivo: Preservación de la función sexual mediante la conservación máxima de vagina sin
perder el criterio de radicalidad oncológica. Métodos: Paciente de 57 años,
sexo femenino, fumadora intensa, con un PS=0. Historia de hematuria de 3
meses de evolución y síntomas miccionales de reservorio. La ecografía objetiva proceso vesical extenso de cara lateral derecha, confirmado por Tomografía, sin evasión del órgano y sin hidronefrosis. Actividad sexual normal, lo
cual pasa a ser un tema preocupante para la paciente en vistas a una cirugía
radical. Resultados: Resección transuretral del tumor vesical, extensión hasta cuello vesical. Informe patológico: Carcinoma de células transicionales
grado III, con infiltración del detrusor. Cistectomía radical laparoscópica, se
utilizan 5 trocares: 1ro de 10 mm umbilical, para la óptica, 2do de 10 mm
en fosa iliaca derecha para bisturí armónico, 3ro de 10 mm en fosa iliaca
izquierda para pinza de prensión, 4to de 5 mm en fosa iliaca derecha para
el aspirador. 5to de 5 mm en fosa iliaca izquierda para tracción. Se realiza
ligadura de pedículos vesicales y uterinos mediante bisturí ultrasónico y
hem-o-lok. Se preserva vagina, fundamentalmente pared posterior, reconstruyendo el conducto vaginal. Se extrae la pieza por vagina en endobolsa.
Linfadenectomia ilio-obturatriz extendida bilateral. Liberación de uréteres y
transposición de uréter izquierdo transmesosigmoides. Confección de conducto ileal por incisión periumbilical de 5 cm. Sangrado intraoperatorio 700
ml. Tiempo quirúrgico 300 min. Retiro de drenaje al sexto día y alta sanatorial
a los 8 días. Informe anatomo patológico de la pieza, pT3aNo. Conclusiones: La cistectomía radical laparoscópica ofrece los beneficios de la cirugía
mínimamente invasiva con resultados equivalentes del punto de vista oncológico. Los potenciales disturbios sexuales producidos por la resección
vaginal, pueden evitarse mediante la máxima preservación de este órgano,
este es un aspecto importante a tener en cuenta en mujeres interesadas en
mantener la actividad sexual.

15:40
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ROBOTIC RADICAL NEPHRECTOMY AND INFRA-HEPATIC INFERIOR
VENA CAVA THROMBECTOMY
SCOTT LESLIE*; ANDRE BERGER; ANDRE LUIS ABREU; INDERBIR GILL; MONISH ARON
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA, ESTRANGEIRO, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Radical nephrectomy; ivc thrombectomy; robotics
Resumo:
INTRODUCTION:Radical nephrectomy and inferior vena cava (IVC) thrombectomy is the gold standard
treatment for renal cell carcinoma (RCC) with an infra-hepatic venous thrombus. The advancement of robotic surgical techniques
allows surgeons to safely address complex renal tumor pathology, like IVC
thrombus.
OBJECTIVES: To demonsttrate our technique of radical nephrectomy and
thrombectomy of level II IVC thrombus.
METHODS: This video shows our technique of robotic right radical nephrectomy and thrombectomy of level II IVC thrombus. Our
technique parallels that of the open surgical technique. The ascending colon
is mobilized and the duodenum is mobilized medially
until the inferior vena cava is exposed. The ureter is divided and the hilum is
exposed. The vena cava is dissected from surrounding
structures at the level of the thrombus. Vascular control is obtained proximally and distally to the tumor thrombus and at the
contralateral renal vein. The renal artery is divided. Vascular tourniquets are
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, GOIÂNIA, GO, BRASIL.
Palavras-chave: Duplicidade ureteral bilateral completa; nefroureterectomia
parcial videolaparoscópica; refluxo vesicoureteral
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Resumo:
INTRODUÇÃO:Duplicidade ureteral (DU) bilateral completa tem incidência
de 0,1% na população.Comum no sexo feminino, manifesta-se frequentemente com refluxo vesicoureteral (RVU),classificado em cinco graus, podendo ser acompanhado de ITU de repetição.No caso,em questão,pela
uretrocistografia (UCG),o refluxo mostrou-se de grau V na unidade superior direita (D),devido grande dilatação,tortuosidade ureteral e perda das
impressões papilares.Propostas terapêuticas são recentes,mas na literatura não há relatos de tratamento videolaparoscópico de DU completa
bilateral.Indicou-se essa via pelos benefícios de menor tempo de internação e uso de hemoderivados,menor algia no pós-operatório,estética e retorno precoce às atividades laborais.Cintilografia é padrão-ouro para diagnóstico de exclusão renal,mas foi dispensável no relato pois, não captou
contraste na unidade superior D à urografia excretora e houve ureterohidronefrose severa dessa à UCG,considerada assim como ausência total
ou mínima de função renal.OBJETIVO:Apresentar em vídeo a viabilidade
do tratamento laparoscópico de DU bilateral completa com RVU grau V na
unidade superior D e exclusão desta,em paciente (PTE) feminino,10 anos.
MÉTODOS:Dados obtidos em ficha de atendimento e imagem captada do
serviço de videocirurgia da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia discorridos em filme.RESULTADOS:Vídeo mostra PTE com histórico de consultas
urológicas por pielonefrites de repetição e lombalgia crônica à D.Expõe
exames radiológicos,evidenciando DU completa bilateral,com exclusão e
RVU grau V da unidade superior D,apresenta escórias normais.PTE submetida à nefroureterectomia da unidade superior D por via laparoscópica.
Segue com imagem do acesso transperitoneal,manobra de Cattel,dissecção
dos ureteres,ligadura dos vasos,nefrectomia e urterectomia da unidade
superior,com tempo de 160 minutos,achado de severa ureterohidronefrose
da unidade superior D e fim de ato sem intercorrências.PTE teve alta 36
horas após.Histopatológico com pielonefrite crônica, hidronefrose e atrofia
do parênquima renal dessa unidade.A PTE encontra-se em seguimento após
100 dias,assintomática,ausência de coto ureteral a UCG e sem infecção à
urocultura,além do ótimo resultado estético.CONCLUSÃO:O filme demonstra favoráveis resultados e concluimos que a nefroureterectomia laparoscópica em casos de DU com exclusão de uma das unidades é benéfica.
Portanto, recomendamos técnica laparoscópica como possibilidade para
tratamento dessa patologia.

16:00
[913]

LEIOMIOMA DE JUNCAO URETERO-PIÉLICA - TRATAMENTO LAPAROSCÓPICO.
RUBENS ALVES DE ABREU JUNIOR*; LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA LOPES
MOLINA; VALTER TOREZAN GOUVEIA; JOSÉ ALBERTO ALVES; RAFAEL DANILO
AMARAL; THIAGO RACHID JAUDY; RICARDO JUVENIZ SOUZA DOS SANTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CUIABA, MT, BRASIL.
Palavras-chave: Leiomioma; junção ureteropiélica; pieloplatia
Resumo:
Os tumores primários do ureter são incomuns. Eles podem se originar a partir de células provenientes do tecido epitelial ou dos demais tecidos que
compõe a parede ureteral. Os tumores benignos não-epiteliais de origem
mesodérmica são ainda mais raros, e o principal representante é o leiomioma. Raramente se desenvolvem no trato urinário, sendo relatados apenas 14
casos desde 1955.
C.M.O., 33 anos, com queixa de dor lombar à direita, em cólicas, há cerca
de 6 anos. Encaminhado com diagnóstico de Estenose de Junção Ureteropélvica à direita.
US = hidronefrose acentuada à direita, com adelgaçamento do córtex renal
(0,6 cm), afunilamento da junção uretero-pélvica, ureter não visualizado, sem
identificação de fator obstrutivo.
TC = hidronefrose acentuada à direita, com pelve extra-renal, sem dilatação
do ureter médio e distal. Espessamento concêntrico da parede do ureter em
junção uretero-pélvica, sem imagem de falha de enchimento. Sugestivo de
estenose de junção uretero-pélvica.
Principal hipótese diagnóstica: Estenose da Junção Uretero-pélvica. Optado
por Pieloplastia Laparoscópica.
No peroperatório notou-se área de endurecimento da junção uretero-pélvica,
optado por sua abertura longitudinal com bisturi, e identificado tumoração
interna. Realizado ressecção da junção, com margens cirúrgicas ampliadas,
e a peça cirúrgica foi enviada para exame de congelação = tumor mesenquimal benigno. Completada pieloplastia desmembrada por via laparoscópica.
Resultado do exame anátomo-patológico + imunohistoquímica = Leiomioma
de Junção Uretero-pélvica.
Em uma série de 144 casos de tumores benignos de ureter relatados
por Scott at al., somente um terço era de origem não-epitelial, e destes,
apenas três eram leiomiomas. Os leimiomas geralmente se desenvolvem
no trato respiratório, gastrointestinal e trato reprodutivo do sexo feminino,
sendo descrito no ureter pela primeira vez por Leighton et al. em 1955. Atualmente existem 14 relatos de leiomioma de ureter na literatura. A maioria
dos pacientes se encontra na faixa de 30 - 40 anos. Não existe relato de
acometimento da junção ureteropiélica.
Nefroureterectomia foi realizada em 5 casos, haja vista a não diferenciação
entre tumor benigno e maligno antes da cirurgia. Cabe aqui ressaltar a importância da realização dos exames pré-operatórios e endoscópicos. Além
da possibilidade de realização de biópsia de congelação no intra-operatório,
contribuindo para a preservação renal.

16:20
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SACROCOLPOPEXIA LAPAROSCÓPICA COM ABORDAGEM EM COMPARTIMENTO ANTERIOR E POSTERIOR
MILTON TATSUO TANAKA*1; JOSÉ BARBOSA MENDES JR2; EDUARDO FERNANDO PACAGNAN1; GILBERTO DOBBLER1; MARCIA R.S.S.B. MENDES3;
ALEX SATO TANAKA1
1.MASTERCLINICA, CASCAVEL, PR, BRASIL; 2.FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ, CASCAVEL, PR, BRASIL; 3.UNIOESTE, CASCAVEL, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Prolapso; sacrocolpopexia; incontinência urinária
Resumo:
INTRODUÇÃO:Ocorrência de prolapsos genito-urinários são comuns em pacientes multíparas ou após operações ginecológicas. Manifestam-se como
cistocele, retocele, enterocele, prolapsos de cúpula vaginal e uterino, podendo ainda estar associado ou não a incontinência urinária de esforço(IUE).
O uso de técnicas laparoscópicas para correção de defeitos do assoalho
pélvico têm sido descritas para correção predominantemente do prolapso
da cúpula, porém com esta técnica pode-se corrigir todas as formas acima
mencionadas. OBJETIVOS: Demonstrar a TÉCNICA de realização de correção laparoscópica de prolapsos genitourinários através do emprego de
telas em ambos os compartimentos pélvicos.
MÉTODO: Paciente em litotomia com Trendelenburg acentuado e acesso à
cavidade vaginal. Emprego de 4 portais: cicatriz umbilical, fossas ilíacas e/ou
hipogástrio. Abordagem do fundo de saco de Douglas seguida de dissecção
ao longo da face anterior do reto, separando-a da parede posterior da vagina
até o músculo elevador do anus em ambos os lados. Emprego de retalho de
Gynamesh(10x15cm) com formato retangular com uma base em torno de 6
cm de largura na sua porção mais distal que é fixado no músculo elevador do
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NEFROURETERCTOMIA PARCIAL DIREITA VIDEOLAPAROSCÓPICA, EM
CASO DE DUPLICIDADE URETERAL BILATERAL COMPLETA COM REFLUXO VESICOURETERAL GRAU V E EXCLUSÃO DA UNIDADE SUPERIOR DIREITA
LEANDRO CARVALHO VITORINO*1; ALDO ASEVEDO SOARES NETO1; SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA1; MARCO AURELIO GONÇALVES DE ANDRADE1; FELIPE
DOMINGUES DIAS1; AURELIO RICARDO TRONCOSO CHAVES JUNIOR2
1.SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, GOIÂNIA, GO, BRASIL; 2.PONTÍFICIA
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Objetivos: Demonstrar nossa técnica com dissecção radial dos vasos adrenais antes da ressecção tumoral e avaliar a função adrenal remanescente.
Métodos: Um homem de 72 anos realizou propedêutica por quadro de
hipertensão arterial sistêmica refratária a tratamento convencional e foram
detectados níveis séricos de aldosterona elevados e uma lesão de 3x4 cm
em adrenal esquerda diagnosticada por tomografia. Nós optamos realizar
uma adrenalectomia parcial esquerda laparoscópica transperitoneal com instrumental padrão. Realizamos o procedimento com três portais de 5, 11
e 11 mm triangulados e um portal de 5 mm para afastamento. Os tempos
cirúrgicos principais foram: Posicionamento do paciente em decúbito lateral
direito; Acesso transperitoneal e laparoscopia; Dissecção do retroperitôneo
e identificação da adrenal esquerda; Dissecção radial da lesão com os limites de ressecção obtidos por ultrassom intraoperatório, o que permitiu a
preservação da vascularização à adrenal renanescente; Ressecção da lesão
adrenal com bisturi ultrassônico.
Resultados: A duração total do procedimento foi de 138 minutos, com 20
minutos para a ressecção da lesão. Não houve conversão nem complicações operatórias. O tempo de permanência hospitalar foi de 2 dias. O
anatomopatológico mostrou ser a lesão um adenoma de 2cm. Os estudos
funcionais após três meses não mostraram anormalidadades laboratoriais.
Conclusões: A adrenalectomia parcial laparoscópica com preservação vascular é factível e tem baixa morbidade. Não houveram dificuldades técnicas
significativas. O procedimento proposto mantém boa função adrenal sem a
necessidade de reposição com glicorticóides ou mineralocorticóides.

anus em ambos os lados do reto, com ponto de mersilene 0. Aplicados vários
outros pontos, fixando a tela à parede vaginal posterior até altura da cérvix ou da
cúpula vagina. Abordagem anterior para dissecção do espaço retrovesical separando a parede vesical posterior da vaginal anterior. Progressão distal até nível
de colo vesical, e lateralmente em extensão suficiente para abrigar outro retalho
retangular de Gynamesh, com largura de 4 cm. Fixação deste retalho à parede
vaginal anterior com pontos totais de mersilene 0, mediante a espátula maleável
intravaginal. Os pontos extendem-se desde o terço distal da parede vaginal anterior até a sua cúpula. O retalho anterior é unido ao posterior através do uma
abertura de um dos ligamentos largos e ambos são fixados ao promontório para
a colpo-suspensão adequada. Rigorosa peritonização de ambos os retalhos.
Realizado sling TOT nos casos de IUE associada.
CONCLUSÃO: O emprego de retalhos tanto para o compartimento anterior
quanto posterior, mostrou-se muito satisfatório para a correção não apenas do
prolapso da cúpula como também dos diferentes graus de cistoretocele comumente associados, com elevadas taxas de sucesso e sem as habitualmente
altas taxas de complicações envolvendo as telas quando aplicados por via
transvaginal.

16:30
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CISTECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA PÓS PROSTATECTOMIA
RADICAL
CARLOS EDUARDO SILVA*; ALEXANDRE CAVALHEIRO CAVALLI; LUIZ EDISON
SLONGO; RODRIGO KETZER KREBS; THOMAS VALLEZI BATTAGLIA; JOSE MAURICIO FREHSE
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HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Cistectomia; laparoscopia; tumor vesical
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ADRENALECTOMIA RETROPERITONEAL POSTERIOR SINGLE PORT EM
PACIENTE COM FEOCROMOCITOMA.

Resumo:
Objetivo: O objetivo deste video é relatar uma Cistectomia Radical Laparoscópica pós Prostatectomia Radical Retropúbica, para tratamento de um
carcinoma urotelial de bexiga invadindo a camada muscular.
Metodos: Masculino, 66 anos, submetido à prostatectomia radical retropúbica há 10 anos atrás, foi diagnosticado por meio de RTU vesical com tumor
urotelial de bexiga invadindo a camada muscular. Paciente foi posicionado
em decúbito dorsal horizontal e introduzidos 5 trocateres laparoscópicos. O
tempo total de cirurgia aproximado foi de 290min, sendo 198min de cirurgia
laparoscópica. A derivação urinaria foi feita através de Bricker. A perda sanguinea foi de aproximadamente 700ml. O Paciente recebeu alta no 7º pósoperatório. Após 4 meses de cirurgia, não foram observadas complicacyões
Conclusão: Cistectomia Radical Laparoscópica, mesmo após a manipulação de uma Prostatectomia Radical, é uma cirurgia desafiadora mas possivel
de ser realizada.
link youtube: http://www.youtube.com/watch?v=1gV6_FjsPiE

MARCOS TOBIAS MACHADO*; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; ALEXANDRE
STIEVANO CARLOS; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adrenalectomia; single port; feocromocitoma
Resumo:
Introdução: A adrenalectomia LESS (Laparo-Endoscopic Single-Site) transumbilical é uma cirurgia difícil em virtude da distância dos instrumentos ao
órgão alvo, da angulação dos mesmos e da dificuldade de afastamento das
estruturas. O acesso retroperitoneal posterior é uma abordagem que pode
reduzir estes inconvenientes.
Objetivos: Descrever passo a passo a execução de uma adrenalectomia retroperitoneal posterior e avaliar seus resultados.
Métodos: Uma mulher de 35 anos com hipertensão arterial sistêmica de
difícil tratamento realizou investigação propedêutica que identificou nódulo
adrenal à direita de 3x4x3 cm à tomografia sugestivo de feocromocitoma. A
pesquisa de metanefrinas urinárias mostrou elevação das mesmas. Para o
tratamento foi indicada uma Adrenalectomia Direita Retroperitoneal Posterior Single Port. Os tempos cirúrgicos foram: Posicionamento da paciente
em decúbito ventral com semiflexão das coxas; Acesso retroperitoneal posterior direito de 2,5 cm, na extremidade da 12ª costela; Confecção de espaço retroperitoneal posterior com trocarte Spacemaker; Utilização de um
dispositivo SILS port® de 3 cm e três portais de 5 mm triangulados para o
procedimento; Disseccão do retroperitôneo; Identificação da adrenal normal
direita; Identificação do tumor adrenal; Dissecção marginal e identificão de
pedículos vasculares; Ligadura sequencial dos pedículos vasculares com clipes Hem-o-lock; Dissecção e liberação da peça.
Resultados: A duração total do procedimento foi de 138 minutos. Não houve
conversão nem complicações operatórias. O tempo de permanência hospitalar foi de 1 dia. Até o presente momento os dados de anatomia patológica
e laboratorio pós-operatórios não estão disponíveis.
Conclusões: As maiores dificuldades, relacionadas ao acesso restrito inerente do acesso Single Port, foram a intrumentação e a manipulação das
estruturas, porém os resultados perioperatórios são comparáveis às abordagens mais tradicionais já consagradas. A abordagem é factível e tem baixa
morbidade, com um ótimo resultado estético.
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ADRENALECTOMIA PARCIAL ESQUERDA LAPAROSCÓPICA COM
PRESERVAÇÃO VASCULAR EM GLÂNDULA ADRENAL ÚNICA:
PRINCÍPIOS TÉCNICOS E RESULTADO FUNCIONAL.
MARCOS TOBIAS MACHADO*; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; ALEXANDRE
STIEVANO CARLOS; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adrenalectomia parcial; laparoscopia; hiperaldosteronismo
Resumo:
Introdução: A adrenalectomia parcial tem sido proposta para casos selecionados de tumors benignos pequenos. O grande desafio é identificar a lesão e não
violar a vascularização da glândula remanescente. Com a magnificação da imagem uma perfeita visibilização da vascularização supra-renal é possível.

107

MISCELÂNEA

VÍDEO 1

VÍDEO 1

MISCELÂNEA

17:00

em uso de sonda vesical por 18 dias. Após retirada de sonda evolui com
micções espontâneas. Seguimento de 01 ano, sem recidiva.
Conclusão: O tratamento das fístulas vésico vaginais, inicialmente realizado
por via vaginal ou transabdominal, pode ser realizado por via laparoscópica
com bons resultados pós operatórios, menor estadia hospitalar e retorno
precoce às atividades.

[1155]

CORREÇÃO DE URETER RETROCAVA E PIELOLITOTOMIA VIDEO-LAPAROSCOPICA ASSISTIDA POR ROBÔ
LUIS AUGUSTO SEABRA RIOS*; RENATO PANHOCA; LIMIRIO LEAL FONSECA
FILHO; DIMAS LEMOS ANTUNES
IAMSPE, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Circuncava; pielolitotomia; robótica

17:20

Resumo:
Luis Augusto S. Rios; Renato Panhoca; José F. Melo Júnior; Augusto César
de A. Ribeiro; Pedro Z. Padovani; Limírio L. da Fonseca Filho
Hospital do Servidor Público Estadual - IAMSPE- (São Paulo,SP); Hospital
Israelita Albert Einstein (São Paulo, SP)
INTRODUÇÃO: Neste vídeo,é apresentada técnica de transposição ureteral
em ureter circuncava e pielolitotomia laparoscópica assistida por robô.
OBJETIVOS: Demonstrar técnica de transposição ureteral em ureter circuncava e pielolitotomia e mostrar as vantagens do procedimento e da via de
acesso quando utilizado o Sistema Cirúrgico Da Vinci®
MÉTODOS: É mostrado procedimento realizado em paciente do sexo feminino de 40 anos de idade com história de cólicas nefríticas. Foi realizada tomografia computadorizada (CT) na qual foi identificado cálculo de 1 centímetro
em junção uretero-piélica e segmento de 3cm de ureter proximal dilatado
até o local onde o mesmo seguia trajeto retrocaval, firmando o diagnóstico
de ureter circuncava. A cirurgia foi realizada por via transperitoneal com
introdução de três portais laparoscópicos acoplados ao sistema robótico daVinci® e um portal de 5mm para o cirurgião auxiliar. Após liberação do cólon
direito e exposição da pélvis renal e ureter proximal, foi realizada ureterotomia, transposição ureteral da veia cava inferior, pielolitotomia e uretero-pieloanastomoase termino-terminal com Caprofyl 4-0 agulha RB-1 (Ethicon®)
após passagem de cateter duplo jota.
RESULTADOS:Paciente evoluiu sem intercorrências clínico-cirúrgicas no pós
operatório. Foi retirado dreno cavitário no 2º dia pós-operatório e o stent
ureteral após 4 semanas.
CONCLUSÃO: O advento da cirurgia laparosópica assistida por robô proporcionou a realização de procedimentos de alta complexidade de forma
minimente invasiva com as vantagens de retorno precoce às atividades e alta
precoce do paciente e ergonomia para o cirurgião.

[1237]

AMPLIAÇÃO VESICAL VIDEOLAPAROSCÓPICA
DIEGO ESTEVAM GOMES OLIVEIRA*; BRANSILDES BARCELLOS TERRA; PEDRO
HENRIQUE PAIXÃO SÁ; PEDRO ROMANELLI DE CASTRO; HERMAN SILVEIRA DE
ALMEIDA BARBOSA; RICARDO HISSASHI NISHIMOTO
HOSPITAL VERA CRUZ, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Ampliação vesical; tuberculose; esquistosomose
Resumo:
Introdução: Pacientes portadores de doenças infecciosas como tuberculose (TBC) e esquistossomose podem evoluir com complicações urológicas
como uma retração anatômica e funcional da bexiga, cujo tratamento é a
ampliação vesical.
Objetivo: Apresentar o relato de dois casos de ampliação vesical vídeo-laparoscópica com descrição da técnica cirúrgica. Um dos pacientes era portador de TBC vesical e outro portador de mielite esquistossomótica. Ambos
apresentavam bexiga com baixa capacidade e refluxo unilateral secundário
unilateral.
Métodos: No vídeo apresentado neste trabalho, mostramos a viabilidade de
se realizar uma ampliação vesical pelo acesso videolaparoscópico. Os pacientes foram posicionados em decúbito dorsal e em Trendelemburg. Após
confecção do pneumoperitônio, foram posicionados 4 trocartes, sendo o
primeiro na região umbilical, dois pararretais direito e esquerdo e um 2 cm
medial à espinha ilíaca ântero-superior direita. Procedeu-se o enchimento
vesical com solução salina e incisão, de sua parede posterior, em forma de
“U”, sendo a concavidade do “flap” situado a 3 cm acima da implantação
dos ureteres. Através de uma minilaparotomia transumbilical, um segmento
de 30 cm de íleo terminal foi isolado a 20 cm da válvula ileocecal. Sua
porção antimesentérica foi aberta. As bordas posteriores foram suturadas
completamente e as anteriores parcialmente, até a abertura anterior ficar do
mesmo tamanho da abertura vesical. A sutura entre o segmento ileal isolado
e bexiga foi realizada de maneira intracorpórea. Foram posicionadas sonda
vesical de demora e cistostomia, além de dreno sentinela.
Resultados: Neste trabalho, os dois pacientes abordados não apresentaram
complicações per-operatórias. A paciente portadora de mielite esquistossomótica apresentou, como complicação do pós-operatório (no 10º dia de
pós-operatório), pielonefrite. Nenhum deles apresentou fístula urinária.
Conclusão: O acesso videolaparoscópico para confecção de ampliação
vesical é factível e seguro. A minilaparotomia realizada para a manipulação
extracorpórea do segmento ileal reduziu o tempo cirúrgico e não comprometeu os benefícios do acesso minimamente invasivo.
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CORREÇÃO LAPAROSCOPICA DE FÍSTULA VESICO VAGINAL: ASPECTOS TÉCNICOS
ÉWERTON PEDROSA MURAGAKI*; ANDRÉ COSTA MATOS; BRENO DAUSTER;
EZEQUIEL FABIANE FABIANE SPANHOLI; CARLOS GOMES BISPO; FREDERICO
MASCARENHAS
HOSPITAL SÃO RAFAEL, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Fistula; vesico-vaginal; laparoscopia

17:30

Resumo:
Introdução: Fistulas vesico-vaginais são raras, mas causam sérios problemas médicos e sociais. As principais causas nos paises em desenvolvimento são trabalho de parto prolongado e trauma obstétrico. Nos países
desenvolvidos é um problema raro e as principais causas são cirurgias
pélvicas, radioterapia pélvica e doenças malignas. Tradicionalmente o reparo
cirurgico pode ser realizado via vaginal ou via abdominal. Ultimamente, a
abordagem laparoscópica ou robótica tem sido factível e com resultados
semelhantes à aberta.
Objetivo: demonstrar aspectos técnicos da correção de fistula vesico vaginal
por laparoscopia.
Métodos: Revisão de prontuário de paciente atendida no ambulatório de
urologia do Hospital São Rafael com história de fistula vesico-vaginal, iniciado logo após cirurgia de histerectomia. Submetida a correção cirúrgica
por via laparoscópica transabdominal. A bexiga foi separada da vagina,
encontrando-se a fístula, previamente cateterizada com sonda uretral. Foi
isolada e suturada com linhas de suturas perpendiculares e interposto retalho de omento.
Resultados: A paciente recebeu alta no pos operatório 2 dias e permaneceu

[1176]

ONCOCITOMA TRATADO POR NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCÓPICA
RODRIGO ALENCAR MOREIRA*; CHARLES ALBERTO VILLACORTA DE BARROS;
EDUARDO MARTINS DE SOUZA
HSM - CENTRO AVANÇADO DE ONCOLOGIA, BELEM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Oncocitoma; nefrectomia parcial laparoscópica ; cirurgia
minimamente invasiva
Resumo:
Introdução: A Nefrectomia Parcial Laparoscópica ainda não é uma unanimidade como tratamento de tumores renais passíveis de ressecção parcial,
devido suas dificuldades técnicas e risco de sangramento. O risco de tumores benignos renais é proporcionalmente maior quanto menor o tamanho
da massa, alcançando taxas de até 20% de incidência em séries de tumores
menores que 3 cm. Com o uso amplo dos métodos de imagem, o diagnósti-
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cápsula tumoral e o parênquima sadio. O leito cruento é fechado com sutura
contínua de fio absor vível monofilamenta com técnica de “slide clipping. A
mesma técnica foi usada para as duas lesões.
RESULTADOS: Paciente evoluiu sem intercorrências clínico-cirúrgicas no
pós operatório. Foi retirado dreno cavitário no 1º dia pós-operatório, tendo o
paciente recebido alta hospitalar 3 dias após a cirurgia. A análise anatomopatológica das peças resultou em: oncocitoma (para o nódulo de 5cm) e carcinoma de células renais (para o nódulo de 1,6cm) com margens cirúrgicas
livres de acometimento neoplásico.
CONCLUSÃO: Em caso de lesão renal sólida, em virtude da magnificação
de imagem e do sistema de endo-wrist©, a técnica cirúrgica de nefrectomia
parcial assistida por robô mostrou-se segura e factível, principalmente na
reconstrução do leito tumoral.

co de massas renais pequenas tem sido frequente, desta forma a laparoscopia se torna uma opção atrativa para tratar doenças renais com potencial
menos agressivo, oferecendo pós-operatório com menos dor, menor tempo
de convalescência e resultado estético superior.
Objetivo: Demonstrar o caso de um paciente com incidentaloma renal tratado por nefrectomia parcial laparoscópica.
Paciente e método: Homem, 68 anos, assintomático do ponto de vista de
urinário, encaminhado para avaliação após detecção de tumor renal através
de ultrassonografia. O estudo do caso foi complementado por TC de abdome com contraste endovenoso que confirmou uma massa renal sólida
à direita. Paciente foi submetido a nefrectomia parcial videolaparoscópica,
com campleamento apenas da artéria renal, evoluindo satisfatoriamente no
pós-operatório. O estudo histopatológico demonstrou se tratar de oncocitoma renal.
Conclusão: A nefrectomia parcial laparoscópica é uma técnica cirúrgica exequível, com resultados oncológicos semelhantes à cirurgia aberta, porém
com pós-operatório e aspectos estéticos melhores que o método convencional.

17:50
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URETER RETROCAVO - CORREÇÃO VIDEOLAPAROSCÓPICA
RAFAEL SILVA GUIMARÃES*; GERALDO MUNGUBA MACEDO; MARCELO COSTA
LEITE DE CARVALHO; CARLOS KLEBER DINIZ CARNEIRO; MARCELLO PITTA DE
SOUZA; ROMULO AUGUSTO DA SILVEIRA

[1156]

NEFRECTOMIA PARCIAL VIDEO-LAPAROSCOPICA ASSISTIDA POR
ROBÔ

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FORTALEZA, FORTALEZA, CE, BRASIL.
Palavras-chave: Ureter retrocavo; videolaparoscopia; catéter duplo j

LUIS AUGUSTO SEABRA RIOS*; RENATO PANHOCA; LIMIRIO LEAL FONSECA
FILHO; DIMAS LEMOS ANTUNES

Resumo:
Paciente 31 anos procurou o ambulatório de urologia da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza com queixa de dor lombar à direita há aproximadamente 3 anos. Apresentava de antecedentes mórbidos um acidente por
projétil de arma de fogo há 10 anos, no qual parte do projétil permaneceu ao
nível de vértebras lombares.
Realizou urografia excretora, na qual evidenciou “sinal do S” à direita, compatível com diagnóstico de ureter retrocavo.
Paciente foi submetido à correção videolaparoscópica de ureter retrocavo
à direita.
Após anestesia geral, paciente foi posicionado em decúbito lateral esquerdo
(aproximadamente 45º). A confecção do portal umbilical de 10mm para ótica
(30º) realizada por técnica aberta (Hasson). Portal subcostal direito (10mm)
e portal em flanco direito (05mm). Realizada manobra de Cattel-Braasch,
identificação do ureter direito e sua dissecção cranial. Observada posição
retrocaval do ureter. Dissecção proximal do ureter direito. Realizada secção
ureteral, posicionamento anterior à veia cava, seguida por ressecção de área
estenótica, espatulação lateral de coto ureteral distal e anastomose ureteral
contínua com fio Poligalactina 000. Após confecção de da sutura da parede
anterior, foi colocado catéter duplo J através do portal subcostal, e seguida
da sutura da parede posterior. Aposição de dreno de sucção. O controle
radiológico pós-operatório mostrou catéter duplo J normoposicionado. Paciente evoluiu satisfatoriamente no pós-operatório com alta após 4 dias. A
retirada do catéter duplo J ocorreu após 6 semanas. Paciente retornou ao
ambulatório sem queixas de dor.

IAMSPE, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia; parcial; robotica
Resumo:
Luis Augusto S. Rios; Renato Panhoca; Raphael C. Prata; Lucas F. Faria;
Limírio L. da Fonseca Filho
Hospital do Servidor Público Estadual - IAMSPE- (São Paulo,SP); Hospital
Israelita Albert Einstein (São Paulo, SP)
INTRODUÇÃO: A nefrectomia parcial é o procedimento padrão nos tumores
renais menores que 4cm e, condicionalmente, nas lesões de até 7cm. É
apresentada técnica cirúrgica para nefrectomia parcial em lesão renal sólida
assistida por robô.
OBJETIVO: Demonstrar técnica de nefrectomia parcial e mostrar as vantagens do procedimento e da via de acesso quando utilizado o Sistema Cirúrgico Da Vinci®.
MÉTODO: Apresenta-se técnica cirúrgica para nefrectomia parcial em lesão
renal sólida assistida por robô em paciente de 83 anos, do sexo feminino,
portadora de duas lesões sólidas: uma de 5cm em região mesorrenal, e outra
com 1,6cm em pólo superior. Foram realizadas as seguintes punções: de
12mm para trocarte, duas de 8mm para os trocartes robóticos, uma de 8mm
e uma de 10mm para os trocartes do primeiro auxiliar. Após a instalação do
sistema Da Vinci©, abordou-se o hilo renal com dissecção e isolamento da
artéria e veia renal, seguidos cápsula renal de fáscia de Gerota. Foi realizada
incisão distando poucos milímetros da lesão, seguindo de sua enucleação
com dissecção romba utilizando-se o plano de clivagem entre a pseudo-

109

MISCELÂNEA

VÍDEO 1

MISCELÂNEA

VÍDEO 2
dos cálculos, nas suas formas e localizações mais variadas. Apesar disto,
ainda que restritas, as indicações de cirurgia aberta continuam fazendo parte
do arsenal terapêutico, principalmente no que tange àqueles casos difíceis,
reabordagens ou massas calculosas de grande volume. Nestes casos, a
videolaparoscopia surge como opção alternativa interessante, obtendo resultados eficazes e comparáveis à cirurgia convencional aberta, somados
aos benefícios das cirurgias minimamente invasivas, já bem descritos e
documentados na literatura. Objetivo: Mostrar a eficácia da cirurgia laparoscópica em cálculos piélicos de difícil resolutividade endoscópica. Método: Vídeo editado do caso de uma paciente de 54 anos, sexo feminino,
apresentando dor lombar esquerda e pielonefrites de repetição a qual foi
submetida a pielolitotomia laparoscópica. Resultados: Após a realização da
TC foi evidenciado cálculo piélico de 7 cm em rim esquerdo, porém sem
caliectasia. Foi submetida a pielolitotomia videolaparoscópica sendo realizada em 3 horas, sem intercorrências, obtendo alta hospitalar no terceiro dia
pós-operatório, com resolução completa e definitiva. Neste caso, a cirurgia
percutânea seria a abordagem mais comumente adotada pela maioria dos
serviços, com respaldo na literatura como padrão-ouro. Considerando que
não possuímos o litotridor ultrassônico (o qual facilitaria o procedimento aumentando a chance de resolução em uma única etapa), além de não haver
dilatação dos cálices, optamos por realização de procedimento alternativo,
reconhecidamente resolutivo em serviços com experiência. Conclusão: Apesar da indiscutível eficácia da endourologia, a videolaparoscopia apresentase disponível como alternativa terapêutica interessante e eficaz para o tratamento das doenças calculosas das vias urinárias, principalmente nos casos
difíceis quando considerados para abordagem convencional aberta.

18/11/2013 - 08:00 -10:00
SALA VIP I - SALA 03
08:00
[957]

USO DO GREENLIGHT LASER 120 WATTS EM TRATAMENTO DE HIPERPLASIA BENIGNA DA PRÓSTATA(HPB)
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
ICEPS/USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Greenlight 120; hpb; video
Resumo:
Introdução - nos últimos anos houve um grande avanço do uso do laser
em cirurgia de hbp . o uso do greenlight laser se iniciou no ano 2000 e os
aparelhos tem sido desenvolvidos para melhorar resultados e performance
do mesmo, para comparação com o padrão-ouro de tratamento que é a
ressecção endoscópica de próstata(rtu)
Objetivo - este vídeo procura mostrar a técnica de tratamento da hbp com
greenlight laser 120 watts,
métodos - paciente de 69 anos de idade , sondado há 2 meses , em uso de
tamsulosina como tratamento clínico há 2 anos , tem antecedente de infarto
agudo do miocárdio há 3 anos, fazendo uso regular de aas e clopidogrel.
submetido a cirurgia com greenlight laser 120 watts . próstata de 80 ml pelo
ultrassom .cistoscopia mostrando lobo mediano elevado , urodinämica
mostrando próstata obstrutiva.
Resultados - paciente foi submetido a cirurgia com sucesso , tinha lobo
mediano elevado, foi feita técnica das incisões laterais ao lobo mediano
e depois vaporização do mesmo. em seguida incisões laterais altas e
vaporização do tecido entre as incisões laterais altas e lateral ao lobo
mediano. por fim foi feito lobo anterior da prõstata.usada solucao salina,
tempo operatorio de 93 minutos, estadia de 24 hs no hospital , irrigação manteve-se clara todo tempo , e alta sem sonda vesical.
Conclusão- este vídeo mostra a cirurgia com laser greenlight para tratamento de hpb, sendo um método efetivo, com baixa morbidade, permite
alta precoce e tambem tratamento de pacientes com possibilidade maior
de sangramento

08:20
[970]

NEFRECTOMIA TOTAL LAPAROSCÓPICA COM TÉCNICA HAND ASSISTED EM RIM INFLAMATÓRIO: TÉCNICA CIRÚRGICA
LUCAS TEIXEIRA E AGUIAR BATISTA*; FRANCISCO MS BURITI; CLAUDIO GALENO
UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Rim inflamatorio; laparoscopia; hand assisted
Resumo:
Introdução: O processo inflamatório renal é uma das causas de perda parcial
ou total da função renal. O tratamento cirúrgico destes rins com disfunção
grave frequentemente é cirúrgico, podendo ser com uma abordagem aberta ou de forma minimamente invasiva, em especial a videolaparoscópica.
A técnica hand assisted é inserida nesse contexto como uma alternativa nas
cirurgias laboriosas em que o cirurgião opta por não converter, inicialmente,
para um procedimento aberto.
Objetivo: Demonstrar a técnica cirúrgica da nefrectomia total laparoscópica
com hand assisted em rim inflamatório.
Descrição cirúrgica: O pneumoperitoneo é realizado com a agulha de Veress
na cicatriz umbillical. São instalados três trocarteres, sendo o primeiro, de
10mm, na cicatriz umbilical, o segundo e terceiro trocarteres são instalados
em um ângulo de 90º no lado a ser operado, sendo o trocarter de 10mm
no quadrante inferior e o de 5mm no superior se for no rim esquerdo e o
inverso se o rim a ser operado for o direito. Durante o procedimento quando
são identificadas áreas de aderências e fibrose que prolongam e põem em
risco estruturas circunvizinhas durante a dissecção, se opta por realizar uma
incisão longitudinal pararetal superior do lado operado, com o tamanho do
punho do cirurgião, sendo introduzido até o antebraço, que se encontra
revestido por uma luva videolaparoscópica. Desta forma é realizada a dissecção digital sob visão videolaparoscópica, ligadura dos vasos renais com
clip de hem-o-lock®. O rim é retirado pela incisão que a mão foi inserida.
Procede-se a revisão da cavidade abdominal, drenagem da mesma e síntese
por planos das camadas da parede abdominal.

08:10
[965]

PIELOLITOTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA: ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EFICAZ E RESOLUTIVA
PAULO EDUARDO GOULART MARON*; VICTOR ESPINHEIRA SANTOS; PAULO
EBERT ESTEVES; MARCIO ROSA PAGAN; RONI CARVALHO FERNANDES; MARJO DENINSON CADERNUTO PEREZ
SANTA CASA DE SÃO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Pielolitotomia; nefrolitíase; videolaparoscopia
Resumo:
Introdução: A abordagem cirúrgica da doença calculosa urinária teve um
importante avanço a partir da inclusão dos procedimentos endoscópicos.
Com a introdução da era endourológica houve mudança no paradigma do
manejo, e rapidamente transformou-se no principal método de tratamento
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dieta de alta absorção, cistostomia e colostomia falhou. Optamos por realizar a Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS) com instrumentação
laparoscópica padrão na tentativa de corrigir a fístula. Os tempos cirúrgicos foram: Cistoscopia e implante de fio guia na fistula; Posicionamento do
paciente em Jack-Knife; Acesso transanal com uso dispositivo Alexis® e
portais de 3, 5 e 11 mm triangulados; Identificação da fístula; Dissecção da
fistula; Fechamento da parede vesical com sutura continua; Injeção de cola
de fibrina no defeito; Fechamento da parede retal com sutura contínua. Foi
realizado um enchimento vesical com azul de metileno e nenhuma perda foi
observada. O paciente foi mantido com cistostomia suprapúbica e sonda
uretral de demora.
Resultados: A duração total do procedimento foi de 260 minutos, com 140
minutos para o tempo reconstrutivo. Não houve conversão nem complicações operatórias. O tempo de permanência hospitalar foi de 2 dias e dos
cateteres foi de 4 semanas. Não houve recorrência após 3 meses de seguimento.
Conclusões: A abordagem é factível e tem baixa morbidade, com resultados
funcionais semelhantes a técnicas já consagradas. As maiores dificuldades
foram a manutenção do pneumoreto, a manipulação instrumental e a sutura.
Com uma maior experiência com o método, o tempo do procedimento pode
ser encurtado e se refletir num maior benefício para o paciente.

08:30
[941]

AMILOIDOSE EM VESICULA SEMINAL:TRATAMENTO VIDEOLAPAROSCOPICO
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
ICEPS/USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Amiloidose; vesicula seminal; laparoscopia
Resumo:
Introducao - amiloidose e uma doenca rara com varias etiologias com deposicao de proteina amiloide extracelular.tem sido detectada em 2-10% dos
casos de carcinoma ou hiperplasia benigna de prostata operadoas.em vesicula seminal e considerada doenca senil e nao tem relacao com quadro
sistemico, sendo a forma mais comum de amiloidose localizada.
Objetivo - este video procura mostrar uma patologia rara e uma forma de
resolucao da hemospermia por um tratamento minimamente invasivo
metodos - foi realizada uma cirurgia por abordagem videolaparoscopica em
paciente de 68 anos de idade com hemospermia persistente e dor resistente
ao tratamento clinico. a cirurgia foi realizada transperitonial, durou 65 minutos , sem complicacoes intra-operatorias.
Resultados - a patologia confirmou a suspeita clinica de vesicula seminal
com amiloidose localizada, cuja suspeita fora levantada na ressonancia
magnetica nuclear prevaimente realizada.paciente evoluiu bem , teve alta no
primeiro pos-operatorio e
Conclusao - amiloidose de vesicula seminal e uma patologia rara, de doenca
localizada , sendo a amiloidose sistemica a forma mais comum. pode ser
abordada por via minimamente invasiva, com exerese da mesma e resolucao da queixa principal do paciente que consiste em dor e hemospermia
persistente.

08:50
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REIMPLANTE URETERO-VESICAL COM BEXIGA PSÓICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA: TÉCNICA CIRÚRGICA
LUCAS TEIXEIRA E AGUIAR BATISTA*; FRANCISCO MS BURITI; CLAUDIO GALENO
UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Reimplante ureterovesical; laparoscopia; estenose ureteral
Resumo:
Introdução: A incidência da estenose do ureter distal aumentou devido a
crescente realização de procedimentos ureterais endoscópicos. O tratamento minimamente invasivo também apesenta benefícios na correção da
estenose de ureter distal, mas quando a estenose está localizada próximo ao
cruzamento dos vasos ilíacos, a técnica de bexiga psóica pode ser utilizada.
Objetivo: demonstrar a técnica de reimplante uretero-vesical com bexiga
psóica por videolaparoscopia.
Descrição: o paciente é posicionado em decúbito dorsal, o pneumoperitoneo é realizado com agulha de Veress na cicatriz umbilical. O trocater de
10mm para a câmera é posicionado na cicatriz umbilical. Quando a estenose
ureteral é no lado esquerdo, o trocater de 12mm é posicionado entre a cicatriz umbilical e sínfise púbica e o trocater de 5mm entre a cicatriz umbilical
e a espinha ilíaca antero superior esquerda. Quando a estenose ureteral é
no lado direito, o trocater de 12 e 5mm são invertidos. O cólon é ressecado
medialmente, realizado isolamento do ureter distal e dissecado até a porção mais distal. A bexiga é enchida com cerca de 200ml de soro fisiológico
0,9%, sendo dissecada na cúpula por planos. A mucosa e detrusor são dissecados, criando espaço entre si para o plano da válvula uetero-vesical. O
ureter é seccionado na porção mais distal possível e espatulado. Deve ser
constatado que a anastomose uretero-vesical é inviável devido a distância,
o ligamento superior contra-lateral é seccionado. O psoas e bexiga são dissecados e rafiados com 3 pontos de Vycril 2.0. A anastomose é realizada
com ponto continuo, Vycril 4.0, inicialmente o plano posterior. O cateter duplo J é passado via percutânea. Posteriormente, é realizado o plano posterior. A rafia do detrusor é realizado com vycril 3.0 em 3-4 pontos separados.
Revisão da hemostasia, fechamento dos orifícios dos trocateres com pinça
de Carter-Thompson.

08:40
[1049]

TRANSANAL MINIMALLY INVASIVE SURGERY (TAMIS) NO TRATAMENTO DE FÍSTULA VESICO-RETAL.
MARCOS TOBIAS MACHADO*; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; ALEXANDRE
STIEVANO CARLOS; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Fístula; cirurgia reconstrutiva; tratamento
Resumo:
Introdução: As fistulas vesicoretais são complicações pouco frequentes
após prostatectomia radical. O tratamento definitivo é desafiador e associado a consideráveis taxas de recorrência. Nenhuma técnica atual é unânime.
O acesso transanal é descrito para tratamento de várias patologias endoanais, benignas ou malignas, com eficácia e segurança satisfatória.
Objetivos: Descrever o uso do acesso transanal minimamente invasivo como
opção de cirurgia reconstrutiva para o tratamento de uma fistula vésico-retal
e avaliar a sua eficácia e resultados funcionais.
Métodos: Este relato de caso descreve um homem de 65 anos submetido a
uma prostatectomia radical laparoscópica e que evoluiu no pós-operatório
com sintomas sugestivos de fistula vesico-retal. O diagnóstico foi confirmado por tomografia e cistoscopia. O tratamento conservador primário com
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MÉTODOS:
Paciente do sexo masculino, 65 anos, com diagnóstico de tumor renal esquerdo incidental em ultrassonografia de rotina. Tomografia com contraste
confirma uma lesão hipercaptante de 2,6 cm no polo superior do rim E, predominantemente endofítico, nefrometria 9A. Uma nefrectomia parcial laparoscópica foi proposta.
Técnica cirúrgica: O paciente foi posicionado em decúbito lateral direito, utilizando uma abordagem transperitoneal com 4 portais. O cólon foi mobilizado
medialmente e o rim completamente dissecado e mobilizado da fáscia da
Gerota. Uma ultrassonografia transoperatória foi realizada para confirmar
a localização e definir margens de ressecção. Utilizamos um probe transvaginal passado através da ampliação da incisão de um trocarter de 10 mm.
Após clampeamento em bloco do pedículo renal, o tumor foi excisado. A
rafia do parênquima foi realizada com sutura de vycril 2-0 com auxílio de
clipe de polímero para fixação. Um dreno de sucção foi deixado por um
trocarter lateral.
RESULTADOS:
O tempo total da cirurgia foi de 210min com tempo de isquemia quente de
25min. A perda sanguínea estimada foi de 300 ml. O dreno de sucção e a
sonda vesical foram retirados após 24h. O paciente teve alta no segundo dia.
O resultado do anatomopatológico foi de oncocitoma, com margens livres.
Retorno às atividades habituais com 15 dias.
CONCLUSÕES:
O probe de ultrassonografia transvaginal pode auxiliar na localização de tumores renais endofíticos durante nefrectomias parciais minimamente invasivas. A grande disponibilidade e o menor custo deste aparelho permitem a
realização da nefrectomia parcial laparoscópica em menores centros e amplia sua indicação para tumores em localizações desfavoráveis.

[1157]

CISTECTOMIA PARCIAL COM RESSECÇÃO DE ÚRACO VIDEO-LAPAROSCÓPICA ASSISTIDA POR ROBÔ
LUIS AUGUSTO SEABRA RIOS*; RENATO PANHOCA; DIMAS LEMOS ANTUNES;
MARCUS VINICIUS ROMAN COELHO; LIMIRIO LEAL FONSECA FILHO
IAMSPE, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cistectomia; uraco; robótica
Resumo:
Luis Augusto S. Rios; Renato Panhoca; José F. Melo Júnior; Dimas L. Antunes; Marcus Vinicius R. Coelho; Limírio L. da Fonseca Filho
Hospital do Servidor Público Estadual - IAMSPE- (São Paulo,SP); Hospital
Israelita Albert Einstein (São Paulo, SP)
INTRODUÇÃO: Nesse vídeo é demonstrada cistectomia parcial com
ressecção do úraco realizado por videolaparoscopia assistida por robô.
OBJETIVOS: Demonstrar técnica de cistectomia parcial com ressecção de
úraco e mostrar as vantagens do procedimento e da via de acesso quando
utilizado o Sistema Cirúrgico Da Vinci®.
MÉTODOS: O caso é de um paciente de 39 anos, sexo masculino, com diagnóstico de tumor cístico de úraco encontrado incidentalmente em tomografia computadorizada de pelve. A cirurgia foi realizada por via transperitoneal
com quatro portais laparoscópicos: um de 12mm para a câmera, dois de
8mm para os braços robóticos e um de 10mm para o cirurgião auxiliar, acoplados ao sistema robótico Da Vinci Ò(Intuitive Surgical). Foram ressecados o
úraco, as artérias umbilicais e a cúpula vesical e realizada a sutura da bexiga
com fio Vicryl zero contínuo e foi deixado com sonda vesical de demora de
18 Fr
RESULTADOS: O paciente evoluiu bem no pós operatório e o diagnóstico
anatomo-patológico final foi de tumor cístico de úraco. A sonda vesical foi
retirada com 10 dias de pós operatório.
CONCLUSÃO: O presente vídeo demonstra uma técnica adequada para o
tratamento desse tipo de tumor, com as vantagens do auxílio do robô tanto
para o cirurgião (melhor exposição, ergonomia) como para o paciente (pela
pequena incisão e retorno precoce às suas atividades normais).

09:20
[339]

CISTECTOMIA PARCIAL VIDEOLAPAROSCOPICA ASSISTIDA POR CISTOSCOPIA NO TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE VESICAL EM 25 CASOS CONSECUTIVOS.
RAFAEL MAMPRIN STOPIGLIA*; UBIRAJARA FERREIRA; PHILLIPE HECKLER;
DANIEL GUSTAVO FAUNDES; CARLOS ALBERTO PETTA
CENTRO MEDICO DE CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Laparoscopia; cistectomia; endometriose

09:10

Resumo:
A Endometriose e uma doença de causa ainda incerta. Contudo acomete
cerca de 15% das mulheres em idade reprodutiva e destas, 1-2% podem
apresentar acometimento da doença no trato urinário. A bexiga e o órgão
mais frequentemente envolvido pela endometriose no trato urinário ao redor
de 85% dos casos, sendo que uma das formas de tratamento mais eficaz
e a cistectomia parcial e especialmente por via vídeo laparoscópica. Com
o objetivo de identificar, delimitar melhor a extensão da lesão intravesical,
orientar os limites de ressecção e também auxiliar na realização de uma boa
reconstrução do órgão, foi utilizado a cistoscopia concomitante a laparoscopia em 25 pacientes consecutivamente, entre setembro de 2006 e maio de
2012. Mulheres encaminhadas aos serviços de ginecologia e urologia, com
diagnostico de endometriose profunda e acometimento da bexiga foram
selecionadas. A técnica utilizada foi a laparoscopia convencional sendo
locados 3 trocartes sendo 1 de 10 mm na cicatriz umbilical, 1 de 10 mm
na bissetriz da linha imaginaria que vai da crista ilíaca antero superior e a
cicatriz umbilical direita e 1 de 5 mm exatamente na mesma localização a
esquerda. Locado manipulador uterino transvaginal e realizada cistoscopia
no mesmo ato. Cistectomia parcial vídeo-laparoscopica com reconstrução
vesical foi assistida por cistoscopia durante todo tempo operatório. A idade
das pacientes variou de 27 a 47 anos (media de 33,4 anos). As lesões apresentaram tamanho médio de 2,75 cm ( 1,5 – 5,5 cm). O tempo operatório
médio foi de 137,7 minutos, variando de 110 a 180 minutos. O seguimento
pos operatorio médio foi de 32,4 meses ( 12 – 78 meses) com avaliação clinica e cistoscopia de controle semestral. Nao apontamos recidiva das lesões
ate o momento e avaliamos a técnica como factível e de grande sucesso nos
objetivos tracados e sem ainda taxa de recidiva mensurável.

[1112]

NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCÓPICA COM AUXÍLIO DE USG
TRANSOPERATÓRIO COM PROBE TRANSVAGINAL. OPÇÃO EFETIVA E
DE BAIXO CUSTO.
RAFAEL BATISTA REBOUÇAS*; RODRIGO C. MONTEIRO; THIAGO N. S. SOUZA;
JÚLIO CÉSAR A. NÓBREGA; RAFAEL C. SAMPAIO; RAMON B. ABRANTES
HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, JOAO PESSOA, PB, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia parcial; usg transoperatória; baixo custo
Resumo:
INTRODUÇÃO:
A nefrectomia parcial é o padrão de tratamento para pequenos tumores renais, oferecendo resultados oncológicos comparáveis à nefrectomia radical
com a vantagem de preservar a função renal. Tumores endofíticos dificultam
a realização do procedimento. A ultrassonografia transoperatória é frequentemente utilizada para auxiliar na localização destes tumores. Um ultrassom
com probe laparoscópico pode ser utilizado nas nefrectomias minimamente
invasivas, porém nem sempre temos esta tecnologia disponível na nossa
realidade. Avaliamos o uso de probes convencionais para este fim.
OBJETIVOS:
Apresentar e avaliar o uso do probe de ultrassom transvaginal durante a
realização de nefrectomia parcial laparoscópica para tumor predominantemente endofítico.
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almente é realizada por via aberta devido a sua complexidade, no entanto,
também pode ser feita por via laparoscópica com resultados semelhantes.
Objetivo: Apresentar um vídeo demonstrando a técnica por via laparoscópica.
Métodos: Paciente do sexo feminino, de 40 anos de idade, branca. Previamente submetida a duas tentativas de pieloplastia laparoscópicas e uma
endopielotomia para tratamento de estenose de JUP, sem sucesso. Apresentava ressonância de abdome que mostrava hidronefrose grau IV no rim
direito e DTPA com padrão obstrutivo ipsilateral (34,6% de função). Optado
por nova abordagem utilizando-se a UC laparoscópica.
Resultados: A cirurgia foi realizada sem intercorrências, com tempo cirúrgico de 120 minutos. A perda sanguínea estimada foi de 50ml. A paciente
evoluiu bem após a cirurgia, sem complicações, recebendo alta no 2º pósoperatório. Após seguimento de 11 meses a paciente permanece assintomática. Realizou urografia excretora de controle que demonstrava melhora
radiológica.
Conclusões: Apesar de complexa, a UC pode ser realizada por via laparoscópica, de forma segura, aliando os bons resultados desta técnica de resgate com os benefícios da laparoscopia (menor tempo de convalescência,
menos dor no pós-operatório, estética).

[1090]

TRATAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPICO DE URETER RETROCAVAL EM
PACIENTE PORTADOR DE VEIA CAVA INFERIOR DUPLICADA
CAMILA R. T. BURITY*; RAFAEL BATISTA REBOUÇAS; RODRIGO C. MONTEIRO;
THIAGO N. S. SOUZA; LUIZ B. DANTAS JÚNIOR; RAFAEL C. SAMPAIO
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
Palavras-chave: Ureter retrocava; duplicidade de veia cava; videolaparoscopia
Resumo:
INTRODUÇÃO: a duplicidade da veia cava inferior é uma anomalia congênita
incomum com incidência de 0,3% na população geral. A maioria dos casos
são silenciosos e têm o seu diagnóstico feito incidentalmente por exames
de imagem. O ureter retrocaval é uma entidade rara (0,1%) que cursa com
hidronefrose variável, decorrente de obstrução extrínseca. Durante a embriogênese, o ureter pode ter seu curso desviado medial e posteriormente à
veia cava inferior, dando origem ao ureter retrocava. Apresentamos uma rara
associação entre duplicidade de veia cava com ureter retrocava. OBJETIVOS: Demonstrar técnica cirúrgica laparoscópica para a correção de ureter
retrocava em veia cava inferior duplicada. MÉTODOS: Paciente, 34 anos,
sexo masculino, procura serviço de urgência com dor em fossa ilíaca direita associada à lombalgia. O exame ultrassonográfico demonstrou dilatação
do sistema pielocalicial direito. A uro-tomografia computadorizada confirma
dilatação, associada a ureter retrocaval e duplicidade de veia cava inferior,
sendo indicado correção cirúrgica da anomalia ureteral. Paciente colocado
em decúbito lateral esquerdo sob anestesia geral. Realizada incisão umbilical e inserção de trocater de 10mm, para confecção do pneumoperitôneo e
inserção dos demais trocartes sob visão direta. O cólon foi mobilizado medialmente e o ureter localizado em sua porção dilatada, lateral à veia cava.
O ureter intercava foi liberado para transposição e um segmento do mesmo
foi ressecado devido à tortuosidade. Uma sutura contínua com vycril 4-0 foi
utilizada na anastomose pieloureteral. Posicionou-se o cateter duplo J de
maneira anterógrada após término da sutura posterior. Um dreno de sucção
foi deixado por um dos portais laterais de 5mm. RESULTADOS: O tempo
operatório total foi de 90 min, com perda sanguínea mínima e sem maiores
intercorrências intraoperatórias. O dreno permaneceu 24h com débito desprezível, sendo retirado juntamente com a sonda vesical de demora. A paciente recebeu alta no primeiro dia pós-operatório. Realizada retirada do duplo J no sexagésimo dia de pós-operatório. O paciente segue com melhora
clínica dos sintomas. CONCLUSÃO: A concomitância entre ureter retrocaval
e duplicidade de veia cava inferior é uma condição rara e pouco relatada na
literatura. Embora tecnicamente desafiador, o reparo laparoscópico do ureter
retrocava mostrou-se factível e seguro. A presença da duplicidade de veia
cava exige uma maior cautela na dissecção do ureter intercaval.
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NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCÓPICA SEM ISQUEMIA TOTAL
JOÃO PADUA MANZANO*; VITOR BONADIA BUONFIGLIO; FERNANDO FIGUEIREDO BERTI; EDUARDO YUKIO TANAKA; FREDERICO TEIXEIRA BARBOSA; MARCUS V SADI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia parcial; isquemia renal; tumor renal
Resumo:
Introdução: Nos últimos anos a laparoscopia tem se tornado o método de
escolha para o tratamento dos tumores renais. A Nefrectomia parcial laparoscópica se estabeleceu neste cenário para o tratamento de pequenas
massas renais, no entanto, as técnicas convencionais de isquemia, tais
como clampeamento do hilo renal pode causar danos aos vasos e isquemia
importante no parênquima, levando a insuficiência renal e aumento da mortalidade. Deste modo, o desenvolvimento de novas técnicas se torna necessário para combinar uma eficiente ressecção do tumor com mínimo dano
ao parênquima, principalmente nos tumores hilares ou intra-renais. Objetivos: Demonstrar a viabilidade de ressecção de tumor hilar intra-renal sem
a necessidade de clampeamento total dos vasos do hilo renal. Métodos:
Homem de 56 anos de idade, assintomático, com diagnóstico incidental de
nódulo sólido em rim direito. Ressonância Magnética demonstrando tumor
hilar endofítico de 2,0 cm com escore R.E.N.A.L. 10x (alta complexidade).
Programado ressecção parcial laparoscópica. Sob anestesia geral o paciente foi posicionado em decúbito lateral direito. Realizado pneumoperitônio
com agulha de veress e introduzido 4 trocateres (um de 12mm, um de 11mm
e dois de 5 mm). Realizado dissecção do hilo renal, identificado e clampeado
somente as artérias segmentares anterior e superior. Identificado área de
isquemia no parênquima renal apenas do polo superior. Abertura do parênquima, dissecção e enucleação do tumor. Realizado hemostasia com pontos
de vicryl e matriz hemostática. Após retirada dos clampes não houve sangramento. Resultados: O tempo total de cirurgia foi de 145 minutos. A perda
sanguínea estimada foi de 900mL, sem repercussão hemodinâmica. Paciente evolui sem queda significativa de hemoglobina no pós-operatório. (Hb
POI – 12,7, Hb 2º PO – 12,5) e sem aumento da creatinina sérica (Creat. POI –
1,11, Creat. 2º PO – 1,2). Evolui assintomático recebendo alta no 3º pós-operatório e retornando às suas atividades rotineiras no 10º dia. Conclusão: A
isquemia renal aumenta o risco de insuficiência renal e morte. Neste cenário,
a nefrectomia parcial laparoscópica deve ser realizada sempre que possível.
A sua realização sem isquemia é um desafio e deve ser estimulado. Novas
técnicas devem ser desenvolvidas no intuito de facilitar a sua realização.

09:40
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URETEROCALICOANASTOMOSE VIDEOLAPAROSCÓPICA
ANUAR IBRAHIM MITRE*; HIURY SILVA ANDRADE; MARCO ANTONIO ARAP;
FRANCISCO TIBOR DENES; RICARDO JORDÃO DUARTE; MIGUEL SROUGI
HC - FMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Ureterocalicoanastomose; laparoscopia; técnica
Resumo:
Introdução: A ureterocalicoanastomose (UC) é uma técnica empregada
como conduta de resgate nos casos de falha da pieloplastia, nos quais não
é possivel realizar uma re-pieloplastia segura por conta da presença de uma
extensa fibrose na região da Junção Uretero-Piélica (JUP). Esta cirurgia ger-

113

MISCELÂNEA

VÍDEO 2

MISCELÂNEA

VÍDEO 2
determinando pelos sintomas clínico (dor, infecção e/ou obstrução) ou tamanho do cálculo (> 0,5mm). O tratamento de cálculos renais pode ser realizado por nefrolitotripsia percutânea, ureterorenoscopia flexível ou litotripsia
extracorpórea (LECO). OBJETIVO: Associar as vantagens da nefrolitotomia
anatrófica aberta com as vantagens da videolaparoscopia. MÉTODO: Relato
do Caso. RESULTADO: Paciente do sexo masculino 41 anos, sem co-morbidades, com história de dor lombar à esquerda há 1 mês, realizou tomografia que evidenciou cálculo coraliforme. O paciente foi esclarecido sob o
diagnóstico e procedimento cirúrgico, sendo admitido no dia 30/10/12, para
realização da cirurgia no dia 31/10/12. Inicialmente paciente sob anestesia
geral e implantado um duplo j á esquerda mantido 30 dias após a cirurgia,
posicionado em decúbito lateral direito e introduzido 3 portais para acesso
e utilizado ligasure. Realizado ligadura do ligamento espleno-renal, liberação
do cólon, dissecção do ureter, hilo renal e nefrólise. Clampeamento do hilo
renal com 40 min de cirurgia, e, incisão na linha de brodel, com localização
e retirada completa de cálculo com 10 min de isquemia quente e realizado
fechamento do parênquima renal com caprofil 3-0 ancorado em hem-o-loc
com tempo de isquemia em 25 minutos e cálculos removidos em endobag,
finalizando procedimento com colocação de dreno de sucção e retirada de
portais. Paciente teve alta em 24h após retirada do dreno de sucção e sonda vesical de demora. CONCLUSÕES:Procedimento viável, vantajoso com
tempo cirúrgico próximo da aberta de 1h25 minutos, internação reduzida
comparada a anatrófica aberta com alta em 1dia versus 3-4 dias e menor
dor no pós-operatório imediato com analgesia reduzida ou ausente, de uso
comum no pós-operatório de lombotomias.

18/11/2013 - 10:00-12:00
SALA VIP I - SALA 03
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[1054]

TREATMENT OF LARGE VOLUME BPH WITH “SANDWICH” TECHNIQUE:
DIODE LASER VAPORIZATION COMBINED WITH BIPOLAR PLASMA KINETIC TRANSURETHRAL RESECTION
JOÃO PADUA MANZANO*1; FREDERICO TEIXEIRA BARBOSA1; CARLOS HIROKATSU WATANABE SILVA2; EDUARDO ARNALDI SIMÕES DE OLIVEIRA2;
ADALBERTO ANDRIOLLO2; JOAQUIM DE ALMEIDA CLARO2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL;
2.HOSPITAL EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Vaporização; ressecção bipolar; hpb
Resumo:
INTRODUCTION: With the increasing effectiveness of drug therapy, surgical
treatment for BPH is increasingly delayed. Thus, more and more patients with
larger prostates appear at the point of treatment, and, therefore, the new surgical treatment is required to meet this challenge. The association of endoscopic
approach has become alternative procedure to open surgery for large prostate.
OBJECTIVES: Demonstrate a new technique for large prostate treatment. A bipolar plasma kinetic (PK) transurethral resection combined with 940nm diode
laser vaporization (VP), named of “Sandwich” Technique. METHODS: A 72 years
man patient with severe LUTS with high impact in quality of life needed treatment. The IPSS score was 27 and IPSS-Qol score 5. The prostate ultrasound
(US) demonstrated a 144 mL prostate, bladder wall hypertrophy and 82mL PVR.
The initial maximum flow rate was 5 mL/s. The procedure was initiated with laser
vaporization. A 27Fr Olympus® laserscope was introduced and an initial 30 minutes of 940nm Diode Laser vaporization was performed with 175w. Then a 26
Fr ACMI® PK bipolar ressectoscope was introduced and 80 minutes of bipolar
transurethral resection was performed. After that, the lasercope was reintroduced and 10 min of tissue coagulation was performed using 940nm Diode Laser with 250w. An 18Fr catheter was placed without bladder irrigation. RESULTS:
The total operative time was 120 min. Saline solution was used during all the
procedure. 50g of prostatic tissue were resected. No blood loss was observed.
After 12h the catheter was removed, and the patient was discharged after voiding. Total hospital stay was 18h and the patient resumed regular activity about 5
days after surgery. No important irritative symptoms were noted. A small initial
voiding bleeding was observed during first 15 days. The 45 days postop IPSS
score was 4, IPSS-QOL score 1, maximun flow rate was 20mL/s, no PVR, and
the US demonstrated a 45 mL prostate. After 12 months the patient maintains
the initial results of voiding without other complications. The IPSS-QoL score after 12 months was 0. CONCLUSIONS: The “sandwich” technique for treatment
bladder outlet obstruction due to large benign prostatic hyperplasia is a safe
procedure and less invasive treatment option than open surgery. Provides good
clinical outcome, however further studies are needed to confirm theses data.

10:20
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TRATAMENTO LAPAROSCÓPICO DO URETER RETROCAVA
FRANCISCO JOSÉ CARDOSO CAVALCANTI*1; GUILHERME AGRA BEZERRA DOS
SANTOS1; CARLOS EUGÊNIO L. TENÓRIO2
1.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ, RECIFE, PE, BRASIL;
2.HOSPITAL SÃO MARCOS, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Ureter retrocava; tratamento; laparoscopia
Resumo:
Introdução: o ureter retrocavo é uma anomalia genética rara, que ocorre
devido à persistência da veia cardinal posterior durante o desenvolvimento
embrionário. Deve ser suspeitado quando o ureter apresenta forma de “s”na
urografia excretora ou na tomografia computadorizada com contraste. O
tratamento cirúrgico deve ser indicado quando há obstrução funcional significante levando a dor. A abordagem laparoscópica apresenta vantagens
como: menor morbidade pós-operatória, menor sangramento e menor tempo de convalescência.
Objetivo: demonstrar o tratamento laparoscópico do ureter retrocava.
Método: paciente sexo masculino, 33 anos, com dor lombar direita que
aliviava com uso de analgésico e pielonefrite de repetição há 06 meses.
Realizou urografia excretora e tomografia computadorizada, que revelou o
ureter circundando a veia cava inferior. A paciente foi colocada em decúbito
lateral esquerdo a 45º. O acesso transperitoneal realizado por meio de quatro
trocateres. O cólon direito foi deslocado medialmente e o ureter identificado
e isolado acima e abaixo da veia cava. Em seguida o ureter foi seccionado,
transposto, e re-ananstomosado com fio PDS II 4.0 através de duas suturas
continuas, uma posterior e outra anterior (uretero-ureteroanastomose). Foi
colocado cateter duplo j 6 FR no transoperatório após a confecção da sutura
posterior. A cavidade abdominal foi drenada com dreno de Blake 19 FR e o
tempo cirúrgico foi de uma hora e 50 minutos.
Resultado: o sangramento total do procedimento foi de 120 ml. A recuperação pós-operatória transcorreu sem intercorrências e a paciente recebeu alta
no terceiro dia de pós-operatório. A paciente está assintomática. O cateter
duplo jota foi retirado após quatro semanas e uma nova urografia excretora
foi realizada após três meses da cirurgia. Que demonstrou a anastomose
patente com boa passagem de contraste.
Conclusão: o tratamento do ureter retrocavo por laparoscopia é um procedimento factível e com bons resultados quando realizado por cirurgiões com
experiência na via laparoscópica.
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NEFROLITOTOMIA ANATRÓFICA VIDEOLAPAROSCÓPICA
CAMILO LIMA VUOLO*; LEANDRO ALVES OLIVEIRA; WAGNER SALOMAO ROCHA; TARCISIO BARCELOS EVANGELISTA; EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA
COLOMBO; VICTOR HUGO BORGES SILVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLANDIA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotomia; anatrofica; videolaparoscopica
Resumo:
INTRODUÇÃO: Progresso considerável foi feito no tratamento clínico e cirúrgico de nefrolitíases nos últimos 20 anos. Aproximadamente 10 a 20 por
cento de todas as pedras nos rins necessitam de remoção cirúrgica, sendo
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Discussão: A CSP foi inicialmente realizado por via aberta e apresentava, nas
séries iniciais, tempo operatório prolongado, maior morbidade com tempo
de internação e recuperação mais prolongados que o reparo via vaginal (fixação sacro espinhal). Entretanto, as taxas de recorrência e dispareunia eram
menores. A laparoscopia e a robótica, reduziram a morbidade do procedimento mantendo os mesmos baixos índices de recidiva.
Conclusão: Apesar de ser uma cirurgia com elevado grau de dificuldade, a
CSP laparoscópica está padronizada e a disseminação do método no meio
urológico com o auxílio de vídeos demonstrativos e cursos permitirá reduzir
a curva de aprendizado pelos urologistas

[1063]

NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA PARA DOAÇÃO RENAL : RESULTADOS
APÓS 100 CASOS
GUSTAVO FIEDLER*1; MATHEUS MIRANDA PAIVA1; JADILSON PAULO OLIVEIRA2; PEDRO TULIO ROCHA2; RICARDO CASTELANNI DE MATTOS2; ROMOLO
GUIDA1
1.HOSPITAL FEDERAL SERVIDORES DO ESTADO, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL; 2.HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Transplante renal; nefrectomia; laparoscopia
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Resumo:
A nefrectomia laparoscopica é um método seguro e efetivo para retirada do
rim nos casos de tranplante renal intervivos. Além das vantagens esteticas,
a tecnica laparoscopica se mostrou como estímulo a novas doações, possibilitando assim o aumento do pool de doadores.
O objetivo do presente estudo é a demonstração da técnica cirurgica utilizada e avaliação de uma série inicial de 100 nefrectomias realizadas por
laparoscopia em relação as taxas de complicações intra e pos-operatórias
no doador e complicações imediatas e tardias no enxerto.
A serie se inciou em novembro de 2010 e foram realizados 100 nefrectomias.
A técnica resumidamente consiste em nefrectomia por via transperitonial,
utiliza-se ótica de 30 graus e 4 trocateres. Não utilizamos quaisquer materias
descartáveis. A ligadura do pediculo é realizada com clipes de titaneo e de
polimero. A peça é retirada por incisão de Pfannistel ou gibson modificada
Resultados: 90% rim esquerdo; 10% rim direito;mediana da idade: 43,5
anos; tempo de isquemia quente: 2,5 min; mediana tempo cirurgico: 98 min;
mortatilidade zero; 1 transfusão de sangue; 5 conversões; 3 estenoses de
ureter no receptor
Nossa serie inicial se mostrou segura e economicamente viável no SUS.

[1161]

CORREÇÃO LAPAROSCOPICA DE FÍSTULA VÉSICO-VAGINAL SUPRATRIGONAL COM O USO DO ROBÔ.
ANUAR IBRAHIM MITRE*1; LISIAS CASTILHO1; ELCIO DIAS SILVA1; GUSTAVO
XAVIER EBAID1; MARIO FERNANDES CHAMMAS JR2; FLAVIO TRIGO ROCHA1
1.INSTITUTO SÍRIO-LIBANÊS DE ENSINO E PESQUISA, SAO PAULO, DF,
BRASIL; 2.HC-FMUSP, SAO PAULO, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Fistula; laparoscopia; robotica
Resumo:
Objetivo:
Apresentar a técnica para o tratamento laparoscópico de fístula vésico-vaginal
supra-trigonal com o uso do robô
Materiais e métodos:
Paciente de 54 anos, previamente submetida a histerectomia vaginal devido a
presença de miomatose uterina evoluindo com fistula vesico-vaginal de localização alta (supra-trigonal), sendo indicado o tratamento cirurgico.
Resultados:
O paciente apresentou boa evolução pos-operatoria, sem intercorrencias, tendo
alta no 3º dia após a cirurgia. A fistula foi corrigida com sucesso não apresentando recidiva no seguimento pos-operatorio.
Conclusao:
O acesso videolaparoscopico assistido pelo robô parece ser uma opção eficaz
no tratamento cirúrgico de pacientes com fistulas vesico-vaginais altas apresentando-se como uma alternativa minimamente invasiva a cirurgia aberta.
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CORREÇÃO VIDEOLAPAROSCÓPICA DE PROLAPSO VAGINAL: ASPECTOS TÉCNICOS
ANDRÉ COSTA MATOS*; ÉWERTON PEDROSA MURAGAKI; EZEQUIEL
FABIANE FABIANE SPANHOLI; BRENO DAUSTER; FREDERICO MASCARENHAS
HOSPITAL SÃO RAFAEL, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Prolapso vaginal; laparoscopia; colpossacropexia
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Resumo:
A sacrocolpopexia (ou colposacropexia, CSP) é uma opção para o tratamento dos prolapsos de órgãos pélvicos de alto grau (estádios III e IV, Pelvic
Organ Prolapse Quantification, POP-Q), sobretudo quando existe descenso
do nivél I de De Lancey, cúpula vaginal ou útero.
Objetivo: Apresentar aspectos técnicos de correção laparoscópica (Colpossacropexia) de 2 casos de prolapso vaginal estágios III e IV, com e sem útero.
Métodos: Esta é uma operação complexa e requer um conhecimento detalhado da anatomia demonstrado neste vídeo, bem como de elevado nível
de habilidade laparoscópica. Foram editadas 2 cirurgias de CSP videolaparoscópica de pacientes com e sem útero, utilizando-se dois pedaços de tela
de prolene para fixar o músculo elevador do ânus, anel pericervical e bexiga
ao promontório sacro. A técnica cirúrgica utilizada foi a mesma proposta por
Dr. Piéchaud. Foram utilizados telas de prolene e suturas intra corpóreas,
conforme demonstrado no vídeo editado.
Resultados: Paciente 1: 63 anos, G4P3A1, Aa +3; Ba +6; C +6; Ap +2; Bp +5
comprimento vaginal: 6cm. Tempo operatório de 180min, sangramento de
20ml, internação de 2 dias, uso de sonda de 15 dias. Intercorrências: Abertura acidental da bexiga corrigida com sutura em 2 planos.
Paciente 2: 57anos, G5P5A0 , Aa +3; Ba +9; C +10; Ap +3; Bp +7 comprimento vaginal: 11cm.   Tempo operatório de 200min, sangramento de 30ml,
internação de 1 dia, uso de sonda de 12h. Intercorrências: Necessidade de
miomectomia tática.

[1249]

PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA PÓS-RADIOTERAPIA
CARLOS KLEBER DINIZ CARNEIRO*; ROMULO AUGUSTO DA SILVEIRA; ALEXANDRE SABOIA LEITAO JUNIOR; MARCELO COSTA LEITE DE CARVALHO; RAFAEL SILVA GUIMARÃES; GERALDO MUNGUBA MACEDO
SANTA CASA DE FORTALEZA, FORTALEZA, CE, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; prostatectomia radical laparoscópica;
radioterapia para câncer de próstata
Resumo:
Prostatectomia Radical Laparoscópica pós-Radioterapia
Carlos K D Carneiro; Rômulo A Silveira; Alexandre S Leitão Jr; Marcelo C L
Carvalho; Rafael S Guimarães; Geraldo M Macêdo
Santa Casa de Fortaleza (Fortaleza-CE)
O câncer de próstata é a segunda neoplasia mais comum em homens,
sendo mais comum em afrodescendentes. Possui incidência aumentada na
América do Norte e Países Escandinavos. O diagnóstico é realizado pela
dosagem de PSA e toque retal digital e nos últimos anos sua incidência vem
aumentando devido à melhor acurácia diagnóstica destes. O tratamento
curativo classicamente é realizado através da prostatectomia radical que
pode ser efetuada por via retro-púbica, laparoscópica e laparoscópica as-
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sistida por robô. Neste caso temos Sr. JAM, 67 anos, natural e procedente
de Tauá-CE. Iniciou rastreio para câncer de próstata em dezembro de 2010
onde evidenciou psa de 10,4ng/ml e ao toque retal cT2a. realizou biópsia
com resultado: adenocarcinoma de próstata gleason 6(3=3). Neste momento discutido caso com o paciente e, como se tratava de caso de baixo
risco,o mesmo optou por radioterapia exclusiva onde realizou 37 sessões
totalizando 7400cGy. Durante acompanhamento seu psa evoluiu em outubro/2011: 5,2ng/ml, em janeiro/2012: 7,8ng/ml, e em setembro/2012: 6,4ng/
ml. Após esta última dosagem de psa o caso foi discutido novamente com
o paciente e foi optada por terapia de resgate e o paciente encaminhado
à oncologia clínica que solicitou parecer ao serviço de urologia da Santa
Casa de Fortaleza. Foi realizada prostatectomia radical laparoscópica em
fevereiro/2013 via transperitoneal onde observamos moderada dificuldade
transoperatória por processo fibrótico na dissecção lateral e retro-prostática
como também durante linfadenectomia, porém foi conseguido êxito cirúrgico sem necessidade de conversãocom, o paciente tendo alta hospitalar
no 4º dia pós-operatório após retirar dreno suctor. Paciente retornou em um
mês com anatomo-patológico: adenocarcinoma prostático gleason 7(3=4),
pT2c, pN0, apresentou incontinência urinária até o 5º mês pós-operatório
e encontra-se em acompanhamento com disfunção erétil e último psa:
0,05ng/ml(maio/2013). Podemos concluir que a cirurgia prostatectomia radical laparoscópica é factível em pacientes que realizaram radioterapia, onde
encontramos um grau maior de dificuldade, porém sem a necessidade de
conversão e com resultados oncológicos e complicações encorajadores.
Nenhum financiamento. Sem conflitos de interesse.

[1163]

PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA - EXPERIENCIA DO HOSPITAL
SIRIO-LIBANES
ANUAR IBRAHIM MITRE*1; LISIAS CASTILHO1; ELCIO DIAS SILVA1; GUSTAVO
XAVIER EBAID1; MARIO FERNANDES CHAMMAS JR2; FLAVIO TRIGO ROCHA1
1.INSTITUTO SÍRIO-LIBANÊS DE ENSINO E PESQUISA, SAO PAULO, DF,
BRASIL; 2.HC-FMUSP, SAO PAULO, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Prostata; cancer; robotica
Resumo:
Objetivo:
Apresentar a técnica utilizada no Hospital Sirio-Libanes na Prostatectomia
Radical Laparoscopica assistida pelo robô.
Materiais e métodos:
Paciente de 66 anos, com PSA de 4.5ng/ml e adenocarcinoma de próstata
Gleason 7 (3+4), próstata de 37g e toque retal sem alterações.
Resultados:
Paciente foi submetido a prostatectomia radical vieolaparoscopica assistida
pelo robô com boa evolução pos-operatoria. A peca cirúrgica confirmou a
presença de adenocarcinoma de próstata Gleason 7 (3+4), apresentando
margens livres. O paciente apresenta-se continente e com potencia sexual
preservada com o uso de tadalafila 5mg diariamente.
Conclusao:
O acesso videolaparoscopico assistido pelo robô parece ser uma opção eficaz no tratamento cirúrgico de pacientes com câncer de próstata localizado.
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NEFROURETERECTOMIA POR PORTAL ÚNICO (LESS) EM PACIENTE
OBESA MÓRBIDA

[1159]

CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO*1; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA
JR1; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS1; ALEXANDRE STIEVANO CARLOS2; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO1; MARCOS TOBIAS MACHADO1

LUIS AUGUSTO SEABRA RIOS*; RENATO PANHOCA; LIMIRIO LEAL FONSECA
FILHO; DIMAS LEMOS ANTUNES

RESSECÇÃO DE ANGIOMIOLIPOMA HILAR VIDEO LAPAROSCÓPICO
IAMSPE, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Angiomiolipoma; rim; laparoscopia

1.FMABC, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL SANTA MARCELINA, SAO
PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Nefroureterectomia; less; obesidade
Resumo:
Desde o primeiro relato de acesso por portal único (LESS) na urologia em
2007,observam-se poucos relatos na literatura utilizando a via extraperitoneal, sendo a maioria relatos de casos de baixa complexidade. O objetivo
deste video é demonstrar a abordagem extraperitoneal por LESS em uma
paciente obeso mórbida com tumor de pelve renal e ureter distal ipsilateral associado. O caso em questão se refere a uma paciente de 63 anos de
idade, do sexo feminino, com quadro de hematúria macroscópica, citologia
urinária positiva e exames radiológicos mostrando tumoração em pelve renal
esquerda.A paciente foi posicionada em decúbito lateral total. A incisão foi
realizada na topografia da prega abdominal e a fáscia anterior do reto é incisada verticalmente, seguida de dissecção manual do retroperitônio. A opção
pelo acesso extraperitoneal foi a opção escolhida para facilitar a exposição
do campo operatório evitando que estruturas intraperitoneais pudessem se
interpor à visão, associado a maior facilidade de exposição do hilo renal.
Foi utilizado o dispositivo Alexis® para retrair a pele, maximizando o orifício da incisão com 3 trocater (12,10 e 5 mm) acoplados à uma luva fixada
no Alexis®. O pedículo foi controlado em bloco com auxílio de grampeador
vascular e o cuff vesical tratado pela abordagem aberta convencional pela
mesma incisão. O tempo de laparoscopia pura foi foi de 126 minutes com
perda sanguínea minima. O anátomo-patológico revelou um carcinoma urotelial de alto grau em pelve renal esquerda (pT3N0M0) e também no ureter
distal (pTa). Dessa forma, concluímos que o acesso extraperitoneal por portal único (LESS) é factível até em casos mais complexos, representando uma
boa alternativa para pacientes com obesidade mórbida e em pacientes com
programação de abordagem do ureter distal por via convencional, possibilitando assim a resolução por uma mesma incisão.

Resumo:
INTRODUÇÃO: Neste vídeo, é apresentada técnica de ressecção de angiomiolipoma localizado em hilo renal por via laparoscópica.
OBJETIVOS: Demonstrar técnica de ressecção de nódulo renal hilar e
mostrar as vantagens do procedimento e da via de acesso quando utilizado
a videolaparoscopia.
MÉTODOS: É mostrado procedimento realizado em paciente do sexo feminino de 56 anos de idade na qual foi realizada ultrassonografia abdominal
de rotina apontando imagem nodular em rim direito. Foi realizada tomografia
computadorizada (CT) com contraste endovenoso na qual foi identificada
massa de 4,5 centímetros com caracteríscticas de angiomiolipoma em topografia do hilo renal direito. A cirurgia foi realizada por via transperitoneal com
introdução de quatro portais laparoscópicos (dois de 10 mm para a câmera
e braço direito e dois de 5mm para os braços esquerdo e para o cirurgião
auxiliar). Após liberação do cólon direito e exposição do hilo renal e de toda
a cápsula renal direita, foi identificada a massa renal e realizada excisão da
mesma com dissecção romba e com tesoura através do plano natural de
clivagem entre a pseudocápsula tumoral e o parênquima renal. Após retirada
da lesão foi realizada sutura do leito de ressecção com Caprofyl 4-0 agulha
RB-1 (Ethicon®). Todo o procedimento foi realizado sem clampeamento do
hilo renal.
RESULTADOS: Paciente evoluiu sem intercorrências clínico-cirúrgicas no
pós operatório. Foi retirado dreno cavitário no 1º dia pós-operatório. O diagnóstico anatomo-patológico final foi de angiomiolipoma
CONCLUSÃO: Com aumento do uso da videolaparoscopia houve incremento concomitante na expertise no método, fenômeno que contribui para a
realização de procedimentos mais complexos por tal técnica, com as vantagens de retorno precoce às atividades e alta precoce do paciente.
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realizada punção guiada transretal, com citologia que descartou patologia
maligna. Foi optado por tratamento cirúrgico e indicada uma laparoscopia
transperitoneal. Os tempos cirúrgicos foram: Posicionamento da paciente
em litotomia; Acesso transperitoneal infraumbilical para ótica e colocação
de mais dois portais auxiliares de 5 e 11 mm à esquerda e um portal auxiliar
de 5 mm à direita; Disseccão dos vasos ilíacos e cordão espermático com
pinças e bisturi ultrassônico; Identificação da massa atrás dos vasos ilíacos
à direita; Dissecção das bordas da lesão; identificão do nervo obturatório por
cima da lesão medialmente; Identificação e ligadura de pedículos vasculares; Dissecção da lesão por todas as suas faces, com exposição do plexo
pélvico, e liberação completa da peça.
Resultados: A duração total do procedimento foi de 150 minutos. Não houve
conversão nem complicações operatórias. O tempo de permanência hospitalar foi de 2 dias. Houve melhora clínica dos sintomas congestivos na perna
direita. O laudo anatomopatológico da lesão foi de um Schwannoma.
Conclusões: A maximização da imagem associada à utilização de instrumentos longos proporcionada pela laparoscopia pode oferecer uma maior
destreza e capacidade de dissecção regrada de massas na pelve de difícil
acesso pela laparotomia convencional, podendo ser oferecida como primeira opção para casos selecionados.

[1126]

ZIGOMICOSE SIMULANDO TUMOR URETERAL. DESAFIO TÉCNICO DA
NEFROURETERECTOMIA LAPAROSCÓPIA.
RICARDO CARTAXO FILHO*; RAFAEL BATISTA REBOUÇAS; THIAGO N. S. SOUZA; RODRIGO C. MONTEIRO; RAFAEL C. SAMPAIO; JÚLIO CÉSAR A. NÓBREGA
HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, JOAO PESSOA, PB, BRASIL.
Palavras-chave: Zigomicose; tumor ureteral; laparoscopia
Resumo:
INTRODUÇÃO: Zigomicose é uma infecção fúngica rara, com alto percentual de mortalidade, relacionada a pacientes imunossuprimidos. A doença
isolada renal é infrequente. Este diagnóstico é difícil e os exames de imagem
podem simular outras patologias. Apresentamos um caso de zigomicose mimetizando tumor urotelial tratado por técnica minimamente invasiva.
OBJETIVOS: Apresentar e discutir as dificuldades técnicas de uma nefroureterectomia radical laparoscópica em um paciente com tumor urotelial alto
simulado por zigomicose do trato urinário.
MÉTODO: Paciente do sexo masculino, 62 anos, em tratamento de diverticulite. Durante controle realizou TC que evidenciou massa expansiva no ureter
proximal direito, ocasionando hidronefrose e presença de massa renal com
calcificações e linfonodomegalia hilar. A cistoscopia descartou lesões vesicais concomitantes. Uma nefroureterectomia radical direita laparoscópica
foi proposta. O paciente foi posicionado em decúbito lateral esquerdo, foi
utilizada uma abordagem transperitoneal com 4 portais. O cólon e o duodeno foram mobilizados medialmente. Uma perfuração acidental do duodeno
foi corrigida com rafia primária. A veia cava foi completamente exposta e
o pedículo renal dissecado com bastante dificuldade técnica devido a inflamação dos tecidos adjacentes. A Artéria renal foi controlada por clipes
de polímero e a veia renal foi controlada com Satinsky e posterior rafia com
prolene 4-0. O ureter direito foi dissecado até sua entrada na bexiga, da qual
foi retirada um cuff. Cistorrafia em 2 planos de vycril 2-0. Uma linfadenectomia pré e para-caval direita foi realizada em bloco e foi deixado um dreno de
sucção na pelve.
RESULTADOS: O tempo total de cirurgia foi 330 min. A perda sanguinea
estimada foi de 400ml. O dreno abdominal foi retirado no primeiro dia, com
alta hospitalar no segundo DPO. A sonda vesical permaneceu por 7 dias. O
anátomo patológico evidenciou um carcinoma de células renais de 1,8cm e
ureterite crônica e zigomicose envolvendo os tecidos renais e periureterais.
CONCLUSÕES: A zigomicose urinária isolada em paciente saudável é uma
doença rara que pode simular um tumor de urotélio. Quando não diagnosticada aumenta a dificuldade e morbidade do procedimento cirúrgico devido
às aderencias e processo inflamatório. A nefrouretectomia laparoscópica
mostrou-se segura e factível, porém com um tempo operatório mais prolongado e controle vascular laborioso.
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NEFRECTOMIA TRANSPERITONEAL SINGLE PORT PARA O TRATAMENTO DE CISTOS RENAIS COMPLEXOS EM PACIENTES COM DOENÇA
RENAL CRÔNICA.
PABLO ALOISIO LIMA MATTOS*; MARCOS TOBIAS MACHADO; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; ALEXANDRE
STIEVANO CARLOS; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Single port; transperitoneal; laparoscópica
Resumo:
Introdução: Atualmente há esforços em se oferecer técnicas minimamente
invasivas com o intuito de diminuir a morbidade operatória nos procedimentos urológicos, sobretudo em pacientes com comorbidades importantes
onde o pneumoperitôneo poderia ser deletério ao paciente. Neste cenário, o
acesso Single Port tem avançado e ganhado espaço.
Objetivos: Avaliar os resultados cirúrgicos e fisiológicos de uma nefrectomia
realizada por acesso single port para o tratamento de uma paciente com
doença renal crônica e cisto renal complexo no rim direito.
Métodos: Uma mulher de 79 anos, com doença renal crônica de etiologia
hipertensiva e diabética, assintomática, teve detectado em seu seguimento
um cisto renal complexo no rim direito, caracterizado como Bosniak IV à
tomografia. Para a exérese foi indicado um procedimento minimamente invasivo devido às comorbidades da paciente e portanto realizada uma nefrectomia laparoscópica transperitoneal por acesso Single Port. Os tempos
cirúrgicos foram: Posicionamento da paciente em decúbito lateral esquerdo;
Acesso transperitoneal de 3 cm súpero-lateral ao umbigo e utilização de um
dispositivo Alexis® de 5-6 cm e portais de 5, 5 e 11 mm triangulados para o
procedimento; Disseccão do retroperitôneo com bisturi ultrassônico; Identificação do rim atrófico direito; Ligadura dos vasos do hilo renal direito com
clips Hem-o-lock e posterior secção dos mesmos; Dissecção completa do
rim atrófico e liberação da peça.
Resultados: A duração total do procedimento foi de 100 minutos. Não
houve conversão nem complicações operatórias. A paciente não necessitou
de diálise precoce no pós-operatório e esta foi realizada. O tempo de permanência hospitalar foi de 2 dias. O anatomopatológico mostrou ser a lesão
um carcinoma de células renais, grau II de Furhman, pT1, de 5 cm.
Conclusões: As maiores dificuldades técnicas foram a intrumentação e manipulação intraoperatórias devido ao acesso restrito inerente do acesso Single Port. Porém a abordagem é factível e teve baixa morbidade em uma paciente com várias comorbidades clínicas, tornando-se uma opção atraente
em pacientes com este perfil.

11:50
[1057]

EXÉRESE LAPAROSCÓPICA DE SCHWANNOMA PRÉ-SACRAL E DE
FOSSA OBTURATÓRIA
MARCOS TOBIAS MACHADO*; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; ALEXANDRE
STIEVANO CARLOS; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Laparoscopia; tansperitoneal; schwannoma
Resumo:
Introdução: A cirurgia minimamente invasiva tem se firmado como opção de
abordagem cirúrgica para várias afecções de diferentes etiologias na pelve
humana como alternativas às já consagradas laparotomias.
Objetivos: Descrever e avaliar os resultados de uma ressecção laparoscópica de uma tumoração pré-sacral e de fossa obturatória.
Métodos: Um homem de 60 anos evoluiu com quadro de congestão progressiva em membro inferior direito. Realizou Doppler de membros inferiors que mostrou sinais de diminuição de fluxo e congestão sem trombose
em perna direita. Uma ultrassonografia de abdome identificou lesão pélvica
complexa, confirmada por tomografia que a definiu como lesão com componentes mistos por trás dos vasos ilíacos e nervo obturatório direitos. Foi
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14:10
[964]

PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA: FACTIBILIDADE EM
SERVIÇO DE RESIDÊNCIA UROLÓGICA
PAULO EDUARDO GOULART MARON*; VICTOR ESPINHEIRA SANTOS; BRUNO
CÉSAR VEDOVATO; MARCIO ROSA PAGAN; RONI CARVALHO FERNANDES;
MARJO DENINSON CADERNUTO PEREZ

assisted para soltar o rim, e usando o afastador de Alexis acoplado a uma
luva , rafiamos a pleura sem necessidade de conversao para cirurgia aberta(
ultilizando técnica de single-port). A cirurgia durou 225 minutos, com perda
estimada sanguinea de 800 ml , alta foi dada no quinto dia de pós operatório.
O histopatológico revelou pielonefrite xantogranulomatosa e após 1 ano e
meio, a paciente está assintomática.
Conclusao- A nefrectomia “simples” laparoscópica é factível até em casos
de coleçao drenada previamente, porém é um desafio. Ultilizar técnicas de
hand assisted para liberar o polo superior e eventualmente de single port
para retornar ao campo laparoscópico pode ser uma boa opçao.

SANTA CASA DE SÃO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia radical; videolaparoscopia; residência médica
Resumo:
Introdução: A prostatectomia radical é considerada uma das opções de
tratamento mais efetivas para o câncer de próstata localizado. Apesar da
melhoria técnica ao longo dos anos, este procedimento quando realizado
pela via convencional ainda está associado à significativa morbidade incluindo sangramento e dor pós-operatória, dentre outros. A via laparoscópica foi
introduzida para combinar as vantagens da abordagem convencional aberta
com aquelas da cirurgia minimamente invasiva no intuito de reduzir a morbidade peri-operatória, sendo realizada como primeira opção em mais de 30%
dos serviços. Devido à complexidade do procedimento, há necessidade de
treinamento intensivo dos cirurgiões, com ênfase naqueles em formação, os
residentes. Objetivo: Mostrar factibilidade de realização da prostatectomia
radical videolaparoscópica num serviço de residência médica em urologia.
Método: Vídeo editado de prostatectomia radical laparoscópica realizado
por residente do terceiro ano de urologia, o qual é submetido a treinamento
intensivo de videocirurgia por 1 ano. Trata-se de um paciente de 66 anos,
com diagnóstico de adenocarcinoma de próstata gleason 6 (3+3) em 4
fragmentos, PSA: 5,3 e toque retal sem nódulos. Resultado: Cirurgia ocorreu sem intercorrências. Realizada totalmente por via extraperitoneal com
duração de 4 horas e 30 minutos. Não houve necessidade de transfusão
sanguínea. Apresentou boa evolução pós-operatória, recebendo alta no terceiro dia após o procedimento. Conclusão: Devido à relevância crescente
da abordagem minimamente invasiva, com aumento do número de urologistas capacitados e afins aos procedimentos laparoscópicos, tornou-se
importante o aprendizado destes, com ênfase nos cirurgiões em formação,
a fim de melhorar cada vez mais os resultados e o refinamento técnico da
videolaparoscopia.

14:20
[1077]

NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA COMPLICADA PARA DOENCA CALCULOSA
LESSANDRO CÚRCIO*1; JUAN MIGUEL RENTERIA2; ANTÔNIO CLAUDIO
CUNHA2; VINICIUS PIRES2; ALLAN PASCOAL SANTOS2; ATHOS CARVALHO
CARDILLO2
1.HOSPITAL DE IPANEMA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.HOSPITAL
GERAL DE IPANEMA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia; laparoscopica; dificil
Resumo:
Introduçao- A exclusao renal por doença calculosa se constitui um dos
maiores desafios na abordagem laparoscópica ao rim . Muitas vezes o orgao pode estar aderido a diversas estruturas nobres em decorrência de infecçoes de repetiçao , tornando o procedimento muito desgastante. Mostramos um vídeo de um caso difícil , onde ultilizamos técnicas de hand assisted
e de single port afim de completar a cirurgia da forma mais segura possível.
Paciente- Mulher de 54 anos, com histórico de 2 NLP prévias, hipertensa,
internou com quadro de abcesso perirrenal esquerdo causado por cálculo
ureteral impactado em ureter alto. O rim se apresentava já sem funçao pela
cintigrafia. O abcesso foi drenado percutaneamente e após curso de antibiótico de largo espectro, durante 2 semanas, o procedimento de nefrectomia laparoscópica foi indicado.
Resultado- O local do abcesso apresentava um grande hematoma , que foi
drenado, a artéria foi ligada na sua origem na aorta, o tecido perirrenal estava
bastante aderido ( pétreo) , principalmente no polo superior, o que levou
a uma lesao iatrogênica do baço e da pleura. Ultilizamos técnica de hand

14:30
[1095]

EXPANDED CRITERIA FOR LAPAROENDOSCOPIC SINGLE-SITE SURGERY: HAND-ASSISTED POLYCYSTIC KIDNEY NEPHRECTOMY
RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR*; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; ALEXANDRE STIEVANO CARLOS; ANTONIO
CARLOS LIMA POMPEO; MARCOS TOBIAS MACHADO
FMABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Polycystic kidney; hand-assisted; less
Resumo:
Introduction: Adult polycystic kidney disease is an autosomal dominant genetic disorder that is characterized by the development of renal cysts and
other extra-renal manifestations. Laparoendoscopic single-site surgery
(LESS) continue to gain popularity for a number of abdominal and pelvic surgeries. With increasing experience, the application of this technique is rising
because it provides an alternative, less invasive, to approach several surgical
procedures.
Objective: We described a case report of a LESS hand-assited nephrectomy
for a polycystic kidney.
Methods: We demonstrated in a video a case of a patient with polycystic kidney disease renal failure requiring dialysis and right lumbar pain. The patient
presented a high volume kidney extending to the right iliac fossa viewed by
the CT scan and palpable by physical examination, Because this increase
in renal volume may hinder the graft accommodation the right nephrectomy
was indicated by the kidney transplantation group. We performed a LESS
hand-assisted nephrectomy for a polycystic kidney through a Pfannenstiel
incision lateralized to the right in which was used a cutaneous retractor. Two
trocars were coupled to a surgical glove (10mm to the optical device and
5mm for laparoscopic forceps) and this set was attached to the cutaneous
retractor. Another 12mm auxiliary trocar was placed in the umbilicus, in order
to perform the triangulation of the tweezers.
Results: A LESS hand-assisted nephrectomy was performed with operative
time of 128 minutes, blood loss less than a100 ml and a hospital stay of 36
hours, without any surgical or postoperative complications (six months follow up).
Conclusion: LESS nephrectomy for polyscystic kidney seems to be feasible
when performed by an experienced surgeon. However larger sample is needed to further evaluate this technique.

14:40
[1284]

TRATAMENTO DO URETER DISTAL NA NEFROURETERECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA: UMA NOVA ABORDAGEM
DIEGO ESTEVAM GOMES OLIVEIRA*; BRANSILDES BARCELLOS TERRA; PEDRO
HENRIQUE PAIXÃO SÁ; RAFAEL AUGUSTO DOMINGUES COSTA; RICARDO HISSASHI NISHIMOTO
HOSPITAL VERA CRUZ, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Urotélio; laparoscopia; nefroureterectomia
Resumo:
Introdução: O padrão-ouro para o tratamento do carcinoma de células transicionais do trato urinário alto é a nefroureterectomia aberta com ressecção
de “cuff” vesical. No entanto, assim como em outras especialidades cirúrgi-
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cas, a Urologia vem objetivando uma abordagem cada vez menos invasiva
nos pacientes que serão submetidos a procedimentos oncológicos. Existem
várias técnicas minimamente invasivas endoscópicas no manejo do ureter
intramural durante a nefroureterectomia.
Objetivo: Neste trabalho apresentamos uma variação das diferentes abordagens que podem ser realizadas sobre o cuff vesical e ureter distal na nefroureterectomia vídeo-laparoscópica (NUV).
Métodos: No vídeo apresentado neste trabalho, mostramos uma abordagem do coto distal do ureter ipsilateral à neoplasia maligna do urotélio alto.
O paciente é posicionado em litotomia. Após o enchimento vesical com
Sorbitol, é realizado cistoscopia e posicionamento de trocarte de 10/11 mm
transvesical a 2 cm acima da sínfise púbica na linha mediana. Realiza-se o implante de cateter ureteral por cistoscopia no ureter a ser ressecado. Com auxílio
da alça de Collins, procede-se a ressecção endoscópica do meato ureteral e
ureter intramural. Através do trocarte transvesical, realiza-se o fechamento do
meato ureteral através de clipe de hem-o-lock, para não haver disseminação de
células tumorais, obedecendo aos princípios oncológicos. A retirada da peça e
a sutura vesical são realizadas através de uma pequena incisão de Pfannenstiel
ou Gibson. É posicionado um dreno sentinela e a sonda vesical de demora é
mantida por um período de 5 dias.
Resultados: Em nosso serviço, todos os 05 pacientes que foram submetidos
a NUV não apresentaram complicações per-operatórias. Apenas 01 (16,7%)
apresentou complicação no pós-operatório, íleo paralítico. Nenhum deles apresentou fístula urinária Até o momento não verificamos sinais de recidiva tumoral,
com o paciente abordado mais tardiamente há 1,0 ano.
Conclusão: Na variação técnica que utilizada para abordagem do ureter distal,
verificamos que se trata de um procedimento acessível à qualquer serviço de
Urologia que utiliza da laparoscopia como forma de acesso cirúrgico. Contudo,
lembramos que este é um levantamento inicial. Novas análises, com um segmento de longo prazo, e maior número de pacientes devem ser realizadas.

15:00
[1130]

PIELOPLASTIA DESMEMBRADA LAPAROSCÓPICA EM PELVE INTRARENAL. QUAL A MELHOR ESTRATÉGIA?
RICARDO CARTAXO FILHO*; RAFAEL BATISTA REBOUÇAS; THIAGO N. S. SOUZA; RODRIGO C. MONTEIRO; NATÁLIA S. C. OLIVEIRA; GUSTAVO RAMALHO
PESSOA NEGROMONTE
HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, JOAO PESSOA, PB, BRASIL.
Palavras-chave: Pieloplastia desmembrada; pelve intra-renal; laparoscopia
Resumo:
INTRODUÇÃO: A estenose de junção uretero-piélica (JUP) é o tipo de obstrução do trato urinário superior mais comum. A presença de sintomas ou
deterioração da função renal são indicações de correção cirúrgica. A pieloplastia desmembrada laparoscópica é considerada padrão de tratamento
com taxa de sucesso superior a 90%. Casos de pelve intrarenal são desafiadores à realização desta técnica.
OBJETIVOS: Relatar e discutir os detalhes técnicos envolvidos na realização
de pieloplastia desmembrada na correção da estenose de JUP em pelve
intrarenal.
MÉTODOS: Paciente, sexo feminino, 36 anos, portadora de rim único à direita, história de hidronefrose e pielonefrite grave há sete anos, tratada com
nefrostomia aberta. Uma pielografia anterógrada recente mostra um sistema
disforme e obstrução completa à passagem do contraste. Realizou tomografia que confirmou volumosa hidronefrose com pelve intrarenal e descartoua a presença de cálculos ou tumorações. Uma pieloplastia desmembrada
laparoscópica foi proposta, não descartando a possibilidade de ureterocalicostomia. Técnica cirúrgica: Posicionou-se a paciente em decúbito lateral
esquerdo, e utilizou-se uma abordagem transperitoneal com 4 portais.. O
cólon direito foi mobilizado medialmente e o polo inferior completamente
dissecado da fáscia da Gerota. O ureter direito e tecidos periureterais foram
dissecados até a JUP. Devido a sua localização intrarenal, um ponto de reparo extra-corpóreo foi dado na pelve com Vycril® 2-0. O segmento ureteral
estenosado foi ressecado. Uma sutura contínua com Vycril® 4-0 foi utilizada
na anastomose pieloureteral. Cateter duplo J foi posicionado de maneira anterógrada após o término da sutura posterior e dreno de sucção foi deixado
por um dos portais laterais de 5mm.
RESULTADOS: O procedimento cirúrgico transcorreu sem intercorrências.
O tempo total foi de 80 minutos e a perda sanguínea foi mínima. A paciente
teve alta no segundo dia de pós-operatório após remoção da sonda vesical
de demora, dreno abdominal e nefrostomia. A paciente voltou a apresentar
micção espontânea e o cateter duplo J foi retirado após 6 semanas.
CONCLUSÃO: Apesar de tecnicamente desafiadora, a pieloplastia laparoscópica desmembrada para estenose de JUP intrarenal, mostrou-se segura e factível. Uma extensa dissecção do polo inferior do rim e ponto de reparo extra-corpóreo na pelve podem auxiliar na execução do procedimento.

14:50
[926]

URETROPLASTIA COM RETALHO DE MUCOSA VAGINAL EM MULHER
VÍTIMA DE TRAUMA DE BACIA COM LESÃO URETRAL ASSOCIADA A
INCONTINÊNCIA URINÁRIA
CRISTIANO TRINDADE DE ANDRADE*; TOMAS BERNARDO COSTA MORETTI;
JULIANO CESAR MORO; WILMAR AZAL NETO; PAULO CESAR RODRIGUES PALMA; CASSIO LUÍS ZANETTINI RICCETTO
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Trauma uretral; incontinência urinária; uretroplastia
Resumo:
Introdução - Trauma uretral é evento raro na mulher. Na literatura, pouco se
sabe das opções de tratamento de incontinência urinária após trauma uretral
com lesão esfincteriana feminina. O sling de uretra média é o método mais
utilizado para o tratamento de incontinência urinária de esforço. Porém, particularidades devem ser consideradas nos eventos traumáticos como perda
de substância e encurtamento uretral. Objetivo - Relatar o caso de uma paciente submetida a tratamento de incontinência urinária complexa com uretroplastia com retalho de mucosa vaginal associado a sling transobturatório
ajustável após fratura de bacia com lesão uretral e insuficiência esfincteriana
grave. Descrição do caso clinico - Paciente do sexo feminino, 29 anos, com
incontinência urinária contínua (grau 3 de Stamey). Contava história de acidente automobilístico moto x poste com fratura de bacia em livro aberto
com ferimento em períneo complexo há 3 anos. Após tratamento inicial com
fixação externa da bacia e sutura do ferimento, evoluiu com incontinência
urinária (escore ICIQ-UI-SF de 21) sendo encaminhada ao grupo de Urologia feminina onde foi submetida a novo tratamento cirúrgico descrito a
seguir. A paciente evoluiu com melhora importante dos sintomas com alguns
episódios de incontinência urinária associada a sintomas de urgência, sem
perdas à noite e com uso de um absorvente no período diurno (escore ICIQUI-SF de 8). Descrição da técnica - A técnica consistiu em incisão em “
U” peri-uretral com prolongamento da uretra com retalho de mucosa vaginal
associado a interposição de tecido vitalizado ( retalho de Martius) e implante de sling transobturatório ajustável que permitiria a regulagem de acordo
com a evolução pós-operatória ( vídeo). Conclusão - O trauma uretral com
lesão esfincteriana é evento raro e de difícil tratamento na mulher. Não existe
tratamento padronizado e a associação de técnicas visando à reconstrução
uretral, a interposição de tecidos associado ao sling mostrou-se factível e
com melhora objetiva dos sintomas.

15:10
[1109]

ABORDAGEM LAPAROSCÓPICA DA ESCLEROSE DO COLO VESICAL
APÓS PROSTATECTOMIA ABERTA. UMA NOVA OPÇÃO.
RAFAEL BATISTA REBOUÇAS*; RODRIGO C. MONTEIRO; THIAGO N. S. SOUZA;
NATÁLIA S. C. OLIVEIRA; RAMON B. ABRANTES; JÚLIO CÉSAR A. NÓBREGA
HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, JOAO PESSOA, PB, BRASIL.
Palavras-chave: Esclerose de colo vesical; complicação pós-prostatectomia;
retenção urinária aguda
Resumo:
INTRODUÇÃO
A Esclerose de colo vesical é uma possível complicação das cirurgias prostáticas. Sua incidência após prostatectomia simples aberta é de 2 a 5%
observada entre 6 e 12 semanas. O tratamento de escolha costuma ser a
ressecção/incisão endoscópica. Alguns casos de esclerose completa do
colo podem dificultar esta via.
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Foi submetido inicialmente a nefrolitotripsia percutânea esquerda, em decúbito dorsal horizontal (DDH). Tomografia pós operatória mostrou cálculo residual
de 15mm em cálice inferior esquerdo. Diante do cálculo residual foi indicada
revisão da no lado esquerdo e outra nefrolitotripsia percutânea à direita.
Os procedimentos foram realizados em DDH. A cirurgia do lado esquerdo
ocorreu com sucesso. No lado direito, após a retirada do cálculo, foi realizada uma nefroscopia flexível, na qual se observou contato do cisto renal
com a via excretora, através de uma fina membrana translúcida. Como o
paciente tinha dor lombar ipsislateral e pouca massa calculosa, foi optado
por se tratar o cisto renal direito, através da endocistolise com Holmiun laser,
comunicando o cisto com a via excretora. Utilizou-se uma fibra de 200nm,
frequência de 8Hz e energia de 1000J, realizando-se a abertura da parede do
cisto, com posterior inspeção do cisto com o nefroscópio flexível.
O paciente foi de alta no 2º PO. Durante o seguimento ambulatorial, o paciente teve melhora completa das dores. Na tomografia 1 ano após o procedimento observa-se completa obliteração do cisto renal à direita e ausência
de cálculos renais.
A endocistolise se mostrou uma opção segura e efetiva no médio prazo, podendo ser realizada em cistos renais simples sintomáticos quando identificados durante um procedimento endoscópico e estiverem em íntimo contato
com a via excretora.

OBJETIVOS:
Apresentar e avaliar os resultados da correção laparoscópica da esclerose
completa do colo vesical após cirurgia aberta para hiperplasia prostática benigna.
MÉTODOS:
Paciente de 31 anos, submetido à prostatectomia transvesical por hiperplasia prostática benigna refratária ao tratamento clínico. Evoluiu com
dificuldade miccional após 3 meses do procedimento. Apresentou RUA no
quarto mês, quando foi realizada cistostomia. Na avaliação, uretrocistografia
retrógrada evidenciou esclerose completa do colo vesical, sem passagem de
contraste para a bexiga. Uma correção laparoscópica foi proposta.
Técnica cirúrgica: Paciente sob anestesia geral, em decúbito dorsal em Trendelemburg. Incisão periumbilical e inserção de trocarter de 10 mm. Confecção do pneumoperitônio e inserção de três trocarteres de 5mm sob visão
direta. Abertura longitudinal da bexiga, identificação do trígono vesical e
ósteos ureterais, e confirmada a esclerose cerrada do colo. Com o auxílio
de um Benique transuretral, foi identificado o trajeto da loja e proferida a
abertura da área estenosada. Os segmentos fibrosados foram ressecados,
aumentando a amplitude do colo. A loja prostática foi recoberta pela mucosa
vesical através de sutura contínua de caprofil 4-0. Uma sonda vesical Nº 18
foi deixada e a cistostomia retirada. A síntese da bexiga foi realizada em dois
planos de Vycril 2-0 e um dreno de sucção foi deixado por um dos trocarteres laterais de 5 mm.
RESULTADOS:
A cirurgia transcorreu sem intercorrências. A perda sanguínea foi mínima. O
tempo total do procedimento foi de 120 min. O dreno foi retirado após 24h,
com débito desprezível e o paciente teve alta no primeiro dia. A sonda foi
deixada por 7 dias. O paciente evoluiu com melhora clínica dos sintomas e
do jato urinário.
CONCLUSÕES:
A correção laparoscópica da esclerose do colo vesical mostrou-se segura e
efetiva. Em casos de esclerose completa podem ser uma opção minimamente invasiva às cirurgias endoscópica

15:30
[1150]

NEFROLITOTOMIA COM RESSECÇÃO DE DIVERTÍCULO CALICINAL VIDEO-LAPAROSCOPICO LAPAROSCÓPICO ASSISTIDO POR ROBÔ
LUIS AUGUSTO SEABRA RIOS*; RENATO PANHOCA; DIMAS LEMOS ANTUNES;
MARCUS VINICIUS ROMAN COELHO; LIMIRIO LEAL FONSECA FILHO
IAMSPE, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotomia; laparoscopia; robótica

15:20

Resumo:
NEFROLITOTOMIA COM RESSECÇÃO DE DIVERTÍCULO CALICINAL VIDEO-LAPAROSCOPICO LAPAROSCÓPICO ASSISTIDO POR ROBÔ
Luis Augusto S. Rios; Renato Panhoca; Dimas L. Antunes; Marcus Vinicius R.
Coelho; Limírio L. da Fonseca Filho
Hospital do Servidor Público Estadual - IAMSPE- (São Paulo,SP); Hospital
Israelita Albert Einstein (São Paulo, SP)
INTRODUÇÃO: Nesse vídeo é demonstrada técnica de nefrolitotomia associada a ressecção de divertículo calicinal laparoscópico assistido por robô.
OBJETIVOS: Demonstrar técnica de nefrolitotomia associada a ressecção
de divertículo calicinal e mostrar as vantagens do procedimento e da via de
acesso quando utilizado o Sistema Cirúrgico Da Vinci®
MÉTODOS: É demonstrado caso de um paciente do sexo feminino de 32
anos, com história de infecção do trato urinário (ITU) de repetição. A tomografia computadorizada de abdome diagnosticou cálculo de 2 cm em divertículo calicinal no pólo superior do rim direito em projeção anterior. A paciente
tinha sido submetida a várias sessões de litotripsia por ondas de choque
extracorpórea sem sucesso. Foram utilizados quatro portais laparoscópicos:
um de 12mm para a câmera, dois de 8mm para os braços robóticos e um de
10mm para o cirurgião auxiliar. Após acoplado o sistema robótico daVinci®,
foi realizada exposição do rim direito, ressecado divertículo calicinal e realizada sutura do parênquima renal com Vicryl 0.
RESULTADOS: Paciente evoluiu sem intercorrências clínico-cirúrgicas no
pós operatório. Durante o seguimento de 18 meses o paciente evoluiu sem
novos episódios de ITU e os exames de controle normais.
CONCLUSÃO: O advento da cirurgia laparoscópica assistida por robô
proporcionou a realização de procedimentos de alta complexidade (inclusive em processos inflamatórios) de forma minimente invasiva com as
vantagens de retorno precoce às atividades e alta precoce do paciente e
ergonomia para o cirurgião.
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ENDOCISTOLISE: TRATAMENTO ENDOSCÓPICO DE CISTO RENAL SIMPLES
FABIO YOSHIAKI TANNO*; FABIO VICENTINI; EDUARDO MAZZUCCHI; MIGUEL
SROUGI
DIVISÃO DE UROLOGIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA USP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cisto renal; endocistolise; nefrolitíase
Resumo:
Cistos renais são frequentes na população, especialmente após os 50 anos
de idade. Em geral são assintomáticos, mas quando cursam com sintomas,
tais como dor ou obstrução do trato urinário, indica-se o tratamento deles.
Os tratamentos disponíveis vão desde a esclerose do cisto com álcool até a
ressecção cirúrgica.
O objetivo do vídeo é demonstrar uma nova opção de tratamento de cisto
renal sintomático. Neste caso foi realizado a endocistolise, que consistiu no
tratamento endoscópico de um cisto renal sintomático concomitantemente
com uma nefrolitotripsia percutânea ipsilateral, realizando-se a drenagem
deste cisto para a via excretora.
Trata-se de um paciente masculino de 59 anos, com queixa de dor lombar
bilateral há 3 anos, sem infecções urinárias. Antecedentes: HAS, DM e obesidade (IMC 34). Tomografia computadorizada mostrava nefrolitíase bilateral,
com cálculo de 11mm em rim direito e três cálculos no rim esquerdo, sendo
o maior deles piélico, de 25mm. Além disso, achado de cisto renal simples
a direita, com 5 cm.
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Objetivos - mostramos neste vídeo uma patologia frequente atualmente pelo
grande número de cateteres colocados, que é um cateter duplo jota totalmente calcificado, demandando tratamento endourológico completo, minimamente invasivo.
Métodos - 1º caso: paciente com 22 anos de idade, submetida a litotripsia
externa em outro serviço e colocação de cateter duplo jota, há vnte anos.
tinha cálculo piélico de 2 cm e a leco não teve sucesso, mas a paciente
abandonou tratamento. voltou depois de um ano e meio, grávida, e colega
foi retirar cateter e o mesmo estava calcificado, tendo fraturado o cateter no
meio do ureter ficando porção distal intra-vesical com um grande cálculo.
foi então colocado um segundo cateter neste ato cirúrgico ao lado do 1º
fraturado. a paciente teve seu filho e nos procurou para a resolução do caso.
2º caso: paciente do sexo masculino de 27 anos com história de nefrolitotripsia com laser há 7 meses perdeu seu acompanhamento pois ficou sem convênio, esquecendo do catéter. no exame controle havia evidências de calcificação e o paciente então foi submetido a cirurgia totalmente intra-corpórea.
3º caso: paciente de 35 anos do sexo masculino com crurgia prévia de cálculo renal de 2 cm ficou com cateter 3 meses e na primeira tentativa de retirar
o mesmo, não saiu. tomografia computadorizada mostrou cálculo renal de 2
cm e cateter calcificado. submetido a cirurgia intra-corpórea.
4º caso: paciente de 35 anos do sexo masculino com crurgia prévia de cálculo renal de 2 cm ficou com cateter 3 meses e na primeira tentativa de retirar
o mesmo, não saiu. tomografia computadorizada mostrou cálculo renal de 2
cm e cateter calcificado. submetido a cirurgia intra-corpórea.
Resultados - pacientes submetidos a cistolitotripsia + ureterolitotripsia + nefrolitotripsia com laser com sucesso, com ultrassom e raio x no décimo dia
pós-operatório não mostrando cálculos residuais. os novos cateteres foram
retirados com sucesso, apos 15 dias
Conclusões - os casos mostram possibilidade de tratamento de uma grave
complicação urológica de maneira minimamente invasiva, intra-corpórea.
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TRATAMENTO DE CÁLCULO RENAL COMPLEXO POR URETEROSPIA FLEXÍVEL E LASER COMBINADA COM NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA A VALDIVIA-URIAS
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
ICEPS/USP, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Litíase; coraliforme; ureteroscopia
Resumo:
Introdução - o cálculo coraliforme e cálculos complexos às vezes exigem
mais de uma punção para sua resolução completa. existe uma tendência
universal de tornar-mos as cirurgias cada vez menos invasivas, com menor
número de punções e maior resolutividade.
Objetivos - este vídeo mostra a realização de ureteroscopia flexível combinada com percutânea a valdivia-urias facilitando desde a punção (guiada
pelo ureteroscópio flexível) até a localização e acesso a cálculos em grupos
caliciais inabordáveis e reposicionamento de cálculos para pelve renal.
métodos - 3 pacientes com 35, 42 e 52 anos de idade, sexo masculino, com
cálculo coraliforme completo, e outros 3 com 23, 27 e 60 anos, sexo feminino, com cálculos complexos, todos com boa função renal.
todos submetidos a ultrassom, urotomografia e dmsa, além da cultura da
urina. iniciado antibiótico 14 dias antes do procedimento (ciprofloxacino,
500mg de 12 em 12 horas). pacientes hígidos; usado nefroscópio rígido, ureteroscópio flexível, flex-x2, e cistonefroscópio flexível, todos marca storz.
laser foi usado como fonte de energia, além do litotritor ultrassônico.
os pacientes foram submetidos a anestesia geral, profilaxia de tvp com 40mg
de clexane subcutâneo, 2 gramas de cefitriaxone na indução anestésica e
colocação na posição de valdivia-urias. iniciado com cistoscopia, cateterismo ureteral, pielografia ascendente, a seguir ureteroscopia semi-rígida para
dilatar meato, passagem de 2 fios-guia, colocação de bainha ureteral 9,5 fr,
realização de ureteroscopia flexível, que guiou a punção renal com agulha de
chiba. realizada dilatação com amplatz até 30 fr, realizada nefroscopia rígida
e litotripsia com laser odissey 30 e litotritor ultrassônico storz. com radioscopia e ureteroscipia flexível foi possível localizar cálculos em cálices inabordáveis pelo nefroscópio rígido ou flexível. deixado o cateterduplo jota 6 fr em
todos os casos, nefrostomia 24 fr em todos os pacientes, por 24 a 48 horas;
Resultados - tempo cirúrgico de 2 horas e 12 minutos em média; queda da
hemoglobina em 2,3 gramas %, sem necessidade de transfusão. cateter duplo jota deixado por 4 semanas. foram realizados 6 procedimentos e todos
os pacientes mostraram controle radiológico (ultrassom e raio x) depois de
30 dias com ausência de cálculos residuais.
Conclusões - associação de ureteroscopia flexível com valdiria-urias para
cálculos complexos ajuda a diminuir o número de punções e aumenta
chance de deixar paciente “stone free”.
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NEFROLITOTOMIA ANATRÓFICA LAPAROSCÓPICA: TÉCNICA MINIMAMENTE INVASIVA PARA CASOS DE EXCEÇÃO
CAMILA R. T. BURITY*; RAFAEL BATISTA REBOUÇAS; RODRIGO C. MONTEIRO;
THIAGO N. S. SOUZA; RICARDO CARTAXO FILHO; GUSTAVO RAMALHO PESSOA
NEGROMONTE
HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotomia; anatrofica; videolaparoscopia
Resumo:
INTRODUÇÃO Os cálculos renais coraliformes continuam sendo uma
questão desafiadora na urologia. Na presente era das terapias minimamente invasivas, o padrão-ouro de tratamento é a nefrolitotripsia percutânea.
Porém, nos casos de grandes massas de cálculo ou na presença de estenose infundibular, a nefrolitotomia anatrófica pode ter sua indicação.
OBJETIVOS Relatamos aqui um caso de cálculo coraliforme completo tratado por laparoscopia, dando ênfase à técnica cirúrgica.
MÉTODO Paciente do sexo feminino, 39 anos, queixando-se de dor lombar
há 10 anos, em crises freqüentes e infecção do trato urinário recorrente.
Portadora de hipertensão arterial e obesidade (IMC=39). Urografia excretora
evidenciou cálculo coraliforme completo no rim direito. A cintilografia renal
confirmou presença de função neste rim (40%). Diante da indisponibilidade
de nefrolitotripsia percutânea no serviço, optamos pela realização de nefrolitotomia anatrófica laparoscópica. Paciente posicionada em decúbito lateral
esquerdo 45°, confecção do pneumoperitôneo e inserção dos trocarters (um
de 10mm e quatro de 5mm). Proferida mobilização medial do cólon direito,
incisão longitudinal da fáscia de Gerota e exposição completa do rim direito.
Delimitação da nefrotomia com pontos de reparo na extremidade superior
e inferior com fio de poliglactina 2.0 no parenquima, deixando as agulhas
na cavidade para posterior síntese renal. Marcação da linha de Brodel com
eletrocautério e clampeamento em bloco do hilo renal com Satinsky laparoscópico. Realizada a nefrolitotomia com tesoura fria e dissecção romba
do sistema coletor com retirada dos cálculos. Sutura do parenquima renal
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TRATAMENTO DE CATETER DUPLO JOTA CALCIFICADO TOTALMENTE
INTRA-CORPÓREO (CISTOLITOTRIPSIA + URETEROLITOTRIPSIA + NEFROLITOTRIPSIA COM LASER)
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
ICEPS/USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Calcificação; laser; intra-corpórea
Resumo:
Introdução - o tratamento de cateter ureteral calcificado ao longo do tempo
foi sofrendo algumas modificações. anteriormente a abordagem endourológica consistia em litotripsia vesical, ureteral, e realização de nefrolitotomia percutânea. com advento da ureteroscopia flexível e do laser e com
desenvolvimento de equipamentos mais delicados, surgiu a abordagem totalmente por vias naturais.
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2.HSM- CENTRO AVANÇADO DE ONCOLOGIA, BELEM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia radical laparoscópica; laparoscopia urológica; cirurgia minimamente invasiva

com fio de poliglactina 2.0, em plano único contínuo. Desclampeado o hilo
e revisão da hemostasia. Deixado dreno de Penrose por um dos portais de
5 mm.
RESULTADOS O tempo total de cirurgia foi de 150 min com tempo de
isquemia de 20 min. Não houve necessidade de hemotransfusão, e o tempo
de internação foi de 3 dias. A paciente evoluiu com melhora significativa da
obstrução pela urografia excretora e alívio sobremaneira da dor. Retorno às
atividades habituais com 15 dias.

Resumo:
Introdução: A prostatectomia radical laparoscópica é uma via de acesso alternativa à cirurgia convencional. Na última década tivemos grande evolução
no aprimoramento da técnica e na padronização deste método. Grande
maioria das técnicas descritas na literatura utilizam 5 ou 6 portais laparoscópicos
Objetivos: Apresentar vídeo editado de prostatectomia radical laparoscópica
extraperitoneal realizada com 4 portais (2 de 10 mm e 2 de 5 m), para aprimoramento e difusão desta técnica.
Método: Vídeo demonstrativo dos principais tempos cirúrgicos da prostatectomia radical laparoscópica extraperitoneal com 4 trocateres, realizada
em paciente de 68 anos, portador de adenocarcinoma da próstata, de baixo
risco.
Resultado: Primeiro portal posicionado na linha média a 3 cm da cicatriz umbilical, 10 mm, com trocater introduzido após a dissecção digital do espaço de
Retzius. Segundo trocater, 5 mm, posicionado no ponto médio da linha entra a
espinha ilíaca ântero-superior esquerda e cicatriz umbilical. Terceiro portal, 10
mm, posicionado em posição similar e contra-lateral ao segundo portal. Já o
quarto trocater, 5 mm, introduzido no ponto médio da linha entre o terceiro portal
e a espinha ilíaca ântero-superior direita. Os principais tempos cirúrgicos foram:
dissecção do espaço de Retzius, abertura da fáscia endopélvica, ligadura do
plexo de Samtorini, dissecção e abertura do colo vesical, disseção de liberação
das vesículas seminais e ductos ejaculatórios, abertura da fáscia de Denovelier,
secção do plexo de Samtorinie dissecção do ápice prostático, secção da uretra
membranosa, dissecção retrógrada da próstata com sua liberação completa,
ponto de Rocco, anastomose vésico-uretral pela técnica de Van Velthoven,
posicionado dreno tubular de silicone e retirada a peça pelo portal infra-umbilical. Cirurgia sem intercorrências, com tempo operatório de 140 min, perda
sanguínea estimada de 200 ml. Paciente recebeu alta hospitalar no segundo dia
pós-operatório, sem intercorrências nos 6 meses de acompanhamento.
Conclusão: A prostatectomia radical laparoscópica extraperitoneal com 4 portais é uma técnica factível, eficiente, segura e menos invasiva quando realizada
por profissionais experientes.
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ILEOCISTOPLASTIA LAPAROSCÓPICA TOTALMENTE MANUAL E INTRACORPÓREA
CAMILA R. T. BURITY*; RAFAEL BATISTA REBOUÇAS; RODRIGO C. MONTEIRO;
THIAGO N. S. SOUZA; LUIZ B. DANTAS JÚNIOR; GUSTAVO RAMALHO PESSOA
NEGROMONTE
HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
Palavras-chave: Guillain-barré; ileocistoplatia; videolaparoscopia
Resumo:
INTRODUÇÃO A síndrome de Guillain-Barré é uma neuropatia aguda que
raramente compromete a função vesical. A bexiga contraída hipocomplacente pode ser primariamente tratada com anti-colinérgicos e cateterismo
intermitente limpo. Em casos refratários com altas pressões vesicais e risco
de lesão do trato urinário superior, a ampliação vesical pode ser uma excelente opção terapêutica.
OBJETIVOS: Relatar a técnica operatória de um caso de ileocistoplastia laparoscópica totalmente intracorpórea., em uma paciente portadora de bexiga
neurogênica.
MÉTODOS E TÉCNICA CIRÚRGICA: Paciente, 15 anos, sexo feminino, procura ambulatório de urologia com queixas de disfunção miccional e infecção
urinária recorrente. História prévia de síndrome de Guillain-Barré na infância.
A uretrocistografia miccional mostrou uma bexiga em árvore de natal, associada a um resíduo pós-miccional significativo. Uma hidronefrose bilateral foi vista na tomografia. O estudo urodinâmico identificou uma arreflexia
detrusora com pressão ao final do enchimento de 54 cmH2O e capacidade
funcional da bexiga de 190 ml. Indicou-se o tratamento cirúrgico para ampliação vesical. A paciente foi colocado em posição de Trendelemburg. Realizada incisão umbilical de 10mm e confecção de pneumoperitônio fechado
e inseridos mais três trocartes de 5mm sob visão direta. Um segmento de
íleo de aproximadamente 20 cm foi selecionado e excluído do transito. Reconstrução com enteroenteroanastomose manual com prolene 3-0 contínua.
A placa ileal foi confeccionada intracorpórea e, após abertura longitudinal
da bexiga, implantada com sutura contínua de vycril 2-0. Foi deixado uma
cistostomia e um dreno de sucção na pelve.
RESULTADOS: O tempo cirúrgico foi de 335 minutos, com perda sanguínea
mínima. A paciente evoluiu com íleo paralítico nos primeiros dias, aceitação da dieta após o quarto dia e alta no sétimo dia pós-operatório, com
cistostomia. Sessenta dias após a cirurgia, uma uretrocistrografia miccional evidenciou uma melhora expressiva na capacidade vesical. A paciente
aderiu bem ao cateterismo vesical e segue com função renal preservada,
sem hidronefrose.
CONCLUSÃO: Embora tecnicamente desafiadora, a enterocistoplastia laparoscópica mostrou-se factível e segura. A anastomose enteral e a confecção
da placa ileal manuais e intracorpórea podem prolongar o tempo cirúrgico,
bem como o íleo pós-operatório. Grampeadores cirúrgicos podem auxiliar
no procedimento, porém não são imprescindíveis.
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CURSO AVANCADO EM PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA DO
HOSPITAL SIRIO LIBANES – UMA ABORDAGEM SISTEMATIZADA PARA
UMA CIRURGIA COMPLEXA
ANUAR IBRAHIM MITRE*1; LISIAS CASTILHO1; ELCIO DIAS SILVA1; GUSTAVO XAVIER EBAID1; MARIO FERNANDES CHAMMAS JR2; FLAVIO TRIGO ROCHA1
1.INSTITUTO SÍRIO-LIBANÊS DE ENSINO E PESQUISA, SAO PAULO, DF,
BRASIL; 2.HC-FMUSP, SAO PAULO, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Prostata; cancer; laparoscopia
Resumo:
Objetivo:
Apresentar a sistematização de ensino empregada no Curso avançado em
Prostatectomia Radical Laparoscopica do Hospital Sirio Libanes
Materiais e métodos:
Trata-se de um curso inédito prático e avançado visando capacitar urologistas,
com experiência em laparoscopia a realizarem a prostatectomia radical laparoscópica. O curso está estruturado em prática em serviço, com a participação
do urologista inicialmente na condição de 1º e 2º assistente nas cirurgias de
Prostatectomia radical laparoscópica, realizadas pelo Professores no primeiro
dia, devendo participar como cirurgião na 3ª cirurgia (segundo dia) e novamente
auxiliar, revendo os pontos principais do procedimento, na 4ª cirugia (segundo
dia).   Após as cirurgias, o caso do dia é discutido com o docente, revendo-se
o vídeo.
Resultados:
O vídeo expõe as etapas principais a serem realizadas pelos participantes do
curso durante a cirurgia.
Conclusao:
A realização do curso em caráter eminentemente pratico e a separação da
cirurgia de prostatectomia radical laparoscópica em etapas a serem realizadas
parece ser uma opção viável e eficaz no aprendizado deste procedimento.
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PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA EXTRAPERITONEAL
ATRAVÉS DE 4 PORTAIS
RODRIGO ALENCAR MOREIRA*1; CHARLES ALBERTO VILLACORTA DE BARROS1; EDUARDO MARTINS DE SOUZA1; SIDNEY ANTONIO CRUZ2
1.HSM - CENTRO AVANÇADO DE ONCOLOGIA, BELEM, PA, BRASIL;
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DIEGO ABREU*1; JORGE CLAVIJO2; RUBEN SUAREZ1; DIEGO ABREU1

CAMILA R. T. BURITY*; RAFAEL BATISTA REBOUÇAS; RODRIGO C. MONTEIRO;
THIAGO N. S. SOUZA; LUIZ B. DANTAS JÚNIOR; GUSTAVO RAMALHO PESSOA
NEGROMONTE

DETALLES TECNICOS EN LA EXCERESIS LAPAROSCOPICA DE TUMORES ADRENALES VOLUMINOSOS

NEFRECTOMIA PARCIAL VIDEOLAPAROSCÓPICA DE ANGIOMIOLIPOMA VOLUMOSO

1.HOSPITAL PASTEUR, MONTEVIDEO, URUGUAI; 2.DIANA PRINCESS OF
WALES HOSPITAL, GRIMSBY - LINCOLNSHIRE, INGLATERRA.
Palavras-chave: Tumores adrenales; adrenalectomia laparoscopica; laparoscopia

HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
Palavras-chave: Angiomiolipoma; nefrectomia parcial; videolaparoscopia

Resumo:
Introducción: La adrenalectomía laparoscópica desde su descripción en
1992 por Gagner, se ha convertido en la técnica de elección para la gran
mayoría de tumores adrenales, existiendo controversias en cuanto al tratamiento de tumores mayores de 8 cm, metástasis y carcinomas adrenales no
evadidos. Mostramos nuestra técnica de resección de masas adrenales voluminosas y complejas.  Objetivo: Detallar los pasos técnicos en la exceresis
laparoscópica de voluminoso tumor adrenal izquierdo.  Métodos: Paciente
de 76 años, sexo masculino, ECOG: 1. Hallazgo tomográfico masa adrenal
izquierda incidental de 12 centímetros. No se encontró otro tumor dentro de
la valoración diagnostica. Como estudios hormonales se realizo dosificación
de catecolaminas, cortisol y aldosterona los que fueron normales. Técnica:
Posición del paciente, decúbito lateral derecho, 60 grados. Abordaje transperitoneal, se usan 3 trocares: 1ro de 12 mm umbilical por abordaje abierto,
2do de 12 mm en línea axilar anterior por encima de espina iliaca antero
superior, 3ro por encima del 1ro, epigástrico. Se moviliza el ángulo del colon,
se diseca masa adrenal liberando adherencias esplénicas con bisturí ultrasónico, y teniendo cuidado en no violar la tumoración. Se constata extensa
circulación colateral lo cual exige meticulosa disección, ligadura y sección
venosa. Se diseca vena renal lo que permite identificar vena adrenal, ligadura
con hem-o-lok. Extracción de la pieza en endobolsa por incisión de Mac
Burney. Resultados: Márgenes macroscópicamente negativos, sangrado intraoperatorio 100 ml. Tiempo quirúrgico 70 minutos. Retiro de drenaje a las
24 hs. Alta urológica a las 48 hs, sin complicaciones. La patología confirma
tumor neuroendocrino de 11,5 cm. Los tumores neuroendocrinos incluyen
un grupo heterogéneo de neoplasias, morfológica y funcionalmente diverso,
que pueden originarse en distintos órganos. Los sitios más comunes de
origen son: el páncreas, las paratiroides y glándulas adrenales. Muchos tumores neuroendocrinos son malignos y metastatizan, no obstante a pesar
de su diseminación metastasica, estos tumores son típicamente de crecimiento lento, con presentación clínica insidiosa. Conclusiones: Si bien existe
controversia en cuanto a la indicación de la adrenalectomía laparoscópica
en masas mayores a 8 cm, en pacientes seleccionados, cirujanos con experiencia, y realizando los pasos técnicos antes mencionados, los resultados
oncológicos son equivalentes.

Resumo:
INTRODUÇÃO: Angiomiolipoma renal é um tumor benigno composto por
tecido adiposo maduro, tecido muscular liso e vasos com paredes espessadas. A angioembolização, quando escolhida como primeira linha do tratamento desses tumores, evolui com altas taxas de recidivas e hemorragias
contínuas. A nefrectomia parcial laparoscópica é o tratamento alternativo,
definitivo e minimamente invasivo à angioembolização.
OBJETIVOS: esse trabalho tem como objetivo demonstrar técnica cirúrgica
para tratamento videolaparoscópico de um angiomiolipoma volumoso.
MÉTODOS E TÉCNICA CIRÚRGICA: paciente, 51 anos, sexo feminino, procura ambulatório de Urologia com queixa de dor lombar intermitente à esquerda há 2 anos. Ao exame físico, identificou-se massa palpável e móvel
em flanco esquerdo. À tomografia computadorizada contrastada, imagem
sugestiva de processo expansivo em pólo superior do rim esquerdo, com
predominância de tecido gorduroso (-30UH), não captante e medindo 6,5 x
7 cm. A paciente foi posicionada em decúbito lateral direito, utilizando uma
abordagem transperitoneal com 4 portais. O cólon foi mobilizado medialmente e o rim completamente dissecado e mobilizado da fáscia da Gerota.
Após clampeamento em bloco do pedículo renal, o tumor foi enucleado. A
rafia do parênquima foi realizada com sutura contínua de vycril 2-0. Tempo
de isquemia quente de 25min . Dreno de sucção foi deixado por um trocarter
lateral.
RESULTADOS: o tempo operatório total foi de 157 min, perda sanguínea
estimada de 200 ml e sem maiores intercorrências intraoperatórias. A peça
excisada foi enviada para estudo anatomopatológico, confirmando o diagnóstico clínico-imaginológico de angiomiolipoma. A paciente recebeu alta no
segundo dia pós-operatório. No acompanhamento semestral após a cirurgia,
a paciente retornou com exames de imagem, sem sinais de recorrência tumoral ou complicações inerentes ao procedimento.
CONCLUSÃO: a nefrectomia parcial laparoscópica é um procedimento seguro, viável e eficaz para tratamento do angiomiolipoma renal. A não preocupação com margens, permite a enucleação de volumosos angiomiolipomas
sem sangramento expressivo.
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ENDOMETRIOSE VESICAL : RELATO DE CASO , REVISÃO DA LITERATURA E TRATAMENTO

[1104]

GABRIEL LIBÓRIO CORDEIRO*1; FREDERICO MASCARENHAS2; ANDRÉ COSTA
MATOS2; VICTOR LAPA MALHEIRO2; EDSON CARVALHO DÁVILA2; NILO CESAR
LEÃO2

ABSCESSO PERIPROSTATICO COMO COMPLICAÇÃO DURANTE PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÔ ASSISTIDA
CLÁUDIO WILLIAM ALVES PEREIRA*; HAIDAR ABDUL MUHSIN; SIRINIVAS SAMAVEDI; KENNETH PALMER; VIPUL PATEL

1.HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, SALVADOR, BA, BRASIL; 2.HOSPITAL SANTOS ANTONIO, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Endometriose vesical; período menstrual ; laparoscopia

GLOBAL ROBOTICS INSTITUTE/HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS, CELEBRATION, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Cancer ; próstata; abscesso

Resumo:
Introdução : Endometriose é uma entidade clínica que caracteriza-se pela
presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. É a 2º afecção
ginecológica mais comum ( atrás apenas da miomatose uterina ) , com aumento da incidência nos últimos anos , pela maior exposição estrogênica da
mulher ( aumento da idade da 1º gestação , maior intervalo entre as gestações ) . Incidência da Endometriose é de aprox. 10 % das mulheres ( 25 – 40
anos ) , sendo o trato urinário acometido em cerca de 0,3 – 12% . Desses
a Bexiga está acometida em 84% dos casos , seguida do ureter (15% ). Na
bexiga a principal localização de acometimento é no colo e trígono vesical.
30% das pacientes são assintomáticas, e 70% apresentam sintomas cícli-

Resumo:
introdução: o abscesso periprostático é uma rara complcação encontrada
durante a prostatectomia radical, tendo sido descrita somente 2 vezes.
objetivo: neste vídeo apresentamos um abscesso periprostático simulando
lesão de reto durante uma prostatectomia radical assistida por sistema
robótico Da Vinci.
conclusão: o diagnóstico de um abscesso periprostático durante uma prostatectomia radical robótica pode ser bastante desafiador, entretante uma vez
realizado pode ser facilmente tratado
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Utilizou-se 14 mmHg de pressão no penumoperitônio e fluxo de 30L/min. O
cólon esquerdo foi rebatido e desviado medialmente até encontra-se o ureter
médio, que foi dissecado cranialmente até a pelves renal que se encontrava
dilatada e abaulada. Após a confirmação da localização do cálculo por toque
com pinça laparoscópica procedeu-se incisão mediana na pelves renal e o
cálculo foi desalojado e removido da pelves renal, ensacado em dedo de
luva e retirado através do portal de 11 mm em seguida foi realizada sutura da
pelves renal com PDS II 4.0 através de pontos separados e colocado dreno
de Blake. O pneumoperitônio foi desfeito e os portais fechados.
Resultados: O sangramento estimado foi 150 ml e o tempo cirúrgico total
foi de 1 hora 36 minutos não houve sangramento clinicamente significante,
o dreno abdominal foi removido no 2PO e o paciente recebeu alta hospitalar
no 3ºPO. Encontrando-se atualmente assintomático.
Conclusão: A Pielolitotomia laparoscópica para rim em ferradura é um procedimento factível e seguro, podendo ser a primeira escolha para os cálculos
de alta densidade.

cos ( + comuns durante o período menstrual ) , caracterizados por disúria,
polaciúria e urgência miccional.
Objetivo : Relatar o caso de uma paciente jovem , 29 anos , com endometriose vesical.
Métodos : Paciente de 29 anos, com queixa de disúria, polaciúria e urgência
miccional de início há 3 anos, e de características cíclicas (evidentes durante
o período menstrual ). Sumário de urina e urocultura descartaram existência
de processo infeccioso. USG e Tomografia Computadorizada de Abdome
evidenciaram de imagem irregular , na parede superior da bexiga ( cúpula
vesical ) , infiltrando a Camada Muscular e Mucosa Vesical medindo ( 2,7 x
2,3 x 2,0 cm ), sugestiva de lesão nodular sólida infiltrativa endometriótica.
Submetida a Cistoscopia + Videolaparoscopia diagnóstica , com auxílio de
transiluminação cistoscópica para auxílio da realização Laparoscópica de
Cistectomia Parcial.
Resultado: Paciente evoluiu bem no pós-operatório , com retirada da sonda
vesical após 10 dias do procedimento cirúrgico. No seguimento ambulatorial
1 ano após a cirurgia, a paciente evolui com melhora completa da sintomatologia.
Conclusão : Endometriose Vesical é uma entidade clínica infrequente, e a
correção laparoscópica segue os princípios da cirurgia aberta, entretanto
com os benefícios da técnica minimamente invasiva.
Conflito de interesse : Não há
endometriose vesical , período menstrual , laparoscopia.
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CORREÇÃO VIDEOLAPAROSCÓPICA DE FÍSTULA VÉSICO-UTERINA
APÓS PARTO CESÁREA – RELATO DE CASO
RAFAEL AGOSTINHO MAIOLI*; ANDRÉ RAMOS SORGI MACEDO; ANDRÉ RICARDO GARCIA; FERNANDO LEÃO COSTA; MARCO AURÉLIO RODRIGUES DE
FREITAS
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Fítula; vésico-uterina; videolaparoscópica
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PIELOLITOTOMIA LAPAROSCÓPICA EM RIM EM FERRADURA RELATO
DE CASO

Resumo:
Introdução: Fístula vésico-uterina é uma forma rara de fístula urogenital correspondendo de 1-4% dos casos. Sua incidência tem aumentado principalmente devido ao aumento no número de cesáreas, sua principal causa.
As principais características são a hematúria cíclica, dor abdominal baixa
e menúria (extravazamento de urina pelo colo de útero. Os principais métodos diagnósticos são por meio da cistoscopia, cistografia, histerossalpingografia e, ultimamente, por meio da ressonância nuclear magnética e
da tomografia computadorizada. A correção por videolaparoscopia obtém
cerca de 90% de sucesso no reparo de tal entidade.Objetivos: Relatar o
caso de paciente que apresentou após parto cesárea fístula útero-vesical,
bem como sua correção por meio de videolaparoscopia.Métodos: As informações foram obtidas a partir de análise de prontuárioRelato de Caso:
C.D.R., 43 anos, submetida a parto cesárea com laqueadura tubária e
evoluindo com hematúria macroscópica no pós-operatório imediato, sendo
optado por conduta conservadora. Permaneceu em uso de sonda vesical
de demora por 2 semanas e retornou no ambulatório com queixa de hematúria esporádica, sendo neste momento retirado a sonda vesical de demora
e realizado cistoscopia, na qual foi observado ulceração em cúpula. Realizado posteriormente histerossalpingografia que revelou extravasamento
de contraste da cavidade uterina para a cavidade vesical através de fístula
localizada na linha mediana, em cúpula vesical, confirmada também por
tomografia computadorizada. Paciente submetida à correção videolaparoscópica da fístula com sucesso.Conclusão: Fístula vésico-uterina é um
tipo raro de fístula urogenital, a qual sua incidência tem aumentado principalmente devido ao aumento no número de partos cesáreas. Sua correção
por meio da videolaparoscopia obtém altos índices de sucesso.

FRANCISCO JOSÉ CARDOSO CAVALCANTI*1; GUILHERME AGRA BEZERRA DOS
SANTOS1; CARLOS EUGÊNIO L. TENÓRIO2
1.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ, RECIFE, PE, BRASIL;
2.HOSPITAL SÃO MARCOS, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Rim em ferradura; litiase; laparoscopia
Resumo:
Pielolitotomia Laparoscópica em Rim em Ferradura Relato de Caso
Carlos Eugênio L Tenório; Francisco José C Cavalcanti; José Galdino da C.
Neto; Fabiano Henrique S de Queiroz; Guilherme Agra B dos Santos.
Serviço de Urologia da Universidade de Pernambuco (UPE) - Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC)- Recife- PE.
Introdução: O rim em ferradura é a anomalia congênita renal de fusão mais
comum, apresenta-se com pelve renal anteriorizada e vascularização bastante variável, o que torna o tratamento cirúrgico desafiador.
Objetivo: Demonstrar Pielolitotomia Laparoscópica em Rim em Ferradura
como alternativa à cirurgia percutânea.
Método: Paciente de 54 anos, sexo masculino, apresentou dor lombar esquerda há um ano. O mesmo foi investigado com ultrassom que evidenciou
rim em ferradura e imagem hiperecogênica em pelve renal esquerda sugestiva de cálculo com dilatação piélica associada. A tomografia de abdômen
confirmou o achado ultrassonográfico: tratava-se cálculo piélico medindo
1,7 cm de alta densidade (1100 UH). Foi submetido à Pielolitotomia laparoscópica, através de acesso transperitoneal com a utilização de quatro trocarteres 2 de 11 mm e 2 de 5 mm, na região lateral esquerda do abdômen.
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MAURICIO MOREIRA*; PHILLIPE HECKLER; RAFAEL MAMPRIN STOPIGLIA;
ADRIANO ANGELO CINTRA; WAGNER EDUARDO MATHEUS; UBIRAJARA FERREIRA

RAFAEL MAMPRIN STOPIGLIA*; WAGNER EDUARDO MATHEUS; MAURICIO MOREIRA; PHILLIPE HECKLER; ADRIANO ANGELO CINTRA; UBIRAJARA FERREIRA

USO DE DISPOSITIVO DE ENERGIA HARMONIC FOCUS® PARA SELAR
AS VEIAS DO PLEXO DORSAL DO PENIS EM PROSTATECTOMIA RADICAL: EXPERIENCIA INICIAL

COMPLICAÇÕES DA NEFROLITOTRIPSIA E URETEROLITOTRIPSIA COM
URETEROSCOPIO FLEXÍVEL E UTILIZAÇÃO DE LASER.

CENTRO MEDICO DE CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotripsia; flexivel; laser

CENTRO MEDICO DE CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Selamento; plexo veia dorsal; prostatectomia

Resumo:
Introdução
Com a evolução técnica do instrumental endoscópico, a ureteroscopia
flexível sob auxílio do laser tem se tornado o padrão-ouro para tratamento
dos cálculos ureterais altos e renais.
Obletivos
O objetivo deste estudo é relatar os resultados e as complicações desta
técnica. .
Pacientes e Métodos
O total de 110 casos foram submetidos a ureterorenolitotripsia flexível com
laser, em 83 pacientes, operados pelo Grupo Urohominis no Hospital Centro
Médico de Campinas, nos últimos 18 meses, com idade variando de 18 a
77.
Resultados
Foram tratados 83 pacientes com 110 procedimentos. Considerou-se sucesso quando se conseguiu eliminação total dos cálculos. Ocorreu 1(um) complicação grave que ocasionou na morte da paciente referente ao choque
séptico e óbito após 3 dias do procedimento, avulsão total do ureter proximal
em 1 (um) paciente, nova intervenção cirúrgica em 27 pacientes devido sangramento e ou dificuldade visualização do calculo, dificuldade de locação da
bainha ureteral por estreitamento do ureter e número ou tamanho do calculo.
Dos 83 pacientes, 61 ficaram livre de cálculos e ou cálculos visíveis na radiografia simples de abdome, em cálculos que eram previamente radiopacos, sendo que 22 pacientes apresentaram calculo residual visualizado na
radiografia de abdome devido calculo de difícil acesso ou por fragmentação
incompleta. Tivemos uma taxa de sucesso de 73,4 %, com uma reabordagem cirúrgica em 32,5 %, sendo 88 % destes por dificuldade de locação da
bainha ureteral e 2,4% de complicação grave( 1 morte e 1 lesão completa
de ureter).
Conclusões
A principal complicação referente a litotripsia laser é a dificuldade de locação
da bainha ureteral, sendo necessário em alguns casos, nova intervenção
cirúrgica após locação de cateter ureteral (duplo j). O conhecimento anatômico do paciente e do calculo é importante, considerando principalmente divertículos caliciais, densidade e tamanho e número do calculo.

Resumo:
Desde o inicio da década de 90, iniciou-se a utilização de dispositivos cirúrgicos baseados em energia tanto em laparoscopia quanto em procedimentos abertos nas mais variadas especialidades cirúrgicas. De forma inovadora, trazemos uma experiência inicial em urologia.Assim, o objetivo deste
trabalho foi apresentar experiência inicial em urologia do uso de dispositivo
baseado em energia tipo HARMONIC FOCUS® (ETHICON), no selamento e
coagulação do plexo venoso dorsal do penis durante prostatectomia radical aberta.Realizamos apreensão e coagulação do plexo da veia dorsal do
pênis em 3 casos consecutivos de prostatectomia radical aberta sem uso
de ligadura convencional com fio cirúrgico. No momento do tratamento do
plexo venoso na técnica aberta (Walsh), utilizamos o dispositivo denominado
tesoura coaguladora ultrassonica HARMONIC FOCUS®, para coagulação e
selamento.Foi feita transecção e selamento do plexo de 5 em 5mm de tecido
durante 20 segundos cada ciclo de apreensão ate o limite com a uretra.Nos
3 casos consecutivos de prostatectomia aberta tratados com este método,
observamos adequada coagulação e selamento dos vasos do plexo venoso
dorsal sem utilização de sutura ou pontos convencionais conforme técnica
original.O tempo médio do procedimento variou de 40 a 85 segundos, com
media de 61,6 segundos, sem sangramento significativo. Verificamos integridade da uretra ao final da utilização do dispositivo, visto que o dispositivo
apresenta mínima dispersão térmica de apenas 1mm.Concluimos que o procedimento e factível, rápido e eficaz com muito baixo índice de sangramento
nesta experiência inicial. Maior numero de casos com maior seguimento sao
necessários para melhor avaliação do uso deste dispositivo
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ambos sexos, com morte por causa desconhecida, obtidos no necrotério da
Santa Casa de São Paulo. O estudo será feito através da análise de preparações de resina de poliéster adicionado de corante injetado no ureter de cada
rim, seguido de corrosão do parênquima renal por ácido clorídrico.
Resultados: obtivemos até agora 38 rins, dos quais dois foram desprezados
por excessiva corrosão do ácido, obtendo 36 rins com sistema pielocalicinal
íntegro. Destes, 47,37% eram do grupo A-I, 10,53% A-II, 7,89% representavam o grupo B-I e 26,32% eram do grupo B-II. Um dos rins apresentava
dois ureteres, de maneira que não se enquadrou em nenhuma das classificações anteriores, sendo seu sistema coletor descrito a parte, como segue: o
ureter inferior drena toda a unidade inferior enquanto o ureter superior drena
regiões mesorrenal e superior do rim.
Conclusão: As variações anatômicas do sistema pielocalicinal são comuns e
devem ser consideradas na abordagem cirúrgica convencional do rim e em
procedimentos minimamente invasivos.

PERI-OPERATIVE OUTCOMES AFTER ROBOTIC-ASSISTED RADICAL
PROSTATECTOMY IN PATIENTS WITH PREVIOUS ABDOMINAL SURGERY: A PROPENSITY SCORE-MATCHED STUDY
CLÁUDIO WILLIAM ALVES PEREIRA*; HAIDAR ABDUL MUHSIN; SRINIVAS SAMAVEDI; RAFAEL FERREIRA COELHO; GEORGE EBRA; VIPUL PATEL
GLOBAL ROBOTICS INSTITUTE, CELEBRATION, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Robotics; prostatectomy; prior surgery
Resumo:
INTRODUCTION: The occurrence of adverse events in patients undergoing
RARP who have undergone prior abdominal surgery has not been clearly defined
and is conflicting.
OBJECTIVES: The focus of this study is to compare the perioperative outcomes
in patients with and without prior abdominal surgery undergoing RARP in a single
surgeon large cohort using propensity score matching.
METHODS: we evaluated patients who underwent RARP between march,2008
and december,2012. 3.874 consecutive patients underwent RARP by a single surgeon(VP) and 1,327 had prior abdominal surgery. These patients were
matched in a multivariable design and stratified into two cohorts: prior and noprior abdominal surgery.
RESULTS: Mean operative time (OT; skin-to-skin) was 123.8 ± 24.3 minutes in
the no prior surgery group and 129.8 ± 30.3 minutes in the prior surgery group
(p<0.001). Between group differences were observed in OT for surgery performed
during 2009 (p=0.004), 2010 (p=0.004), 2011 (p=0.002) and 2012 (p<0.001) the
estimated blood loss (EBL) in the no prior surgery group was 135.6 ± 92.1 cc
and 137.3 ± 91.2 cc in the prior surgery group. Patients in the no prior surgery
group experienced a slightly higher transfusion rate (1.1%) than the prior surgery
group (0.9%). The no prior surgery group had fewer intraoperative complications
(0.1%) than the prior surgery group (0.5%).
Comparing minor complications between groups (1.3% versus 2.5%) generated
a significant difference (p=0.047). No significant difference was observed in comparing major complications between groups (0.6% versus 0.6%).
CONCLUSION: prior abdominal surgeries makes RARP more challenging, but it
is safe in experienced hands.
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SÍNDROME DE QUEBRA NOZES (NUTCRACKER): DIAGNÓSTICO E
TRATAMENTO

GUSTAVO TOMAZ FRANCO*; PEDRO HENRIQUE REZENDE JUNQUEIRA;
MURILO FERNANDES LIMA; UIARA RIOS PEREIRA; RÚITER SILVA FERREIRA; THEOBALDO SILVA COSTA
HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA, GOIÂNIA, GO, BRASIL.
Palavras-chave: Hematúria; nutcracker; veia renal esquerda
Resumo:
Paciente S.B.O., 37 anos, feminino, branca. Foi referenciada ao serviço
de urologia do HGG com quadro de hematúria a esclarecer recorrente nos
últimos 2 meses. Durante internação apresentou hematúria macroscópica
com coágulos com necessidade de hemotransfusão. Apresentou seu primeiro episódio de hematúria macroscópica há 3 anos com resolução espontânea. Negava dor lombar, dor abdominal, febre, disúria. Nega história
familiar de neoplasia. Refere tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas.
Nega uso de medicações.
Exames laboratoriais: EAS com aspecto hemorrágico, nitrito negativo,
proteínas > 30 mg/dL, leucócitos 6.000, hemácias > 1.000.000 / mL, sem
dismorfismo eritrocitário. Urocultura negativa. Creatinina sérica de 0,9 mg/
dL e uréia de 23 mg/dL. Descartado causas de origem nefrológica, foram
solicitados novos exames para identificar etiologia dessa hematúria.
Ultrassonografia das vias urinárias dentro dos padrões da normalidade.
Cistoscopia evidenciou hematúria por óstio ureteral esquerdo e restante do
exame sem outras alterações. Ureterorenoscopia flexível identificou coágulos em cálices médio e inferior, ausência de lesões macroscópicas e de sangramento ativo. Tomografia de abdome e pelve mostrou aumento do calibre
da veia renal esquerda comprimida entre a aorta abdominal e a artéria mesentérica superior. Submetida ainda a uma angiorressonância e venografia
que confirmou compressão da veia renal esquerda no seu trajeto entre a
artéria mesentérica superior e aorta abdominal.
Após o diagnóstico da Síndrome de Quebra Nozes (Nutcracker), foi realizado
tratamento endovascular, por meio da colocação de Stent na veia renal esquerda. Para prevenir trombose a paciente recebeu heparina de baixo peso
molecular durante 3 dias recebendo alta no 3o dia de pós-operatório em uso
de clopidogrel por 30 dias e aspirina durante 3 meses. Paciente encontra-se
em seguimento ambulatorial há um ano, assintomática, sem queixas e sem
novos episódios de hematúria.
O tratamento da Síndrome de Quebra Nozes pode ser conservador ou
cirúrgico dependendo da gravidade dos sintomas. O tratamento cirúrgico é
indicado nos casos de hematúria severa associada à anemia, insuficiência
renal funcional, dor severa ou falha do tratamento conservador. Inúmeras
técnicas cirúrgicas já foram descritas tais como transposição da veia renal
esquerda e nefropexia. A opção em nosso serviço foi pelo tratamento minimamente invasivo.

[35]

ESTUDO DAS VARIAÇÕES ANATÔMICAS DO SISTEMA PIELOCALICINAL
LUCAS BONACHI VERGAMINI*; GIAN LUIGI MARTINS MENEGAZZO; ANTONIO
CARDOSO PINTO
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA
SANTA CASA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Sistema pielocalicinal; anatomia; endourologia
Resumo:
Introdução: São diversas as variações anatômicas envolvendo o sistema
pielocalicinal,. Segundo Sampaio divide-se esse sistema em dois principais
grupos, com duas subdivisões cada. O grupo A é composto por dois grupos
calicinais principais (superior e inferior). A drenagem da região hilar depende
desses dois grupos. O grupo B tem a drenagem da região hilar independente dos grupos superiores e inferiores. São duas as subdivisões dentro do
grupo A. O tipo A-I tem a estrutra coletora em que a região hilar é drenada
por cálices menores que dependem do grupo calicinal superior, inferior ou
ambos. O tipo A-II apresenta a região hilar drenada por cálices cruzados,
em que um drena para o cálice superior e outro para o inferior. O grupo B
também tem duas subdivisões. O tipo B-I apresenta a estrutura do sistema
coletor em que a região hilar é drenada por um grupo calicinal independente
dos grupos superior e inferior. O tipo B-II apresenta a região hilar drenada
por pequenos cálices que adentram a pelve independente dos outros grupos
calicinais. O conhecimento dessas variações permite atuação de maneira
mais segura no tratamento e minimiza os riscos de processos cirúrgicos,
ainda que minimamente invasivos.
Objetivo: Descrever a estrutura do sistema pielocalicinal e suas variações
anatômicas, proporcionando maior segurança, visando reduzir complicações intra-operatórias.
Metodologia: Serão estudadas sistemas coletores de 40 rins de adultos de
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Ultrassonografia de bolsa testicular revelou aumento do volume testicular
direito associado a presença de múltiplas áreas císticas, hipoecóicas, intratesticulares, com aumento do fluxo ao Doppler colorido. O testículo esquerdo encontrava-se normal.
Os achados laboratoriais demonstraram níveis normais de testosterona,
beta-HCG, inibina-B e de alfa-fetoproteína. Tomografia computadorizada do
abdome total realizada para estadiamento não demonstrou alterações.
O paciente foi submetido a exploração inguinal. Devido a impossibilidade de
distinção entre o parênquima normal e as múltiplas lesões suspeitas, optado
pela realização de orquiectomia radical direita
Resultados: Diagnosticado TCGJ do testículo, através de laudo anatomopatológico e estudo imuno-histoquímico (positividade para inibina, calretinina,
CD 56, 35BH11). O tumor foi completamente removido, apresentando margens cirúrgicas livres. Não houve necessidade de tratamento neoadjuvante
ou adjuvante. Cariótipo 46 XY. Após um ano de seguimento, o paciente apresenta-se livre de doença, sem sinais de recidiva tumoral.
Conclusões: O tratamento preconizado atualmente para o TCGJ é a
ressecção cirúrgica, apresentando excelente prognóstico nas séries de casos relatados ( menos de 100 casos publicados). Devido ao curso benigno
da doença alguns autores recomendam a orquectomia parcial quando possível. Devido a raridade do caso, são necessários grandes estudos de coorte
que proporcionarão respostas sobre melhor forma de tratamento e seguimento. Atualmente nenhum seguimento é recomendado.
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ABSCESSO DE CORPO CAVERNOSO: RELATO DE CASO
GUSTAVO TOMAZ FRANCO*; UIARA RIOS PEREIRA; PEDRO HENRIQUE REZENDE JUNQUEIRA; BERNARDO MONTEIRO ANTUNES BARREIRA; MURILO TADEU
CAMARGOS; THEOBALDO SILVA COSTA
HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA, GOIÂNIA, GO, BRASIL.
Palavras-chave: Abscesso; corpo cavernoso; fístula
Resumo:
Introdução: Abscesso de corpo cavernoso é uma condição infeciosa rara. Pode
se desenvolver apartir de trauma, complicações de caversonografia, injeções
no corpo cavernoso, presença de corpo estranho, uretrites e causas indeterminadas. Diabetes, infecção por HIV e doenças sexualmente transmissíveis são
fatores de risco conhecidos.
Objetivos: Confrontar o relato de caso de um paciente com abscesso de corpo
cavernoso com a literatura.
Métodos: Relato de caso e revisão de literatura.
Apresentamos relato de caso de paciente de 65 anos, sexo masculino, admitido
em nosso serviço com descarga uretral purulenta com início há 5 dias associado
a quadro febril. Apresentava história prévia de RTU de próstata há 2 meses.
Negava relação sexual desprotegida, negava trauma. Apresentava como cormobidades hipertensão arterial, diabetes e IRC. Tabagista de longa data. Exame
físico normal exceto pela descarga uretral. Realizado cultura de secreção uretral
e iniciado antibioticoterapia. Indicado exames de imagem.
Tomografia computadorizada de abdome inferior evidenciou coleção no assoalho pélvico e espessamento da parede do reto, com gás ao nível do períneo
e do corpo cavernoso a direita do pênis, que apresenta-se com imagem hipoatenuante no seu interior, sugerindo fístula periretal em direção ao períneo
e ao corpo cavernoso direito do pênis. RNM mostrou presença de abscesso
multiloculado com paredes espessas e impregnação capsular pelo agente paramagnético comprometendo a raiz do pênis, o corpo cavernoso e os segmentos
prostático, membranoso e bulbar da uretra. Trajetos fistulosos comunicando o
canal anal com a raiz do pênis.
Realizado incisão perineal com drenagem adequada do abscesso. Colhido material para análise. Mantido antibioticoterapia.
Resultados: Regressão da febre após 48 horas. Material para exame anatomopatológico e cultura demonstrou formação de trajeto fistuloso contendo
leucócitos e debris celulares. Pesquisa para BAAR, fungos, parasitas e inclusões
virais resultou negativa. Tomografia de controle evidenciou regressão dos abscessos do corpo cavernoso e perineal. Após seguimento de um ano, paciente
encontra-se bem clinicamente sem queixas e sem recidiva do quadro.
Conclusões: Devido à raridade do caso, existe escassez de informação objetiva
sobre epidemiologia, tratamento ideal e resultados de longo prazo. Não existe
consenso quanto a melhor forma de tratamento, sendo descrito drenagem cirúrgica, punção percutânea e até mesmo penectomia em casos refratários.
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HEMATÚRIA OCULTA RECORRENTE: RELATO DE SÍNDROME DE QUEBRA NOZES (NUTCRACKER)
GUSTAVO TOMAZ FRANCO*; PEDRO HENRIQUE REZENDE JUNQUEIRA; UIARA
RIOS PEREIRA; MURILO FERNANDES LIMA; RÚITER SILVA FERREIRA; THEOBALDO SILVA COSTA
HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA, GOIÂNIA, GO, BRASIL.
Palavras-chave: Hematúria; veia renal esquerda; nutcracker
Resumo:
Introdução: Síndrome de Quebra Nozes (SQN) é uma entidade rara. Sua incidência é provavelmente subestimada. A SQN é causada pela compressão
da veia renal esquerda entre a aorta e a artéria mesentérica superior. Na
síndrome, há hipertensão da veia renal esquerda, e uma série de sinais e
sintomas possíveis estão relacionados a essa condição, como hematúria,
dor no flanco esquerdo, varicocele esquerda, proteinúria ortostática, fadiga
crônica e congestão pélvica.
Objetivos: Confrontar com a literatura o relato de caso de um paciente com
SQN. Avaliar método de tratamento, prognóstico e seguimento.
Métodos: Relato do caso.
Relato de paciente de 37 anos, feminino, com diagnóstico de SNQ, com
seguimento de um ano. A suspeita clínica foi levantada durante investigação
de hematúria oculta recorrente. Durante internação apresentou hematúria
macroscópica com coágulos com necessidade de hemotransfusão. Apresentou seu primeiro episódio de hematúria macroscópica há 3 anos com
resolução espontânea.
Descartado causas de origem nefrológica, foram solicitados novos exames
para identificar etiologia dessa hematúria. Ultrassonografia das vias urinárias
dentro dos padrões da normalidade. Cistoscopia evidenciou hematúria por
óstio ureteral esquerdo e restante do exame sem outras alterações. Ureterorenoscopia flexível identificou coágulos em cálices médio e inferior, ausência
de lesões macroscópicas e de sangramento ativo. Tomografia de abdome e
pelve mostrou aumento do calibre da veia renal esquerda comprimida entre a
aorta abdominal e a artéria mesentérica superior. Angiorressonância e venografia confirmaram o diagnóstico de SQN.
Realizado tratamento endovascular, por meio da colocação de Stent na
veia renal esquerda. Para prevenir trombose a paciente recebeu heparina
de baixo peso molecular durante 3 dias recebendo alta no 3o dia de pósoperatório em uso de clopidogrel por 30 dias e aspirina durante 3 meses.
Resultados: Paciente encontra-se em seguimento ambulatorial há um ano,
assintomática, sem queixas e sem novos episódios de hematúria. A técnica
endovascular com colocação de stent na veia renal mostrou ser segura e
eficaz, com baixa morbidade.
Conclusões: O tratamento da Síndrome de Quebra Nozes pode ser conservador ou cirúrgico dependendo da gravidade dos sintomas. O tratamento
cirúrgico é indicado nos casos de hematúria severa associada à anemia,
insuficiência renal funcional, dor severa ou falha do tratamento conservador.
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TUMOR DE CÉLULAS DA GRANULOSA JUVENIL DO TESTÍCULO: RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
GUSTAVO TOMAZ FRANCO*; RUBENS PEIXOTO DE OLIVEIRA; PEDRO HENRIQUE REZENDE JUNQUEIRA; UIARA RIOS PEREIRA; FERNANDO CRUVINEL DE
FREITAS; THEOBALDO SILVA COSTA
HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA, GOIÂNIA, GO, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor de células da granulosa juvenil; testículo; tumores
testiculares
Resumo:
Introdução: Tumor de células da granulosa juvenil (TCGJ) do testículo é uma
neoplasia raramente diagnosticada. Representa um subtipo de tumores do
cordão sexual e estroma gonadal, de comportamento benigno. Pode estar
associado à anomalias cromossômicas e a genitália ambígua. Corresponde
a cerca de 1-5% dos tumores testiculares em pré-púberes.
Objetivos: Confrontar o relato de caso de um paciente com TCGJ com a
literatura. Avaliar método de tratamento, prognóstico e seguimento.
Métodos: Relato do caso e revisão de literatura.
Apresentamos relato de caso de uma criança de 11 meses, com diagnóstico
de TCGJ do testículo com seguimento de um ano. Lactente, com quadro de
aumento do volume testicular direito há cerca de 2 meses foi referenciado ao
serviço de urologia para avaliação. Exame físico normal exceto por massa
palpável em testículo direito. Testículo esquerdo normal e pênis sem alterações. Ausência de linfonodopatia.
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LAPAROSCOPIC SKILLS IMPACTS NEGATIVETELY IN THE LEARNING
CURVE OF ROBOTIC SURGERY
CLÁUDIO WILLIAM ALVES PEREIRA*; HAIDAR ABDUL MUHSIN; SIRINIVAS SAMAVEDI; VIPUL PATEL; ROGER SMITH
FLORIDA HOSPITAL, CELEBRATION, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Laparoscopy; robotic; simulation
Resumo:
Objective: To determine the degree to which a surgeon’s years of laparoscopic experience contribute to the acquisition of robotic surgical skills and
the achievement of proficiency.
Methods: Surgeons performed four different simulated robotic surgical skills
using the dV-Trainer simulator.A pre-test questionnaire was done to provide
demographic and experience data. Each subject performed four exercises
using the simulator. The simulator collected multiple performance metrics
during each of the exercises.
Results:There was a statistically significant negative correlation between
years of laparoscopic experience and the overall proficiency score in two of
the four robotic surgery exercises and a negative correlation which did not
achieve statistical significance in the two remaining exercises.
Conclusions: Using a robotic simulator to measure the proficiency of surgeons with both laparoscopic and robotic surgical experience we found a
statistically significant negative correlation between the number of years of
laparoscopic experience and proficiency in two of four exercises and a trend
toward a negative correlation in the other two exercises. This analysis suggests that extensive laparoscopic experience may have a negative impact on
the learning curve associated with robotic surgery.
___________________________________________________________________

leucócitos, 161.000 hemácias e urocultura negativa. Raio-x simples de abdome mostrou massa radiopaca, de contornos regulares, medindo 9,8 x
12,5 cm na topografia da bexiga. Ultrassom de rins e vias urinárias mostrou
hidronefrose moderada bilateral associada à imagem hiperecogênica com
sombra acústica posterior localizada abaixo do assoalho vesical. Tomografia
computadorizada de pelve sem contraste mostrou cálculo vesical de 10,3
x 8,5 cm. Foi submetido à cistolitotomia sendo identificado cálculo vesical
volumoso alojado na cavidade vesical e na loja prostática de PTV prévia.
Durante fragmentação do cálculo foi observado uma gaze no interior do
mesmo. O paciente evoluiu com infecção de ferida operatória, choque séptico, insuficiência respiratória aguda e óbito no 14° dia de PO. Conclusão:
CE e cálculo vesical devem ser lembrados como diagnóstico diferencial em
pacientes com sintomas do trato urinário inferior. Avaliação radiológica é necessária para determinar o tamanho, número e natureza dos mesmos. Os
cirurgiões devem ter atenção a fim de evitar CE iatrogênico em seus pacientes, e a cirurgia aberta ainda tem papel importante em cálculo vesical grande.
___________________________________________________________________
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CÂNCER DE PÊNIS AVANÇADO ASSOCIADO À MIÍASE – UMA NOVA
APRESENTAÇÃO NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO?
LUCAS SCHULZE*1; LEANDRO KOIFMANN1; TIAGO VASCONCELLOS1; RODRIGO
BARROS1; LUCIANO ALVES FAVORITO2
1.HMSA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.UERJ/HMSA, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de penis; miiase; metastase inguinal
Resumo:

[44]

EXPOSIÇÃO PROLONGADA À CORPO ESTRANHO (CE) INTRAVESICAL
LEVANDO À QUADRO DE CÁLCULO GIGANTE EM PACIENTE EM PÓS
OPERATÓRIO (PO) DE PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL (PTV)
PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA*; PAULO RICARDO MONTI; FREDERICO LEITE CARRAMASCHI; GUILHERME ANTONIO DA ROSA FALCÃO; ANDRÉ
LUIZ MENDES NOGUEIRA; ALBERTO MACHADO PORTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, UBERABA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Corpo estranho; cálculo vesical gigante; ptv
Resumo:
Introdução: Cálculo vesical é responsável por cerca de 5% dos cálculos
urinários e pode ser consequência de CE, obstrução ou infecção. A maioria
do CE urinário é secundário à introdução de objetos através da uretra e apenas uma pequena proporção tem origem iatrogênica. A terapia de primeira
linha para remoção de CE e cálculo vesical é minimamente invasiva, podendo ser necessária cistolitotomia em alguns casos. Objetivo: Relatar caso
de paciente em PO de PTV, no qual foi esquecida uma gaze de forma iatrogênica no interior da loja prostática, evoluindo com cálculo vesical gigante.
Métodos: Realizada revisão bibliográfica na literatura impressa e nos bancos
de dados virtuais PUBMED e MEDLINE, buscando as palavras-chave “corpo
estranho”, “cálculo vesical gigante” e “PTV”, assim como revisão do prontuário, relato cirúrgico e análise dos exames complementares do paciente.
Resultados: Homem, 74 anos, admitido na emergência com quadro de dor
lombar bilateral tipo cólica e em hipogastro, febre, disúria e sintomas do
trato urinário inferior. Relatou PTV há 10 anos. Ao exame físico apresentava
massa volumosa palpável em hipogastro, dura, fixa e indolor. O toque retal
revelou massa endurecida abaulando a parede anterior do reto. Apresentava creatinina de 2,72 mg/dl. O exame de urina tipo I mostrou 4.736.000

Introdução: O câncer de pênis possui grande incidência nos países em desenvolvimento. A miíase é uma doença causada pela proliferação de larvas
de inúmeras espécies de mosca. A occorrência de larvas acometendo a
região genital é extremamente rara. Objetivos: O objetivo deste trabalho é
descrever 4 casos de miíase acometendo pacientes com câncer de pênis
avançado.
Métodos: Avaliamos 4 indivíduos entre 41 e 61 anos (média: 52,3) que foram
admitidos na emergência do nosso hospital apresentando desidratação,
febre, palidez cutâneo-mucosa e dor intensa em região genital. Os quatro
pacientes eram analfabetos, trabalhadores do mercado informal e viviam em
baixas condições sócio-econômicas. Constatamos infestação por larvas nas
lesões penianas dos dois primeiros casos e extenso acometimento nas metástases inguinais nos demais pacientes.
Resultados: Os pacientes foram hospitalizados para remoção das larvas e
desbridamento das lesões necróticas no pênis e metástases inguinais. Os
pacientes que apresentavam apenas lesões penianas foram submetidos à
penectomia radical seguida de linfadenectomia inguinal quatro semanas
após a retirada do tumor primário e antibioticoterapia. Aqueles que apresentavam metástases inguinais ulceradas foram submetidos à penectomia
e linfadenectomia no mesmo procedimento cirúrgico. Os resultados anatomopatológicos confirmaram doença de baixo grau sem sinais de comprometimento linfonodal naqueles sem úlceras inguinais (T3N0M0 e T4N0M0),
enquanto que os pacientes com metástases inguinais clinicamente manifestas apresentavam lesões de alto grau com acometimento linfonodal bilateral
(T4N3M0).
Conclusões: A miíase urogenital se deve às baixas condições de higiene
local. Neste trabalho, evidenciamos indivíduos pouco esclarecidos e com
higiene precária, o que levou ao agravamento da condição. Estes casos de
miíase associada a câncer de pênis servem como alerta para a necessidade
de campanhas preventivas nos países em desenvolvimento.
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(10x9cm), submetida a marsupializacão videolaparoscopica com anatomopatológico de MCRCC. Procedeu-se, por conseguinte, nefrectomia parcial
laparoscópica com ressecção do tumor residual. Para fins de revisão de literatura, realizou-se extensa revisão bibliográfica. Resultados: MCRCC, com
incidência em torno de 1 a 4% de todos os carcinomas renais de células
claras, é especificamente identificado como tendo cistos revestidos por células claras e contendo pequenas coleções destas no interior da parede dos
cistos. O excelente prognóstico tem sido atribuído a volume pequeno de
células neoplásicas presentes ao diagnóstico, baixo grau nuclear, e estado
diplóide em citometria de fluxo. Poucos relatos têm demonstrado um curso
clínico de transformação maligna de cistos renais simples. Diversos estudos tem demonstrado que cistos renais simples que não são seguidos, na
ausência de sintomas ou complicações, apresentam uma chance de malignização muito baixa (aproximadamente 1,7%). Conclusões: MCRCC é um
subtipo raro de tumor renal que apresenta bom prognóstico quando tratado
cirurgicamente. A cirurgia poupadora de néfrons é a terapia de escolha apesar da disponibilidade limitada de séries de casos utilizando esta técnica.
Apresentamos um caso de uma paciente com tumor renal raro em um cisto
classificado como Bosniak I submetida a nefrectomia parcial laparoscópica.
Não foi encontrada em nossa revisão de literatura relação bem estabelecida
entre cistos renais Bosniak I e MCRCC. A maior parte dos casos trata-se de
tumores de baixo grau e indolentes.

POSTER LIVRE

FRATURA DE PÊNIS ASSOCIADA À LESÃO URETRAL : ANÁLISE RETROSPECTIVA DE 16 CASOS
LUCAS SCHULZE*1; LEANDRO KOIFMANN1; TIAGO VASCONCELLOS1; RODRIGO
BARROS1; LUCIANO ALVES FAVORITO2
1.HMSA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.UERJ/HMSA, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL.
Palavras-chave: Fratura de penis; lesâo de uretra; trauma genital
Resumo:
Introdução: A fratura peniana (FP) é uma emergência urológica rara, podendo
estar associada à lesão uretral em aproximadamente 1 a 38 % dos casos.
Uretrorragia, hematúria ou retenção urinária aguda podem estar presentes
na presença de lesão uretral. Objetivos:O objetivo deste trabalho é apresentar nossa experiência com 16 casos de FP e lesão uretral associada,
submetidos a tratamento cirúrgico na emergência.
Métodos: Entre Junho de 2005 e Novembro de 2012, foram admitidos 127
casos de FP em nossa unidade. Destes, 16 apresentavam lesão uretral associada. Foi realizada análise retrospectiva através de resgate de prontuários.
As lesões uretrais associadas foram tratadas primariamente através de sutura simples ou anastomose término-terminal com fio de polyglactina ou Vicryl
4-0/5-0. Cateterismo vesical foi realizado no intra-operatório com sonda de
foley 16 ou 18fr e mantido por 7 a 14 dias.
Resultados: Dos 127 pacientes admitidos com FP, 16 (12,5%) apresentavam lesão uretral associada. A idade dos pacientes variou entre 29 a 62
anos (média: 40.2). Todos os casos foram associados ao ato sexual e duas
posições foram relacionadas com o trauma, sendo o homem por cima da
parceira relatada por 11 pacientes (68.7%) e a mulher em posição de quatro
apoios por 5 pacientes (31.2%). Todos os 16 pacientes possuíam apresentação típica na admissão, sendo que 3 deles (18.7%) deram entrada com
retenção urinária aguda. As lesões de corpos cavernosos foram unilaterais
em 50% dos casos (5 a esquerda e 3 a direita) e bilaterais nos outros 50%.
Lesões uretrais parciais foram encontradas em 8 casos (50%) e lesões totais nos 8 (50%) restantes. Todos os pacientes com secção total de uretra
apresentavam lesão bilateral de corpos cavernosos e retenção urinária na
admissão.
Conclusão: Durante a avaliação do paciente com FP, sempre deve ser levantada a possibilidade de lesão uretral associada, principalmente na presença
de uretrorragia e retenção urinária aguda. As secções uretrais completas
estão associadas a lesões bilaterais de corpos cavernosos, sugerindo um
trauma de alta energia cinética.
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PRIAPISMO ASSOCIADO A ANEMIA FALCIFORME – CONDUTA NOS CASOS REFRATÁRIOS AO TRATAMENTO CONSERVADOR
MOACYR SIMAS*; LEANDRO KOIFMANN; RICARDO ALMEIDA SILVA JUNIOR;
RODRIGO BARROS; CARLOS HENRIQUE MANNES; LUCIANO ALVES FAVORITO
HMSA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Priapismo; anemia falciforme; shunt esponjoso-cavernoso
Resumo:
INTRODUÇÃO: O priapismo pode estar associado a anemia falciforme em
ate 45% dos casos e com frequência estes episódios de priapismonao respondem ao tratamento conservador. OBJETIVO: Avaliar a conduta em
pacientes falcêmicos que não responderam ao tratamento conservador do
priapismo.
MÉTODOS: Estudamos 27 pacientes (idade média de 34,3 anos) com diagnóstico de priapismo que deram entrada na emergência no periodo de 2010
a 2013.O tempo médio de evolução do priapismo foi de 83 horas (18 a 168
horas) e a comorbidade mais associada ao quadro foi a Anemia Falciforme
em 11 casos (40.74%), que vieram encaminhados de instituição especializada em tratamento de doenças hematológicas apos serem compensados
clinicamente.
Todos os pacientes com anemia falciforme tinham mais
de 24 horas de evolução do priapismo. Os pacientes foram tratados inicialmente comadministração intra-cavernosa de etilefrina elavagem com soro
fisiológico a 0,9%. Em caso de falha era realizada drenagem dos corpos
cavernosos pela técnica de Winter e se a detumescência não ocorresse os
pacientes eram encaminhados ao centro cirúrgico, para realização de Shunt
Caverno-esponjoso.
RESULTADOS: A cirurgia quando necessária foi realizada em média 8 horas
após a admissão (2 a 24 horas). Todos os 11 pacientes portadores de anemia falciforme não atingiram a detumescência após o tratamento menos invasivo tendo sido submetidos a cirurgia de shunt caverno-esponjoso (10 AlGhorab e 1 T-shunt). A detumescência ocorreu em 8 dos 11 casos (72,7%)
apos a realização do shunt. Em 3 pacientes mesmo após a realização do
shunt não houve melhora do priapismo, sendo realizada então o implante de
prótese peniana de 12 a 36 horas após a falha no procedimento de shunt.
Todos os 3 pacientes apresentaram boa evolução clinica.
CONCLUSÕES:Todos os pacientes portadores de anemia falciforme com
priapismo com mais de 24 horasde evolução não responderam ao tratamento conservador. Ocorreu um número significativo de falha cirúrgica para
controle do priapismo nesses pacientes. O implante imediato de prótese
peniana deve ser considerado nos casos de priapismo em pacientes com
anemia falciforme.
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CARCINOMA DE CÉLULAS CLARAS CÍSTICO MULTILOCULAR EM PACIENTE COM CISTO RENAL BOSNIAK I: RELATO DE CASO E REVISÃO DE
LITERATURA.
BRUNO LIMA LINHARES*; MARCOS FLAVIO HOLANDA ROCHA; EUDES FONTENELE MORAES PINHEIRO; FABIO FERNANDES DANTAS; FABIO ROCHA FERNANDES TAVORA
HOSPITAL GERAL FORTALEZA, FORTALEZA, CE, BRASIL.
Palavras-chave: Cisto renal; carcinoma multilocular cístico; nefrectomia
parcial
Resumo:
Introdução: O Carcinoma renal de células claras é o subtipo histológico mais
comum de carcinoma de células renais, e está associado a uma pior sobrevida câncer-específica, quando comparado a outros subtipos. No entanto,
a variante multilocular cística é incomum e tem sido associada a um prognóstico favorável em pequenos estudos retrospectivos. Apresentamos relato
de caso de uma mulher jovem portadora de volumoso cisto renal Bosniak
I submetido a marsupialização laparoscópica. O resultado histopatológico
foi de Carcinoma de Células Claras Cístico Multilocular (MCRCC). Objetivos: relatar um caso raro e descrever a associação de cistos renais simples
Bosniak I e o desenvolvimento de malignidade, especificamente o MCRCC.
Métodos: relato de caso de uma paciente de 28 anos com cisto renal simples
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NEFRECTOMIA PARCIAL MINIMAMENTE INVASIVA VERSUS CRIOABLAÇÃO RENAL PARA TUMORES RENAIS PEQUENOS

Perda aos esforços com pressão de perda aos esforços (PPE) de 51 cm de
H2O.
A paciente foi submetida a injeção periuretral de Macroplastique®. Inicialmente sem perdas, contudo após 6 meses a IUE recidivou, além de surgir
sensação de “bola na vagina”. Ao exame: ausência de prolapsos e perdas
presentes com manobras de esforço. Nódulo de 3cm em parede anterior da
vagina. AUD: Ausência de CIDs, PPE=129cm H2O. Ressonância Magnética:
lesão com hipossinal em T2, 3cm, em local correspondente a injeção de
Macroplastique® às 6h.
Ressecado granuloma via vaginal. Nódulo estava envolvido por pseudocápsula, aproximada para cobrir a uretra. Corrigida IUE com sling sintético no
mesmo tempo. A anatomia patológica mostrou processo crônico granulomatoso.
Paciente seguida por 6 meses, assintomática.
Discussão: AFV são opção terapêutica com resultados aceitáveis para IUE.
Em metanálise de injeção periuretral de Macroplastique® não foi descrita
formação de granuloma. Há na literatura um único relato de caso desta complicação.
O desfecho da paciente é esperado: cura da incontinência inicialmente, sem
sustentação em médio prazo. Contudo o aparecimento de nódulo vaginal é
raridade.
A pseudocápsula ao redor do nódulo e a integridade da uretra possibilitaram
a correção a IUE no mesmo tempo cirúrgico.
Conclusão: Granuloma periuretral após injeção de Macropastique® é um
evento raro. Na sua ocorrência, juntamente a recidiva da IUE, a resolução de
ambos problemas em único tempo é factível.

SAMUEL RIBEIRO JUNCAL*1; MICHAEL ORDON1; ACHIM LUSCH1; ZHAMSHID
OKHUNOV1; CASSIO ANDREONI2; JAIME LANDMAN1
1.UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE, ORANGE, ESTADOS UNIDOS; 2.UNIFESP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor renal; crioablação; nefrectomia parcial
Resumo:
Nefrectomia parcial minimamente invasiva (NPMI) é o tratamento padrãoouro para tumores renais pequenos (TRP). Crioablação renal (CR) é um tratamento promissor para pacientes com TRP. Foram comparados os resultados
perioperatórios, funcional e oncológico da NPMI e TRP no tratamento de
pacientes com TRP.
Análise retrospectiva de 264 pacientes submetidos à crioablação renal percutânea, crioablação renal laparoscópica, nefrectomia parcial laparoscópica
e nefrectomia parcial robótica como tratamento para tumor renal entre janeiro de 2003 a março de 2013. Os tumores foram divididos em dois grupos
de acordo com o procedimento realizado: crioablação renal (percutânea e
laparoscópica) e nefrectomia parcial minimamente invasiva (laparoscópica
e robótica).
Um total de 271 TRP foram identificados em 264 pacientes (RC, n = 123;
NPMI, n = 148). Pacientes submetidos à NPMI eram significativamente mais
jovens (60.6 anos contra 65.8 anos; P <0.0001). Os pacientes tratados com
CR apresentaram tendência a menor número de comorbidades pré-tratamento de acordo com o índice de Charlson ajustado por idade (P = 0.063).
O tamanho médio da massa renal (cm) foi maior no grupo NPMI (3.0 versus
2.4; P <0,0001). A incidência de complicações perioperatórias teve menor
tendência em favor da CR (14.6% vs 23.6%, P = 0.062). CR esteve associada com um significativo menor tempo operatório e anestésico (P <0.001 e
P <0.0001, respectivamente), menor perda de sangue estimada (P <0.0001),
e menor permanência hospitalar (P <0.0001). Pacientes submetidos à CR tiveram índice de falha do tratamento significativamente maior (8.9% vs 2.0%,
P = 0.01). A probabilidade de sobrevida livre de recorrência em 3, 5 e 10
anos foi de 94.9%, 86.3% e 86.3%; e 97.4%, 97.4% e 91.3% para CR
e NPMI, respectivamente (P= 0.123). A probabilidade de sobrevida livre de
doença em 10 anos foi de 95.5% para a CR e de 98.5% para a NPMI (P =
0.930). Ao comparar exclusivamente o valor estimado da taxa de filtração
glomerular no 1 dia pós-operatório, o grupo da NPMI teve um valor significativamente menor em comparação com o grupo da RC (P = 0.019).
Pacientes submetidos à CR tiveram uma menor incidência de complicações
perioperatórias e melhor preservação da função renal no pós-operatório imediato. Embora o grupo da NPMI obteve uma taxa de recorrência localmente
menor, a eficácia dos dois tratamentos foram equivalentes, quando os pacientes tratados inicialmente em CR foram submetidos a um novo tratamento.
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NEFRECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA EM RIM GIGANTE HIDRONEFRÓTICO: RELATO DE CASO.
MOACYR SIMAS*; ALAIN MARCEL BARBOSA; MARIA ISABEL SILVA; ERICH CURI
FERREIRA; RODRIGO BARROS; LEANDRO KOIFMANN
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Laparoscopia; hidronefrose; rim gigante
Resumo:
Introdução: A hidronefrose gigante (HG) é uma entidade rara, que pode mimetizar tumores císticos abdominais diversos. É definida quando a pelve
renal do adulto contém mais do que 1 litro de urina e radiograficamente ocupa um hemiabdome, tangenciando e cruzando a linha média. A causa mais
comum de HG é a obstrução da JUP. Trata-se de uma doença lentamente
progressiva, caracterizada por uma enorme massa abdominal que pode provocar dor, hematúria ou infecção urinária recorrente.
Objetivos:O objetivo deste trabalho é descrever um caso de rim gigante hidronefrótico (RHG) tratado por abordagem laparoscópica.
Métodos:Paciente de 52 anos, masculino, foi atendido com história de dor
lombar e aumento do volume abdominal progressivos há um ano. Tomografia evidenciou rim direito hidronefrótico ocupando todos os quadrantes do
abdome. O paciente foi posicionado em decúbito lateral esquerdo a 45°. O
pneumoperitôneo foi realizado pela técnica aberta com introdução de trocater de Hasson através da cicatriz umbilical. Em seguida, foi realizado uma
punção percutânea com agulha no quadrante superior direito do abdome,
com esvaziamento inicial de 1,5 litro de urina turva, proporcionando espaço
suficiente para colocação dos demais portais (10 mm e 5 mm). O cólon
esquerdo foi mobilizado e novo esvaziamento realizado com aspiração de
mais 4,5 litros. Mesmo após esvaziamento, o grande volume renal acarretou
dificuldade para identificação dos seus limites, sendo realizado “destelhamento” (Unroofing) do parênquima, como é feito na decorticação dos cistos
renais, para identificação e abordagem do pedículo. Ureter, artéria e veia
renais foram clipados com Hem-o-lok e a peça retirada através da incisão
umbilical. Um dreno de penrose foi colocado na área de dissecção.
Resultados;O tempo operatório foi de 3 horas e 45 minutos. A perda sanguínea estimada foi de 100 ml. Não ocorreram complicações intra-operatórias. O paciente evoluiu com náuseas e vômitos no 1 DPO devido irritação
peritoneal provocada pelo extravazamento de líquido na cavidade, recebendo alta no 3 DPO, após progressão da dieta e diminuição progressiva do
débito do dreno. O histopatológico revelou tratar-se de rim hidronefrótico e
o paciente permanece em acompanhamento ambulatorial com melhora da
sintomatologia.
Conclusão:A nefrectomia laparoscópica consiste em uma boa alternativa à
cirurgia aberta nos RHG, apesar da grande quantidade de espaço ocupado
por estes rins dilatados pela hidronefrose crônica.
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GRANULOMA VAGINAL APÓS CORREÇÃO DE INCONTINÊNCIA
URINÁRIA DE ESFORÇO COM MACROPLASTIQUE®.
TIAGO AGUIAR*; TOMAS BERNARDO COSTA MORETTI; MARCELO CARTAPATTI;
JULIANO CESAR MORO; CASSIO LUÍS ZANETTINI RICCETTO; PAULO CESAR
RODRIGUES PALMA
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência; complicacão; granuloma
Resumo:
Introdução: Agentes formadores volume (AFV) na uretra são alternativas
terapêuticas para correção da incontinência urinária de esforço (IUE). Elastômeros de silicone (Macroplastique®) são um desses agentes. Os resultados são, contudo, mais modestos, com a vantagem de serem aplicados
ambulatorialmente. As complicações mais comuns são disúria e hematúria
auto-limitadas.
Objetivo: Relatar o caso de uma paciente submetida a tratamento de IUE
com Macroplastique®, que apresentou recidiva da IUE e formação de granuloma vaginal.
Métodos: Revisão do prontuário de paciente submetida a injeção periuretral
de Macroplastique®, no momento da recidiva dos sintomas e a partir de
então seguimento prospectivo por 6 meses.
Resultados: Paciente feminina, 56 anos, com IUE há 3 anos. Ausência de
prolapsos e perdas urinárias presentes com manobras de esforço. Avaliação
urodinâmica (AUD): Ausência de contrações involuntárias do detrusor (CIDs).
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é o tratamento padrão, frente a outra medicação que está iniciando o uso
para uma nova indicação. Avaliar também índices antropométricos, hábitos
como tabagismo, etilismo, horas diárias de sono e analisar se existe alguma
correlação com EP.
Método: Foi realizado um estudo triplo cego onde avaliamos 136 pacientes
com diagnóstico de ejaculação precoce distribuídos em dois grupos (grupo
1 - n=68) onde o tratamento foi com Tramadol na dose de 50 mg uma hora
antes da relação sexual; e no outro grupo (grupo 2 - n=68) foi com Paroxetina
na dose de 20 mg ao dia. O tratamento foi realizado durante quatro semanas
e após este período os pacientes eram avaliados. Foi utilizado um cronômetro para medir o IELT – Intravaginal ejaculatory latency time que era a medida do tempo em que os pacientes ejaculavam. Este trabalho foi realizado
de acordo com as recomendações das Normas para Pesquisa envolvendo
Seres Humanos do Ministério da Saúde e dos principais documentos internacionais de Ética em Pesquisa (Declaração de Helsinki).
Resultados: A média do IELT no grupo 1 após o tratamento foi de 7,88 +
4,76, (p=0,00), para o grupo 2 o IELT médio após o tratamento foi de 8,5 +
7,10; (p=0,00); e a média do grupo para a comparação entre as drogas foi
de 6,08 + 4,66 no grupo 1, e no grupo 2 foi de 6,58 + 6,83; (p=0,61), não
havendo diferença estatística entre os grupos.
Conclusão: Concluímos que o Tramadol apresenta eficácia similar a Paroxetina no tratamento da EP, e apesar de não ter apresentado IELT médio
maior, trata-se de uma droga que pode ser usada sob demanda, possui poucos efeitos adversos e pode ser usada com segurança no tratamento da EP.
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IS USE OF STATIN ASSOCIATED WITH BETTER HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS IN MEN WITH BIOPSY PROVEN CANCER? A RETROSPECTIVE MATCHED CONTROLLED ANAYLSIS.
LUCAS GONCALVES PRADO*; TOBIAS STEINWENDER; MIRCEA GRINDEI NEVRINCEAN; ANSGAR DELLMANN; PETER HAMMERER; LUKAS MANKA
HOSPITAL ACADEMICO DE BRAUNSCHWEIG DEPT. DE UROLOGIA, BRAUNSCHWEIG, ALEMANHA.
Palavras-chave: Estatine; cancer de prostata; dowloading
Resumo:
Is use of statin associated with better histopathologic parameters in men with
biopsy proven cancer? A retrospective matched controlled anaylsis.
1Prado, LG; 1Steinwender, T; 1 Grindei-Nevrincean, M; 1Kniess, M; 1PflanzLesker, S; 1Kokov, D; 2Dellmann,A ; 1Hammerer, P; 1Manka, L.
1Department of Urology, 2Department of Pathology, Academic Hospital
Braunschweig
Abstract:
Purpose: The objective of this study is to determine whether HMG-CoA inhibitors (statins) preoperative use has an influence on tumor aggressiveness
in men with the diagnosed prostate cancer. We examine in our patient population the relationship between a preoperative administration of HMG-CoA
inhibitors (statin) and the final histology after a radical prostatectomy regarding tumor size and Gleason grading.
Materials and Methods: In a retrospective review, we identified all patients
who presented with a prostate cancer at our institution to a radical prostatectomy and who had taken statin preoperatively. We evaluated a subgroup
252 patients with prostate cancer. Forth of these 252 patients took statin
preoperatively. As part of our study we compared these 40 patients who
took preoperatively statin with rest 212 who did not, regarding BMI, PSA,
C-reactive protein, intraoperative blood loss, Gleason-score and upgrading/
downgrading on the final pathology.
Results: Overall, median serum prostate specific antigen was slightly higher
in patients on preoperative statin medications 6, 52 ng/ml, compared to the
PSA value in the control group 6,11ng/ml. The median intraoperative blood
loss was 300 ml in both groups also in the serum levels of C-reactive protein
was 1.5 mg / L in both groups equal. Comparing the preoperative Gleasonscore, the biopsy and the Gleason-score on the final pathology we observe
a downgrading in 6/40 (15%) patients and a upgrading on 13/40(32, 5%)
patients in the statin group. The control group showed a downgrading only in
12, 7% patients and a upgrading in 83/212(39, 1%) patients.
Conclusion: The present study suggests that those patients with prostate
cancer who took statin before the surgery have a better Gleason-Score and
thus that this medication may have an influence on the biological aggressiveness of the prostate cancer.
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PRECISÃO DA ESTIMATIVA DO PESO PROSTÁTICO POR ULTRASSONOGRAFIA TRANSRETAL E EXAME DE TOQUE RETAL EM COMPARAÇÃO
AO PESO REAL DA PRÓSTATA APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL
ROGÉRIO SAINT-CLAIR PIMENTEL MAFRA*; FERNANDA LIMA FERNANDES;
AIANE XAVIER FELIPE BATALHA; LUIZ RONALDO ALBERTI; THARCISIO GÊ OLIVEIRA; DENNY FABRICIO MAGALHÃES VELOSO
SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; peso prostático; exame digital retal
Resumo:
Introdução: O câncer de próstata é um importante agravo da saúde mundial.
No Brasil, tornou-se um problema de saúde pública, uma vez que representa
o segundo câncer mais comum no gênero masculino, com incidência em
torno de 60 mil novos casos no ano de 2012. Ao longo dos últimos anos o
exame digital retal (EDR) juntamente com o antígeno específico da próstata
(PSA) foram recomendados como método preferível para o rastreamento do
câncer de próstata. Como forma de aprimorar o exame prostático, durante
a última década a ultrassonografia transretal (USTR) emergiu como a modalidade de imagem mais comumente utilizada para a avaliação da próstata.
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi comparar a exatidão do exame de
toque retal (EDR) e da ultrassonografia transretal em relação ao peso real da
próstata após prostatectomia radical.
Método: Tal ensaio consistiu-se da mensuração do peso prostático pelos
métodos de toque retal, exame ultrassonográfico transretal e o peso real da
próstata após prostatectomia. Foi realizado um ensaio clínico prospectivo,
em uma amostra de 90 pacientes, com indicação de prostatectomia radical
durante o período de um ano. O exame digital retal foi realizado sempre pelo
mesmo médico, que era o pesquisador principal, estando presente em todos
os procedimentos cirúrgicos. Após a prostatectomia, a próstata era acondicionada em recipiente próprio e após a pesagem conservada em formaldeído para que posteriormente fosse realizado estudo anátomo-patológico.
Resultados: A avaliação do peso prostático pela ultrassonografia foi de 35,7
± 6,2 g. A média do peso estimado ao exame digital retal foi de 40,5 ± 4,6
g. Com relação ao peso real da próstata, obteve-se média de 42,4 ± 3,5 g;
p=0,00. No estudo realizado, a estimativa do peso prostático pelo EDR foi
mais fidedigna ao peso real ao ser comparado ao peso da glândula mensurado pela ultrassonografia. Apesar disso, inumeros estudos anteriores relatam que o EDR subestima a mensuração do peso prostático. Vale ressaltar
que tal exame, assim como outros achados clínicos, está sujeito a variações
interobservador.
Conclusão: Concluímos que o EDR se mostrou de alta confiabilidade quando
realizado por profissionais treinados. Dessa forma, o EDR ainda continua
sendo um exame de fácil acessibilidade, fácil execução e baixo custo.
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COMPARAÇÃO ENTRE O USO DO TRAMADOL E DA PAROXETINA NO
TRATAMENTO DA EJACULAÇÃO PRECOCE
ROGÉRIO SAINT-CLAIR PIMENTEL MAFRA*; LUIZ RONALDO ALBERTI; DENNY
FABRICIO MAGALHÃES VELOSO; THARCISIO GÊ OLIVEIRA; RAFAELA SAINT-CLAIR PIMENTEL MAFRA OLIVEIRA; GABRIELA AMARAL NEGREIROS
SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Ejaculação precoce; tramadol; paroxetina
Resumo:
Introdução
A ejaculação precoce (EP) é uma disfunção sexual masculina com prevalência estimada entre 2% e 23%. Abordagens farmacológicas para EP
começaram há 60 anos com Aycock usando Dibucaína como “dessensibilizante genital”. Ao longo dos anos drogas de diferentes classes farmacológicas foram utilizadas no tratamento; como psicotrópicos ou antidepressivos,
que atuam centralmente ou localmente para controlar a ejaculação e o orgasmo subsequente.
Objetivos: Os objetivos deste estudo foram comparar a eficácia entre o Tramadol e a Paroxetina no tratamento da ejaculação precoce, observando com
qual droga os pacientes apresentaram maior tempo para ejacularem (IELT);
avaliar os efeitos adversos e colaterais das duas medicações, adesão por
parte dos pacientes, falha no tratamento; e avaliar o uso de uma droga que
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de epigastralgia, dor em região lombar e hipocôndrio direito há cerca de 12
meses. Identificado massa palpável no quadrante superior direito do abdômen ao exame físico, sem outras alterações. Exames laboratoriais normais.
Endoscopia digestiva alta sem alterações. Realizado exames de imagem
para investigação.
Ultrassonografia de abdome (USG) superior evidenciou imagem anecóica
homogênea de 15,30 x 12,27 x 11,37 cm e volume de 1.117,62 cm3, em
topografia de abdome superior. Tomografia computadorizada do abdome
superior mostrou volumosa lesão cística com contornos regulares ocupando
grande parte do hipocôndrio e flanco direito, causando efeito expansivo e
promovendo deslocamento da glândula adrenal direita bem como da veia
cava inferior para esquerda com difícil caracterização quanto a origem dessa
massa cística. Apesar de exames pré-operatório detalhados, a origem exata
do cisto não foi determinada.
Optado pela realização de laparotomia através de incisão subcostal direita.
Identificado cisto em posição retroperitoneal, proveniente da glândula suprarenal direita. Realizado adrenalectomia direita conjuntamente com o cisto.
Resultados: Histopatólogico evidenciou pseudocisto de adrenal direita medindo
15,8 x 7,9 x 1,7 cm e ausência de sinais de malignidade. Após 6 meses de seguimento, paciente encontra-se assintomática.
Conclusões: O tratamento cirúrgico é indicado para cistos maiores que 5 cm
de diâmetro, parasíticos, funcionantes, complicados (hemorrágicos), sintomáticos e com suspeita de malignidade. Embora a abordagem laparoscópica seja
a primeira opção para cistos de adrenal, quando o diagnóstico pré-operatório é
incerto, a abordagem aberta deve ser considerada uma opção.
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INFLUÊNCIA DA PSICOTERAPIA E DO USO DE INIBIDORES DE FOSFODIESTERASE NO CORPO CAVERNOSO E SOBRE O DESEMPENHO E
A QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA
SUBMETIDOS À PROSTATECTOMIA RADICAL
ANGELA MARIA ELIZABETH PICCOLOTTO NACCARATO*; SOPHIA CONSUELO
SOUTO; MAURICIO MOREIRA; PHILLIPE HECKLER; UBIRAJARA FERREIRA; FERNANDES DENARDI
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia radical; psicoterapia de grupo; qualidade de
vida
Resumo:
Objetivo: O presente estudo teve por objetivo avaliar o impacto da qualidade
de vida(Qol) e a função erétil com o uso de inibidores de fosfodiesterase
no corpo cavernoso e psicoterapia de grupo em pacientes com câncer de
próstata, submetidos à prostactectomia radical.
Métodos: Integrou a pesquisa 53 pacientes selecionados no Ambulatório
de Urologia Oncológica do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual
de Campinas/ UNICAMP, submetidos à prostatectomia radical por adenocarcinoma de próstata, que evoluíram com disfunção erétil após a cirurgia. Foi utilizado o questionário IIFE-5, questionário SF 36 – short form e
questionário desenvolvido pelos pesquisadores para obtenção de dados
adicionais. Os pacientes foram divididos em 7 grupos randomizados com
diferentes combinações das variáveis: atendimento somente com médico,
medicação(Carbonato de Lodenafila 80mg), psicoterapia em grupo. Cada
grupo teve 2 encontros antes da cirurgia e após a cirurgia 12 encontros realizados semanalmente. Os questionários foram aplicados antes das 2 sessões iniciais e após os 12 encontros.
Resultados: Foram tratados 53 pacientes com idade média de 61.84 anos,
variando de 35 a 76 anos. Em relação à aceitação do diagnostico 62.26%
aceitaram, 47.17% apresentavam DE antes da cirurgia. Foi encontrado piora
na intimidade com a parceira na maioria dos grupos. Em relação à satisfação
com a vida sexual, foi encontrada diferença significativa (p=0.0108) entre o
grupo 3 (médico+psicoterapia+medicamento) e o grupo 4 (médico +medicamento) e entre o grupo 3 e o grupo 2 (médico+psicoterapia), com melhora no
grupo 3. No IIEF houve piora significativa nos grupos 1 (p=0.0249), grupo
2(p=0.0162), grupo 4 (p=0.0018), grupo 6 (p=0.0024) e grupo 7 (p=0.0142).
Nos grupos 3 e 5 houve piora porém não significativa.Em relação aos aspectos físicos foi encontrada diferença significativa em relação aos tempos em
todos os grupos, com menor qualidade (p=0.0040), com exceção do grupo
3. No domínio aspectos emocionais encontramos piora em todos os grupos
(0.0032), exceto grupo 3.
Conclusão: A função sexual permanece como um importante aspecto para o
homem que mantém seu interesse no sexo após o tratamento do câncer de
próstata. O manejo dos aspectos físicos, cognitivo, sexual e socioeconômico são desafios a serem enfrentados. Acompanhamento psicológico, medicamentoso e médico, antes e após a cirurgia de prostatectomia, apresenta
diferença na Qol dos pacientes e deve ser oferecido.
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RABDOMIOSSARCOMA PARATESTICULAR: RELATO DE CASO
GUSTAVO TOMAZ FRANCO*; THEOBALDO SILVA COSTA; PEDRO HENRIQUE REZENDE JUNQUEIRA; UIARA RIOS PEREIRA; CELSO LUIZ LISITA FILHO; VOLNIR
DOMINGUES FRANCO
HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA, GOIÂNIA, GO, BRASIL.
Palavras-chave: Rabdomiossarcoma
orquiectomia radical

paratesticular;

tumor

agressivo;

Resumo:
Rabdomiossarcoma paratesticular (RMSP) é um tumor maligno raro decorrente
dos tecidos mesenquimais do cordão espermático, epidídimo, testículo e túnica
vaginal, correspondendo a 7% de todos rabdomiossarcomas (RMS). Sua incidência anual é de 4,3 casos por milhão de pessoas com idade inferior a 20
anos. A maioria dos casos ocorrem em crianças menores de 10 anos. Embora o
RMS possa ocorrer em qualquer idade, é extremamente raro em adultos.
Objetivos: Relatar caso de um paciente com RMSP. Discutir prognóstico e métodos de tratamento.
Métodos: Relato do caso e revisão de literatura. Paciente de 19 anos, sexo
masculino, evoluindo com aumento do volume testicular esquerdo há cerca de
10 meses. Exame físico normal exceto por massa volumosa palpável em testículo esquerdo. Testículo direito normal e pênis sem alterações. Ausência de
linfonodopatia.
Ultrassonografia de bolsa testicular revelou massa sólida, heterogênea, aderida
ao testículo. Tomografia computadorizada do abdome total mostrou massa heterogênea em bolsa escrotal esquerda de aspecto lobulado. Ausência de adenomegalias. Dopller colorido de bolsa testicular mostrou formação expansiva,
sólida, heterogênea, hipervascularizada em íntimo contato com o testículo esquerdo, medindo 6.1 x 3,7 x 5.7 cm.
Realizado exérese de lesão paratesticular via exploração inguinal. Anatomopatológico (AP) per-operatório envidenciou fibrose e ausência de neoplasia. Entretanto, perfil Imuno-histoquímico em laudo pós-operatório foi compatível com
RMS. Indicado nova abordagem cirúrgica porém paciente recusou cirurgia, perdendo também seu seguimento. Após 10 meses paciente evoluiu com tumor
de retroperitôneo medindo 13,5 x 14,0 x 9,5 cm. Realizado orquiectomia radical
associado a tumorectomia e linfadenectomia.
Resultados: RMS embrionário Grau 3 com margens cirúrgicas livres. Testículo
esquerdo com cisto de epidídimo, livre de neoplasia. Estadiamento pT2bpN0.
Indicado radioterapia e quimioterapia adjuvante.
Conclusões: A ressecção cirúrgica é possível na maioria dos casos com doença
localizada. Adultos com RMS apresentam pior sobrevida quando comparado
a crianças com tumores semelhates. Aproximadamente 70-80% das crianças
com doença não metastática são curadas com tratamento multimodal, enquanto adultos com RMS, apresentam taxas de sobrevida de apenas 20% a 40%. As
formas metastáticas apresentam taxa de sobrevida em 5 anos de 22%, devendo ser tratadas de forma agressiva com cirurgia, quimioterapia e radioterapia.
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PSEUDOCISTO GIGANTE DE ADRENAL SINTOMÁTICO: RELATO DE
CASO
GUSTAVO TOMAZ FRANCO*; VOLNIR DOMINGUES FRANCO; RAPHAEL GOMES
MORAIS; UIARA RIOS PEREIRA; PEDRO HENRIQUE REZENDE JUNQUEIRA;
THEO RODRIGUES COSTA
HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA, GOIÂNIA, GO, BRASIL.
Palavras-chave: Pseudocisto; adrenal; benigno
Resumo:
Introdução: Cistos de adrenal são raros. Pseudocistos de adrenal são massas císticas benignas originadas dentro do córtex ou medula adrenal, delimitados por uma parede fibrosa, representando 32 a 56% dos cistos de
adrenal. Apenas 7% dos casos apresentam potencial maligno ou são malignos. O tamanho do cisto determina principalmente a apresentação clínica.
Pequenos cistos são geralmente clinicamente silenciosos e descobertos incidentalmente. Por outro lado, cistos volumosos (>10 cm de diâmetro) estão
associados com sinais e sintomas devido ao efeito de massa.
Objetivos: Relatar caso de paciente com diagnóstico de pseudocisto de adrenal. Confrontar caso com a literatura.
Métodos: Relato do caso e revisão de literatura.
Apresentamos relato de paciente de 67 anos, sexo feminino, com história
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e uma alta taxa de mitose in vivo. A sua raridade e agressividade natural têm
impedido a realização de estudos prospectivos que possibilitem estabelecer
a melhor conduta terapêutica.
Objetivo: Relatar uma caso de CPNPC.
Resultados: Paciente masculino, 64 anos, atendido no ambulatório de Urologia desta instituição, com história de retenção urinária e em uso de sonda
vesical há dois meses, evoluindo com sonolência, vômitos intensos e desorientação neurológica há três dias. Toque retal com nódulo palpável no lobo
esquerdo. Exames: PSA total 3,52ng/ml; PSA livre 0,35ng/ml. Ultrassom com
próstata de 41 gramas. Foi internado para investigação clínica e submetido
biópsia de próstata que evidenciou neoplasia maligna indiferenciada em
90% dos fragmentos. Imuno-histoquímica confirmou adenocarcinoma acinar usual de próstata Gleason 6 ( 3+ 3) associado a carcinoma de próstata
neuroendócrino variante de pequenas células. Realizada exanteração pélvica total, linfadenectomia ilíaca ampliada e ressecção de nódulo hepático.
O estadiamento patológico final foi T4N1M1. Foi a óbito no 90° dia de pósoperatório devido à pneumonia e insuficiência respiratória.
Conclusão: O prognóstico do carcinoma de próstata de pequenas células é
ruim com uma sobrevida média menor que 1 ano. Pode invadir cápsula prostática, tecido e órgãos periprostáticos tais como vesículas seminais, parede
da bexiga e reto. Dão metástases para os linfonodos pélvicos, linfonodos
periaórticos, ossos, fígado, glândulas suprarrenais, pulmão e cérebro. Como
esses tumores são mais agressivos, se apresentam ao diagnóstico em um
estadiamento clínico e patológico mais avançado. A experiência no tratamento de carcinoma de próstata de pequenas células é limitada, devido
raridade. Geralmente não respondem à terapia hormonal e radioterapia. O
tratamento cirúrgico é na maioria dos pacientes paliativo com nesse caso
relatado.
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TRATAMENTO LAPAROSCÓPICO DO URETER RETROCAVA: RELATO DE
CASO
GUSTAVO TOMAZ FRANCO*; VOLNIR DOMINGUES FRANCO; PEDRO HENRIQUE
REZENDE JUNQUEIRA; UIARA RIOS PEREIRA; THEO RODRIGUES COSTA; THEOBALDO SILVA COSTA
HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA, GOIÂNIA, GO, BRASIL.
Palavras-chave: Ureter retrocava; congênito; laparoscópico
Resumo:
Introdução: Ureter retrocava é uma anomalia congênita rara, com incidência
estimada em 1:1000 nascidos vivos. Embriologicamente, o ureter retrocava
é resultante de anomalia de regressão do segmento mais distal da veia supracardinal, associada com persistência da veia subcardinal. Conseqüentemente, observa-se o trajeto do ureter póstero-medialmente à veia cava inferior. Pode se apresentar com obstrução ureteral, sendo a cirurgia necessária
em casos sintomáticos. Em alguns casos pode ser um achado radiológico
incidental.
Objetivos: Confrontar o relato de caso de um paciente com ureter retrocava
com a literatura. Discutir métodos de tratamento.
Métodos: Relato do caso e revisão de literatura.
Apresentamos relato de caso de paciente de 22 anos, sexo feminino, com
quadro de dor lombar crônica com piora nos últimos 3 meses. Internada diversas vezes com dor tipo cólica de forte intensidade à direita. Exame físico
normal. Ultrassonografia de rins e vias urinárias evidenciando dilatação do
sistema pielocalicial à direita. Exame de urografia excretora foi evidenciada
ectasia ureteropielocalicinal à direita, com desvio medial do ureter direito na
transição do seu terço superior/médio, não sendo identificado no restante
de seu trajeto em direção à bexiga. Tomografia computadorizada (TC) ficou
evidenciado o trajeto retrocaval do ureter direito, que passava de lateral para
medial, posteriormente à veia cava inferior, para se localizar entre ela e a
aorta, dirigindo-se para a pelve, nesta nova localização. Na TC também foi
evidenciado a ectasia ureteropielocalicinal. Cintilografia com DTPA mostrou
padrão obstrutivo. Pielografia ascendente sugeriu ureter retrocava.
Optou-se então pelo tratamento cirúrgico desta condição por via laparoscópica transperitoneal. O segmento de ureter retrocava foi mobilizado
e transposto anteriormente a veia cava inferior. Realizado uretero-uretero
anastomose término-terminal. Paciente evoluiu bem em pós-operatório. Encontra-se em seguimento ambulatorial há 2 anos sem recidiva dos sintomas.
Conclusões: O tratamento do ureter retrocava por abordagem laparoscópica
é um procedimento seguro e eficaz, sendo uma excelente opção de tratamento minimamente invasivo. Pode ser realizado por via transperitoneal ou
retroperitoneal com resultados semelhantes. Atualmente, a cirurgia aberta é
uma segunda linha de tratamento desta patologia.
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HIDRONEFROSE GIGANTE CAUSADA POR OBSTRUÇÃO DA JUNÇÃO
URETEROPIÉLICA EM GESTANTE.
MARIANE RUCH SALMERON*; RICIERI MARIOTTO; ALEXANDRE MESSIAS
FAMEMA, MARILIA, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Estenose ; ureteropiélica; gigante
Resumo:
Introdução: Hidronefrose gigante é definida como hidronefrose contendo
mais de 1 litro de líquido e a causa é geralmente devida a um atraso no diagnóstico e tratamento.(1) Até o momento o maior relato foi de 13,5 litros (1) e
nenhum caso relatado em gestante.
Relato de Caso: Apresentamos um caso de hidronefrose causada por estenose da junção ureteropiélica (JUP) em uma paciente de 19 anos, gestante
de 26 semanas, feto normal, que apresentou-se com massa abdominal, hipertensão arterial e insuficiência renal. Foi submetida a exames de imagem
diagnósticos que comprovaram hidronefrose gigante a esquerda e moderada a direita. Foi implantado duplo J bilateral, sem sucesso. Submetida
a nefrostomia percutânea a esquerda, com drenagem de 15 litros de líquido
pela nefrostomia de imediato e devido risco de colapso circulatório a nefrostomia foi clampeada e o restante, aproximadamente 17 litros, drenados em
6 desclampeamentos diários consecutivos. Totalizando 32 litros de líquido
que foram compatíveis com os 32 Kg perdidos até o oitavo dia de pós-operatório. Houve melhora da hipertensão e da disfunção renal, sendo possível
levar a gestação a termo, 38 semanas, sendo realizado parto cesárea, sem
intercorrências e posterior nefrectomia esquerda e pieloplastia desmembrada à Anderson-Hynes à direita por videolaparoscopia.
Discussão: Até o momento, não foi encontrado na literatura caso de hidronefrose tão acentuada em adulto, quanto a drenada em nossa paciente, de
aproximadamente 32 litros. A maior hidronefrose relatada era a de um menino de 12 anos, com 13,5 litros de líquido (1). Em nossa pesquisa na literatura
também não encontramos relatos em pacientes gestantes.
Nos casos de hidronefrose gigante (HG) a avaliação da função renal é dificultada por causa da pelve extremamente dilatada e parênquima renal muito
fino. Assim, a nefrectomia é muitas vezes indicada, em vez da pieloplastia
nesses casos. A incidência de nefrectomia para HG por estenose de JUP
varia de 3 a 70%. (2), como a conduta optada por nossa equipe, após estudo
cintilográfico de função renal de 8,9% à esquerda.
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CARCINOMA DE PRÓSTATA COM DIFERENCIAÇÃO NEUROENDÓCRINA
DE PEQUENAS CÉLULAS: RELATO DE CASO
ALEXANDRE EUSTÁQUIO BUZETTI DE SÁ*; HENRIQUE RODRIGUES COELHO;
GUILHERME MAFFEI LEMOS; FERNANDO COUTINHO PEREIRA; LUIZ AUGUSTO
MORELLI SAID
UFMS, CAMPO GRANDE, MS, BRASIL.
Palavras-chave: Carcinoma neuroendócrino de pequenas células; adenocarcinoma; próstata
Resumo:
Introdução: Carcinoma de próstata neuroendócrino de pequenas células
(CPNPC) é raro e representa menos de 1% de todos os cânceres de próstata. Desses casos, aproximadamente 50% dos pacientes têm carcinoma de
pequenas células puro na apresentação inicial. Cerca de 25-50% são misturados com um adenocarcinoma de próstata convencional. CPNPC é uma
neoplasia maligna de alto grau com diferenciação neuroendócrina, apresentando pequenas células tumorais com citoplasma mínimo, moldagem
nuclear com padrão de cromatina fina, extensa necrose do tumor / apoptose,
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OBJETIVO: Demonstrar os resultados dos tratamentos adotados nos casos
de falha terapeutica numa série de 102 pieloplastias laparoscópicas.
MÉTODOS: Avaliamos retrospectivamente os prontuários dos pacientes submetidos a pieloplastia videolaparoscópica entre 1994 e 2013 que evoluíram
com falha no tratamento, a conduta adotada e os resultados.
RESULTADOS: Dos 102 pacientes operados, 17 perderam acompanhamento. Entre estes casos, foram detectados seis pacientes com falha da terapêutica, e um outro paciente que fora encaminhado com recidiva decorridos 15
anos de operado em outra instituição. Duas pacientes foram diagnosticadas
através de pielografia retrógrada realizada em caráter emergencial por terem
evoluído com cólica dias após removido o cateter duplo jota.
Quatro outras pacientes tiveram o diagnóstico de recidiva estabelecido em
cintilografia renal realizada entre quatro e seis meses da cirurgia. Um paciente com 15 anos de operado teve seu diagnóstico estabelecido através de
tomografia computadorizada. Quatro pacientes foram submetidas a ureterotomia retrógrada, sendo três com sucesso. Três pacientes foram submetidos a nova pieloplastia laparoscópica, uma por falha na ureterotomia, outra
em função longo comprimento da estenose do momento do diagnóstico e
outro, por apresentar hidronefrose importante com recidiva 15 anos decorridos da cirurgia. Uma paciente perdeu acompanhamento após diagnosticada
a recidiva e retornou um ano depois com exclusão funcional do rim, o que
indicou a realização de uma nefrectomia. Todos os pacientes com indicação
de tratamento na recidiva tiveram seus rins preservados independente da
técnica indicada.
CONCLUSÃO
A pieloplastia laparoscópica tem baixos índices de recidiva. Em geral a falha
ocorre nos primeiro meses. Casos de falha podem ser abordados por via
endoscópica se indicada, ou uma nova cirurgia minimamente invasiva.

PEDT - PREMATURE EJACULATION DIAGNOSTIC TOOL: TRADUÇÃO,
VALIDAÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL PARA LÍNGUA PORTUGUESA DE
UM QUESTIONÁRIO PARA O DIAGNÓSTICO DA EJACULAÇÃO PRECOCE
ROGÉRIO SAINT-CLAIR PIMENTEL MAFRA*; LUIZ RONALDO ALBERTI; CINTHYA
ALVES OLIVEIRA BATISTA; EDUARDO HENRIQUE PEREIRA VIEIRA; JOSÉ DAVID
KARTABIL; DENNY FABRICIO MAGALHÃES VELOSO
SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Ejaculação precoce; pedt; premature ejaculation diagnostic
tool
Resumo:
Introdução: A ejaculação precoce (EP) é uma disfunção sexual masculina
com prevalência estimada entre 2% e 23%. Diversas classificações foram
feitas para a ejaculação precoce, porém a Sociedade Internacional de Medicina Sexual (ISSM) no ano de 2008, adotou uma definição completamente
nova de ejaculação precoce, que foi a primeira definição baseada em evidências, considerando que a ejaculação precoce é uma disfunção sexual
masculina caracterizada por ejaculação que sempre ou quase sempre ocorre
antes ou dentro de um minuto após a penetração vaginal, e a incapacidade
de retardar a ejaculação em todas ou quase todas as penetrações vaginais;
com consequências negativas pessoais como angústia, incômodo, frustração e/ou evitar atividade sexual.
Objetivo: Tradução, validação e adaptação cultural do “Premature Ejaculation Diagnostic Tool” (PEDT) para a língua portuguesa.
Metodologia: A tradução e a adaptação cultural do instrumento foram feitas
baseadas em recomendações de normas anteriormente estabelecidas, as
quais recomendam: tradução, back-translation (Avaliação da tradução inicial), revisão por especialistas e adaptação cultural. Um comitê formado por
médicos e tradutores participaram da supervisão do projeto de tradução e
adaptação/equivalência cultural.
Resultados: A versão final foi bem aceita pelos pacientes e se mostrou compreensível, além de fácil e rápida aplicação (10 a 15 minutos). Nenhuma
questão foi considerada não aplicável ou precisou ser alterada, evidenciando
o sucesso da adaptação cultural do instrumento.
Foram avaliados 136 pacientes. Todos tiveram diagnóstico confirmado pela
história clínica, e de acordo com a classificação do PEDT, 91,2% dos pacientes apresentavam ejaculação precoce. Somente as variáveis idade, adiposidade central e tempo de relacionamento mostraram relação significativa.
Para a idade, observa-se que a relação é negativa, ou seja, quanto mais novo
o indivíduo é maiores são os seus escores na escala PEDT (p=0,04)
Conclusão: Concluímos que por ser um instrumento validado e utilizado internacionalmente o PEDT pode ser utilizado no diagnóstico da ejaculação
precoce em nosso país após esta tradução.
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SCHWANNOMA RENAL - RELATO DE CASO BRASILEIRO
ALEXANDRE EUSTÁQUIO BUZETTI DE SÁ*; GUILHERME MAFFEI LEMOS; HENRIQUE RODRIGUES COELHO; ANDERSON GONÇALVES; CHARLES RAMOS SOUZA; JULIANO RODRIGUES OLIVEIRA
UFMS, CAMPO GRANDE, MS, BRASIL.
Palavras-chave: Schwannoma renal; massa renal; proteina s-100
Resumo:
INTRODUÇÃO: schwannomas são tumores benignos da bainha neural que
acomentem as células de schwann presentes nos nervos mielinizados. são
comumente encontrados em trajetos nervosos da cabeça, pescoço, extremidades e no mediastino posterior. em aproximadamente 3% dos casos são
encontrados no retroperitôneo e o acometimento renal é extremamente raro.
OBJETIVO: relatar caso de schwannoma renal diagnosticado com biopsia
renal e posterior imunohistoquímica.
resultados/relato: mulher de 36 anos procurou ambulatório de urologia da
presente instituição devido quadro de dor tipo queimação em abdome superior e flanco direito há aproximadamente 2 anos. exame físico: hérnia lombar
direita e diátese de reto abdominal com grande massa palpável abrangendo
desde rebordo costal direito até 2cm da cicatriz umbilical. exames laboratoriais foram normais (hemograma, bioquímica, urina tipo i e urocultura). ressonância magnética e tomografia computadorizada com contraste evidenciando massa ovalada de limites bem definidos em loja renal direita, medindo
cerca de 15,0 x 10,0 x 9,0cm. foi realizada biópsia da lesão,com imunohistoquímica positiva difusamente para proteína s-100, sendo então diagnosticado schwannoma renal e não identificado critérios de malignidade. a
paciente encontra-se em acompanhamento devido não optar por cirurgia.
CONCLUSÃO: schwannomas renais são tumores raros de crescimento lento
e insidioso mas que normalmente requerem tratamento cirúrgico por comprimir estruturas adjacentes e causarem desconforto. frequentemente são
diagnosticados em anatomopatológicos como produtos de nefrectomia.
devido seu comportamento benigno, raramente apresentam degeneração
maligna, como no caso descrito em que a paciente apresenta massa há mais
de dois anos, de tamanho estável e sem apresentar deterioração clínica.
fonte de financiamento: nenhuma.
conflito de interesse: não houve.
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ABORDAGEM MINIMAMENTE INVASIVA DA RECIDIVA PÓS PIELOPLASTIA LAPAROSCÓPICA
JOSÉ COCISFRAN ALVES MILFONT*; VICTOR TEIXEIRA DUBEUX; LUCILIO MEDEIROS; GUSTAVO PEÇANHA VIEIRA
INSTITUTO DE UROLOGIA DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Pieloplastia; recidiva; laparoscopia
Resumo:
INTRODUÇÃO: A pieloplastia laparoscópica está estabelecida com padrão
ouro no tratamento da estenose de junção pielo ureteral. O índice de falha
deste tratamento fica em torno de 10 a 18% em algumas séries. A falha pode
ser diagnosticada dias após a remoção do cateter duplo jota, quando os pacientes evoluem com dor lombar em função da obstrução; ou meses após,
quando os exames de imagem ou cintilografia revelem nova obstrução. Diversas condutas são propostas diante da falha terapêutica, entre elas, a
endopielotomia retrógrada ou anterógrada, e a própria pieloplastia aberta
ou laparoscópica.
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60 anos (média de 47,6). E todos apresentavam estenose de uretra anterior,
menor que 2 cm. Todos os procedimentos foram realizados em ambiente
ambulatorial pelo mesmo cirurgião, com uso da mesma técnica cirúrgica em
todos procedimentos.
4.1. Descrição da Técnica A técnica de anestesia foi realizada de maneira
idêntica em todos os pacientes. A genitália foi preparada e limpa. Foi realizado a retração do prepúcio quando presente. O pénis foi segurado em torno
do sulco coronais com uma gaze, em seguida, aplicado conforme orientação
do fabricante 5-10g do anestésico tópico por 5-10 minutos. Não foi utilizado
bandagem oclusiva.
Após a ação do anestésico tópico, aplicou-se lentamente na glande 5ml de
lidocaína 1% com uso de agulha hipodérmica, calibre 4. Para evitar sangramento, a glande foi espremida com gaze durante 1 a 3 minutos e, imediatamente foi iniciado a uretrotomia endoscópica. Logo após a aplicação
do anestésico local os pacientes foram solicitados a classificar a picada da
agulha e a dor do procedimento em uma escala visual analógica (0 = sem
dor, 10 = dor máxima).Ao final do procedimento, os pacientes foram liberados com uma sonda vesical de demora e, retornam para acompanhamento
pós operatório após 7 dias.
4.2. Coleta e análise dos dados;Os dados foram coletados dos prontuários
e organizados e analisados pelo programa estatístico STATA versão 12.1
(StataCorp, Copyright).As variáveis referentes a dor serão classificadas de
acordo com: 0 = Sem dor, de 1 a 4 escala de dor leve, de 5 a 7 escala de
dor moderada e, de 8 a 10 escala de dor intensa. Os dados serão descritos
por estatística descritiva em média e desvio padrão ou frequência absoluta
e relativa, quando aplicáveis. Foi aplicado teste de Wilcoxon Mann Whitney
para verificar diferença entre a idade média dos indivíduos quanto a resposta
na escala de dor.
5. RESULTADOS;Do total de prontuários avaliados, 10 foram elegíveis para
o presente estudo. Os pacientes eram do sexo masculino, com idade média
de 47,6 anos, sendo o desvio padrão de 7,4 anos. Todos apresentavam estenose de uretra anterior menor que 2 cm e foram submetidos a uretrotomia
endoscópica. Anterior a aplicação da Lidocaína a 1% no intracorpo esponjoso da glande, os pacientes foram orientados quanto ao uso do anestésico
tópico (Lidocaína/ Prilocaína 5%), conforme indicação do fabricante de 5 a
10 minutos antes da anestesia local. No estudo atual, apenas foram incluídos
os prontuários dos pacientes que aceitaram utilizar o anestésico tópico no
ato da cirurgia, com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento a
estes pacientes, reduzindo a dor da aplicação da anestesia local e, garantir
a segurança para efetuar o procedimento em âmbito ambulatorial.Após a
anestesia, os pacientes responderam a escala analógica de dor (de 0 a 10)
(tabela 1), sendo que 80% relataram não sentir nada (escala= 0) e 20% relataram dor leve (escala= 1 a 4), quanto a picada da anestesia com lidocaína.
Ao verificar a diferença de idade quanto ao relato de dor, observamos que
aqueles com dor leve haviam média de idade de 40 anos (DP= 1,4) e foram
estatisticamente diferentes quanto a idade daqueles que não relataram dor
(p= 0.0495)Tabela 1 - Escala visual analógica da dor no ato da injeção e,
durante a ureterotomia em 10 pacientes.
Escala da dor Número Pacientes %
Sem dor 08 80
Dor leve (1-4) 02 20
Dor moderada (5-7) 0 0
Dor intensa (8-10) 0 0
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ESTUDO RETROSPECTIVO SOBRE O USO DE POMADA TOPICA NA
PREVENÇÃO DA DOR RELACIONADA A TECNICA DE ANESTESIA NA
CIRURGIA DE URETROTOMIA INTERNA
RODRIGO ALEXANDRE TRIVELATO*; ERNESTO SCARDOVELLI NETO; GUSTAVO
MOREIRA LIMA; MAURICIO JOSE BRUSCHINI RODRIGUES; PEDRO LUIZ MACEDO CORTADO
BENEFICIENCIA PORTUGUESA SAO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Uretra ; uretrotomia ; anestesia
Resumo:
O uso de anestesia local para procedimentos urológicos foi descrita pela
primeira vez há mais de cinco décadas e, apesar de eficaz para o ato cirúrgico, é injetada na glande do pênis com uso de agulha, o que gera medo e
ansiedade dos pacientes quanto ao procedimento. Desta forma, realizamos
uma observação retrospectiva dos prontuários de pacientes que realizaram
Uretrotomia endoscópica com uso de anestésico tópico prévio à injeção de
lidocaína. Estes pacientes responderam a uma escala analógica de dor (de
0 a 10) após a injeção. Os dados foram tabulados e analisados por meio de
estatística descritiva. Os pacientes haviam em média 47 anos e apresentavam estenose uretral menor do que 2 cm. No geral, 80% relataram não sentir
a agulha no momento da anestesia (escala = 0) e, apenas 20% relataram dor
leve. Houve diferença de idade entre os indivíduos que relataram dor, sendo
estes estatisticamente mais novos (p= 0.0495). Quanto aos eventos adversos, não foram observadas reações. Em suma, o anestésico tópico prévio
foi seguro e eficaz na prevenção de dor relacionada a injeção da lidocaína.
INTRODUÇÃO;Doença uretral é tão antiga quanto a humanidade. Uma
grande representante desse grupo é a estenose uretral que constitui uma
afecção do trato urinário inferior. A uretrotomia interna sob visão direta tem
sido defendida como o principal tratamento para a estenose da uretra peniana e bulbar. Rotineiramente, uretrotomia endoscópica é realizada sob
anestesia geral e ou espinhal.1-4No entanto, há mais de cinco décadas os
estudos descrevem a utilização segura de anestésicos locais (lidocaína 2%)
para procedimentos endoscópicos como a uretrotomia interna e, são sugeridos como alternativa. Em 2002, Ye e Rong-gui, aperfeiçoando o uso da
anestesia local em procedimentos uretrais, descreveu uma nova técnica no
qual uma dose de 3 ml de lidocaína a 1% era injetada lentamente na glande
do pênis. Essa técnica demonstrou eficácia e segurança, possibilitando a
realização dos procedimentos em regime ambulatorial. No geral, o estudo
comprovou que a técnica com uso de anestesia local era simples, seguro,
eficaz e custo beneficio para o tratamento da estenose de uretra por uretrotomia endoscópica. Apesar do sucesso e do avanço da técnica descrita por
Ye e Rongui-gui, houveram relatos de dor no ato da injeção do anestésico:
seja leve ou moderada em 96% do pacientes8. Além do mais, é aconselhável
uma injeção lenta de lidocaína na glande para evitar transe instantânea, devido a sensibilidade e dor da área. Infelizmente, o ato de injeção lenta prolonga
o tempo do processo e, pode levar a um aumento da dor e desconforto bem
como causar ansiedade no pré-operatório, podendo levar ao abandono da
técnica.O uso de anestésicos tópicos tem sido descritos em estudos referentes a punção de cateteres e a procedimentos dermatológicos, sendo sua
apresentação em gel ou cremes e, compostos de lidocaína e prilocaína. O
uso destes cremes foram descritos com o objetivo de reduzir a dor da punção do anestésico intra dérmico em procedimentos de pequenas cirurgias.
De acordo com o fabricante, o gel pode ser aplicado de 5 a 10 minutos
antes da aplicação da lidocaína 1% em região genitália sem uso de curativos oclusivos.10,11 Entretanto, ainda são poucos os estudos que relatam
o uso deste método em procedimentos de urologia.Desta forma, o objetivo
desse estudo é verificar a ocorrência de dor com o uso de anestésico tópico
(Lidocaína/ Prilocaína 5%) em glande peniana previamente a injeção de Lidocaína a 1% intracorpo esponjoso; e, observar a possibilidade de realizar o
tratamento de estenose uretral anterior por uretrotomia endoscópica em ambiente ambulatorial, sem a ocorrência de dor no ato da anestesia, mudando
os efeitos físicos e psicológicos decorrentes do stress ou, ansiedade antes
da anestesia mudando a desse procedimento.
MATERIAL E MÉTODOS;Estudo retrospectivo longitudinal realizado no
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010 no Hospital Beneficência
Portuguesa de São Paulo. Serão verificados relatos de dor após uso de
anestésico tópico prévio a injeção da anestesia local, por meio da revisão
de prontuários de 10 pacientes submetidos a uretrotomia endoscópica para
tratamento de estenose uretral. Os pacientes variaram na idade entre 39 a

Em relação aos eventos adversos locais, não observamos prurido, exantema, edema ou qualquer outra reação relacionada ao uso do Lidocaína/
Prilocaína 5%.Em suma, o uso do anestésico tópico foi benéfico na redução
de dor e, neste estudo, não identificou riscos ou reações referentes ao uso
do produto (Lidocaína/ Prilocaína 5%). Estudos randomizados, em amostras
comparativas podem ser úteis e colaborar para a efetividade na redução da
dor, melhoria da qualidade do atendimento e, para a firmeza e estabilidade
do paciente em procedimentos realizados em clínicas e ambulatórios.
7. CONCLUSÃO;O uso de anestésico tópico prévio à aplicação de lidocaína demonstrou ser eficaz e seguro para pequenas cirurgias urológicas
em ambulatórios e clínicas. No entanto, estudos com amostras maiores homogêneas, podem ser úteis para verificar ansiedade e relato de dor, mesmo
com o uso de anestésico tópico.
Conflitos de Interesse;Este estudo não teve participação ou financiamento
da indústria farmacêutica responsável. Nenhum dos autores tem conflito de
interesses
a declarar em relação à produção deste manuscrito.

136
631

PÔSTER LIVRE
[81]

da literatura de um homem, de 45 anos, apresentando hematúria franca,
diagnosticado com linfoma primário de bexiga do tipo LNH de células T
madura de grandes células anaplásicas (ALK+), de alto grau, uma doença
de evolução rápida, agressiva e fatal. Apesar de rara, esta doença deve ser
diagnóstico diferencial nos portadores de sintomas irritativos e obstrutivos
do trato urinário.
Palavras chave: Bexiga. Linfoma. Não Hodgkin tipo MALT.

QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PORTADORES DE BEXIGA NEUROGÊNICA, ANTES E APÓS AMPLIAÇÃO VESICAL.
JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJO JÚNIOR*; DANIEL XAVIER LIMA; ANA CLARA REZENDE DOS SANTOS; RAPHAELA GOMES MENDES; CLEIDISMAR ROSA PIRES;
CARLOS EDUARDO CORRADI FONSECA
UFMG, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Ampliacao vesical; bexiga neurogenica; qualidade de vida

Abstract
Primary lymphoma of the bladder is a rare disease, accounting for only 0.2%
of extranodal lymphomas. The most common type is the non-Hodgkin lymphoma (NHL) of B cells (CD20 +) type MALT (Mucosa Associated Lymphoide
Tissue), which is low grade. This usually responds very well to chemotherapy
by nature lazy. We report the fifth case in the literature of a man, 45 years,
presenting hematuria frank, diagnosed with primary lymphoma of bladdertype NHL T cells mature large cell anaplastic (ALK +), high grade, a disease of
rapid, aggressive and fatal. Although rare, this disease should be a differential
diagnosis in patients with irritative and obstructive urinary tract.

Resumo:
Objetivo: A ampliação vesical é um procedimento indicado para pacientes
com bexiga neurogênica refratária aos tratamentos menos invasivos, com
a finalidade de preservar o trato urinário superior por meio da redução da
pressão intravesical. Devido ao grande porte da operação, existe receio por
parte de médicos e de pacientes em indicar o procedimento. O objetivo do
presente estudo é avaliar as alterações na qualidade de vida geradas pela
realização de ampliação vesical.
Método: Foram analisados os dados obtidos pelo preenchimento do questionário genérico sobre qualidade de vida Short Form 36 (SF-36) por 67 pacientes ou seus responsáveis, antes e após 3 a 6 meses da cirurgia, feita pelo
mesmo cirurgião, em um período de 5 anos.O questionário específico para a
qualidade de vida Qualiveen foi preenchido por 36 desses pacientes. Foram
feitas as comparações entre os períodos pré e pós-operatório nos softwares
R, versão 2.7.1 e Epi Info versão 6.04. Foram utilizados os teste t-pareado
(paramétrico) e Wilcoxon (não-paramétrico). A suposição de normalidade foi
avaliada a partir do teste Shapiro-Wilk. Foi considerado nível de significância
de 5%.
Resultados: A idade média foi de 29,5 ± 1,6 anos, variando de 10 a 65 anos,
sendo 45 do sexo masculino e 22 do sexo feminino. As doenças de base
mais frequentes foram traumatismo raquimedular (47,7%), mielomeningocele (28,3%) e mielites (15%). Para a cirurgia , os segmentos utilizados foram
o íleo distal, cólon sigmóide e estômago (56, 8 e 3 pacientes, respectivamente). Os procedimentos associados realizados no mesmo tempo operatório foram reimplante ureteral (4 ), derivação de Mitrofanoff com apêndice
(7), derivação com tubo ileal de Monti (2 ) e derivação de Malone (1). Os
valores obtidos para o pós-operatório pelo questionário Qualiveen mostram
menor impacto negativo na qualidade de vida para todos os parâmetros
avaliados (moléstias, limitações, temores, impacto na vida diária) e índice superior do parâmetro qualidade de vida. Com relação ao questionário SF-36,
os valores obtidos nos itens capacidade funcional, estado geral de saúde,
vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental são melhores no pós-operatório. Os itens limitações por aspectos físicos e dor não
diferiram estatisticamente.
Conclusões: A ampliação vesical está associada à melhor qualidade de vida
no período pós-operatório. Tal informação pode ser útil para guiar os processos de decisão cirúrgica e de orientação dos pacientes.
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PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO
DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM PACIENTES SUBMETIDOS A
TRANSPLANTES RENAIS
ROSELI DE RAMOS FLORINDO*1; CARLOS MARCIO NOBREGA JESUS2; JOSÉ
CARLOS SOUZA TRINDADE FILHO2; LUIS GUSTAVO MODELLI DE ANDRADE1;
MARIA FERNANDA CARVALHO2; APARECIDO DONIZETE AGOSTINHO2
1.HOSPITAL DAS CLINICAS - FACULDADE DE MEDICINA UNESP, BOTUCATU, SP,
BRASIL; 2.FACULDADE DE MEDICINA UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Transplante renal; fator de risco; infecção urinaria
Resumo:
Introdução: A infecção do trato urinário (ITU) é importante causa de morbidade em transplantados renais. Fatores de risco descritos para o desenvolvimento de ITU incluem a dificuldade em esvaziar a bexiga, redução das
defesas naturais do organismo, cateterismo vesical, tempo de utilização de
cateteres ou de sonda vesical, gênero e tipo de doador renal.
Objetivo: Verificar a prevalência e os fatores de riscos para o desenvolvimento de ITU em pacientes submetidos a transplante renal no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu (HCUNESP).
Método: Foi conduzido estudo retrospectivo por meio de pesquisa em 100
prontuários aleatórios de pacientes submetidos a transplante renal no período de 2006 a 2009 no HCUNESP. Foi critério de inclusão pacientes com
acompanhamento de pelo menos um ano e que não evoluíram para óbito
ou perda do enxerto no período de estudo. As variáveis analisadas foram
sexo, idade, tempo de cateterismo vesical, a utilização de cateter duplo J, o
tempo de uso do cateter e a origem do rim (doador falecido ou vivo). Para a
identificação dos portadores de ITU foram analisados a urina I, urinocultura
(>105UFC) e sintomatologia clínica. Os dados foram analisados por meio
dos testes de Qui-quadrado e Exato de Fisher (significante quando p <0,05).
Resultados: A prevalência geral de ITU foi de 50% nos transplantados. Em
relação à faixa etária 12% foram submetidos a transplante com menos de 18
anos, 46% entre 19 e 44 anos e 42% após os 45 anos. A prevalência de ITU,
de acordo com a faixa etária foi de 75%; 41,3% e 47,61%, respectivamente
(p=0,127). Dos pacientes avaliados 66 eram masculinos e, destes, 38,1%
apresentaram ITU. Das 34 pacientes do sexo feminino 75,8% apresentaram ITU (p=0,012). Utilizaram cateter uretral 83 pacientes por até 5 dias e
sete pacientes por mais de 5 dias. Destes 49,4 e 57,1% apresentaram ITU,
respectivamente (p=0,693). Em relação ao uso de duplo J, 81 pacientes utilizaram esta forma de derivação e 50,62% apresentaram ITU contra 46,7%
dos 15 que não a utilizaram (p=0,21). A prevalência de ITU foi de 46,7% nos
pacientes que utilizaram cateter duplo J a despeito do tempo de permanência (p=1). Apresentaram ITU em 40% e 71% dos receptores com rins de
doadores vivos e falecidos, respectivamente (p=0,004).
Conclusões: A prevalência de ITU pós transplante atinge 50% dos pacientes.
Receptores do sexo feminino e transplantes realizados a partir de doadores
falecidos são fatores de risco para ITU.
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LINFOMA ANAPLÁSICO DE GRANDES CÉLULAS T (ALK+) PRIMÁRIO
DE BEXIGA
ANTONIO CARLOS HEIDER MARIOTTI*; OSCAR RUBINI ÁVILA; RAVÍSIO ISRAEL
DOS SANTOS JUNIOR; ARNALDO LUIS FLÁVIO SCHAEFER; ALEXANDRE SCAMARDI MARTINS PEREIRA; EDUARDO HENRIQUE STEFANO
HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, PRESIDENTE PRUDENTE,
SP, BRASIL.
Palavras-chave: Bexiga; linfoma; não hodgkin tipo malt
Resumo:
Linfoma Anaplásico de Grandes Células T (ALK+) Primário de Bexiga
Lymphoma Anaplastic Large T cells (ALK +) Primary Bladder
Resumo
Linfoma primário de bexiga é uma doença rara, responsável por apenas
0,2% dos linfomas extranodais. O tipo mais comum é o Linfoma não Hodgkin (LNH) de células B (CD20+) do tipo MALT (Mucosa Associated Lymphoide
Tissue), que é de baixo grau. Este, geralmente, responde muito bem ao tratamento quimioterápico por sua natureza indolente. Relatamos o quinto caso
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resultados/relato: paciente de 57 anos foi admitido no pronto atendimento do hospital universitário da universidade federal do mato grosso do sul
(ufms) com historia de lesão peniana ulcerada, inicialmente em glande com
evolução de 6 meses. ao exame físico: presença de úlcera vegetante com
bordos irregulares em púbis e região inguinal bilateral com presença de
secreção purulenta. visível pequeno orifício uretral junto a lesao pubiana.
submitido a antibioticoterapia, cistostomia e biópsia das lesões. anatomopatológico diagnosticou cep moderadamente diferenciado e metástases
linfonodais bilateral (linfonodos inguinais superficiais). programado quimioterapia com cisplatina, metotrexate e bleomicina , porém paciente foi a
óbito em domicílio antes de iniciar esquema terapêutico.
CONCLUSAO: atualmente a auto amputação peniana por cep constitui
evento raro e a doença avançada apresenta prognóstico desfavorável. cerca
de 15 a 50% atrasam o diagnóstico em mais de 1 ano por não procurarem
atendimento médico.
O diagnostico precoce é necessário para tratamento curativo e a prevenção
deve ser enfatizada, principalmente, através de medidas higiênicas simples,
evitando assim o desfeicho como o do caso descrito.
FONTE DE FINANCIAMENTO: nenhuma.
CONFLITO DE INTERESSE: não houve.
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PARACOCCIDIOIDOMICOSE NA PRÓSTATA COM DESFECHO FATAL: RELATO DE CASO
EDUARDO MACIEL NARVAES*1; PEDRO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA1;
MARCIO GATTI1; DANIEL CERNACH AYRES1; LAISA FERRAZ DE ARRUDA2; LUIS
FRANCISCO BARBERO GABRIOTTI1
1.FAMERP, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL; 2.UNILAGO, SAO JOSE DO
RIO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Paracoccidioidomicose; prostata; insuficiencia respiratória
Resumo:
Objetivo: descrição de caso raro de paracoccidioidomicose (blastomicose
sul-americana) na prostata com desfecho desfavorável. Métodos: Após revisão de literatura, a paracoccidioidomicose (blastomicose sul-americana) é
uma micose sistêmica da América Latina. Endêmico entre as populações rurais, a paracoccidioidomicose (PCM) acomete principalmente indivíduos do
sexo masculino entre 30 e 60 anos de idade. PCM é causada por um fungo
dimórfico, Paracoccidioides brasiliensis e transmitida por meio da inalação
de esporos através do sistema respiratório. O fato de que a disseminação
do parasita começa nos pulmões e se espalha pela via linfática e/ou hematogênica leva a diferentes apresentações que afetam qualquer órgão ou
sistema. Quando localizados no trato genital, o epidídimo e testículos são os
órgãos mais freqüentemente afetados, seguidos em ordem decrescente pela
próstata e pênis. Resultados: Relatamos um caso de paciente de 79 anos de
idade, com história de seis meses de sintomas do trato urinário baixo que
progrediu para retenção urinária aguda. O exame digital revelou uma próstata com um tamanho estimado de 40 cm3 e resultado do antigeno específico
da próstata (PSA) de 1,2 ng / ml. O exame físico não apresentava alterações
no pênis, testículos e epidídimo. Submetido a ressecção transuretral da
próstata (RTUP), apos falha do tratamento clínico. No retorno ambulatatorial,
o exame anatomopatológico da RTU revelou prostatite granulomatosa crônica de etiologia fúngica (PCM) com extensa necrose. O paciente foi encaminhado para a equipe de doenças infecto-parasitárias e iniciou tratamento com
itraconazol. Na ocasião, a avaliação radiológica foi realizada e revelou o envolvimento de ambos os lobos pulmonares, com a preservação dos ápices.
O paciente permaneceu assintomático por 3 meses, mas foi admitido no
pronto-socorro com quadro de inapetência, dispnéia e vômitos. O paciente
evoluiu com insuficiência respiratória, submetido a intubação orotraqueal e
suporte ventilatorio em unidade de cuidados intensivos. Entretanto, evoluiu
a óbito apenas 4 horas depois de ter sido internado no pronto-socorro. Conclusão: A revisão da literatura revela poucos relatos de casos de PCM que
afetam a próstata, mas que podem ter evolução grave e óbito principalmente
devido complicações respiratórias.

__________________________________________________________________

[94]

CÂNCER RENAL NA POPULAÇÃO PEDIATRICA: RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA
ROBERTO VON LAER*; VICTOR HUGO SENRA VICTOR; GABRIEL S.S. CAMPOS;
RAFAEL FLORES AMARO; JORGE SABANEEFF; JOÃO P.M. CARVALHO
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Carcinoma de cálulas renais; pediatria; sarcoma
Resumo:
Introdução- O tumor renal mais comum na população pediátrica é o Tumor
de Wilms. Outros tipos de tumores que representam um número inferior são
menos estudados apesar de sua alta mortalidade, compreendem o Carcinoma de Células Renais (CCR), Sarcoma de Células Claras, Linfoma e Nefroma Mesoblástico maligno. Objetivo- Relato de caso de neoplasia renal
em paciente pediátrico e revisão de literatura comparando as características
dos tumores na população adulta e pediátrica. Método- Paciente masculino,
13 anos, procurou atendimento médico em sua cidade por dor em flanco.
Submetido à TC de abdome foi detectada volumosa massa renal de aspecto
neoplásico. Encaminhado ao Serviço de Urologia foi submetido à nefrectomia radical esquerda. Histopatológico- Carcinoma de Células Renais, não
classificável, comprometendo a cápsula renal com provável degeneração
sarcomatosa (T2BN0M0). Resultado- Carcinoma de Células Renais é uma
malignidade originada das células epiteliais dos túbulos renais. Apesar de
corresponder a 2-3% de todas as malignidades dos adultos, raramente afeta
crianças. Corresponde por 2-5% dos tumores renais pediátricos. Até 2006
apenas 450 casos de CCR foram relatados em menores de 21 anos. Dados
recentes sugerem que o CCR pediátrico é uma entidade diferente do CCR
do adulto, com características morfológicas e anormalidades genéticas únicas e, consequentemente, com uma biologia tumoral própria. Não ocorre o
predomínio de um tipo histológico específico como na forma adulta, onde
75-80% são do tipo células claras. Em um estudo retrospectivo com 49
pacientes, os sinais e sintomas iniciais foram dor abdominal ou em flanco
(55%), hematúria (30%) e massa abdominal (12,5%). Anemia e febre também
são relatadas como achados. O achado incidental ultrassonográfico ocorre
de forma bem menos frequente que na população adulta. Relativo ao prognóstico, a idade maior que 10 anos. Aqueles dos tipos SCC e TRM são os de
pior prognóstico. Na população pediátrica, a doença linfonodo-positiva sem
evidência de metástase à distância tem melhor prognóstico, se comparada
ao mesmo estágio na população adulta. Conclusão- O CCR na população
infantil apresenta-se com sintomas que devido a sua inespecificidade e à
baixa incidência da doença levam a erros diagnósticos e atraso na identificação da patologia. Consequentemente proporcionando uma maior letalidade
quando comparado à população adulta.
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: AUTO AMPUTAÇÃO DE PÊNIS, EVOLUÇÃO DO CÂNCER EPIDERMOIDE:
RELATO DE CASO.
GUILHERME MAFFEI LEMOS*; ALEXANDRE EUSTÁQUIO BUZETTI DE SÁ; HENRIQUE RODRIGUES COELHO; JOSÉ RONALDO DA SILVA; PETERSON VIEIRA DE
ASSIS
UFMS, CAMPO GRANDE, MS, BRASIL.
Palavras-chave: Carcinoma epidermóide de pênis; auto amputação; penectomia
Resumo:
INTRODUÇÃO: o câncer de pênis acomete 0,4 a 3% das neoplasias em homens nos estados unidos e ocorre principalmente em idades mais avancadas. em paises subdesenvolvidos sua ocorrência ainda atinge níveis expressivos. a auto amputação é uma condição rara devido ao diagnóstico e
tratamento precoce nos dias atuais.
OBJETIVO: relatar caso de auto amputação peniana como evolução do carcinoma epidermoide de pênis (cep).
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da calcificação A- 26 casos; volume 0,9 a 1,5 cm; B- 50; 1,6 a 2,5cm; C- 37;
>2,5cm e D- 3;- duplo jota calcificado. Resultados- O índice de sucesso foi
inversamente proporcional ao avanço entre grupos (A- 73%; B 58%, C 45%
e D 66%); as complicações variaram conforme grupos (A- 7%, B 4%, C
2%, D 0%), o ato cirúrgico durou 111 min, grupo A; B- 108; C- 154; D- 149.
57,75% dos pacientes eram do gênero feminino, idade foi de 48,6 anos. Não
houve prevalência quanto à lateralidade; 87% dos procedimentos foram realizados em decúbito ventral. Conclusões- o procedimento de nefrolitotripsia
percutânea é seguro quando realizado criteriosamente em instituições de
ensino, possuindo níveis de complicações muito menos frequentes que em
grandes séries internacionais, porém com resolutividade menos satisfatória.
O aspecto geográfico da região pesquisada e a presença da obesidade pareceram influenciar diretamente na faixa etária da população submetida ao
procedimento cirúrgico.
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LESÃO PENIANA CAUSADA POR BLASTOMICOSE MIMETIZANDO
CÂNCER DE PÊNIS
PEDRO ASSAF TEIXEIRA*; ALESSANDRO M. HOFFMAN; REBEKA MARTINS
CAVALCANTI; VICTOR HUGO SENRA VICTOR; JORGE SABANEEFF; JOÃO P.M.
CARVALHO
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Blastomicose; cancer de pênis; diagnóstico diferencial
Resumo:
Introdução- A Blastomicose Sul Americana, também conhecida como Paracoccidioidomicose ou moléstia de Lutz, foi observada pela primeira vez no
Brasil em 1908. A infecção se dá após a inalação da forma de esporos do
fungo. A doença clínica acomete, com mais freqüência, os pulmões, a pele,
o sistema esquelético e o trato genito urinário masculino. Não ocorre transmissão interpessoal. A infecção pulmonar inicial pode ter cura espontânea
ou tornar-se crônica. Objetivo- Relato de caso de um paciente portador de
blastomicose, forma disseminada mimetizando um câncer de pênis. Método- Homem 62 anos, morador de área rural de Nova Friburgo, apresentando
rouquidão, atendido com queixa de “machucado” no pênis há aproximadamente três meses. Negava sintomas respiratórios com radiografia de tórax
sem alterações. Informava patologia de orofaringe em tratamento na FIOCRUZ com laudo histopatológico de blastomicose. Ao exame físico apresentava lesão vegetante, hiperemiada, com bordas bem delimitadas, indolor
com pequena quantidade de secreção serosa localizada em face ventral de
terço distal do pênis envolvendo a uretra. O paciente foi submetido à biópsia peniana que confirmou diagnóstico de blastomicose disseminada. Foi
realizado o tratamento sistêmico com itraconazol 200mg/ dia via oral por 30
dias. Após 90 dias observa-se regressão parcial da lesão e mantêm seguimento mensal no serviço. Resultado- O tumor de pênis representa 2% de
todos os casos de câncer masculinos, superando as ocorrências de câncer
de próstata e de bexiga nas regiões Norte e Nordeste, onde a incidência é
maior. Antes de proceder um tratamento mais radical é essencial a certeza
diagnóstica do câncer de pênis afim de se proceder o tratamento. Apesar
de incomum, a forma extra pulmonar da blastomicose deve ser aventada
como hipótese baseada na história patológica pregressa do paciente. Uma
vez tendo sido feito o diagnóstico, o tratamento é simples e quando realizado à tempo, o índice de sequelas é mínimo. Conclusões- A blastomicose
do sistema gênito urinário é rara, no entanto no antecedente de tratamento sistêmico, deve ser aventada como hipótese diagnóstica e confirmada
através de biópsia. O tratamento é adequado através de medicação oral com
resultado satisfatório.
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ANGIOMIOFIBROBLASTOMA DE VULVA PARAURETRAL - RELATO DE
CASO.
ALEXANDRE EUSTÁQUIO BUZETTI DE SÁ*; GUILHERME MAFFEI LEMOS; FERNANDO COUTINHO PEREIRA; CHARLES RAMOS SOUZA; LUIZ CARLOS TAKITA;
PETERSON VIEIRA DE ASSIS
UFMS, CAMPO GRANDE, MS, BRASIL.
Palavras-chave: Angiomiofibroblastoma; angiomixoma; neoplasias vulvares
Resumo:
INTRODUÇÃO: agiomiofibroblastoma (amfb) é um tumor raro de origem
mesenquimal e comportamento benigno. é um dos subtipos histológicos de
angiomixoma e acomete principalmente vulva e vagina. a imunohistoquímica
mostra positividade para desmina, vimentina, e actina de músculo liso, além
de receptores estrogênicos e cd34 em menor frequência. é importante seu
correto diagnóstico e diferenciação de outras neoplasias vulvares malignas
para terapêutica adequada.
OBJETIVO: relatar caso de amfb de vulva com exteriorização pela uretra.
RESULTADOS/RELATO: mulher de 54 anos, 4 gestações (1 parto normal e
3 cesarianas), hipertensa em uso de losartana, atenolol e hidroclortiazida,
foi encaminhada ao nosso serviço após avalição ginecológica devido hematúria e perda urinária aos grandes esforços há 5 meses. exame físico:
grande abaulamento em porção superior da uretra, dificultando a micção, de
consistência fibroelástica e aspecto nodular com limites precisos. exames
laboratoriais foram normais (hemograma, bioquímica, urina tipo i e urocultura). realizado ressecção da lesão de 3,2x2,5x2,0cm e anatomopatológico
evidenciou nódulo submucoso bem circunscrito, composto por elementos
célulares de núcleos fusiformes alongados de cromatina irregular, frouxa,
dispostos em arranjos fasciculares, em meio a estroma mixoinflamatório que
contém vasos, mastócitos e alguns linfócitos; sem atipias citológicas, mitoses atípicas ou áreas de necrose. imuno-histoquímica positiva para desmina, receptores de estrôgenos, actina de músculo liso(aml), sendo então
diagnosticado angimiofibroblastoma de vulva parauretral sem critérios de
malignidade.
CONCLUSÃO: angiomiofibroblastoma apesar de ser uma neoplasia benigna
rara e não estar associado a recidivas ou metástases deve ser sempre diagnosticado e diferenciado do angiomixoma agressivo, em virtude do último
apresentar altas taxas de recidiva local. além dos marcadores descritos,
mastócitos estão presentes em 80% dos casos de amfb; enquanto que o
angiomixoma agressivo apresenta positividade para cd44.
Mesmo com auxílio anatomiapatológico e métodos imunohistoquímicos, em
certos casos, a diferenciação das neoplasias vulvares continua sendo um
verdadeiro desafio, ressaltando a importância do presente relato.
FONTE DE FINANCIAMENTO: NENHUM.
CONFLITO DE INTERESSE: NÃO HOUVE.
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NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA EM UM CENTRO DE TREINAMENTO.
ANÁLISE RETOROSPECTIVA DE 05 ANOS.
ALESSANDRO M. HOFFMAN*; PEDRO ASSAF TEIXEIRA; REBEKA MARTINS
CAVALCANTI; VICTOR HUGO SENRA VICTOR; JORGE SABANEEFF; JOÃO P.M.
CARVALHO
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotripsia percutânea; litíase urinária; complicações
Resumo:
Introdução- A nefrolitotripsia percutânea é um procedimento minimamente
invasivo considerado de elevada complexidade. Objetivo- realizar um estudo
epidemiológico sobre a incidência, técnica de abordagem e complicações
de nefrolitotripsias percutâneas em uma unidade assistencial federal. Método-116 prontuários foram analisados de maio de 2007 a junho de 2012.
Os casos foram distribuídos e estratificados em grupos conforme o volume
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Score (I-PSS) é, hoje, o questionário mais amplamente utilizado e recomendado para avaliação dos pacientes portadores de STUI. A urofloxometria é
uma ferramenta urodinâmica útil na avaliação objetiva de obstrução infravesical e no processo de decisão terapêutica. Objetivos: Analisar a correlação
entre os dados subjetivos obtidos pelo I-PSS e os dados objetivos recolhidos mediante urofloxometria em pacientes com sintomas do trato urinário
inferior. Métodos: Foram avaliados 352 prontuários eletrônicos de pacientes
com STUI cadastrados no site www.infomed.net.br. Todos eles possuíam
urofloxometria com volume urinado entre 150 e 500 ml. Os pacientes foram
separados em grupos de acordo com a faixa etária e o volume urinado. Em
seguida foi avaliada a correlação entre o I-PSS e as taxas de fluxo máximo
e médio. Resultados: Houveram correlações estatísticas significativas diferentes de zero nas seguintes situações: I-PSS com taxa de fluxo máxima no
grupo total e na faixa etária entre 50 e 69 anos de idade e, entre o I-PSS com
a taxa de fluxo médio nas faixas etárias de 50 a 59 anos, 60 a 69 anos e no
grupo total. O escore de qualidade de vida apresentou correlação, apenas,
com o fluxo médio dos pacientes que obtiveram entre 201 e 300 ml de volume urinado. Conclusão: Existe correlação baixa entre o I-PSS e a urofloxometria em pacientes com STUI.
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URETER RETROCAVA: RELATO DE DOIS CASOS CORRIGIDOS POR LAPAROSCOPIA.
MATEUS COSENTINO BELLOTE*; BRUNO VINICIUS NEVES; EDUARDO PEREIRA
DE MIRANDA; CHRISTIAN LUIZ ARTNER; ROBERTO KINCHESCKI; THIAGO HOTA
UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Ureter retrocava; laparoscopia; reconstrução
Resumo:
Introdução:Ureter Retrocaval é uma patologia primária da veia cava, sendo
decorrente de uma má formação embriológica da mesma. O quadro clínico
consiste em dor abdominal e no flanco, infecções de repetição e quadros de
hipertensão arterial persistente. O diagnóstico geralmente é feito como um
achado em exames de imagem. Homens são acometidos quase três vezes
mais que as mulheres com predominância dos sintomas na terceira e quarta
década de vida. Quase a totalidade dos casos acometem o lado direito com
raros relatos de doença a esquerda. Baterson e Atkinson classificaram a
doença em 2 tipos, baseados na urografia excretora. No tipo 1, que corresponde a 90% dos casos, há uma hidronefrose severa, com sintomatologia
exuberante. No exame de imagem o ureter assume a forma de “anzol”. No
tipo 2, mais rara 10% dos casos, a sintomatologia e menor e pode ser confundida com estenose de junção.As indicações para intervenção consistem
em pacientes obstruídos, com hidronefrose, sintomáticos ou com dano renal
estabelecido. Objetivo: Descrever o caso de dois pacientes diagnosticados
com ureter retrocava, um deles com o Tipo 1 e o outro com o Tipo 2. Ambos os pacientes eram sintomáticos e tiveram sua patologia diagnosticada
acidentalmente por exames de imagem. Após tratamento laparoscópico
transabdominal houve correção do ureter e melhora dos sintomas. Métodos:
Ambos os pacientes foram submetidos a laparoscopia transabdominal com
dissecção da pelve renal e da veia cava. Realizado transecção do ureter e
reposicionado anteriormente a veia cava, através de anastomose espatulada
dos cotos ureterais. Em todos os casos foi ressecado 2 cm de ureter proximal. Resultados: Os dois procedimentos foram realizados com 3 acessos
laparoscópicos a cavidade, sendo a anastomose realizada com fio absorvível, pontos separados e cateter duplo J posicionado por via anterógrada
no momento da anastomose. O tempo médio de cirurgia foi de 143 minutos
com sangramento mínimo e alta hospitalar no segundo pós-operatório. Após
10 dias os pacientes voltaram as suas atividades normais. Após 90 dias de
seguimento ambos os pacientes estavam assintomáticos e cintilografia renal
dinâmica não apresentava obstrução. Conclusões: A correção laparoscópica
dessa patologia esta associada com resultados excelentes e deve ser considerado o tratamento padrão para os casos com indicação cirúrgica.
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ANÁLISE DOS CASOS DE PROSTATECTOMIA RADICAL RETROPÚBICA
DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA: POSITIVIDADE DE MARGENS
CIRÚRGICAS EM UM HOSPITAL-ESCOLA
BRUNO LIMA LINHARES*; DANIEL GABRIELE SUCUPIRA; RAFAEL MOURA SUCUPIRA; FRANCISCO JOSE CABRAL MESQUITA; FABIO FERNANDES DANTAS;
MARCOS FLAVIO HOLANDA ROCHA
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, FORTALEZA, CE, BRASIL.
Palavras-chave: Neoplasia próstata; prostatectomia; margens cirúrgicas
positivas
Resumo:
Introdução: Apesar do recente desenvolvimento de técnicas que utilizam
tecnologia avançada, como a robótica, a prostatectomia radical retropúbica
(PRR) permanece como a principal opção terapêutica de finalidade curativa para o adenocarcinoma de próstata no cenário brasileiro. Dentre outros
fatores, a positividade de margens cirúrgicas (PMC) afeta negativamente o
prognóstico com risco aumentado de recorrência bioquímica e maior indicação de terapia secundária.Objetivos: Nesta série de um hospital-escola, os
autores analisam aspectos clínicos e oncológicos de pacientes submetidos
a PRR, com ênfase na PMC. Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo,
no qual foram avaliados aspectos epidemiológicos, cirúrgicos e anatomopatológicos dos pacientes submetidos a PRR por médico residente sob orientação de preceptor do Serviço de Urologia do Hospital Geral de Fortaleza no
período de janeiro de 2007 a março de 2012. Os seguintes parâmetros foram
analisados: idade, PSA, escore de Gleason, estadiamento clínico e cirúrgico, tempo operatório, PMC. Os dados categóricos foram analisados pelo
cálculo de Odds ratio através de teste exato de Fischer. Resultados: foram
selecionados 112 casos, com média de idade de 64,0 anos. O PSA médio
foi de 11,6ng/mL. 60,9% apresentaram escore de Gleason menor que sete e
9,1% maior que sete. O tempo cirúrgico médio foi de 175,4 minutos. 80,2%
dos casos eram pT2 e 17,1% eram pT3. 25,9% dos pacientes apresentaram margens cirúrgicas positivas, com maior predomínio de acometimento
lateral. Os pacientes com estadiamento pT3 apresentaram PMC maior que
pT2: 52,6% x 19,1% (p = 0,0064). Conclusões: existem poucos estudos com
dados de procedimentos realizados por cirurgiões em treinamento. Nossos
resultados mostraram-se semelhantes aos de outras séries de grandes centros nacionais e internacionais, principalmente no que diz respeito à PMC.
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CORRELAÇÃO ENTRE O ESCORE INTERNACIONAL DE SINTOMAS
PROSTÁTICOS E UROFLUXOMETRIA EM PACIENTES COM SINTOMAS
DO TRATO URINÁRIO INFERIOR
ÊNIO OLIVEIRA ROCHA*; SALVADOR VILAR CORREIA LIMA; FÁBIO DE OLIVEIRA
VILAR; EUGENIO SOARES LUSTOSA; XISTO PESSOA DE LUNA NETO; ARNALDO
AMORIM DE LEMOS NETO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Urodinâmica; urofluxometria; sintomas do trato urinário inferior
Resumo:
Introdução: Os sintomas do trato urinário inferior (STUI) afetam mais de 40%
dos homens com idade acima de 60 anos. O International Prostate Symptom
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realizaram tomografia computadorizada de abdômen, previamente ao procedimento, com o objetivo de localização correta da linfocele adjacente ao
rim transplantado.
Resultados: Entre 1996 e 2012, 1654 pacientes foram transplantados na
Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil. Em 33 pacientes
(1,99%) linfocele sintomática desenvolveu-se e a drenagem laparoscópica
foi executada. O quadro clínico se caracterizou por piora da função renal,
edema do membro inferior ipsilateral ao transplante e dilatação do sistema
coletor. A média de permanência hospitalar foi de 1,2 ± 0,5 dias. O tempo
médio até a instituição do tratamento cirúrgico foi de 8.2 ± 3 semanas. Após
um seguimento médio de 40 meses, uma recorrência sintomática foi observada. Complicações pós-operatórias ocorreram em dois pacientes (uma
hérnia incisional e uma lesão ureteral) que foram re-operados.
Conclusão: A fenestração laparoscópica pode ser efetivamente usada para
o tratamento da linfocele pós-transplante renal com bom índice de sucesso
e baixa taxa de complicações.

[110]

TRAUMA CONTUSO TESTICULAR – CORRELACAO ENTRE OS ACHADOS
ULTRASSONOGRAFICOS E CIRURGICOS E AVALIACAO DO TEMPO DE
TRATAMENTO
RICARDO ALMEIDA SILVA JUNIOR*; MARIA ISABEL SILVA; LEANDRO KOIFMANN; GABRIEL LACERDA FABRIS; ANDRE GUILHERME LAGRECA CAVALCANTI; LUCIANO ALVES FAVORITO
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Trauma testicular; hematocele; testiculo
Resumo:
Objetivos: O trauma de genitália, apesar de pouco comum pode trazer consequências graves para o paciente. O trauma contuso testicular e um dos
tipos de trauma de genitália mais comum. O objetivo do presente estudo e
avaliar os achados de Ultrassonografia (USG) com os achados cirúrgicos e
avaliar se a intervenção tardia pode levar a prejuízo para os pacientes.
Material e métodos: No período de janeiro de 2006 a junho de 2013 estudamos 44 pacientes com idade entre 16 e 47 anos (media de 23,5) que deram
entrada no setor de emergência com historia de trauma contuso na região
escrotal. Sempre que disponível e indicado era realizada uma USG de bolsa
escrotal. O tempo de evolução do trauma era catalogado.
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TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL DO URGENCY QUESTIONNAIRE
(UQ) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA DO BRASIL
RODOLFO PACHECO DE MORAES*; JONAS LOPES DA SILVA; ADRIANO ALMEIDA CALADO; GERALDO DE AGUIAR CAVALCANTI

Resultados: Os pacientes deram entrada na emergência de 2horas a 30 dias
(media de 97,26 horas) apos o apos sofrerem a contusão testicular. Dos 44
pacientes, 25 tiveram trauma no testículo direito, 18 no esquerdo e 1 bilateral. A etiologia do trauma foi queda a cavaleiro em 10, queda de motocicleta
em 08, atividades esportivas em 08, chute em 15 e trauma na quina da mesa
em 3. Ao exame clinico observamos aumento de volume testicular em 40
casos, laceração na bolsa escrotal em 2 e deslocamento testicular em 2
pacientes. Realizamos USG em 35 casos e os principais achados foram: Hematocele em 18, hematoma extra-vaginal em 8, aumento difuso do testículo
em 05, abscesso testicular em 2 e ruptura testicular em 2 casos. Dos 44
pacientes os 8 casos de hematoma extra-vaginal foram tratados conservadoramente com boa evolução. Dos 36 pacientes submetidos a exploração
cirúrgica, 12 foram orquiectomizados (33.3%), os 2 com abscesso testicular
na USG e 10 casos de ruptura testicular, todos os pacientes orquiectomizados apresentavam mais de 24hs de trauma. Dos 18 casos de hematocele
diagnosticados pela USG durante a exploração observamos 11 rupturas testiculares (61.11%).
Conclusao: O trauma contuso testicular tem etiologia diversa e a USG realizada na emergência e de grande importância para o auxilio diagnostico. A
intervenção precoce aumenta o índice de preservação testicular.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Questionários; bexiga urinária hiperativa; estudos de validação
Resumo:
INTRODUÇÃO
Bexiga Hiperativa é definida como a presença de urgência miccional, com ou
sem incontinência, geralmente associada ao aumento da frequência urinária
diurna e noctúria [1].
Esta síndrome apresenta uma prevalência elevada na população geral e ainda não há questionários para a língua portuguesa que quantifique especificamente o sintoma de urgência miccional. Os já existentes para esse fim,
valorizam principalmente a qualidade de vida.
OBJETIVO
Traduzir e adaptar culturalmente o Urgency Questionnaire (UQ) para o português do Brasil, segundo as normas internacionais.
MÉTODO
O UQ foi descrito inicialmente para a língua inglesa. É constituído de 15
itens em escala Likert de 5 pontos, divididos em quatro subescalas (noctúria, medo da incontinência, tempo de controle da urgência e impacto nas
atividades diárias). Além disso, apresenta 4 escalas de analogia visual que
avaliam a gravidade, a intensidade, o impacto e o incômodo da urgência.
Quanto maior a pontuação obtida, maior a gravidade da condição clínica.
Após autorização da autora, três traduções do UQ para o português foram
realizadas por três tradutores brasileiros fluentes em inglês. Uma versão consensual foi, então, estabelecida pelos autores.
Em seguida, esta versão foi retraduzida para o inglês por três tradutores, cuja
língua nativa é o inglês e fluentes em português. Uma versão de tradução
consensual foi definida e revista para revelar discordâncias com a versão
em português.
Após a conclusão do processo de tradução, um comitê revisor com profissionais bilíngues realizou adaptação idiomática e cultural da versão.
O questionário em português será submetido ao processo de validação, selecionando pacientes de ambos os sexos com idade de 18 a 80 anos, que
serão distribuídos em 2 grupos: 1 - pacientes com o diagnóstico clínico de
bexiga hiperativa com sensibilidade e capacidade cognitivas preservadas;
2 - indivíduos assintomáticos do ponto de vista miccional.
Para testar a validade de critério, também será aplicado o OABq-SF para os
estudos comparativos. Para testar a consistência interna, o coeficiente α de
Cronbach será considerado satisfatório com valores ≥ 0,7. A reaplicação do
questionário ocorrerá após 15 dias da primeira aplicação (reteste) para verificar a estabilidade. Será considerado um erro alfa <0,05 como significância
estatística.
CONCLUSÃO
O UQ mostrou ser um questionário de fácil entendimento pelos tradutores,
havendo poucas discordâncias entre as versões.

__________________________________________________________________

[115]

TRATAMENTO LAPAROSCÓPICO DA LINFOCELE PÓS-TRANSPLANTE
RENAL
TIAGO AGUIAR*; TOMAS BERNARDO COSTA MORETTI; MARCELO CARTAPATTI;
RAPHAEL PIOLO; MARILDA MAZZALI; MARCELO LOPES LIMA
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Transplante; complicação; linfocele
Resumo:
Introdução: A formação de linfocele pós-transplante renal é uma complicação freqüente, podendo estar presente em até 49% dos pacientes transplantados, mas somente uma pequena parte destas é sintomática. O tratamento
cirúrgico da linfocele sintomática pós-transplante renal consiste na drenagem do fluído da coleção para a cavidade peritoneal, criando-se uma ampla
janela entre as cavidades.
Objetivo: Avaliar os resultados do tratamento laparoscópico da linfocele sintomática pós-transplante renal.
Pacientes e Métodos: Foram avaliados os dados de 33 pacientes que desenvolveram linfocele sintomática pós-transplante renal e foram submetidos
ao tratamento cirúrgico laparoscópico, transperitoneal, criando-se ampla
fenestração conectando a linfocele e a cavidade peritoneal . O acesso foi realizado por meio de dois ou três portais no abdômen inferior, que permitiram
a colocação de ótica e instrumental de preensão e corte. Todos os pacientes
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izada com o software Image J utilizando uma grade para determinar a densidade volumétrica das estruturas(Vv). Foi utlizado o teste T de Student para a
análise estatística através do software graph Pad Prism. As diferenças foram
consideradas estatisticamente significativas quando p<0.05. RESULTADOS:
Todos os fetos com SPB tinham os testículos posicionados no abdômen.
No grupo controle 4 testículos eram abdominais e 2 escrotais. Os fetos
com SPB apresentavam idade entre 17 e 31 SPC (média de 25), e pesavam
de 240g à 2150g (média=1163g). Os fetos do grupo controle apresentaram
idades entre 12 e 35 SPC (média de 25), e pesavam de 430g à 2860g (média =1230g). Na análise quantitativa da densidade muscular não encontramos diferença estatística entre os grupos (p=0,12). Nos fetos com SPB a
Vv muscular variou de 14,93 a 22,72 (media de 15,70) e no grupo controle
variou de 12,94 a 18,87 (media de 19,00). Na análise qualitativa do colágeno
houve uma predominância do colágeno tipo I nos fetos controle, enquanto
nos fetos com SPB houve a prevalência do colágeno tipo III. CONCLUSÃO:
Encontramos alterações na organização do colágeno nos fetos com a síndrome Prunne Belly, esses achados iniciais indicam que neste anomalia
alterações estruturais no gubernáculo testicular poderiam contribuir com
criptorquia. Esse estudo é preliminar e esses dados serão confirmados com
a análise das fibras elásticas e imuno-histoquímica para colágeno.
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EFEITOS METABÓLICO E TESTICULAR DA ADMINISTRAÇÃO EM LONGO
PRAZO DE DIFERENTES DIETAS HIPERLIPÍDICAS EM RATOS ADULTOS
PAMELLA CAMPOS-SILVA*; ANGÉLICA FURRIEL; JORGE LUIZ MEDEIROS-JR;
WALDEMAR SILVA COSTA; FRANCISCO JOSÉ BARCELLOS SAMPAIO; BIANCA
MARTINS GREGÓRIO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL.
Palavras-chave: Testículo; ácidos graxos; rato wistar
Resumo:
A obesidade e suas complicações metabólicas afetam o sistema endócrino
e os testículos. Este trabalho objetiva avaliar os efeitos da ingestão de diferentes dietas hiperlipídicas (rica em ácidos graxos saturados e/ou poliinsaturados) na massa corporal, no metabolismo de carboidratos e na morfologia
testicular em ratos aos sete meses de idade. 39 ratos Wistar foram divididos
em 4 grupos: SC (standard chow; n=9), HF-S (dieta hiperlipídica rica em ácidos graxos saturados; n=10), HF-P (dieta hiperlipídica rica em ácidos graxos
poliinsaturados; n=10), HF-SP (dieta hiperlipídica rica em ácidos graxos saturados e poliinsaturados; n=10). A massa corporal foi monitorada semanalmente, até o final do experimento. Amostras de sangue foram coletadas e
os testículos foram dissecados, pesados e processados para análises histomorfométrica, imunohistoquímica e bioquímica. Os depósitos de gordura
genital foram dissecados e pesados. Os dados foram analisados por ANOVA
e pós-teste de Bonferroni, considerando p<0,05. As dietas hiperlipídicas promoveram aumento na massa corporal dos animais quando comparado ao
grupo SC (p<0,0001). Corroborando com esse resultado, os depósitos de
gordura genital foram maiores nos grupos hiperlipídicos (HF-S, HF-P e HFSP) (p=0,0004). Quanto aos parâmetros séricos, os animais dos grupos HF-S
e HF-SP apresentaram hiperglicemia (p=0,0060), hiperinsulinemia (p=0,003)
e hipercolesterolemia (p=0,002). Todos os grupos hiperlipídicos apresentaram hiperleptinemia (p=0,002). Os níveis de triglicerídeos e testosterona
não diferiram entre os grupos. Em relação ao testículo, o grupo HF-S apresentou redução na altura do epitélio seminífero (p=0,0003) e na proliferação
celular (p=0.045). No que diz respeito ao diâmetro dos túbulos seminíferos,
verificou-se uma diminuição no grupo HF-SP, em comparação ao grupo
SC (p=0,001). Não foram observadas diferenças na massa testicular e na
concentração de colágeno. Portanto, a administração de dieta hiperlipídica,
independentemente da qualidade do lipídio, induziu o sobrepeso em ratos
adultos. A dieta rica em ácidos graxos saturados (banha de porco) promoveu
alterações no metabolismo dos carboidratos e na morfologia testicular, com
redução no diâmetro dos túbulos seminíferos, na altura do epitélio seminífero
e na proliferação das células da linhagem espermatogênica. Estas alterações
podem acarretar distúrbios na espermatogênese.
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NEFRECTOMIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE COM RUPTURA RENAL
ESPONTÂNEA SECUNDÁRIA A PIONEFROSE - RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA
FLÁVIO ANTUNES DE SOUSA*; CRISTIANO SILVEIRA PAIVA; ITALO VALE CORTEZ; GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS ALBUQUERQUE; VINICIUS DINIZ RODRIGUES; LUANA DOS REIS SILVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, MANAUS, AM, BRASIL.
Palavras-chave: Ruptura renal espontânea; pionefrose; nefretomia
Resumo:
INTRODUÇÃO: A ruptura renal espontânea é uma rara condição clínica,
secundária a alguma patologia renal. Dentre as causa descritas na literatura,
destacam-se: trauma, infecção do trato urinário (ITU), neoplasia, gravidez e
litíase urinária, sendo esta última a causa mais comumente encontrada. A
suspeição clínica é confirmada por imagenologia e quase sempre há necessidade de intervenção cirúrgica. A ruptura renal geralmente ocorre em rins
com anormalidades prévias causadas na maioria das vezes por litíase ou
até mesmo neoplasia renal. A ruptura acontece na região da pelve renal e a
peritonite sendo de origem renal na maioria das vezes só é confirmada no
intra-operatório.
OBJETIVO: Descrever um caso de abdômen agudo secundário a ruptura
renal espontânea por pionefrose, com rápida evolução para choque hemorrágico, em uma paciente com história prévia de infecção do trato urinário,
internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
MÉTODO: Relato de caso de uma paciente com ruptura renal espontânea,
secundária à pionefrose, atendida em serviço de urgência em 28/02/2013,
Manaus/AM. Realizado revisão de literatura.
RESULTADO: Paciente deu entrada no serviço de urgência com quadro de
dor lombar intensa associado a febre, calafrios e disúria. Ao exame clínico
encontrava-se desidratada, taquipneica, febril(39 C), Giordano positivo ao
exame físico e sem alteração nos exames laboratoriais. Tomografia computadorizada mostrando rim direito hidronefrótico com cálculo coraliforme.
Apresentou evolução em menos de 8 horas com instabilidade hemodinâmica, distenção abdominal, queda importante de hematócrito e hemoglobina,
nova tomografia evidenciando volumosa coleção perirrenal direita. Realizado
laparotomia de urgência onde foi observado ruptura renal com eliminação de
secreção purulenta pela lesão. Optado por nefrectomia total a direita. Paciente evoluiu satisfatoriamente no pós-operatório, recebendo alta no décimo
quarto dia pós cirúrgico.
CONCLUSÃO: A ruptura renal espontânea é uma situação clínica rara, que
pode ser suspeitada em pacientes com abdômen agudo, associado a dor
lombar difusa. Sinais de irritação peritoneal podem estar presentes e principalmente com historia de litíase do trato urinário e/ou infecção urinária.
Quando é possível, os exames de ultrasonografia e tomografia de abdomen
podem auxiliar no diagnóstico. O diagnóstico e o tratamento cirúrgico devem
ser o mais precoce possível.
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ANÁLISE MORFOLÓGICA DO GUBERNÁCULO DE FETOS COM SÍNDROME DE PRUNNE E BELLY E FETOS SEM ANOMALIA
SUELEN FREITAS COSTA*; WALDEMAR SILVA COSTA; FRANCISCO JOSÉ BARCELLOS SAMPAIO; HELCE RIBEIRO JULIO JUNIOR; LUCIANO ALVES FAVORITO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL.
Palavras-chave: Gubernáculo testicular; prunne belly; testículo
Resumo:
INTRODUÇÃO: A síndrome de Prunne-Belly (SPB) é caracterizada por ausência da musculatura abdominal, criptorquia bilateral e dilatação vesical e
ureteral. O gubernáculo testicular é uma das estruturas mais importantes
envolvidas na migração testicular. Estudos estruturais do gubernaculo testicular na SPB são inexistentes na literatura. OBJETIVO: Estudar a estrutura
do gubernáculo testicular na síndrome de prunne-belly. METODOLOGIA:
Foram estudados 6 gubernáculos oriundos de 3 fetos com SPB e 6 gubernáculos de 3 fetos sem anomalias aparentes. Os fetos foram dissecados e os testículos e gubernáculos retirados. As amostras eram fixadas
em formol e submetidas às seguintes colorações: Vermelho de Picro Sirius
para a análise do cológeno e Tricrômico de Massom para quantificação do
músculo. As imagens eram capturadas com o microscopio Olympus BX51
microscopy e com a camera Olympus DP70. A análise morfológica foi real-
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vante intravesical com BCG após 1 mês, com duração total de 3 anos. No
início do terceiro e último ano de tratamento os sintomas urinários pioraram,
desta vez com aumento da frequência urinária em torno de 20 vezes ao dia,
urgência com perdas incapacitante e dor suprapúbica ao menor enchimento
vesical. Uretrocistografia revelou bexiga de pequena capacidade, refluxo
vesicoureteral bilateral grau I e resíduo pós-miccional considerável. Estudo
urodinâmico evidenciou capacidade vesical muito baixa (40 ml) com sensibidade muito aumentada neste volume, além de alta pressão detrusora
(Pdet= 78 cmH20) confirmando o achado de bexiga contraída. Devido aos
sintomas incapacitantes o paciente foi submetido a cistoprostatectomia
com realização de neobexiga ileal ortotópica. Discussão: O uso da BCG é
considerado de escolha para tumores Ta/T1 de alto grau e CIS após RTU.
A bexiga contraída, complicação incomum, porém uma das mais graves,
ocorre em menos de 1% dos doentes. Possivelmente há extravasamento em
um local de ressecção não cicatrizado, que iniciaria uma inflamação extensa
perivesical e trajeto fistuloso, com resultante bexiga contraída. Deve ser suspeitada em pacientes com sintomas miccionais intensos na manutenção da
imunoterapia com BCG. Opções como ampliação vesical e cistectomia com
reconstrução de conduto ileal poderiam levar ao risco de recidiva tumoral
futura e efeitos negativos na qualidade de vida, respectivamente. Já a cistoprostatectomia com reconstrução de neobexiga intestinal tem seu papel,
com melhora da QV e segurança quanto a possíveis recidivas tumorais. Conclusão: A bexiga contraída é uma complicação rara e grave da terapia com
BCG. Cistoprostatectomia com neobexiga parece ser a melhor opção nos
casos de intratabilidade clínica.

AUTO AMPUTAÇÃO DE GLANDE DEVIDO À CARCINOMA EPIDERMÓIDE
DE PÊNIS ASSOCIADO À MIÍASE - RELATO DE CASO E REVISÃO DE
LITERATURA
FLÁVIO ANTUNES DE SOUSA*1; CRISTIANO SILVEIRA PAIVA1; GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS ALBUQUERQUE1; MARCELO GUEDES HALINSK1; VINICIUS
DINIZ RODRIGUES1; MARCIO LOPES FARIA2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, MANAUS, AM, BRASIL;
2.UNIVERSIDADE NILTON LINS, MANAUS, AM, BRASIL.
Palavras-chave: Auto amputação de glande; carcinoma epidermóide de pênis; miíase
Resumo:
INTRODUÇÃO: O carcinoma de pênis é uma doença rara e sua incidência
alterna de acordo com o nível de desenvolvimento populacional, sendo mais
comum em países subdesenvolvidos alcançando uma proporção no Brasil
de 1,5-3,7/100.000 por habitantes, significando 2,1% e sendo mais prevalente nas regiões norte e nordeste. O carcinoma epidermóide representa cerca de 95% das neoplasias do pênis, as restantes decorrem de metástases
originadas em tumores de outros órgãos. Apresenta uma incidência maior
entre 50-70 anos, sendo a fimose, balanite de repetições, infecção pelo
HPV(16,18) fatores predisponentes e a circuncisão assim como boa higiene
fatores protetores.
Miíase é uma entidade rara e é definida como uma doença causada pela
infestação de larvas, as quais podem ser provenientes de diversos tipos de
moscas. O carcinoma de pênis é uma patologia que está gradualmente se
tornando incomum devido, principalmente, às melhorias das condições socioeconômicas. Portanto, é mais comum nos países subdesenvolvidos
OBJETIVO: Descrever um caso raro de penectomia de urgência, no qual o
paciente já apresentava no momento do primeiro atendimento, extensa lesão
de pênis com auto amputação da glande associada a miíase maciça. Realizar revisão de literatura
MÉTODO: Relato de caso atendido na urgência do Hospital Pronto Socorro
28 Agosto em16/03/2013 , Manaus/AM.
RESULTADO: O paciente relatado apresentava auto amputação glandar devido lesão extensa associado a miíase, sendo então submetido a penectomia
parcial. Retirado margem de 1cm e enviado junto com produto da penectomia parcial para estudo anatomopatológico, tendo sido classificado como
Carcinoma Epidermóide bem diferenciado pT2 com margens livres. Devido
a numerosa infestação pelas larvas, apresentava diminuta quantidade de
tecido neoplásico no material. Confirmando a associação rara encontrada
neste caso entre miíase e carcinoma de pênis. Na literatura foram encontradas duas descrições de associação de miíase com carcinoma de pênis.
CONCLUSÃO: No presente caso foi observado a nítida associação entre a
falta de políticas sanitárias com o desenvolvimento de carcinoma de pênis.
A melhoria das politicas sócio - educativas são fundamentais para a redução
dos casos de carcinoma de pênis nos países subdesenvolvidos e nos ditos
em desenvolvimento, levando a diminuição dos casos, diagnóstico e tratamento precoces com redução da morbimortalidade da doença.
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LAPAROSCOPIA EM UROLOGIA: MODELO DE TREINAMENTO DO SERVIÇO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA SANTA CASA DE SÃO PAULO
PAULO EDUARDO GOULART MARON*; JOSÉ EDUARDO VETORAZZO FILHO;
BRUNO CÉSAR VEDOVATO; MARCIO ROSA PAGAN; RONI CARVALHO FERNANDES; MARJO DENINSON CADERNUTO PEREZ
SANTA CASA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Laparoscopia urológica; treinamento em laparoscopia;
residência médica
Resumo:
INTRODUÇÃO: A cirurgia laparoscópica que na urologia era inicialmente
restrita a finalidade diagnóstica em doenças benignas avançou sendo hoje
utilizada para procedimentos ablativos e reconstrutivos, inclusive em patologias malignas. OBJETIVO:
Apresentamos o modelo de treinamento
prático em videolaparoscopia para residentes do serviço de urologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. MATERIAIS E MÉTODOS: O programa
de treinamento laparoscópico é voltado para os residentes do último ano de
urologia, e supervisionado por assistente capacitado. Ocorre ao longo de 1
ano, duas vezes por semana, no laboratório da técnica cirúrgica da Santa
Casa. Há treinamento em nível 1 – conhecimento dos materiais, instrumentos e prática “dry-lab em caixa preta” com espelhos, durante período de 2
horas, onde são realizados exercícios de preensão, corte, dissecção e sutura. Em seguida, realizamos treinamento em nível 2 – prática “wet-lab” em
modelos animais vivos (suínos) durante 4 horas pelo residente do terceiro
ano auxiliado pelo residente do segundo ano. Ao final de 12 meses o médico
praticante terá realizado treinamento intensivo, continuado em laparoscopia
urológica, com carga horária de 144 horas. Os animais são preparados por
equipe responsável pelo laboratório da técnica cirúrgica, com profissional
veterinário e seus assistentes, de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal (COBEA, 1991) e a lei n 11.794 (2008) regulamentada pelo
Decreto n 6.899 em 2009, pela CONCEA - Conselho Nacional de Controle
de Experimentação Animal. DISCUSSÃO: Com o intuito de prevenir complicações e problemas, a Associação Americana de Cirurgiões Endoscópicos e
Gastrointestinais (AAEGS) e a Associação Européia de Cirurgia Endoscópica
(EAES), a partir de 2002 implementaram recomendações e incentivo ao uso
de simuladores. Existem 4 modelos básicos de simuladores. Inúmeras vantagens estão relacionadas ao uso de modelos mecânicos tais como “caixas-pretas”, desde custo, portabilidade e reaproveitamento de material. Os
exercícios envolvendo animais são os mais fidedignos quando comparado à
anatomia humana. Têm sido crescente o interesse de instituições quanto a
criação de centros de treinamento, com realização de cursos. CONCLUSÃO:
Devido ao benefício inquestionável da cirurgia minimamente invasiva, há um
interesse crescente com relação a estes métodos. Para tanto, é necessário
treinamento adequado, dando ênfase em cirurgiões em formação.
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CISTOPROSTATECTOMIA COM RECONSTRUÇÃO DE NEOBEXIGA ILEAL
ORTOTÓPICA PARA TRATAMENTO DE BEXIGA CONTRAÍDA APÓS APLICAÇÃO DE BACILO DE CALMETTE-GUÉRIN INTRAVESICAL.
PAULO EDUARDO GOULART MARON*; JOSÉ EDUARDO VETORAZZO FILHO;
ALEXANDRE AUGUSTO MONTEIRO SATO; SILVIO RESSURREIÇÃO PIRES; RONI
CARVALHO FERNANDES; MARJO DENINSON CADERNUTO PEREZ
SANTA CASA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cistoprostatectomia; bcg intravesical; tumor de bexiga
Resumo:
Introdução: Aproximadamente 75 a 85% câncer de bexiga é composto de
tumores superficiais (Ta-Cis / T1), tornando-os potenciais candidatos para
terapia complementar. Desde a introdução da imunoterapia intravesical com
bacilo de Calmette-Guérin (BCG), uma diminuição na taxa de recorrência foi
observada. Relato do Caso: Paciente do sexo masculino, 53 anos, tabagista,
apresentou hematúria macroscópica indolor. Realizou ultrassonografia do
aparelho urinário a qual revelou tumoração intravesical sugestiva de neoplasia. Realizado ressecção transuretral da bexiga (RTUV) com diagnóstico
de carcinoma urotelial T1 de alto grau. Após 8 semanas foi submetido a
nova RTUV, desta vez sem recidiva ou novas lesões. Iniciou terapia adju-
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Resumo:
OBJETIVO: Analisar a relação entre as margens cirúrgicas comprometidas e o
escore de Gleason em pacientes com adenocarcinoma de próstata submetidos
à prostatectomia radical.
MÉTODOS: Duzentos e quarenta e quatro pacientes foram analisados retrospectivamente, correlacionando a presença de margens cirúrgicas comprometidas com o escore de Gleason, entre o período de fevereiro de 2008 a maio de
2013, em uma única instituição. Todos os espécimes cirúrgicos foram analisados pelo mesmo serviço de patologia.
RESULTADOS: Margens cirúrgicas comprometidas foram evidenciadas em 79
(32,3%) pacientes de um total de 244 prostatectomias radicais retropúbicas.
Foram operados 5 casos classificados como Gleason 5, todos com margens
negativas; 125 como Gleason 6, sendo 29 casos com margens positivas (23%);
93 como Gleason 7, sendo 35 casos com margens positivas (37,6%), destes 23
eram Gleason 7 (3+4) e 12 com Glesaon 7 (4+3); 16 como Gleason 8, sendo 11
com margens positivas (68,7%), e 5 casos com Gleason 9 (4+5), sendo 4 com
margens positivas (80%).
CONCLUSÃO: Observou-se, conforme a literatura, um aumento gradual na
incidência de margens cirúrgicas comprometidas proporcional à elevação do
escore de Gleason, sendo que, em casos de Gleason elevado, o comprometimento marginal chega a 80%.

POSTER LIVRE

HEMANGIOPERICITOMA RENAL: RELATO DE CASO E REVISAO DE LITERATURA
PAULO EDUARDO GOULART MARON*; JOSÉ EDUARDO VETORAZZO FILHO;
VICTOR ESPINHEIRA SANTOS; SILVIO RESSURREIÇÃO PIRES; RONI CARVALHO
FERNANDES; MARJO DENINSON CADERNUTO PEREZ
SANTA CASA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hemangiopericitoma; tumor renal; câncer urológico
Resumo:
INTRODUÇÃO: Descrito pela primeira vez em 1942 hemangiopericitoma é um
raro tumor perivascular resultante da proliferação descontrolada dos pericitos
capilares. Até 2009, apenas 42 casos dessa neoplasia envolvendo o rim foram
relatados na literatura mundial. RELATO DE CASO: Paciente de 52 anos de
idade, do sexo feminino, apresentou em novembro de 2011 aumento do volume
abdominal, hipertensão e perda de 10kg neste período. Tomografia de abdome
evidenciou formação expansiva sólido-cística, multisseptada, heterogênea, com
origem no rim direito. Foi submetida a nefrectomia radical sendo o diagnostico
de certeza confirmado por estudo anatomopatológico, análise imunohistoquímica - células tumorais positivas para vimentina, BCL2, CD99, CD 34 e negativo
para S100. DISCUSSÃO: A média de idade ao diagnóstico desta neoplasia, ao
redor de 40,3 anos, sugere que tal tumor ocorre com maior frequência em pacientes jovens do que outros tipos de carcinomas de células renais. O quadro
clínico é inespecífico. Em 66% dos casos na literatura o sintoma inicial foi de
tumoração abdominal indolor assim como o relatado neste caso. Exames de
imagem não demonstram achados específicos do tumor que possam colaborar
para o diagnóstico diferencial entre outras neoplasias renais. A técnica utilizada
para diagnostico baseia-se na coloração da hematoxilina-eosina e de prata, em
associação com imunohistoquímica utilizando anticorpos contra CD31, CD34,
CD99, S100, vimentina, citoqueratinas e antígeno de membrana epitelial (renal) e
apenas a combinação dos dois é capaz de prover o diagnóstico. Cirurgia é considerada o tratamento principal, devendo ser o mais radical possível, a fim de
evitar ressecção incompleta e recidiva. Portanto, um apropriado plano cirúrgico
associado a um estudo da arquitetura vascular tumoral (angio-TC) prévio deve
ser realizado. É importante o acompanhamento rigoroso para detectar recorrência a longo prazo. O principal fator associado ao prognóstico parece ser o
padrão histológico. Enzinger e Smith notaram sobrevida de 77% em 10 anos
nos pacientes com 0 a 3 mitoses/10 versus 29% naqueles pacientes com 4 ou
mais por campo. Foi ainda constatada importância do tamanho do tumor em
relação ao prognóstico. Em tumores menores que 6,5 cm a sobrevida em 10
anos alcançou 95% e foi de 63% para tumores maiores. CONCLUSÃO: Por ser
patologia pouco conhecida, torna-se importante relatar casos semelhantes a
fim de obtermos melhor sobrevida e manejo dos pacientes.
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CRIOTERAPIA EM TUMORES RENAIS – EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO DE
UROLOGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – CURITIBA – PR
THOMAS VALLEZI BATTAGLIA*; CARLOS EDUARDO SILVA; RAPHAEL LAHR VASCONCELLOS SAMPAIO; MAURICIO ZAMBAUDI TUNES; LUIZ EDISON SLONGO;
JOSE MAURICIO FREHSE
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Crioablação; percutânea ; tumor renal
Resumo:
OBJETIVO: A crioterapia renal é descrita como uma técnica minimamente invasiva que constitui uma alternativa para pacientes selecionados com tumores
renais de pequeno tamanho. Este trabalho relata a experiência inicial do serviço
e a aplicabilidade da técnica de crioablação de tumores.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram analisados retrospectivamente 14 pacientes
submetidos à Crioterapia Percutânea de tumor renal entre Março/2012 até
Maio/2013. Todos foram submetidos ao procedimento guiado por tomografia
computadorizada no Serviço de Urologia do Hospital Nossa Senhora das Graças, Curitiba-PR.
RESULTADOS: Foram realizados 22 procedimentos de crioablação precutânea
em 14 pacientes. A média de idade foi de 62 ± 18,42, variando entre 25 a
86 anos. Nesta amostra, dois (14,3%) pacientes eram do sexo feminino e 12
(85,7%) do sexo masculino. O tamanho médio dos tumores era de 22 ±11,8
mm, sendo que 20 (90,9%) eram T1a e 2 (9,1%) T1b. Sete (50%) pacientes
apresentavam lesão à esquerda, 3 (21,4%) à direita e 4 (28,4) com lesões bilaterais. Cinco (22,7%) lesões eram benignas (Angiomiolipoma e Oncocitoma) e 17
(77,3%) malignas. A incidência de complicações foi de 13,6%: um paciente com
hematúria e, outro paciente com hemoperitôneo e pseudoaneurisma. Ambos os
casos tratados clinicamente. Um paciente necessitou de transfusão sanguínea.
Não registrou-se nenhum óbito.
CONCLUSÃO: A Crioterapia Renal Percutânea é um método seguro, apropriada
para lesões pequenas em pacientes selecionados.
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CORRELAÇÃO ENTRE ESCORE DE GLEASON E MARGENS CIRÚRGICAS
COMPROMETIDAS EM PACIENTES SUBMETIDOS À PROSTATECTOMIA
RADICAL RETROPÚBICA
THOMAS VALLEZI BATTAGLIA*; RAPHAEL LAHR VASCONCELLOS SAMPAIO;
LEONARDO NETO WELTER; MAURICIO ZAMBAUDI TUNES; RODRIGO KETZER
KREBS; JOSE MAURICIO FREHSE
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Margem cirúrgica; escore de gleason; prostatectomia radical
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NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA: COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS EM
SERVIÇO DE RESIDÊNCIA DE UROLOGIA

CARCINOMA RENAL CROMÓFOBO COM DIFERENCIAÇÃO SARCOMATOSA
HETERÓLOGA DOS TIPOS CONDRO E OSTEOSSARCOMATOSAS: RELATO
DE CASO

RAPHAEL LAHR VASCONCELLOS SAMPAIO*; THOMAS VALLEZI BATTAGLIA;
LEONARDO NETO WELTER; MAURICIO ZAMBAUDI TUNES; LUIZ AUGUSTO BENDHACK; JOSE MAURICIO FREHSE

RICARDO CARTAXO FILHO*1; ALEXANDRE R. PAZ2; ERIC C. MIRANDA1; FÁBIO M.
DE MELO2; MARCELO F. DE SOUZA2; NATÁLIA LUDMILA C. CRUZ1

HNSG, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotripsia percutânea; complicaçôes; cálculo renal

1.FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB,
BRASIL; 2.HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor renal; carcinoma cromófobo renal; diferenciação sarcomatosa

Resumo:
OBJETIVO:
Analisar a experiência do serviço e o índice de complicações da Nefrolitotripsia Percutânea.
MATERIAL E MÉTODOS:
Foram avaliados 306 casos de cirurgia renal percutânea, entre o período de
novembro de 2004 a abril de 2013, sendo analisado idade, sexo e complicações (sangramento com necessidade de transfusão, fístula renocutânea,
fístula arteriovenosa, perfuração do sistema coletor, reintervenção cirúrgica,
hidrotórax, pefuração intestinal, conversão para laparotomia e óbito).
RESULTADOS:
Dos 306 pacientes operados, 123 (40,2%) eram do sexo masculino e 183
(59,8%) do sexo feminino. Os resultados demonstraram uma taxa de 14,38%
de complicações. Dentre elas: 24 (7,8%) sangramentos com necessidade de
transfusão, 07 (2,3%) fístula renocutânea, 05 (1,6%) fístula arteriovenosa, 03
(0,9%) perfurações de sistema coletor, 02 (0,6%) reintervenção cirúrgica e
01 (0,3%) hidrotórax. Um (0,3%) paciente evoluiu a óbito no pós-operatório
imediato por causa não urológica (Infarto Agudo do Miocárdio). Não ocorreram lesões de visceras ocas. Não foi preciso conversão para cirurgia aberta
em nenhum dos casos.
CONCLUSÃO:
A cirurgia renal percutânea é um procedimento complexo, que necessita
de experiência da equipe cirúrgica e uma adequada estrutura hospitalar,
visando um transoperatório seguro e a resolução de eventuais complicações. Comparativamente a literatura as taxas de complicações e óbitos são
semelhantes.

Resumo:
Introdução: O carcinoma renal cromófobo é um subtipo de carcinoma de células renais com prognóstico relativamente favorável e corresponde a 5,9%
destes. Caracteriza-se por células poligonais com bordas bem definidas e
citoplasma claro e/ou eosinófilo com halo perinuclear, dando um aspecto de
células vegetais. Incide preferencialmente em pacientes entre 20-40 anos.
Geralmente são detectados incidentalmente, entretanto, quando sintomáticos, apresentam-se com hematúria, dor no flanco e/ou massa palpável.
Objetivos: Este artigo relata o caso de um paciente masculino, 54 anos
encaminhado ao centro de referência no atendimento oncológico referindo
aumento do volume abdominal e hematúria há 3 meses. Apresentou exames
de imagens evidenciando volumoso processo expansivo sólido no rim esquerdo. Submetido a uma nefrectomia radical esquerda e diagnóstico histopatológico de carcinoma renal cromófobo com diferenciação sarcomatosa
heteróloga dos tipos condro e osteossarcomatosas. Evoluiu com metástases
e óbito após 4 meses do diagnóstico. Metodologia: O estudo foi realizado
por meio de consulta retrospectiva do prontuário do paciente, onde foram
colhidos os dados clínicos e evolução da patologia, bem como a conduta
realizada, confrontando com artigos já publicados sobre o tema. Resultados:
Cerca de 5% dos carcinomas de células renais sofrem diferenciação sarcomatóide e a desdiferenciação sarcomatosa heteróloga, tornando o prognóstico extremamente honeroso, com apenas 5% de sobrevida em 5 anos.
Diferenciações heterólogas dos tipos osteossarcoma, condrossarcoma e
lipossarcomatosa tem sido descritas com menos de 20 casos relatados na
literatura. Ao exame microscópico, estas áreas sarcomatóides exibem mais
amiúde uma zona de transição entre o componente carcinomatoso do tumor,
constituída por células gradualmente mais atípicas e de aspecto fusiforme/
pleomórficas adjacentes ao carcinoma renal. Conclusão: É fundamental o
reconhecimento de um carcinoma renal do tipo cromófobo, devido ao prognóstico mais favorável deste tipo de neoplasia. Contudo, na presença de
diferenciação sarcomatóide, estes tumores tornam-se extremamente agressivos com um risco elevado de metástases e óbito pela doença.

__________________________________________________________________
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O IMPACTO DO USO DE ESTATINAS NOS RESULTADOS ONCOLÓGICOS
DOS TUMORES UROTELIAIS NÃO-MÚSCULO-INVASIVOS DA BEXIGA

Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo multicêntrico com 1117 pacientes
tratados com ressecção transuretral da bexiga(RTUB) para TUNMIB entre
1996 e 2007. Analise univariada foi realizada para determinar a associação
das estatinas com recorrência da doença, progressão da doença, mortalidade câncer especifica, mortalidade global em todos os pacientes, pacientes com TUNMIB primário, pacientes tratados e não tratados com BCG.

RODRIGO DONALISIO DA SILVA*1; MATHEUS MIRANDA PAIVA2; JOSEPH J CRIVELLI1; CAROLINA DE FREITAS PIERDONA3; DAHER CESAR CHADI4; SHAHROKH
F SHARIAT5
1.WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE, NEW YORK, ESTADOS UNIDOS;
2.HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL; 3.SANTA CASA DE FRANCA, FRANCA, SP, BRASIL; 4.INSTITUTO DO CÂNCER DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 5.VIENNA
GENERAL HOSPITAL, VIENNA, ÁUSTRIA.
Palavras-chave: Câncer de bexiga; carcinoma urotelial; estatinas

Resultados: 341 pacientes(30,5%) usavam estatinas e 776(69,5%) não a
usavam. Seguimento médio de 62,7 meses(IR: 25,0-110,7), 469 pacientes(42,0%) tiveram recorrência da doença, 103(9,2%) progrediram, 50(4,5%)
de mortalidade câncer-específica e 299(26,8%) mortalidade global. Análise
univariada(tabela 1) o uso de estatinas não está associado com nenhuma
das variáveis analisadas(p>0,05 para todas). No subgrupo analisado, o uso
de estatina também não esteve associado com prognostico nos pacientes com TUNMIB primário ou pacientes que não receberam BCG(p>0,05
para as 4 variáveis). Uso de estatina não está associado com resposta ao
BCG(p>0,05 para 4 variáveis)

Resumo:
Objetivo: Determinar o impacto do uso de estatinas nos resultados oncológicos de pacientes com tumores uroteliais não-músculo-invasivo da
bexiga(TUNMIB) e avaliar o efeito do uso das estatinas na eficácia do tratamento intravesical com bacilo de Calmette-Guérin(BCG).

Tabela 1. Análise univariada dos resultados oncológicos de 3 subgrupos de pacientes com TUNMIB tratados com
RTUB estratificados de acordo com uso de estatinas.
Progressão da
Doença

Recorrência da Doença

Mortalidade
Cancer-específica

Mortalidade
Global

Uso de
Estatinas

HR (95%CI)

p

HR (95% CI

p

HR (95%CI)

p

HR(95%CI)

p

No
Yes

Referencia
1,08 (0,891,31)

0,41

Referencia
0,99 (0,661,51)

0,97

Referencia
1,23(0,692,19)

0,49

Referencia
1,14(0,891,44)

0,30

Primario
(n=931)

No
Yes

Referencia
1,15 (0,931,41)

0,20

Referencia
0,99 (0,61,61)

0,98

Referencia
1,27(0,642,532)

0,49

Referencia
1,15(0,891,48)

0,30

BCG
(n=300)

No
Yes

Referencia
0,92 (0,601,42)

0,72

Referencia
0,80(0,32,15)

0,66

Referencia
0,55(0,122,50)

0,44

Referencia
1,07(0,572,02)

0,30

Total
(n=1117)

Conclusão:
Usuários de estatinas não apresentam evolução oncológica diferente dos
não usuários desta. O uso de estatina não afeta a eficácia do tratamento

adjuvante com BCG. Sugerimos que não haja qualquer modificação ou suspensão do uso de estatinas em pacientes com TUNMIB.
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CRIOABLAÇÃO LAPAROSCÓPICA PARA TUMORES RENAIS T1A E T1B:
ANÁLISE DE RESULTADOS

DIFICULDADES ANATOMOPATOLÓGICAS EM MASSAS RENAIS APÓS
CRIOABLAÇÃO RENAL

DENVER HEALTH MEDICAL CENTER, DENVER, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Crioablação; crioterapia; tumor renal

DENVER HEALTH MEDICAL CENTER, DENVER, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Crioablação; crioterapia; tumor renal

Resumo:

Resumo:

Objetivos: Avaliamos as características demográficas, complicações, anatomopatológico e função renal dos pacientes submetidos crioablação renal
laparoscópica CRL para tumores T1a e T1b, visto que a CRL não tem papel
definido em tumores T1b.
Métodos: Estudo retrospectivo de 140 pacientes submetidos a CRL entre Abril 2003 a Fevereiro 2013 em um único centro. Tamanho tumoral foi
mensurado por tomografia. Pacientes foram estratificados pelo tamanho do
tumor(T1a x T1b) e os resultados pós-operatórios comparados. Variáveis estudadas foram análise demográfica, escore Clavien III-IV, anatomopatológico, resultados cirúrgicos e função renal a curto e médio prazo.
Resultados: Total de 125 pacientes T1a e 15 pacientes T1b tratados com
CRL. Tamanho tumoral medio foi de 2,49cm para grupo T1a e 4,34cm no
grupo T1b(p<0,001). Lesões malignas foram menor no grupo T1a que no
grupo T1b(tabela 1). Não houve recorrência no grupo T1a e somente 1 no
grupo T1b(p=0,128). Não houve diferença significativa no tempo cirúrgico
entre os grupos (p=0,35). Se nescessário conversões foram convertidos para
nefrectomia parcial laparoscópica com exceção de 1 tumor T1b em que foi
realizado nefrectomia radical. Houve mínima mudança na função renal apos
a crioablação nos 2 grupos.

Objetivo: Avaliar a aplicação clínica e a segurança do diagnostico histopatológico de biopsias de massas renais realizadas após crioablação.
Métodos: Realizamos uma análise retrospectiva de pacientes submetidos a
crioablação laparoscópica de massas renais entre 2007 e 2011 no hospital
Denver Health, Denver-CO, EUA. A biópsia das massas renais foram realizadas entre o primeiro e o Segundo ciclo de congelação. Os exames anatomopatológicos foram realizados e seus resultados descritos.
Resultados: Um total de 69 biopsias foram realizadas no período. A média de idade dos pacientes foi de 57,9 anos e tamanho médio do tumor
de 2,6cm. Resultados dos exames anatomopatológicos estão relatados na
tabela 1. Aproximadamente 75% das biopsias tiveram um diagnóstico conclusivo. A identificação de parênquima renal teve o maior diagnóstico de
certeza enquanto carcinoma de células renais teve maior taxa de dúvida.
Nos anatomopatológicos em que ocorreram dúvidas, a identificação do grau
de Fuhrman contribuiu com 73% das dúvidas. Diferenciação entre Fhurman
1 e 2 foi responsável por 92,9% destes casos e o restante em diferenciar entre Fuhrman 2 e 3. Outras dificuldades foram diferenciar entre os subtipos de
carcinoma de células renais, papilar versos oncocitoma e adenoma versos
tumor maligno.

Tabela 1. Resultados intra e pós-operatórios
T1a

T1b

Numero de pacientes

125

15

Tumores malignos (%)

57 (46.3%)

12 (70.6%)

Recorrência (%)
Tempo operatório, min

Tabela 1. Diagnóstico de certeza no exame anatomopatológico.

p
0.073

Anatomopatológico

N

Certeza

%

Inconclusivo

%

69

51

73.9%

18

26.1%

19

95.0%

1

5.0%

0 (0.0%)

1 (5.6%)

0.128

Total

78.14±33.2

84.5±18.7

0.350

Parenquima Renal

20

Probes utilizados

2.92

3.14

0.327

CCR

37

21

56.8%

16

43.2%

Conversões (%)

3 (2.4%)

2 (11.1%)

0.122

CCR Células Claras

25

14

56.0%

11

44.0%

Complicações Clavien III-V

2 (1.6%)

1 (5.6%)

0.290

CCR Papilar

12

7

58.3%

5

41.7%

ΔeTFG (12 meses)

0.0 [0.0-5.5]

0.0 [0.0-0.0]

0.256

ΔeTGF (24 meses)

0.0 [-4.5-0.0]

0.0 [-8.8-0.0]

0.267

Oncocitoma

5

4

80.0%

1

20.0%

Conclusão: CRL e uma boa alternativa de tratamento para pacientes com
tumores renais T1b que não são candidatos a cirurgia ou naqueles em que
deseja-se preservar a função renal. A pesar da complexidade dos tumores
renais T1b, a ablação pode ser realizada com sucesso com baixas taxas de
recorrência utilizando a CRL. O tratamento dos tumores T1b com CRL pode
aumentar as taxas de conversão. Futuros estudos são necessários para elucidar o papel da crioablação em tumores maiores e possivelmente avaliar a
possibilidade de crioablação sequencial nestes tumores.
__________________________________________________________________

Conclusão: Embora tenhamos alguns resultados inconclusivos no exame
anatomopatológico apos crioablação, a maioria foi em diferenciar tumores
de baixo grau. Diferenciar estes tumores de baixo grau pode não ter relevância clinica visto que a conduta pós-operatória e a mesma. Portanto, realizar
biopsias de massas renais apos o congelamento otimiza o tratamento reduzindo o risco de implante de células tumorais no trajeto da agulha enquanto
tem uma relevância clinica pequena nas analises anatomopatológicas.
_________________________________________________________________
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IMPACTO ONCOLÓGICO DO USO DE ESTATINA EM PACIENTES COM
CARCINOMA UROTELIAL DA BEXIGA TRATADOS COM CISTECTOMIA
RADICAL
RODRIGO DONALISIO DA SILVA*1; MATHEUS MIRANDA PAIVA2; SARA LICHTI
MARTINS PAIVA3; CAROLINA DE FREITAS PIERDONA4; DAHER CESAR CHADI5;
SHAHROKH F SHARIAT6
1.WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE, NEW YORK, ESTADOS UNIDOS;
2.HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL; 3.HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA, TAUBATÉ, SP,
BRASIL; 4.SANTA CASA DE FRANCA, FRANCA, SP, BRASIL; 5.INSTITUTO
DO CÂNCER DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 6.VIENNA GENERAL HOSPITAL, VIENNA, ÁUSTRIA.
Palavras-chave: Carcinoma urotelial; cistectomia radical; estatinas
Resumo:
Introdução: Avaliar o impacto nos resultados oncológicos de pacientes com carcinoma urotelial de bexiga(CUB) tratados com cistectomia radical(CR).
Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo multicêntrico envolvendo 1502 pacientes tratados com CR e linfadenectomia pélvica por CUB sem tratamento
neoadjuvante. Realizamos análise univariada e multivariada para associação da
estatina com recorrência da doença e mortalidade câncer-específica.
Resultados: 642(42,7%) dos pacientes eram usuários de estatinas. Com seguimento médio de 34 meses, 509 pacientes(33,9%) apresentaram recorrência e
402(26,8%) morreram de CUB. Análise univariada está representada na tabela
1. Na análise multivariada o uso de estatina não é fator independente associado
com recorrência da doença(p=0,66) e mortalidade câncer-especifica(p=0,68).
Tabela 1. Analise univariada predizendo recorrência da doença e mortalidade
câncer-especifica em 1502 pacientes tratados com cistectomia radical por CUB

Mortalidade
Câncerespecífica

Recorrência
Características

HR

P

HR

95% IC

P

Idade(continuo)

1.00 1.00-1.01

95% IC

0.05

1.01

1.00-1.02

0.002

Sexo Feminino

1.69 1.39-2.04

<0.001

1.77

1.44-2.19

<0.001

IMC(continuo)

1.04 1.02-1.06

<0.001

1.04

1.02-1.06

<0.001

Uso de Estatina

1.22 1.03-1.46

0.02

1.26

1.04-1.54

0.018

Tabagismo
Nunca
Ex-Tabagista
Tabagista

1.41 1.08-1.82
1.56 1.20-2.04

0.004
0.01
0.001

1.40
1.54

1.05-1.88
1.15-2.08

0.01
0.21
0.004

Estadio patológico
pT0-pTa-pTis-pT1
pT2
pT3-pT4

2.62 1.94-3.54
5.58 4.26-7.31

<0.001
<0.001
<0.001

2.69
6.49

1.88-3.85
4.73-8.92

<0.001
<0.001
<0.001

Alto Grau

3.17 1.98-5.06

<0.001

4.54

2.22-9.25

<0.001

Margem Cirúrgica Positiva

4.05 3.11-5.27

<0.001

5.37

4.07-7.07

<0.001

Invasão Linfovascular

2.96 2.48-3.52

<0.001

3.07

2.53-3.74

<0.001

Cis Concomitante

0.90 0.75-1.07

0.25

0.85

0.69-1.04

0.12

Acometimento Linfonodal

3.29 2.75-3.94

<0.001

3.52

2.88-4.30

<0.001

Quimioterapia Adjuvante

3.05 2.55-3.65

<0.001

2.33

1.90-2.87

0.001

Conclusão: Uso de estatinas associado a um maior risco de recorrência da
doença e mortalidade câncer-especifica na analise univariada, mas não é
fator independente para recorrência e progressão na analise multivariada.
Baseado nestes resultados os autores não recomendam suspensão ou alteração no uso de estatinas nos pacientes com CUB de alto risco a serem
tratados com CR.
_________________________________________________________________
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ESTUDO COMPARATIVO SOBRE A ASSOCIAÇÃO DE SÍNDROME
METABÓLICA EM IDOSOS E OS SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR.
GILBERTO OLIVEIRA OLIVEIRA VIANNA FILHO*; LUIZ CLAUDIUS PEREIRA COSTA; RENATO BALDO BALDO BATISTA; EDUARDO JERONIMO OLIVEIRA JUNIOR;
MIRIAM DAMBROS; SERGIO BISOGNI
HOSPITAL MUNICIAL DR MARIO GATTI, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Sindrome metabólica; sintomas urinários do trato urinário
inferior; diabetes melittus
Resumo:
Objetivo: Determinar a associação de síndrome metabólica e os sintomas do
trato urinário inferior em um grupo de idosos. Material e Métodos: Trata-se
de um estudo clínico observacional, comparativo. A amostra de participantes
deste estudo compreendeu 62 indivíduos do sexo masculino, com idade de
60 anos ou mais, captados nas unidades de saúde básica do município de
Campinas-SP. Os participantes foram divididos em dois grupos: Grupo I –
Homens com diabetes mellitus tipo II e Grupo II – Homens sem diabetes
mellitus tipo II. Os dados foram coletados na forma de questionários, ficha
de acompanhamento nutricional, dados antropométricos, exames laboratoriais e questionário de sintomas do trato urinário. Resultados: Os dois grupos
foram caracterizados como estatisticamente semelhantes nos itens idade,
renda mensal, escolaridade, dados antropométricos e recordadório alimentar (p>0,05 – teste t de student). Em relação aos sintomas do trato urinário
inferior, a média no Grupo I foi 14,12 e no grupo II foi de 7,32 (p<0,05).Conclusão: A síndrome metabólica, no caso representada pelo diabetes mellitus
tipo II está relacionado ao escore internacional de síntomas prostáticos na
população de idosos.‹‹

IMC: Índice de Massa Corporal; Cis: Carcinoma in situ
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dois grupos que receberam Dutasterida (n= 24) ou Placebo (n= 25). Os pacientes foram avaliados clinicamente a cada trimestre e, ao final de 12 meses,
submetidos à novos exames laboratoriais, re-biópsia prostática e análises
imunohistoquímicas. Os resultados demonstraram significativa redução do
volume prostático no grupo Dutasterida em relação ao Placebo. Aumento
significativo dos níveis séricos de estradiol foi observado no Grupo Dutasterida em relação ao Placebo. Já os níveis séricos de testosterona não
apresentaram diferença estatística entre os grupos. Aumento significativo
das imunorreatividades para os receptores androgênico (AR) e estrogênico
beta (ERβ) foi verificado no grupo Dutasterida em relação ao Placebo. Em
contraste, a imunorreatividade do receptor estrogênico alfa (ERα) foi significativamente menor no grupo Dutasterida em relação ao Placebo. Os índices apoptóticos e proliferativos foram significativamente maiores no grupo
Dutasterida em relação ao Placebo, porém com predomínio do processo
apoptótico. Assim, pode-se concluir que a dutasterida levou à alterações
no balanço dos hormônios sexuais esteróides e distintas imunorreatividades
dos seus receptores, os quais se correlacionaram com a redução do volume
prostático. A ativação do ERβ e diminuição do ERα foi concomitante com o
predomínio do processo apoptótico, indicando a importância da via de sinalização estrogênica nos mecanimos de ação da dutasterida. Também, estes
achados indicaram efeito antiproliferativo da dutasterida no tecido prostático
normal, envolvendo os hormônios sexuais e seus receptores.

SINGLE PORT RETROPERITONEAL RENAL BIOPSY: A LESS INVASIVE
TECHNIQUE FOR SAMPLING RENAL TISSUE
FLÁVIO VASCONCELOS ORDONES*; PAULO ROBERTO KAWANO; HAMILTO
AKIHISSA YAMAMOTO; RODRIGO GUERRA SILVA; CARLOS MARCIO NOBREGA
JESUS; JOÃO LUIZ AMARO
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA -UNESP- FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - DEPARTAMENTO DE UROLOGIA, BOTUCATU, SP,
BRASIL.
Palavras-chave: Single port; biopsy; videolaparoscopic
Resumo:
Introduction and Objective: Percutaneous needle biopsy is the most widely
used method of sampling renal parenchyma. However, it has absolute and
relative contraindications such as solitary kidney, uncontrolled arterial hypertension, hemostasis disorders, renal artery aneurysm, percutaneous needle
renal biopsy failure and morbid obesity. Bleeding and inadequate amount
of renal tissue for diagnosis are not infrequent, and are potential disadvantages of this procedure. Moreover, children may not cooperate and general
anesthesia may be required. In this setting, open and laparoscopic renal approaches are well established alternatives. In search for a minimally invasive
alternative technique, we describe our initial experience with a Single Port
Retroperitoneal Renal Biopsy (SPRRB).
Methods: Between January and April 2013, five children underwent SPRRB
in our hospital. A single 1.5 cm incision was performed under the 12th rib at
midaxillary line, and a 12mm trocar was inserted. A nephroscope was used
to identify the kidney and dissect the perirenal fat. After lower pole exposition, a laparoscopic biopsy forceps was introduced through the nephroscope
working channel to collect a renal tissue sample. Surgical time, estimated
blood loss, hospital stay, complications, number of glomeruli present in the
specimen and most common diagnosis will be described.
Results: SPRRB was successfully performed in all cases. The mean operative time was 32 minutes, and mean estimated blood loss was less than 10
milliliters. The hospital stay of all patients was two days because they were
discharged at second postoperative day, after remaining at rest for 24 hours
after the procedure. The average number of glomeruli present in the specimen was 31. The histopathological findings showed focal proliferative lupus
glomerulonephritis in two cases, diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis in another two and Henoch-Schönlein purpura nephritis in one child.
Conclusion:SPRRB in children is a simple, safe and reliable alternative to
open and videolaparoscopic approaches. In our hospital, laparoscopy is the
procedure of choice for children and the SPRRB is a less invasive management for these patients, through a single incision and with very good results
and minor pain. The ease for urologists in using common equipments and
the possibility of the surgeon controlling both the camera and laparoscopic
scissor/biopsy grasper are other clear advantages of this alternative method.
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SINTOMAS PROSTÁTICOS E ATIVIDADE FÍSICA - ESTUDO DE INTERVENÇÃO
HENRIQUE RIBEIRO ISAACSSON*; LARISSA ROSA; TATIANE MORGANA DA SILVA; VICTORIA SILVEIRA DE CARVALHO; RAUL FLORIO REAL; DAIANA REGINA
SCHEID
UFPEL, PELOTAS, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Sintomas prostáticos; ipss; atividade física
Resumo:
Título: Sintomas Prostáticos e Atividade Física - Estudo de Intervenção
Autores: Henrique R Isaacsson; Larissa Rosa; Tatiane M. da Silva; Victoria S.
de Carvalho; Raul F. Real; Daiana R. Scheid
Instituição: Universidade Federal de Pelotas (Pelotas-RS)
Introdução: A atividade física é fator determinante para prevenção e tratamento de várias patologias. Uma maneira fácil e objetiva de avaliar o grau de
atividade física de um indivíduo é através da contagem do número de passos
diários. Alguns estudos de literatura internacional têm relacionado positivamente a atividade física e a melhora dos sintomas urinários.
Objetivos: Relacionar o incremento na atividade física e a melhora dos sintomas prostáticos.
Métodos: Foram recrutados na comunidade 30 homens com idade entre 55
e 70 anos, sem tratamento prévio urológico, e que não utilizassem qualquer
medicação com potencial de influenciar na micção. Eles foram divididos
aleatoriamente em dois grupos, para ambos os grupos foram fornecidos
pedômetros, equipamento que conta os passos. Também foram submetidos
a avaliação do escore internacional de sintomas prostáticos. Ao grupo controle foi orientado apenas anotar o número de passos diários durante todo
tempo do estudo, e retornar em 60 dias. Ao grupo intervenção foi orientado
anotar o numero de passos durante uma semana e retornar no oitavo dia.
Ao retornarem foram orientados a tentar aumentar gradualmente a média de
passos até atingir um incremento 1000 passos/dia em relação ao basal. No
sexagésimo dia ambos os grupos foram reavaliados com questionário de
sintomas prostáticos e balanço da contagem dos passos.
Resultados: O grupo intervenção apresentou um aumento médio de 820
passos/dia, enquanto que o grupo controle aumentou apenas 134 passos/
dia. Na verificação do escore internacional de sintomas prostáticos houve
melhora do escore do grupo intervenção apesar da diferença não ser estatisticamente significativa entre ambos os grupos.
Conclusões: O estudo demonstrou uma tendência de melhora com a intervenção. Possivelmente um projeto com maior número de participantes e
maior poder estatístico, no futuro, poderá comprovar que a atividade física
melhora os sintomas prostáticos.
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EFEITOS DA DUTASTERIDA SOBRE OS HORMÔNIOS SEXUAIS ESTERÓIDES E SEUS RECEPTORES NO TECIDO PROSTÁTICO HUMANO
NORMAL
JOÃO CARLOS CARDOSO ALONSO*; PATRICK VIANNA GARCIA; WAGNER EDUARDO MATHEUS; UBIRAJARA FERREIRA; FABIANO ANDRE SIMOES; WAGNER
JOSÉ FÁVARO
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Próstata; neoplasia; hormônios sexuais esteróides
Resumo:
‹‹Os inibidores da 5α-redutase exercem importantes efeitos no tecido prostático, os quais envolvem a redução do PSA, volume prostático e sintomas
obstrutivos prostáticos. Contudo dúvidas persistem quanto aos seus efeitos
na próstata de homens com baixo risco para o desenvolvimento de câncer.
Assim, o presente estudo analisou os efeitos morfofisiológicos da dutasterida, um inibidor da 5α-redutase, no tecido prostático normal, envolvendo o
balanço dos hormônios sexuais esteróides e seus receptores, bem como os
índices apoptótico e proliferativo. Este estudo foi prospectivo, duplo cego
e randomizado, que avaliou 49 homens com idade entre 45 e 70 anos, sem
alteração ao exame digital da próstata, assintomáticos e com dosagem de
PSA entre 2,5 e 4,0 ng/mL. Os pacientes foram submetidos à biópsia de
próstata e, uma vez excluída neoplasia prostática, foram randomizados em

Fonte de Financiamento: Nenhuma
Conflito de Interesse: Nenhum
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ered benign. The PB protocol included a standard 10 core biopsy. Prostate
MRS regions were identified and localized independently into 10 regions
compatible with the biopsy regions
RESULTS: 25 patients were excluded from analysis for incomplete data.
MRS of the prostate was found to have: SN – 86%, SP – 34%, PPV – 38%,
and NPV – 84% with Cohen’s kappa for measure of agreement (k) of 0.15
(p<0.002). Further analysis showed that the addition of PSA or digital rectal
exam findings did not change the MRS versus PB data.
CONCLUSIONS: Our data suggests that MRS does not provide a strong
measure of agreement with the results of biopsy. However, MRS provides
high NPV for determining the absence of prostate cancer on imaging. This
could make MRS a potential method to save some patients unnecessary PBs
by improving future technology and image interpretation.

POSTER LIVRE

IN PATIENTS WHO UNDERWENT RADICAL PROSTATECTOMY, THE PREOPERATIVE 3-TESLA MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY WITHOUT RECTAL COIL IS ASSOCIATED WITH HIGH SPECIFICITY
LUKAS MANKA*1; DANY JAN YASSIN1; SAMMEER CHOPRA2; LUCAS GONCALVES PRADO1; AKSAM YASSIN3; PETER HAMMERER1
1.ACADEMIC HOSPITAL BRAUNSCHWEIG, BRAUNSCHWEIG, ALEMANHA; 2.MAIMONIDES MEDICAL CENTER, NEW YORK, ESTADOS UNIDOS; 3.DRESDEN INTERNATIONAL UNIVERSITY, HAMBURG, ALEMANHA.
Palavras-chave: 3-tesla magnetic resonance spectroscopy; prostate cancer;
diagnostic
Resumo:
INTRODUCTION & OBJECTIVE: We evaluated the sensitivity (SN), specificity (SP), positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV)
of magnetic resonance spectroscopy (MRS) of the prostate for differentiation of cancer from healthy tissue in comparison to the pathology of radical
prostatectomy (RP). We also evaluated if MRS could predict the upgrading
of prostate cancer that occurs when comparing the prostate biopsy to the
pathology of RP. We evaluated if MRS could predict the staging and positive
surgical margins (PSMs).
METHODS: 36 patients underwent RP. They underwent pre-operative MRS
with external surface coils and transrectal ultrasound-guided prostate biopsy. All MRS lesions suspicious for cancer were identified in 10 regions
compatible with the pathology of RP
RESULTS: MRS was found generally to have: SN – 82%, SP – 42%, PPV
– 56%, and NPV – 72% with Cohen’s k of 0.24 (p<0.112). For the specific
localization of the prostate cancer, the k score range for regional agreement
between MRS and RP was 0.16 – 0.40. MRS didn’t predict grading, staging
or PSMs
CONCLUSIONS: Our data suggests that MRS of the prostate provides a
high specificity of the presence of cancer in specific regions of the prostate.
However, it didn’t predict staging or positive surgical
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NEFRECTOMIA PARCIAL VIDEOLAPAROSCOPICA EM TUMOR RENAL
HILAR
GUSTAVO PEÇANHA VIEIRA*; JOSÉ COCISFRAN ALVES MILFONT; VICTOR TEIXEIRA DUBEUX; LUCILIO MEDEIROS
UROTECH, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Laparoscopia; nefrectomia parcial; tumor hilar
Resumo:
RESUMO
INTRODUÇÃO: A nefrectomia parcial ( NPL )para o tratamento de tumores
renais é um desafio na prática urológica. Inicialmente, sua indicação limitavase a pacientes com tumores renais bilaterais ou com tumor em rim único.
Atualmente, constitui uma alternativa vantajosa mesmo em pacientes com
o rim contralateral normal. Estas indicações tem sido cuidadosamente expandidas a pacientes com tumores que infiltram o parênquima até o sistema
coletor ou até o seio renal, tumores completamente intrarrenais, tumores
que atingem o hilo, tumores em rins solitários Nos casos de nefrectomia
parcial os estudos mostram resultados comparáveis a nefrectomia radical
em termos de sobrevida em tumores menores de 4 cm, demonstrando uma
terapia efetiva a longo prazo para pacientes com carcinoma renal localizado, quando é necessário levar em consideração a função renal. Com o
desenvolvimento da técnica laparoscópica na realização de procedimentos
urológicos , a nefrectomia parcial tem sido capaz de reproduzir os princípios
e os resultados da cirurgia aberta mantendo os resultados oncológicos e de
preservação do parênquima renal, agregando as vantagens de uma técnica
minimamente invasiva.
OBJETIVO: DEMONSTRAR A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NEFRECTOMIA PARCIAL EM TUMORES HILARES PEQUENOS.
MÉTODOS: Avaliamos retrospectivamente os prontuários dos pacientes
submetidos a nefrectomia parcial videolaparoscópica em tumores hílares
entre 2006 e 2013.
RESULTADOS: Foram realizadas 10 cirurgias de nefrectomia parcial em pacientes com tumores < 4cm , sendo evidenciada a impossibilidade de realização em apenas 1 caso no qual o paciente apresentava artéria renal única
diretamente envolvida pela lesão.
CONCLUSÃO: Alguns problemas podem aumentar a dificuldade técnica da
NPL, como obesidade mórbida e número de tumores ( < 2 ). Pacientes com
deficiência de coagulação e disfunção plaquetária devem ser abordados
com precaução. Doença renovascular ou presença de stent na artéria renal
representam risco de lesão da camada íntima do vaso durante o clampeamento. Talvez alguns anos atrás a presença de lesão hilar representassem
contraindicação a NPL, porém nos dias de hoje levando em consideração a
técnica , experiência do cirurgião e tamanho da lesão, apesar de desafiante,
a NPL pode e deve ser realizada.
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IN PATIENTS INDICATED FOR PROSTATE BIOPSY, THE 3-TESLA MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY WITHOUT RECTAL COIL IS ASSOCIATED WITH HIGH NEGATIVE PREDICTIVE VALUE
LUKAS MANKA*1; DANY JAN YASSIN1; SAMMEER CHOPRA2; LUCAS GONCALVES PRADO1; AKSAM YASSIN3; PETER HAMMERER1
1.ACADEMIC HOSPITAL BRAUNSCHWEIG, BRAUNSCHWEIG, ALEMANHA; 2.MAIMONIDES MEDICAL CENTER, NEW YORK, ESTADOS UNIDOS; 3.DRESDEN INTERNATIONAL UNIVERSITY, HAMBURG, ALEMANHA.
Palavras-chave: Prostate cancer; predictive value; diagnostic
Resumo:
INTRODUCTION & OBJECTIVE: Current indications for prostate biopsy (PB)
include mostly men with elevated or accelerated prostate specific antigen
(PSA). However, the yield remains low with many PBs negative for cancer.
There is a need to improve selection for PB. We evaluate the sensitivity (SN),
specificity (SP), positive predictive value (PPV), and negative predictive value
(NPV) of proton magnetic resonance spectroscopy (MRS) of the prostate with
external surface coil at 3T for differentiation of cancer from healthy tissue.
METHODS: Data were collected from 249 patients who had an indication
for transrectal ultrasonography (TRUS)-guided PB. Patients underwent MRS
and then TRUS-guided PB. MRS regions with high choline signal were considered suspicious for cancer and those with high citrate signal were consid-
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IMPACTO DO TRATAMENTO CLÍNICO DA HIPERPLASIA PROSTÁTICA
BENIGNA NOS EFEITOS COLATERAIS DA BIÓPSIA TRANSRETAL DE
PRÓSTATA
MARINA ZAMUNER*1; CIRO EDUARDO FALCONE2; ARNALDO AMSTALDEN
NETO2; LUIS ALBERTO MAGNA3; FERNANDES DENARDI3; LEONARDO OLIVEIRA
REIS3
1.PUCCAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.HMMG, CAMPINAS, SP, BRASIL;
3.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Biópsia de próstata; tratamento clínico; efeito colateral
Resumo:
INTRODUÇÃO: A biópsia prostática não está livre de efeitos colaterais e
complicações. O tratamento clínico da hiperplasia prostática benigna (HPB)
interfere no metabolismo e tônus do tecido prostático. Não há estudos da
interferência do tratamento clínico da HPB nos efeitos colaterais da biópsia
prostática.
OBJETIVOS: Testamos a hipótese de que o uso de alfa bloqueadores e/ou
inibidores da 5alfaredutase possa atenuar os efeitos colaterais e complicações da biópsia.
MÉTODOS: Pacientes submetidos a biópsia prostática, pelo mesmo examinador, em sextantes com 12 fragmentos, foram avaliados com relação
a efeitos colaterais através de questionário específico no 15o dia pós biópsia e analisados conforme o uso de alfa bloqueadores e/ou inibidores de
5alfaredutase por mais de 6 meses. Foi utilizada ainda escala visual de dor
durante e após o procedimento (0-10).
RESULTADOS: Dentre 190 pacientes analisados, idade média de 64,2 anos,
135 não faziam tratamento clínico da HPB, 43 usavam alfabloqueadores ou
inibidores da 5alfaredutase e 12 usavam ambos. A biópsia foi positiva em
42 (22%), os critérios de Gleason foram: 3+3 em 20 (10%); 3+4 ou 4+3 em
11 (6%); 3+5 ou 4+4 em 11 (6%). No 15o dia pós biópsia, dor ocorreu em
20 (10%) pacientes, febre em 5 (3%), hematúria em 77 (40%), uretrorragia
em 20 (10%), hemospermia em 53 (28%) e hematoquesia em 23 (12%). Não
houve correlação entre efeitos colaterais da biópsia e tratamento clínico
da hiperplasia prostática, seja incluindo alfa bloqueadores, inibidores da
5alfaredutase ou ambos (p> 0.05).
CONCLUSÕES: A biópsia de próstata é acompanhada de um número significativo de efeitos colaterais, especialmente hemorrágicos, mesmo após o
15o dia. Não houve impacto significativo do tratamento clínico da hiperplasia
prostática benigna nos efeitos colaterais da biópsia transretal de próstata,
seja com alfa bloqueadores e/ou inibidores de 5alfaredutase. Este estudo
é pioneiro e maiores casuísticas são necessárias para confirmar nossos resultados.
_________________________________________________________________
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PANCREATITE COMO COMPLICAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE DE TUMOR VESICAL
EDUARDO JERONIMO OLIVEIRA JUNIOR*; GILBERTO OLIVEIRA OLIVEIRA VIANNA FILHO; RODRIGO DOS SANTOS SILVA; RICARDO DESTRO SAADE; FÁBIO
THADEU FERREIRA; SERGIO BISOGNI
HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cisplatina; tumor vesical; pancreatite
Resumo:
Eduardo J. Oliveira Jr.; Gilberto O. Vianna; Rodrigo S. Silva; Fabio Thadeu;
Ricardo Saad; Sergio Bisogni.
Hospital Municipal Dr. Mario Gatti (Campinas – SP)
Introdução - O carcinoma urotelial invasivo de bexiga é uma doença potencialmente letal, requer tratamento agressivo e menos de 15% dos pacientes
sobrevivem dois anos se não tratados, sendo a cistectomia radical o tratamento de escolha para tumor de bexiga com invasão da camada muscular. O
carcinoma urotelial de bexiga tem uma alta taxa de resposta a vários esquemas de quimioterapia combinada tendo por base a cisplatina, com o objetivo
de melhorar os índices de recidiva local e sobrevida.

Objetivo - Relatar caso de pancreatite como complicação da quimio neoadjuvante com cisplatina para tumor vesical, pT2.
Método - Prontuário médico
Relato - Relato a evolução de pancreatite grave tardia pós quimio neoadjunvante com cisplatina e gencitabina para neoplasia vesical pT2. No qual o
paciente P.P.F. 66 anos com diagnóstico de tumor vesical após episódios de
hematúria macroscópica, submetido à USG abdominal com lesão vegetante
em parede lateral esquerda de quatro cm, realiza RTU vesical. Anátomo
patológico carcinoma urotelial não papilífero com diferenciação escamosa,
grau III, pT2. Encaminhado para oncologia para quimioterapia neoadjuvante
com cisplatina e gencitabina, 5 ciclos, sem intercorrências. Realizado cistoprostatectomia + linfadenectomia ilíaca obturatória + Bricker, sem intercorrências. Anátomo da peça cirúrgica pT3N0Mx, carcinoma urotelial não
papilífero, infiltrativo da bexiga até gordura perivesical. Paciente em retorno
ambulatorial sem alteração significativa evolui com alteração mental, icterícia, dor abdominal, vômitos e queda do estado geral após 45 dias da cirurgia,
submetido à tomografia abdominal no qual relatou alteração pancreática importante compatível com pancreatite necro hemorrágica, paciente evoluindo
com insuficiência hepática e óbito em duas semanas. Paciente sem outros
fatores no qual poderia desencadear pancreatite e sendo relatada na literatura como complicação pós cisplatina a pancreatite com evolução tardia.
Conclusão - A quimio neoadjuvante com cisplatina tem comprovada sua
eficácia na melhora da sobrevida, mas a mesma não é isenta de complicações graves como a pancreatite.
_________________________________________________________________
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LINFOMA PRIMÁRIO DE TESTÍCULO: RELATO DE UM CASO E REVISÃO
DE LITERATURA.
RENATA SPAGNOLI FERRARI*; FERNANADO FERREIRA GOMES FILHO; LUCAS
FORNAZIERI; FLÁVIO VASCONCELOS ORDONES
UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Linfoma; primário; testículo
Resumo:
Introdução: Linfoma primário de testículo é uma doença rara, com maior
incidência a partir dos 60 anos, perfazendo 2% dos tumores testiculares.
Apresenta-se como massa testicular, indolor e crescimento rápido. Pode ser
confundido com orquiepididimite aguda. Fato determinante para diagnóstico
diferencial seria a falta de resposta ao tratamento clínico convencional. Diagnóstico é confirmado após orquiectomia por via inguinal, sendo o mais
comum linfoma difuso de grandes células B.
Relato do caso: Paciente, masculino, 67 anos ,com aumento volume testicular direito há alguns meses, tratado inicialmente com antibiótico,porém,sem
melhora. US inicial sugestivo de orquiepididimite. Optou-se por internação e tratamento prolongado com antibiótico endovenoso. Durante
seguimento,houve aumento da massa testicular.Novo US confirmou aumento das dimensões da massa e suspeita de neoplasia. Optou-se por
orquiectomia radical por via inguinal. Anatomopatológico revelou linfoma
difuso de grandes células B com infiltração cordão espermático, túnica
albugínea e epidídimo, além marcadores Ki-67, Bcl-2 e MUM-1 positivos. Estadiamento realizado com TC de abdome, demonstrou volumosa
massa,densidade de partes moles no retroperitôneo a direita , que se entendia desde a loja supra renal até região inguinal.Paciente submetido a 2
ciclos de quimioterapia com rituximabe, cliclofosfamida, doxorrubicina e
prednisona(R-CHOP),com boa evolução .Encontra-se em acompanhamento
clínico .
Discussão:Em casos semelhantes ao nosso cuja história inicial revela aumento de volume testicular, na ausência de resposta com ATB convencional
e cuja biopsia de medula demonstre baixa atividade proliferativa para linfoma, deve-se pensar no diagnóstico de linfoma primário de testículo .
Trata-se doença rara , taxa sobrevida média 24 meses e de recidiva sistêmica bastante alta, podendo chegar até 50 %, muitas vezes acometendo o
SNC e testículo contralateral. Por isto, além do tratamento quimioterápico,
deve-se associar radioterapia escrotal .
Conclusão:Nos casos de linfoma de testículo sem invasão sistêmica e com
baixa atividade na biopsia de medula , deve-se suspeitar de tumor primário
de testículo. Como tratamento,quimioterapia sistêmica e radioterapia local
são necessárias.Adotando assim, postura bastante agressiva no tratamento
deste tipo de patologia.
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nóstica e terapêutica dos pacientes. Entretanto, não há consenso em se indicar revisão de lâminas antes do tratamento definitivo no câncer de próstata.
Além disso, não existe ainda um critério formal sobre quais pacientes se
beneficiariam da revisão das lâminas de sua biópsia prostática.
Objetivo: Avaliar a concordância dos achados histopatológicos das biópsias
de próstata realizadas em centros não oncológicos com aqueles encontrados durante a revisão das mesmas em um centro oncológico e analisar os
fatores histológicos, clínicos ou laboratoriais que possam estar relacionados
a discordância.
Materiais e métodos: Trata-se de estudo retrospectivo de 150 pacientes do
Hospital do Câncer de Barretos portadores de neoplasias prostáticas que
possuíam uma biópsia da origem, a qual foi revisada neste hospital por um
único patologista. Foram analisadas a concordância entre origem e revisão,
e os fatores clínico, laboratoriais ou histopatológicos que pudesse predizêla. Foram utilizados para relação de concordância o coeficiente de relação
intraclasse e o Kappa. Para análise da variáveis clínicas, laboratoriais e histopatológicas utilizamos do t-student, teste de Wilcoxon, modelo exato de
Ficher, o teste não paramétrico de Mann-Whitney e chi-quadrado.
Resultados: A análise estatística nos revelou uma concordância intermediária
entre a análise das lâminas na origem e sua revisão. Essa concordância foi
menor na avaliação do volume tumoral sendo que o número de fragmentos comprometidos e a porcentagem de acometimento de cada fragmento
maior na análise da revisão(p<0,001). Com relação ao escore de Gleason
foi notado uma discordância em 42% dos casos sendo maior em lâminas
de menor escore. O escore secundário de Gleason foi o principal causador
de discordância ocorrendo em 65,1% dos casos. A revisão levou a uma alteração no escore final de Gleason em 26% dos lâminas o que ocasionou
66% de superestadiamentos e 33% de subestadiamentos. O PSA foi a única
variável que esteve relacionada a discordância ( p=0,03).
Conclusão: Houve uma taxa de discordância histopatológica entre a origem
e a revisão de 42% sendo que em 26% a reavaliação levou a alteração no
escore final de Gleason. A discordância foi maior em casos de menor escore.
A revisão determinou aumento na detecção do volume tumoral em relação
a avaliação de origem.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ENSINO-APRENDIZAGEM DO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO EM PESSOAS COM DISFUNÇÃO MICCIONAL NO DOMICÍLIO
MARIA ANEUMA BASTOS CIPRIANO*; RICARDO REGES DE OLIVEIRA MAIA;
MARIA VERA MOREIRA LEITÃO CARDOSO; DJALMA RIBEIRO COSTA; FABÍOLA
CHAVES FONTOURA; BRUNO MOREIRA MAPURUNGA
UFCE, FORTALEZA, CE, BRASIL.
Palavras-chave: Disfunção miccional; ensino-aprendizagem; cateterismo
vesical
Resumo:
INTRODUÇÃO: A atenção domiciliar incorpora práticas adequadas ao ambiente, necessitando de tecnologias leves para produção de vínculo, autonomia e acolhimento. O diálogo entre equipe, família, cuidador e usuário,
permite interações no compartilhamento de compromissos e melhoria da
atenção. Pessoas com disfunções miccionais necessitam realizar o cateterismo intermitente limpo (CIL) com uma técnica segura no tratamento e prevenção de complicações vésico-urinárias. OBJETIVO: Relatar a experiência
de ensino-aprendizagem do cateterismo intermitente limpo em pessoas com
disfunção miccional no domicílio. MÉTODOS: Relato de experiência vivenciado com pacientes, familiares/cuidadores de pessoas com disfunção miccional em Fortaleza-Ce. Dados coletados em Março-Junho de 2013. Participaram dez pacientes. Inicialmente, os pacientes foram orientados sobre
o CIL considerando seu nível de entendimento, estilo de vida, condições
sociais e econômicas, quanto à fisiologia miccional, higiene da genitália e
mãos, manuseio de material. Em seguida, a técnica foi explicada claramente,
passo a passo, e foram mostrados os materiais necessários, facilitando assim, a compreensão dos benefícios do cateterismo. Utilizamos um vídeo e
folder ilustrado que descreve cada passo da técnica. RESULTADOS: A participação e compreensão da família quanto ao diagnóstico e procedimentos tem sido importante para a eficácia do cuidado. Promovemos cuidados
efetivos com orientações sobre o CIL juntamente com o paciente/família.
Todo o cuidado tem sido direcionado para um procedimento correto e asséptico com a colaboração do paciente/familiar/cuidador, que passam a
desmitificá-lo, ajudando no cuidado. A realização deste procedimento tem
sido satisfatório. Observando os diagnósticos que indicavam intervenções
na capacitação do paciente e realização do CIL e garantir a segurança do
usuário, consideramos alguns passos fundamentais: higienização das mãos,
procedimento seguro, a comunicação e a utilização de um vídeo e folder
para estimular o paciente, família/cuidador a participarem da assistência
prestada no domicílio. Os familiares/cuidadores foram capazes de realizar
as ações necessárias no cuidado aos pacientes. O processo de coresponsabilização foi instituído de forma criteriosa e responsável desenvolvendo relação de confiança. As facilidades e dificuldades foram observadas durante
a técnica, e discutidas após o procedimento. CONCLUSÃO: O CIL promove
benefícios, continência, independência, aceitação e inclusão social, resgate
da autoestima, redução de infecções e complicações urinárias. É seguro,
efetivo e apresenta custo baixo podendo ser realizado pelo próprio paciente
e/ou cuidador. O sucesso da terapêutica inclui motivação, destreza e habilidade mental, concluindo que a cateterização é facilmente aprendida e aceita
pela maioria dos pacientes.
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EXPERIÊNCIA DA FAMÍLIA NO CUIDADO À CRIANÇA COM DISFUNÇÃO
MICCIONAL NEUROGÊNICA: PERCURSO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

MARIA ANEUMA BASTOS CIPRIANO*; GEORGE RAFAEL MARTINS; RICARDO REGES DE OLIVEIRA MAIA; DJALMA RIBEIRO COSTA; BRUNO
MOREIRA MAPURUNGA
UFCE, FORTALEZA, CE, BRASIL.
Palavras-chave: Criança; família; percurso terapêutico
Resumo:
INTRODUÇÃO: Políticas de saúde pública efetivas constituem o único meio
de assegurar à população o acesso à saúde e minimizar as iniqüidades sociais em saúde. O Estado deve instituir políticas de apoio às famílias vulneráveis visando atingir objetivos prioritários do desenvolvimento humano,
tais como diminuição da pobreza. O percurso terapêutico diário refere à utilização de recursos para superar os episódios da doença e buscar meios
isolados nas interações sociais. OBJETIVO: Descrever o percurso de famílias de crianças com disfunção miccional neurogênica por mielomeningocele, identificando o acesso e a integração das ações no atendimento de
saúde. MÉTODOS: Estudo qualitativo, desenvolvido em hospital público
terciário de Fortaleza-CE, Brasil, de maio a julho de 2012, mediante entrevistas semiestruturadas e observação assistemática com participação de
dez famílias, cujos dados foram analisados, interpretados e categorizados.
Estudo aprovado pelo Comitê de Ética da instituição. RESULTADOS: Foram
relatadas as experiências das famílias de crianças com disfunção miccional
neurogênica. Emergiram as seguintes categorias: acessibilidade da criança/
família ao tratamento no serviço de saúde; cotidiano de família/crianças com
disfunção miccional neurogênica; desinformação da família sobre saúde/
doença da criança; insatisfação relacionada ao atendimento hospitalar.
Estes conteúdos retrataram obstáculos enfrentados pelas famílias nos cuidados à criança. CONCLUSÃO: Urge que instituições de saúde atuem de
maneira integralizada na assistência à clientela, garantindo-lhe os direitos
fundamentais à saúde. A superação da problemática requer a formação de
rede social de apoio, incluindo profissionais, gestores e família, em busca
pelos direitos à qualidade do atendimento.
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ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS DE BIÓPSIA PROSTÁTICA: ANÁLISE
DA CONCORDÂNCIA ENTRE A AVALIAÇÃO DE UM CENTRO NÃO ONCOLÓGICO E SUA REVISÃO EM UM CENTRO ONCOLÓGICO NUMA INSTITUIÇÃO BRASILEIRA.
LUÍS CÉSAR ZACCARO SILVA*1; ELINEY FERREIRA FARIA2; JOSE HUMBERTO
FREGNANI2; GILBERTO SABER1; JOAO SERGIO CARVALHO FILHO1; CRISTOVAM
SCAPULATEMPO NETO2
1.SANTA CASA, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL DO CANCER,
BARRETOS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Revisão de lâminas; segunda opinião ; câncer de próstata
Resumo:
Introdução: Há um consenso sobre a variabilidade interobservador entre as
características do espécime da biópsia o qual pode afetar a acurácia prog-
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NEFRECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA – INDICAÇÃO CLÍNICA E RESULTADOS
ADRIANO ANGELO CINTRA*1; MARCELO LOPES LIMA2; ERNISIO EUSTAQUIO
PEREIRA DIAS1; NILSON SOUZA JUNIOR1

209 ao 298

PÔSTER LIVRE

1.FUNDAÇÃO CENTRO MÉDICO, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.FACULDADE
DE CIÊNCIAS MÉDICA DA UNIVERSIDADE DE CAMPINAS, CAMPINAS, SP,
BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia; videolaparoscópica; indicaçôes
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EXPERIÊNCIA DE UM ÚNICO CIRURGIÃO OPERANDO 1512 VASECTOMIAS
ANDRÉ MEIRELLES SANTOS*; RAFAEL MARMIROLI; GUSTAVO BORDENALI;
ALEXANDRE SOARES GRIECO; EDUARDO GEWEHR VARELLA; GUILHERME BECKER BURMEISTER
PUCC, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Vasectomia; resultados ; tecnica cirurgica
Resumo:
Introdução: A vasectomia é uma cirurgia realizada com muita frequência em
nosso meio. No entanto, não existe uma definição quanto a melhor técnica
cirúrgica
Objetivos: Apresentar a experiência de um único cirurgião realizando a vasectomia bilateral em um vasto número de pacientes fazendo uma análise
dos resultados encontrados e ensinamentos obtidos.
Métodos: Entre 2002 e 2013 foram realizadas 1512 vasectomias pelo mesmo
cirurgião. De acordo com os resultados encontrados a técnica cirúrgica foi
sendo modificada. Inicialmente, a técnica adotada foi excisão de 3 mm de
deferente seguida de uma ligadura transfixante de cada coto e interposição
de uma fáscia entre eles (Técnica 1). Posteriormente, excisão de 3 mm de
deferente seguida de ligadura dupla não transfixante de cada coto, cauterização dos mesmos e interposição de uma fáscia (Técnica 2). Em seguida,
optou-se por excisão de 3 mm de deferente seguida de ligadura dupla não
transfixante de cada coto, cauterização de apenas um coto sem interposição
de uma fáscia (Técnica 3). Finalmente, a técnica atual consiste em incisão
do deferente seguida de ligadura dupla não transfixante de cada coto, sem
cauterização e sem interposição de uma fáscia, com uma quinta sutura compreendendo a boca de um dos cotos e sua parede externa (Técnica 4)
Resultados: Utilizando a técnica 1 foram operados 420 pacientes, com um
caso de gravidez 4 meses após a cirurgia e um caso de reoperação por não
alcançar azoospermia nos exames de controle. Em virtude dos resultados
optou-se por aderir à técnica 2 sendo que 360 pacientes foram operados,
entretanto houve uma gestação 3 meses após a cirurgia e 2 casos de ausência de azoospermia. Adotada a técnica 3, 445 pacientes foram operados
apresentando uma gestação 5 meses após o procedimento e um caso de
ausência de azoospermia. Após a introdução da técnica 4, em outubro de
2011, não houve nenhum caso de recanalização ou ausência de azoospermia, tratados 287 casos até o momento.
Conclusão: A vasectomia pode falhar mais do que se imagina. Não existe
uma técnica nitidamente superior, mas aparentemente dobrar pelo menos
um dos cotos diminuindo a proximidade entre eles é aconselhável e a rotina
de realizar dois espermogramas dentro dos primeiros seis meses de pósoperatório é bastante prudente, uma vez que as raras recanalizações que
ocorrem costumam ser precoces.

Resumo:
Introdução: Nos últimos quinze anos,o acesso laparoscópico se firmou como
método de escolha em nefrectomias de diferentes etiologias.
Objetivo: O trabalho relata o padrão clínico dos pacientes submetidos a esse
tipo de cirurgia e o resultado anátomo-patológico.
Pacientes e Métodos: Entre março de 1998 e junho de 2012, 276 pacientes
foram submetidos a nefrectomia laparoscópica, via transperitoneal,
seguindo-se a investigação dos seguintes quadros:
- infecções urinárias de repetição;
- litíase renal complicada com pionefrose e drenagens prévias;
- dor lombar;
- hipertensão;
- hematúria e/ou leucocitúria assintomáticas;
- hidronefrose identificada por exame de rotina;
- suspeita de malignidade.
Resultados: O estudo anátomo-patológico demonstrou:
- rins hidronefróticos, com sinais de pielonefrite crônica, seguindo-se a
quadros obstrutivos e/ou refluxivos em 132 pacientes;
- pielonefrite xantogranulomatosa em 73 pacientes;
-rins contraídos com sinais de pielonefrite crônica em 36 pacientes;
-tumores renais em 35 pacientes.
Foram 125 procedimentos à direita e 151 à esquerda. O tempo operatório
variou de 64 a 210 minutos (média 96). Dezessete pacientes (6,1%) mantêm,
total ou parcialmente, parte do quadro clínico que motivou a investigação
inicial. Os exames de imagem mais utilizados na investigação clínica foram
a ultrassonografia (89,8% - 248 pacientes), seguida pela tomografia computadorizada (86% - 237 pacientes), cintilografia renal com DMSA (69,6% 192 pacientes), urografia excretora (41,3% - 114 pacientes), uretrocistografia
miccinonal (25,4% - 70 pacientes) e ressonância nuclear magnética (16,6%
- 46 pacientes). A conversão para cirurgia aberta ocorreu em 12 procedimentos (4,3%) devido à dificuldade operatória em se isolar o pedículo renal
com seus vasos ou por sangramento na abordagem dos vasos. A hospitalização média pós-operatória foi de 2,6 dias. O seguimento médio foi de 24
meses(12 a 65 meses).
Conclusões: A análise dos pacientes submetidos à nefrectomia laparoscópica permitirá racionalizar os estudos clínicos e radiológicos, auxiliando na
correta indicação do procedimento. O acesso laparoscópico demonstrou
bons resultados quanto ao índice de sucesso e recuperação do paciente.
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NOVO CALISTAR A: UMA MONOPRÓTESE DE BAIXO PESO MOLECULAR
IMPLANTADA ATRAVÉS DE UMA INCISÃO ÚNICA PARA CORREÇÃO DE
PROLAPSO VAGINAL ANTERIOR E APICAL

MINI-SLING POSTERIOR: UMA NOVA OPÇÃO NA CORREÇÃO DO PROLAPSO APICAL E ANTERIOR DA VAGINA.
ELAINE BRONZATTO*; JULIANE DE FATIMA AGOSTINI TIECHER; CASSIO LUÍS
ZANETTINI RICCETTO; PAULO CESAR RODRIGUES PALMA

ELAINE BRONZATTO*; JULIANE DE FATIMA AGOSTINI TIECHER; PAULO CESAR
RODRIGUES PALMA; CASSIO LUÍS ZANETTINI RICCETTO

UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Mini-sling posterior; prolapso apical; correção posterior

UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Calistar a; prolapso vaginal; baixo peso molecular

Resumo:
Introdução:
O uso de telas sintéticas para correção dos prolapsos vaginais se por um
lado possui risco principalmente de exposição da malha, por outro tem
menor recidiva que as técnicas convencionais. Busca-se cada vez mais utilizar uma menor quantidade de material sintético, mantendo os altos índices
de cura.
O mini-sling posterior consiste em uma faixa de polipropileno, macroporosa
e de tamanho reduzido que tem como função corrigir o prolapso apical.

Resumo:
Introdução
Os prolapsos de parede vaginal anterior e apical são problemas comuns na
mulher e a prevalência aumenta com a idade. Existem várias técnicas de
correção cirúrgica com utilização de telas de polipropileno de alto peso molecular.
O Novo Calistar A (Promedon®) se propõe a corrigir simultaneamente o prolapso da parede vaginal anterior e do compartimento apical. É composto de
polipropileno tipo I, porém com baixa densidade superficial, aproximadamente 14 g/m2. A finalidade da mudança no Calistar A é diminuir os efeitos
adversos relacionados ao processo de integração tecidual do implante, sem
prejuízo da eficácia do tratamento.

Objetivo
Apresentar uma nova técnica cirúrgica para a correção do prolapso apical e
associada a correção sítio específica anterior.
Material e métodos
O Kit utilizado é composto de um mini-slig, trocarte e dois arpões conectados a um fio de prolene.
Inicia-se com hidrodissecção da parede vaginal posterior seguida de um incisão longitudinal de aproximadamente 5cm, iniciando a 2cm do anel pericervical. Dissecções dos planos laterais e superiores são feitas. Coloca-se uma
pinça de Pozzi no colo uterino para tracioná-lo, auxiliando na identificação
dos ligamentos uterossacros. Pinças de Allis são colocadas a fim de isolar os
ligamentos uterossacros. Após, é realizada dissecção rombas nas porções
laterais até identificar-se a espinha isquiática e o ligamento sacroespinhoso
de cada lado. Utiliza-se um arpão associado a uma alça de fio de prolene
conectado a um mini trocarte que é inserido no ligamento sacroespinhoso
bilateralmente, a 1,5cm da espinha isquiática. Pontos são agora passados
no ligamento úterosacro e fixados de cada lado no mini-sling. Após, os fios
de prolene conectado ao ligamento sacroespinhoso são transpassados na
porção lateral do mini-sling e atados, trazendo o colo uterino na altura dos
ligamentos sacroespinhosos, no nível 1 de DeLancey, corrigindo portanto o
prolapso. A parede vaginal é fechada de maneira usual.
Conclusão
Esta técnica permite adequada correção apical, conservando o útero sadio e
sem os riscos relacionados ao uso das telas anteriores.

Objetivo
Apresentar um novo modelo de tela para a correção do prolapso vaginal
anterior e/ou apical e demonstrar a técnica cirúrgica na implantação dessa
malha.
Material e métodos
A prótese é composta de polipropileno monofilamentar, macroporosa e de
baixo peso (14g/m2), acompanhada de uma bainha flexível. A parte anterior do implante sustentará o colo vesical e será fixada no músculo obturador interno bilateralmente através dos braços laterais com auxílio de um
trocarte descartável. A sua porção posterior compreende dois braços que
serão ancorados no ligamento sacroespinhoso através de dois dispositivos
retráteis de fixação conectados a um arpão de polipropileno ligado a um fio
de prolene.
A técnica cirúrgica consiste em hidro dissecção da parede vaginal anterior,
seguida de uma incisão longitudinal desde o colo vesical até aproximadamente 2cm do colo uterino. Dois pontos são passados junto ao anel cervical
onde a borda posterior da tela será fixada. Através de dissecção romba, o
ligamento sacro-espinhoso é identificado bilateralmente e nele são fixados
fios de prolene através de arpões. Esses fios serão passados nos braços
posteriores da tela. Lateralmente à uretra, é criado um espaço para a fixação
dos braços anteriores no músculo obturador interno, criando uma sustentação suburetral. A parede vaginal é suturada de maneira usual.
Conclusão
A correção dos prolapsos anteriores acentuados e/ou recidivados é um desafio cirúrgico pelo alto risco de recidiva. Ainda não foi encontrado o material
ideal que conjugue alto índice de cura e mínimas complicações. As próteses
atuais são de alto peso. Acredita-se que as telas de baixo peso diminuam o
risco de exposição vaginal, reduzem sintomas pós-operatórios, mantendo as
mesmas taxas de cura anatômica, funcional e melhora da qualidade de vida.
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dos casos de tumores malignos do homem nas regiões norte e nordeste.
O presente estudo apresenta dados clínicos de série de casos do hospital
de referência do estado de Rondônia.Objetivos: Descrever o perfil clíncooncológico de série de pacientes portadores de câncer de pênis atendidos
no Hospital de Base Dr Ary Pinheiro, referência estadual para tratamento
oncológico.Metodologia: Estudo retrospectivo, realizado a partir do levantamento dos registros hospitalares de 22 pacientes com diagnóstico de câncer
de pênis, no período de janeiro de 2009 até março de 2013. As variáveis
obtidas foram: idade ao diagnóstico, tipo histológico, grau de diferenciação,
comprometimento de linfonodos inguinais, estadiamento cirúrgico e tratamentos realizados. Também se estimou a prevalência da doença no Estado.
Resultados: A média de idade ao diagnóstico foi de 64 anos (46-88). O único
tipo histológico encontrado foi o carcinoma espinocelular (CEC). Segundo o
grau de diferenciação, 8 (36%) foram grau I, 13 (59%) grau II e 1 (5%) grau
III. Apenas 3 apresentaram comprometimento de linfonodos inguinais sendo
2 (9%) classificados como N2 e 1 (4,5%) como N3. Quanto ao estadiamento
pela peça cirúrgica, houve 9 (40,9%) pT1, sendo 6 destes de alto grau,
6 (27,2%) pT2 e 6 (27,2%) pT3. Um paciente não foi classificado pois tratou tumor primário com radioterapia. Três (13,6%) pacientes apresentaram
metástases à distância no estadiamento inicial. Em relação aos tratamentos
propostos, 17 (77%) foram submetidos à penectomia parcial, 4 (18%) submetidos à penectomia total e 1 (5,1%) à radioterapia peniana. A prevalência
estimada da doença no Estado foi de 2,77 para cada 100.000 habitantes.
Conclusão: O câncer de pênis em Rondônia apresenta alta prevalência.
Apesar da apresentação inicial localizada na maioria dos casos, existem
significativo número de pacientes com doença avançada local e sistemicamente ao diagnóstico, o que reflete a dificuldade de acesso e o baixo nível
socioeconômico dessa população.
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MONOPRÓTESE DE INCISÃO ÚNICA PARA O TRATAMENTO DO PROLAPSO ANTERIOR, INTONTINÊNCIA URINÁRIA – RESULTADOS PARCIAIS
ELAINE BRONZATTO*; TIAGO MONTEIRO BARREIRO; JULIANE DE FATIMA
AGOSTINI TIECHER; CASSIO LUÍS ZANETTINI RICCETTO; PAULO CESAR RODRIGUES PALMA
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Calistar a; prolapso vaginal; incontinência urinária de esforço
Resumo:
Introdução: Em 2011 a IUGA descreveu normas e critérios que devem ser
observados na indicação do uso de telas nas cirurgias de correção de prolapso anterior ou apical.
Numa tentativa de diminuir os riscos associados ao uso de telas vaginais e
aumentar os benefícios na correção dos prolapsos, foi desenvolvida a malha
Calistar A que consiste numa tela inserida através de incisão única na parede
anterior corrigindo ao mesmo tempo prolapso anterior e/ou apical e incontinência urinária de esforço, se associada.
Objetivo: Avaliar a eficácia clínica do Calistar A (Promedon) no tratamento
simultâneo de prolapso de órgãos pélvico anterior e apical e Incontinência
Urinária de Esforço (IUE).
Métodos: De janeiro de 2010 a novembro de 2012, 95 mulheres com prolapso
de órgão pélvico estágio 3 ou maior (avaliado pelo sistema de quantificação
de prolapso - POP-Q) foram incluídas no estudo. O acompanhamento incluiu
história, exame físico, pad test de 1h, teste de esforço e o teste de IUE - International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF) e
POP-Q. O acompanhamento foi realizado em 1, 3, 6 e 12 meses após a cirurgia.
Prolapso anterior com ponto Ba maior ou igual a -1 não foi considerado critério
de cura. O mesmo foi aplicado para prolapso apical e ponto C.
Resultados: Foram consideradas curadas (Ba < -1) 84,3% das portadoras
de prolpaso anterior (Tabela 1). POP-Q do ponto C era igual ou superior a -1
em 4 casos, com 95,5% de mulheres sem prolapso apical no pós-operatório.
IUE foi resolvida em 34/41 casos (82,9%). Complicações: um caso de deiscência de parede vaginal, 7,8% de exposição da malha, 7,4% de infecção
do trato urinário, 3,2% de dispareunia, 7,4% de pacientes com sintomas de
bexiga hiperativa de novo e 5,3% de retenção urinária.
Conclusão: O Calistar A é seguro e eficaz na correção de prolapso vaginal.
O sistema de ancoragem no ligamento sacroespinhoso bilateralmente permite correção do prolapso demonstrado através da medição do POP-Q. Os
resultados da avaliação da IUE no pós-operatório comprova a efetividade no
tratamento da IUE.
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ANÁLISE DO USO DE RADIOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA COMO MÉTODO DE TRIAGEM EM CÓLICAS RENAIS
GILBERTO PINHEIRO NUNES DA SILVA NETO*; JOSE AUGUSTO NEVES TAVANIELLI; SAMUEL SANTANA COSTA; FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES; LUÍS CÉSAR ZACCARO SILVA; JOAO SERGIO CARVALHO FILHO
SANTA CASA DE RIBEIRÃO PRETO, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Urolitiase; tomografia; ultrassonografia
Resumo:
Introdução
Estima-se total de custo para urolitíase nos estado unidos de 1,83 bilhões de
dólares por ano. A tomografia computadorizada(TC) é o exame padrão ouro
para diagnóstico de urolitíase. No entanto seu custo pode onerar sobremaneira o tratamento da litíase urinária. Além disso, . as conseqüências das
doses altas de radiação empregadas nestes pacientes ainda não são conhecida a longo prazo. Apesar de existirem novos protocolos de tomografia
com baixa dosagem, esse método ainda é pouco difundido. Quanto ao custo
pelo sistema único de saúde(SUS) dos exames, a radiografia(RX) tem custo
de R$ 7,17, a ultrassonografia(USG) de rins e vias urinárias R$ 20,00 e a TC
de abdome total sem contraste de R$ 277,26. Comparada com a TC, a USG
tem 76% de sensibilidade e 100% de especificidade. A sensibilidade combinada do RX e USG é de 84%, especificidade de 85% 3 acurácia de 87%. Em
outras fontes esses valores aumentam para 96, 91 e 95 % respectivamente.
Métodos: Estudo retrospectivo dos casos referenciados a um centro terciário
de tratamento de litíase urinária que tinham diagnóstico de cálculo urinário
e se apresentavam com cólica nefrética no momento da avaliação pelos
exames de imagem.. Todos os pacientes foram submetidos à exames de
triagem com Raio X Simples de Abdome e Ultrassonografia de Rins e Vias.
Em situações de não definição do caso, era então realizado tomografia helicoidal sem contraste endovenoso.
Resultados: Foram selecionados 108 pacientes,sendo que 74(68,5%) pacientes foram submetidos ao procedimento sem realizar tomografia, e 34
(31,5%) pacientes tiveram que ser submetidos a tomografia para elucidação
do caso. Houve 6 ureterolitotripsias brancas no grupo sem tomografia e 4
no grupo com tomografia. A maioria eram cálculos de 5-9mm e se localizavam no ureter distal. Não houve diferença quanto a indicação de tomografia
quando relacionado o tamanho do cálculo, a altura ureteral do cálculo, ou
o IMC do paciente. (p>0,05) Utilizado método estatístico do qui-quadrado.
Conclusão: O Raio X e o USG em conjunto elucidam a maioria dos casos de
cólica renal atendidas nos pronto atendimento reservando a tomografia para
poucos casos onde não há elucidação diagnóstica. Essa prática diminue
custos e evita a exposição dos pacientes a doses excessivas de radiação

Tabela 2. Avaliação POP-Q
Pré-op

Pós-op

95

89

POP-Q
Aa (Mean±SD)

1.8±1.2

-2.0±1.0

Ba (Mean±SD)

3.0±1.7

-2.6±0.7

C (Mean±SD)

0.5±3.4

-6.4±2.2

D (Mean±SD)

-2.4±4.8

-7.3±1.8
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PERFIL CLÍNICO-ONCOLÓGICO DO CÂNCER DE PÊNIS EM HOSPITAL
PÚBLICO DE REFERÊNCIA NO ESTADO DE RONDÔNIA-BR
DANIEL SAVOLDI JURASKI*; ALEXANDRE REZENDE VELOSO; ALBER PESSOA
FIGUEIREDO; ALESSANDRO CORRÊA PRUDENTE DOS SANTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, PORTO VELHO, RO, BRASIL.
Palavras-chave: Pênis; epidemiologia; câncer
Resumo:
Introdução: A incidência do câncer de pênis é rara entre as nações mais
desenvolvidas. Enquanto na Europa e Estados Unidos está em torno de
0,8/100.000 homens/ano, em Uganda chega a 2,8/100.000 homens/ano. No
Brasil a incidência varia de 1,5 a 3,7/100.000 homens/ano, chegando a 16%
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Método: Análise retrospectiva de uma série com cinco pacientes com divertículo de bexiga congênito.

POSTER LIVRE

CRIPTORQUIDIA BILATERAL DE ETIOLOGIA TRAUMÁTICA – RELATO DE
2 CASOS.

Resultado: Dois pacientes foram diagnósticos por queixas clínicas (disúria,
infecção do trato urinário) e três através de exames ecográficos no pré-natal que evidenciaram dilatação do sistema urinário. A idade ao diagnóstico
variou entre três a setenta e três meses, o grau de refluxo vesico-ureteral
encontrado, variou desde os graves (grau V) até pacientes que não apresentaram nenhuma forma de refluxo. A cirurgia revelou implantação do ureter no
divertículo em todos os casos, o que dificultaria o tratamento numa abordagem intravesical. O tempo de seguimento variou de cinco a quarenta meses
após a cirurgia e todos os pacientes tiveram boa evolução clínica sem novas
queixas.

LUCAS SCHULZE*; TIAGO VASCONCELLOS; RODRIGO BARROS; RICARDO ALMEIDA SILVA JUNIOR; LUCIANO ALVES FAVORITO; LEANDRO KOIFMANN
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Criptorquidia; trauma; testículo
Resumo:
Introdução:O deslocamento testicular após o traumatismo contuso de bolsa
testicular constituiu um evento raro. Normalmente está acompanhado de
hematoma escrotal importante e o diagnóstico pode passar despercebido.
A redução espontânea é rara, sendo a cirurgia geralmente recomendada
devido às alterações histológicas e possíveis danos à função espermática
nos testículos criptorquídicos.
Objetivos: O objetivo deste trabalho é descrever dois casos de criptorquidia
bilateral em pacientes vítimas de trauma contuso envolvendo a bolsa testicular e esclarecer alguns aspectos do manejo desta rara entidade.
Métodos:Entre Fevereiro de 2011 e Abril de 2013, avaliamos 2 pacientes
atendidos em nossa instituição com criptorquidia bilateral pós-trauma. O
primeiro apresentava 27 anos e foi admitido em nossa emergência com
história de queda de motocicleta colidindo com a bolsa escrotal contra o
tanque de gasolina. O exame físico revelava testículos palpáveis em região
inguinal, próximo do orifício externo. O segundo paciente possuía 30 anos
e foi atendido, ambulatorialmente, com testículos impalpáveis após história
de politraumatismo, decorrente de acidente com motocicleta há 8 meses.
A demora entre o trauma e a procura por atendimento urológico se deveu
a necessidade de múltiplas cirurgias ortopédicas envolvendo a pelve. USG
revelou a presença de testículos sem alterações ecográficas localizados em
suas respectivas regiões inguinais. O espermograma identificava azoospermia.
Resultados:Os pacientes foram internados em nosso departamento para
tratamento cirúrgico. O primeiro paciente foi levado imediatamente ao centro
cirúrgico, onde foi realizado exploração inguinal com orquidopexia bilateral,
sem dificuldades. O paciente evoluiu satisfatoriamente e o espermograma
não revelou alterações. O segundo paciente foi submetido à inguinotomia
bilateral, onde foi encontrada grande dificuldade técnica, devido fibrose local
intensa e aderências entre os testículos e estruturas adjacentes. O testículo
esquerdo apresentava discreta atrofia. No entanto, o paciente foi submetido
à orquidopexia bilateral, apresentando recuperação satisfatória.
Conclusões:A criptorquidia bilateral de etiologia traumática é uma condição
extremamente rara. A exploração precoce deve ser encorajada devido às alterações histológicas e danos a função espermática observados nos testículos criptorquídicos, além da possibilidade de uma maior dificuldade técnica
na abordagem tardia.
_________________________________________________________________

Conclusão: Os achados de ureter implantado no divertículo sugerem que a
técnica extra-vesical é mais adequada e o reimplante é seguro constituindo
procedimento definitivo em todos os casos.
_________________________________________________________________
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ESTUDO PARA DESENVOLVIMENTO DE NEO-URETRA CONSTRUÍDA
POR TÉCNICA DE ENGENHARIA DE TECIDOS
PRISCILA MURADOR*; JOSY CAMPANHÃ OLIVIERA; REGINA AVELINA SILVA;
ELENICE DEFFUNE; JOSÉ CARLOS SOUZA TRINDADE FILHO; HAMILTO AKIHISSA YAMAMOTO
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Neo-uretra; engenharia de tecido; experimental
Resumo:
Introdução: Várias doenças congênitas da uretra, como hipospádia ou epispádia, bem como patologias adquiridas, tais como estenose de uretra, podem prejudicar ou alterar a micção. A correção cirúrgica destas condições,
muitas vezes utiliza retalho de pele, mucosa oral ou intestinal, enxerto intestinal ou material xenoenxerto para substituir o tecido em falta ou para
completar tecidos insuficientes. As regiões doadoras muitas vezes não são
adequadas ou não apresentam medidas suficientes para restaurar a anatomia. As complicações e limitações inerentes a estes procedimentos podem
ser mitigadas pela disponibilidade de fontes alternativas de tecido. Várias
estratégias têm sido propostas ao longo dos anos para a regeneração do
tecido uretral como malhas de fios de ácido poliglicólico, derivados naturais
de materiais à base de colágeno, tais como submucosa vesical acelular e
submucosa uretral acelular. No entanto, tem havido um grande interesse no
desenvolvimento de engenharia de tecidos a partir de materiais autólogos,
tais como células de bexiga.
Objetivo
•Obter e preparar matriz de aorta acelular de suínos como scaffold;
•Caracterizar cultura de células de músculo liso retiradas da bexiga de coelhos e seu implante em em matrizes acelulares de aorta de suínos.
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DIVERTÍCULO DE BEXIGA CONGÊNITO: ACHADOS QUE IMPLICAM NA
VIA DE ABORDAGEM CIRÚRGICA.
THIAGO MARQUES OLIVEIRA*; RODRIGO ALEXANDRE TRIVELATO; MARCELA
LEAL; SERGIO OTTONI; VALDEMAR ORTIZ; ANTONIO MACEDO JR

Materiais e Métodos
•Foram utilizados 10 coelhos machos da raça Grupo Genético Botucatu para
obtenção das bexigas, pesando entre 2,5-4 Kg e outros 26 coelhos para
implante da aorta com as células.

UNIVERSIDADE FEDERAL SAO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Diverticulo ; bexiga; reimplante extra vesical
Resumo:
Introdução: Divertículo de bexiga ocorre tanto em bexiga de parede enfraquecida e nas situações em que altas pressões de micção resultam na
evaginação da mucosa da bexiga por meio de um enfraquecimento ou hipoplasia do músculo detrusor. Existe uma forte associação com outros tipos
de disfunções do trato urinário, incluindo RVU(refluxo vesico ureteral), obstrução infravesical e síndromes associadas. Novas pesquisas sugerem que
a formação destes divertículos congênitos possa ser multifatorial. Isso ressalta a necessidade de uma avaliação completa do trato urinário em crianças
com diverticulo de bexiga tanto para caracterizar malformações associadas,
disfunção miccional e guiar o tratamento. A conduta no diverticulo de bexiga
deve abordar não só o divertículo, mas também disfunção miccional infravesical e anormalidades do trato superior.

•Para obtenção das aortas foram utilizados 10 suínos da raça Large-White,
pesando entre 12-15 Kg.
Resultados
•As aortas tiveram seu coeficiente de rigidez testado, e seus resultados
demonstraram a mesma resistência antes e depois do processo de descelularização.
•As células de músculo liso foram caracterizadas por citometria de fluxo com
o anticorpo anti-CD90 e por imunocitoquímica usando anticorpo (α-SMA).
•A viabilidade das células em contato com a matriz foi de 99,31% demostrado pelo teste de Anexina V e Iodeto de Propídeo.
•Adesão efetiva das células à matriz utilizando Puramatrix.
Conclusão: A matriz acelular de aorta suína processada pela técnica descrita
manteve sua resistência e qualidade das fibras colágenas após descelularização. Em contato com células de músculo liso, a matriz acelular obtida não
apresentou citotoxicidade. Essa técnica pode ser considerada como opção
terapêutica na reconstrução de uretra.

Objetivo: Este trabalho tem por objetivo a descrição de cinco casos de pacientes diagnosticados com divertículo congênito de bexiga e operados para
ressecção dos divertículos com reimplante ureteral pela técnica de bexiga
psóica. Sucintamente descreve aspectos gerais da história natural do diverticulo de bexiga, apresentação clínica e abordagem terapêutica.
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• 50 crianças (menor de 14 anos) encaminhadas para urologia para biópsia
renal.
• Todas foram submetidas a BRL retroperitoneal (Fig. 1).
• Introdução de 2 trocartes (5 e 10 mm).
• Realizado biópsia com pinça laparoscópica.
• Hemostasia.
• Avaliação epidemiológica, operatória e patológica.

TORÇÃO DE TESTÍCULO – REALIDADE EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE
REFERÊNCIA EM EMERGÊNCIA UROLÓGICA.
TIAGO VASCONCELLOS*; LUCAS SCHULZE; MOACYR SIMAS; ALAIN MARCEL
BARBOSA; RODRIGO BARROS; LEANDRO KOIFMANN
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Testículo; torção; enxerto

Resultados
• 39 meninas e 11 meninos
• Média de idade de 9,14 anos
• IMC 20,3
• Média do tempo cirúrgico de 53 minutos
• tempo de hospitalização de 2,2 dias
• 3 complicações ( uma devido a abertura da cavidade peritoneal e duas
conversão para cirurgia aberta por dificuldade técnica – sangramento e fibrose por hemicolectomia)
• 6 pacientes foi introduzido o terceiro trocarte
• Todos com amostra tecidual adequada com média de 70 glomérulos
• A dose média de analgesia foi de 100mg de tramadol e 500 mg de dipirona.
• 25% glomerulo esclerose segmentar focal, 19% Difusa proliferação mesangial e 16% nefropatia por IgA

Resumo:
Introdução: A torção do cordão espermático é a causa mais frequente de
escroto agudo. Trata-se de uma emergência urológica na qual o tratamento
cirúrgico deve ser imediato. Habitualmente, torções corrigidas dentro das
primeiras 6 horas permitem recuperação plena do testículo. Objetivo:Nosso
objetivo é apresentar nossa casuística de torção de testículo e discutir aspectos relativos a abordagem desta frequente condição em um hospital
público de referência em emergência urológica. Métodos: No período entre
Junho de 2012 e Abril de 2013, 35 pacientes com diagnóstico de torção
testicular foram admitidos na emergência de nosso hospital. Todos os casos
foram submetidos a exame clínico e USG de bolsa testicular com doppler
colorido. A orquiectomia ou preservação testicular foi realizada de acordo
com os achados intra-operatórios e a orquidopexia contra-lateral foi feita
de rotina em todos os casos. Realizamos uma análise retrospectiva através
de resgate de prontuários. Resultados: Dos 35 casos de torção de testículo avaliados, 62% foram do lado direito e 38% do lado esquerdo. A idade
variou de 13 a 28 anos (média: 16,4). Com relação às estações do ano, observamos que 28% dos casos ocorreram no verão, 14% no outono, 20%
no inverno e 38% na primavera. A maioria dos pacientes passou por, pelo
menos, uma unidade de atendimento médico antes de serem admitidos em
nosso serviço. Apenas 17% dos doentes procuraram diretamente o nossa
emergência. Nenhum caso recebeu diagnóstico com menos de 6 horas
do início dos sintomas. Em 20%, o diagnóstico demorou entre 6-12horas,
6% entre 12-24horas, 26% de 24-48horas, 11% entre 48-72horas e 37%,
mais do que 72horas. Dessa forma, 77,8% dos casos foram submetidos à
orquiectomia com orquidopexia contra- lateral, sendo possível a realização
de orquidopexia bilateral em somente 22,8% dos casos. Vale ressaltar, que
nos últimos 2 casos, realizamos incisão da túnica albugínea com posterior
enxerto da túnica vaginal obtendo preservação testicular mesmo com diagnóstico após 10 horas de evolução. Conclusão: A torção de testículo requer
tratamento cirúrgico precoce. No entanto, a maioria dos pacientes não valoriza ou desconhece os sintomas de escroto agudo, o que leva a demora na
procura ao atendimento médico. Além disso, a escassez de serviços de
emergência urológica na rede pública faz com que muitos pacientes procurem inicialmente unidades não especializadas. Isso explica as elevadas
taxas de orquiectomia encontradas neste estudo.

Conclusão:
A biópsia renal laparoscópica retroperitoneal em crianças demonstrou ser
segura e eficiente na obtenção do tecido renal para diagnóstico.
_________________________________________________________________
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ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCUTÂNEA PARA-SACRAL VERSUS OXIBUTININA NO TRATAMENTO DA BEXIGA HIPERATIVA EM CRIANÇAS.
UM ESTUDO PROSPECTIVO, DUPLO CEGO E RANDOMIZADO.
FÁBIO QUINTILIANO E LIMA*; MARÍLIA MAGALHÃES MORAES; CAROLINA COELHO CUNHA; MARIA LUIZA VEIGA; UBIRAJARA BARROSO JUNIOR
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA, SALVADOR, BA,
BRASIL.
Palavras-chave: Bexiga hiperativa; oxibutinina; estimulação elétrica transcutânea
Resumo:
Introdução: A bexiga hiperativa é um problema comum em crianças.Objetivo:
Avaliar se a Eletroterapia Parassacral Transcutânea (EPST) é mais eficaz que a
oxibutinina no tratamento das crianças com bexiga hiperativa, através de um
ensaio clínico, prospectivo, duplo cego e randomizado. Métodos: Avaliamos
prospectiva e aleatoriamente 28 crianças, 9 meninos e 19 meninas, com idade
6,4 ± 2,18 e peso 27,41 ± 11,88, divididos em grupo A (EPST com placebo)
e grupo B ( oxibutinina com sham – eletroterapia escapular). Um total de 20
sessões, 20 minutos cada (10Hz), foram executadas três vezes por semana associadas ao xarope, idênticos na aparência e no sabor, diariamente numa dose
de 0,3mg/Kg/dia a cada 12 horas, durante sete semanas. Os critérios usados
para avaliar as taxas de sucesso foram: a) sintomatologia, perguntando aos pais
se houve melhora importante, moderada ou se não houve melhora dos sintomas; b) Escala Visual Analógica (EVA) (0 – 10); c) Escore de Toronto modificado;
d) registros do diário miccional; e) ROMA III, para avaliar se houve melhora da
constipação; e f) descrever a frequência de efeitos colaterais nos dois grupos.
Resultados: Um total de 13 pacientes no grupo A e 15 no grupo B. No grupo A,
46,2% dos pais relataram cura; no grupo B, apenas 20% relataram cura e 13,3%
suspenderam o tratamento, mas sem diferença estatisticamente significante (p
= 0,109). Com relação à EVA, o escore de 9 e ou 10 ( melhora e ou cura) foi indicado por 77% de pacientes no grupo A e 73,3% no grupo B, sem significância
estatística (p = 0,204). No escore de Toronto, no número mínimo de micções ao
dia, na frequência miccional, na capaciada vesical máxima e média, houve uma
melhora estatisticamente significante nos dois grupos, porém não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos, respectivamente (p = 0,295;
p = 0,152; p = 0,098; p = 0,538; p = 0,650). No grupo A, 100% melhoraram da
constipação (p = 0,031); no grupo B, apenas 55% (p = 0,063). No grupo A não
houve efeitos colaterais; no grupo B, 58% de boca seca (p= 0,002), 25% de
hipertermia (p = 0,096) e 50% de hiperemia (p = 0,005).Conclusão: A eletroterapia parassacral transcutânea é tão eficaz quanto a oxibutinina no tratamento da
bexiga hiperativa em crianças, porém mais eficaz na melhora da constipação e
não causa efeitos colaterais, embora seja um tratamento ambulatorial.

_________________________________________________________________
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BIÓPSIA RENAL RETROPERITONEAL VÍDEO LAPAROSCÓPICA EM CRIANÇAS
HAMILTO AKIHISSA YAMAMOTO*; CARLOS MARCIO NOBREGA JESUS; JOÃO
LUIZ AMARO; LUIZ CASAGRANDE; RODRIGO GUERRA SILVA; PAULO ROBERTO
KAWANO
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Bipsia renal; laparoscopia; criança
Resumo:
Introdução: A biópsia renal no rim primitivo é importante procedimento para
investigação de doença renal. A biópsia renal percutânea (BRP) é o procedimento padrão, sendo a técnica mais utilizada para a obtenção de tecido renal.
Entretanto há contra-indicações absolutas e relativas, tais como rim único,
hipertensão arterial descontrolado, alteração na coagulação sangüínea, falha
na BRP, obesidade e pacientes não colaborativos. Nesses casos podem se
optar por cirurgia aberta, laparoscópico, endovascular e ureteroscópica. A
biópsia renal laparoscópica (BRL) é uma alternativa atrativa por apresentar
pouca dor pós operatória, resultado coméstico, visão direta durante o procedimento, hemostasia convencional e adequada amostra tecidual.
Em nossa serviço a BRL é considerada a primeira opção em criança.
Objetivo:
Mostrar a experiência do nosso serviço universitário na biópsia renal laparoscópica em criança.

Materiais e Métodos
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estudos) e urologistas (em 2 estudos). A percepção peniana nos pacientes
de hipospádias foi variável nos diversos trabalhos, porém chegou a ter índices de percepção negativa de 78% quando comparado ao grupo controle no
estudo de Mureau et al., 1995. Em contrapartida, Jones et al., 2009 revelou
uma satisfação corporal de 90% dos pacientes com 81% de satisfação peniana numa população entre 13 e 15 anos. Uma divergente percepção entre
pacientes versus pais e urologistas foi relatada por Weber et al. 2008, nos
quais os últimos eram menos satisfeitos. Além da imagem peniana negativa,
sentimento de medo de ridicularização, inibição à conduta sexual e desejo
de melhores resultados cosméticos foram descritos nos estudos. A relação
da imagem peniana negativa esteve mais presente no grupo de pacientes
submetidos à cirugia na faixa etária após 3 e 5 anos, e parece estar associada com a memorização do procedimento.
Conclusão: A percepção peniana negativa parece estar presente na população submetida à cirurgia de hipospádia, trazendo repercussão no desenvolvimento psicossexual. Desta forma, o acompanhamento destes pacientes até a vida adulta é de grande importância. Além do seguimento clínico
urológico regular, os pacientes devem ser cuidadosamente acompanhados
pelo apoio psicológico, pois um resultado cirúrgico adequado pode não ter
correspondência com a percepção peniana por parte do paciente e repercutir na vida sexual do mesmo.

ABSCESSOS RENAIS E PERI-RENAIS : EXPERIÊNCIA DE 16 CASOS

POSTER LIVRE

MATEUS COSENTINO BELLOTE*; GINO PIGATO FILHO; BRUNO VINICIUS NEVES;
CHRISTIAN LUIZ ARTNER; EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA; THIAGO HOTA
UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Abscesso renal; pielonefrite; serie de casos
Resumo:
Introdução: Abscessos renais e peri-renais são patologias urinárias originadas de infecção ascendente ou hematogênica. Sua apresentação pode ser
idêntica à pielonefrite ou com quadro mais arrastado em alguns pacientes.
O tratamento possui várias modalidades, que se aplicarão conforme a extensão do abscesso e clínica do paciente. Objetivo: Relatar a experiência
com diagnóstico e manejo de abscessos renais e peri-renais de um centro
acadêmico terciário. Métodos: Foram revisados prontuários de 16 pacientes
que obtiveram diagnóstico de abscessos renais ou peri-renais no período
de março 2010 à dezembro de 2012. Dados coletados foram: sexo, fatores
predisponentes, tempo de internação, sintomas iniciais, tempo de início dos
sintomas até o diagnóstico, tipo de abscesso, urocultura da apresentação,
tipo de tratamento empregado e necessidade de reabordagem. Resultados:
25 % dos abscessos eram peri-renais, 12,5 eram renais e 62,5 era mistos.
75% possuíam uroliíase prévia e 37,5 eram diabéticos. O tempo de sintomas
até o diagnóstico teve uma média de 49,9 dias, variando de 4 à 180 dias. A
urocultura se apresentou positiva na admissão em apenas 37,5% dos casos.
85,5% dos paciente necessitaram de terapia invasiva, dos quais em 57,1
procedeu-se drenagem cirúrgica, enquanto 42,8 procedeu-se drenagem por
nefrostomia. Apenas 28,5% necessitaram de reabordagem. Conclusão: Abscessos mistos se mostram os mais comuns e o principal fator de risco é
a urolitiase. O diagnóstico muitas vezes é arrastado e a maioria dos casos
que chegam ao hospital terciário necessitaram de intervenção invasiva, com
boa resposta.

_________________________________________________________________
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PUNÇÃO DIGITAL PARA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA
CARLOS ABIB CURY*; RODOLFO RAMOS JÚNIOR; VICTOR MIYAKUSHI; EDUARDO MACIEL NARVAES; GUSTAVO HERNANDEZ AMERICO DE MEDEIROS; LUIS
FRANCISCO BARBERO GABRIOTTI
FAMERP, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Punção; percutânea; digital

_________________________________________________________________

Resumo:
Introdução: A cirurgia percutânea, introduzida na urologia na década de 80, é
hoje uma realidade em todos serviços de excelência e de indicação absoluta
para cálculos maiores de 2 cm e relativa para cálculos de polo inferior ou
menores, onde houve falha da LECO.
Objetivo: Um dos fatores determinantes para o sucesso da cirurgia é a punção certeira, de preferência no calice inferior, onde o nefroscopio tem liberdade para circular pelo calice inferior, pelve e calice superior.
A punção digital permite identificar com o dedo indicador o pólo inferior do
rim e por ele atingir o calice inferior.
Método: Com o paciente em decubito ventral, identifica-se pela pielografia
ascendente a peleve renal, onde coloca-se uma agulha para referencia e o
calice inferior, que também é marcado com outra agulha.
Em seguida é traçada uma reta na pele, balizada pelas duas agulhas colocadas, até atingir a depressão situada entre a 12º costela e a crista ilíaca.
Nesse ponto é feito uma incisão de 1 cm perpendicular a reta, envolvendo o
tecido subcutâneo, músculos e espaço retroperitoneal.
Quando é atingida a gordura perirrenal, entra-se em contato com pólo inerior
pelo dedo indicador, ponto este no qual a outra mão do cirurgião desliza sobre o indicador a agulha de chiba, que atingirá o parenquima renal pelo pólo
inferior, e posteriormente o cálice inferior.
Resultados: Quando existe dificuldade de puncionar a via excretora da forma
convencional, podemos lançar mão deste artifício guiado pelo dedo indicador, que apresenta-se como uma excelente alternativa para punçoes difíceis.
Conclusão: A punção digital é um artifício de excessão , que poderá ser
usado em qualquer caso que apresente dificuldade pela técnica tradicional,
proporcionando outra alternativa para acessar o pólo inferior do rim.
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AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO PENIANA APÓS CIRURGIA DE HIPOSPÁDIA: REVISÃO SISTEMÁTICA DOS QUESTIONÁRIOS DISPONÍVEIS
MARIA GIZELLI THEML PINTO*; DALVA LOUZADA ENJIU; MARCELA LEAL; GILMAR GARRONE; VALDEMAR ORTIZ; ANTONIO MACEDO JR
UNIFESP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Pênis ; hipospádia; percepção peniana
Resumo:
Introdução: O aperfeiçoamento na cirurgia de hipospádia vem apresentando
excelentes resultados cosméticos e preservação da função miccional. Entretanto, estudos demonstram que dependendo da percepção que os pacientes e familiares tenham ao entrar em contato com o resultado cirúrgico,
a função psicossexual e a qualidade de vida podem ficar seriamente comprometidas.
Objetivo: Este trabalho se propõe a analisar as publicações que abordam a
percepção peniana do pós-cirúrgico de hipospádia.
Método: Foi realizado um levantamento bibliográfico na Pubmed, utilizando
as seguintes palavras-chaves: pênis, hipospádia, imagem corporal, percepção peniana, desenvolvimento psicossexual.
Resultados: Foram selecionados 7 trabalhos. Os artigos consistem em
avaliações a partir de questionários (qualidade de vida, percepção peniana,
aspectos psicossociais e psicossexuais) e um estudo de revisão. Os questionários foram aplicados aos pacientes (adolescentes e adultos), sendo
comparativos (com grupo controle) em 03 trabalhos, e ainda aos pais (em 2
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culino portador de lesão medular completa (T3, ASIA: A) devido queda há 15
anos em uso de cistostomia suprapúbica desde então. Submetido a avaliação urológica inicial na qual a ultrassonografia do trato urinário evidenciava
lesão vegetante de aproximadamente 2 cm no altura do trígono vesical. Durante realização da cistoscopia observou-se lesão de aspecto vegetante no
trígono de aproximadamente 2 cm. Realizada ressecção da lesão associada
a biópsias das paredes posterior, lateral direita, lateral esquerda e cúpula.
Resultados: O anatomopatológico da lesão evidenciou quadro típico de
cistite eosinofílica e ausência de malignidade. Foi determinada a presença
de eosinofilia periférica. O paciente foi orientado a utilizar anti-histamínico e
corticosteroide por oito semanas.
Conclusões: Alguns autores referem que a presença de espessamento focal
ou difuso da parede vesical em presença de eosinofilia periférica pode fechar
o diagnóstico de cistite eosinofílica. Os achados cistoscópicos são variáveis:
úlceras, exudatos, edema bolhoso ou pólipos (podendo simular neoplasia).
O tratamento é, primariamente, conservador face à história natural da doença, cronicidade e probabilidade de recorrência. Uso de anti-histamínicos e
anti-inflamatórios não hormonais são terapias iniciais. Corticóides também
apresentam uma boa resposta bem como ressecção transuretral. Chamamos atenção para esse diagnóstico em pacientes portadores de lesão medular em uso de cateterização por longo período.

“O USO DO ÁCIDO HIPOCLOROSO COMO MODELO PARA INVESTIGAÇÃO DE BEXIGA HIPERATIVA”
RENATO BALDO BALDO BATISTA*; MIRIAM DAMBROS; FELIPE GONCALVES
SCHRODER E SOUZA; LUIZ CLAUDIUS PEREIRA COSTA; GILBERTO OLIVEIRA
OLIVEIRA VIANNA FILHO; SERGIO BISOGNI
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Bexiga hiperativa; ácido hipocloroso; estresse oxidativo
Resumo:
Objetivo: Induzir a hiperatividade muscular através do estresse oxidativo usando
ácido hipocloroso (HOCl).
Métodos: Tiras de músculo da bexiga urinária de porcos foram montadas em
um banho de órgãos e incubadas por 20 minutos em solução de Krebs. Anterior aos 10 uM de HOCl foi realizada uma primeira Estimulação de Campo
Elétrico (EFS) e um estímulo farmacológico com acetilcolina (ACh), 10 uM para
verificar se as tiras possuiam características vitais. Em seguida, o HOCl (10 uM)
foi adicionado ao órgão e o aparecimento de contrações foi observado. A Hiperatividade foi definida como precursor de mais de 5 contrações por minuto do
detrusor, sem qualquer outro estímulo de provocação nos 30 minutos após a
adição de HOCl.
Resultados: Das 50 tiras utilizadas, 36 (72%) tornaram-se
hiperativas após exposição ao HOCl durante 30 minutos. Quatro tiras (8%) ficaram hiperativas espontaneamente. O tempo para o início da hiperatividade
diferiu em amplo espectro, em 76% a hiperatividade ocorreu dentro dos 5 primeiros minutos, em 19%, entre 5 e 15 minutos, e em 5% acima de 15 minutos.
Taxa de desenvolvimento de força foi significativamente mais rápida em comparação com as contrações basais provocadas. A hiperatividade pode ser
interrompida pela eliminação por lavagem do HOCl 10 minutos após terem
sido observadas significativas contrações por estimulação de EFS e Ach.
Conclusões: Um precursor de estresse oxidativo, como HOCl, é capaz de
induzir a hiperatividade do músculo liso. Este modelo pode ser utilizado para
odesenvolvimento e teste de novas modalidades de tratamento para o detrusor hiperativo. Além disso, este estudo fornece evidência de uma relação
causal entre o estresse oxidativo e a hiperatividade do detrusor.
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TRAUMA URETERAL PENETRANTE EM GESTANTE DE 24 SEMANAS.
RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA.
CHRISTOPHE BEZERRA ANSELMO*1; MONISE SANTOS DE CARVALHO1; ANA
CAROLINA COSTA SILVA1; AMÁBILE JALES DE MEDEIROS SILVA1; YULYANNA
MOREIRA RODRIGUES1; RAISSA OLIVEIRA CAMPOS1; RODRIGO TRIGUEIRO
MORAIS DE PAIVA2
1.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, NATAL, RN, BRASIL; 2.ESPAÇO SAÚDE TIROL, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Trauma; ureter; gestante
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Resumo:
Introdução: o trauma ureteral é raro, principalmente por armas de fogo,que
correspondem a 3% das causas dos traumas ureterais. Pode passar despercebido e ser responsável por grande morbidade. O mecanismo de lesão
no trauma penetrante pode ser lesão térmica ou secção. Objetivos: relatar
caso de uma paciente de 19 nos que foi vítima de ferimento por arma de
fogo na vigência de uma gestação de 24 semanas e sofreu trauma penetrante de ureter. Métodos: revisão de prontuário e revisão de literatura no
PubMed. Resultados: Paciente sofreu trauma penetrante em dorso na altura
de L4, sendo submetida a laparotomia exploradora, sendo tratada lesões
colônicas, tratamento conservador de hematoma de retorperitoneal de zona
2 e drenagem de cavidade. No pós-operatório imediato teve início eliminação de urina por dreno abdominal.Paciente foi submetida a ureteroscopia
com pielografia retrograda que evidenciou fistula urinária em ureter proximal,
sendo realizada passagem de cateter ureteral. Paciente evouliu com fechamento da fístula urinária. Ultrassonografia pos-operatória mostrou pequena
hidronefrose, que acreditamos ser fisiológica da gestação. Após 4 semanas
foi submetida a retirada do cateter e seguiu acompanahamento com obstetrícia sem intercorrências. O ureter proximal é mais acometido (61%), o
trauma ureteral é mais comum em homens (83%), e em 90% das vezes há
lesões de outros órgãos associadas. A hematúria ocorre em apenas 44% das
vezes. Conclusão: A lesão passa despercebida no intraoperatorio em torno
de 23% dos casos.O tratamento inicial é a derivação urinária, seja com cateter duplo jota ou nefrostomia. Após, se houver indicação, se faz necessária
a reconstrução ureteral, com técnica dependente da altura da lesão e do
tamanho do segmento acometido.
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CISTITE EOSINOFÍLICA SIMULANDO NEOPLASIA DE BEXIGA EM PACIENTE LESADO MEDULAR: RELATO DE CASO
RÚITER SILVA FERREIRA*1; PEDRO HENRIQUE REZENDE JUNQUEIRA2; GUSTAVO TOMAZ FRANCO2; MAURÍCIO RASSI CARNEIRO1
1.SETOR DE UROLOGIA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO
DR. HENRIQUE SANTILLO – CRER, GOIÂNIA, GO, BRASIL; 2.HOSPITAL
GERAL DE GOIANIA - HGG, GOIÂNIA, GO, BRASIL.
Palavras-chave: Lesado medular; lesão vegetante; cistite oesionofilica
Resumo:
Introdução: A cistite eosinofílica é uma doença inflamatória vesical rara
descrita em 1960 que envolve uma inflamação intramural com forte predominância de eosinófilos na parede da bexiga com fibrose com ou sem necrose muscular. A etiologia da cistite oesionofilica permanece pobremente
entendida. Acomete pacientes de todas as idades sendo 20% em crianças.
As lesões observadas pela ultrassonografia e cistoscopia podem, inicialmente, serem interpretadas como malignidades. Em pacientes com sensibilidade vesical preservada os sintomas simulam infecção urinária como
disúria, frequência, dor suprapúbica e hematúria.
Objetivos: Confrontar o relato de caso de um paciente lesado medular portador de cistite eosinofílica com a literatura. Discutir apresentação clínica,
métodos de diagnóstico e tratamento.
Métodos: Relato do caso e revisão de literatura.
Apresentamos relato de caso de paciente com 30 anos de idade, sexo mas-
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plicações como hipotensão, mal-estar e tonturas em pacientes em diálise,
optou-se pelo reimplante ureteral bilateral por laparoscopia. O objetivo do
procedimento foi manutenção da função urinária residual, contudo com o
tratamento realizado o paciente apresentou melhora da função renal, ficando
sem necessidade de hemodiálise. Metodologia: Coleta de dados feita durante a internação. Discussão: O caso exposto alerta para a importante ação
da função residual em pacientes com doença renal crônica (DRC) em terapia dialítica. Tal terapia tem na função residual uma ajuda considerável no
controle hidroeletrolítico do paciente, embora a taxa de filtração glomerular
possa atingir valores tão pequenos quanto 4 ou 5 mL/mim nos pacientes
com DRC , esse valor toma significância pela continuidade dessa filtração
nas 24 horas do dia, caracterizando-se em uma forte aliada à terapia dialítica
de manutenção na remoção de potenciais toxinas urêmicas. Ainda, o controle do balanço hídrico é facilitado pela diminuição na restrição à ingestão
de líquidos e nas flutuações hídricas, traz benefícios ao estado nutricional do
paciente e à sua sobrevivência, reduzindo as exigências no seu tratamento.
Conclusão: Devemos então estar atentos à possibilidade de preservação da
função renal residual em pacientes com DRC e volume urinário normal ou
oligúrico, para a obtenção dos benefícios mencionados nos pacientes selecionados, mesmo que tal função venha a cair no seguimento.
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FATORES PREDITORES PARA A EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA EM INCONTINÊNCIA URINÁRIA PÓS-PROSTATECTOMIA: REVISÃO DE LITERATURA
FABIANA ROTONDO PEDRIALI*; FERNANDO EDUARDO DE ROCCO CZAP; FRANCISCO SPESSATO PRESENTE; MILENA GERKE SAMPAIO; ANDRÉ RAMOS SORGI MACEDO; SILVIO HENRIQUE MAIA DE ALMEIDA
UNIVERSIDADA ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Protatectomia radical; incotninência urinária; reabilitação
Resumo:
Introdução: A causa mais prevalente de incontinência urinária esfincteriana
em homens é a prostatectomia radical. A fisioterapia pélvica é aceita como
primeira opção de tratamento, porém não há consenso relacionado às particularidades do tratamento que possam favorecer uma maior eficácia na
recuperação da continência nessa população. Objetivos: Buscar na literatura fatores preditores para o sucesso da reabilitação do assoalho pélvico,
na recuperação da continência urinária pós-prostatectomia radical. Métodos: Revisão sistemática de ensaios clínicos publicados entre 2007 e 2012,
envolvendo a reabilitação pélvica da população masculina submetida à
prostatectomia radical com incontinência urinária. A busca nas principais
bases de dados resultou em dezoito ensaios clínicos incluídos. Os fatores
analisados foram: modalidade terapêutica; duração e frequência da intervenção; início do tratamento em relação à cirurgia; instrumentos de avaliação; e recuperação da continência. Resultados: Identificaram-se grandes
diferenças metodológicas, porém pôde-se observar que tratamentos envolvendo exercícios de assoalho pélvico supervisionados e orientados, com
início precoce (com ou sem auxílio de biofeedback e eletroestimulação), são
em sua maioria mais eficazes comparados à outras modalidades isoladas.
Orientações comportamentais e apoio psicológico também se mostraram fatores favoráveis ao sucesso terapêutico, bem como o aumento da frequência
de sessões. Tais fatores contribuíram para um maior número de pacientes
continentes em menor espaço de tempo. Conclusões: A heterogeneidade
dos estudos dificulta o apontamento de fatores preditores para o sucesso
do tratamento. No entanto pode-se sugerir que intervenções precoces com
exercícios de assoalho pélvico corretamente instruídos, sessões frequentes,
e pacientes bem orientados, são fatores que contribuem para a recuperação,
independente de dados clínicos ou cirúrgicos. Conclui-se que a especificidade do tratamento é mais relevante e determinante para a recuperação da
continência do que as particularidades do indivíduo relacionadas às características clínicas e cirúrgicas do câncer de próstata. Estudos futuros devem
considerar protocolos semelhantes para colaborarem com a formação de
um consenso sobre a melhor forma de se tratar essa população.

_________________________________________________________________

[260]

SARCOIDOSE GENITO-URINÁRIA; UM DESAFIO PARA O UROLOGISTA
BRUNO VINICIUS NEVES*; LUIS CARLOS DE ALMEIDA ROCHA; MATEUS COSENTINO BELLOTE; CHRISTIAN LUIZ ARTNER; EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA; THIAGO HOTA
HC-UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Sarcoidose; genito-urinária; uretra
Resumo:
Introdução: A sarcoidose é uma doença multi-sistêmica de causa desconhecida com acometimento frequente dos pulmões e gânglios. Possui evidência histológica de granulomas não caseosos de células epitelióides. Na
sua maioria causa adenopatia hilar bilateral, podendo ser acompanhada de
febre, perda de peso, linfadenopatia e nódulos sub-cutâneos. Dentre suas
apresentações extra–pulmonares estão as genito-urinárias as quais mimetizam várias outras doenças urológicas.
Objetivos: Relatar um caso de Sarcoidose Uretral
Método: M.P. feminina, branca, 65 anos, do lar, apresentando queixas
urinárias irritativas, jato fraco e esforço miccional. História de Sarcoidose
prévia. Ao exame físico lesão uretral de 2,0 cm com obstrução do meato.
Hipóteses iniciais de: carúncula uretral, tumor uretral. Submetida a um ultrassom de vias urinárias normal, prosseguido com uretroscistocopia. Identificado lesão e realizado biópsias as quais obtiveram achado de granuloma
não caseoso. Fechado o diagnóstico de Sarcoidose uretral, realizado novo
ciclo de corticóide com regressão da lesão.
Resultados: Os casos de Sarcoidose uretral são muito escassos com poucos
relatos na literatura. Carr et al descreveram uma feminina de 65 anos com
queixas urinárias irritativas e lesão endurecida em uretra distal de 1,5 cm.
Suspeita de carcinoma primário de uretra, a paciente apresentava história
prévia de Sarcoidose. Após biópsias identificado achados compatíveis com
a doença e remissão do caso com corticóide. Sabe-se que existem outras
possibilidades para o controle local com a injeção de corticóide e uretrectomia parcial nos casos de falha terapêutica sistêmica.
O epidídimo é o órgão do trato genito-urinário mais acometido e se apresenta como massa indolor unilateral chegando a 73% dos casos de sarcoidose
genito-urinária. O quadro pode similar um tumor de testículo e sua diferenciação torna-se essêncial para preservação do órgão.
Quando a Sarcoidose tem envolvimento renal algumas massas podem
mimetizar linfoma e tumores renais. Durante o envolvimento do ureter, os
sintomas podem simular novamente tumores e quadros obstrutivos com
presença de hidronefrose. O Urologista deve se manter atento a possíveis
armadilhas e diagnóstios conflitantes para a diminuição de procedimentos
cirúrgicos e terapêuticas iatrogênicas.
Conclusão: O acometimento genito-urinário pela sarcoidose tem tratamento
clínico e seu diagnóstico pode poupar pacientes de procedimentos invasivos e cirurgias denecessárias.
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REIMPLANTE URETERAL BILATERAL POR LAPAROSCOPIA PARA MANUTENÇÃO DE FUNÇÃO URINÁRIA RESIDUAL
RODRIGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA*; RODRIGO CARVALHO HOLANDA LEITE; MARIANA DINIZ CAVALCANTE; UBIRAJARA CALDAS LEONARDO NOGUEIRA
JUNIOR; BRENO MEDEIROS CUNHA; YULYANNA MOREIRA RODRIGUES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Diurese residual; hemodiálise; reimplante laparoscópico
Resumo:
Introdução:Trauma ureteral se constitui uma condição relativamente rara
devido sua localização, sendo em média de 1% de todas lesões do trato
genitourinário. A grande maioria, em torno de 75%, ocorre por lesões iatrogênicas, apenas 7% ocorrem por ferimentos penetrantes, nesta situação, o reparo imediato é a opção de escolha a depender da extensão e
localização da injúria, no entanto, pode-se passar despercebida diante de
outras lesões. Objetivo: Apresengtar o caso de B.A.O. 26 anos, masculino,
admitido em urgência dialítica, cerca de 02 meses, após laparotomia exploradora vítima de ferimento por arma de fogo.Realizou ultrassonografia de
rins e vias urinárias que evidenciou hidronefrose bilateral, sendo submetido
à nefrostomia bilateral, mas com permanência da terapia de substituição
renal após a derivação urinária. Diante do volume urinário de cerca de 400
mL/dia por cada nefrostomia e de dados da literatura estabelencendo que
a presença de função urinária residual aumenta a sobrevida e diminui com-
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cirurgicamente com Nefrectomias Parciais Abertas
Métodos: D.A.S., 27 anos, negra, do lar, apresentava dor lombar e em flancos e hematúria microscópica. Realizado Tc de abdome mostrando volumosas massas renais bilaterais suspeitas angiomiolipomas pobre em gordura. Paciente não fechava critérios para esclerose tuberosa. Solicitado biópsia
renais bilaterais com AP confirmando os achados de angiomiolipomas. À
direita medindo 9,5 cm em terço superior até médio e à esquerda medindo
12 cm em terço médio até o inferior com insinuação ao seio renal. Realizado
primeiramente abordagem do rim direito com nefrectomia parcial sem intercorrências em 07/2012. Nefrectomia parcial esquerda realizada em /2013
com presença de fístula urinária tratada conservadoramente com duplo J
mais drenagem da cavidade.
Resultados: Apesar de serem tumores benignos, os angiomiolipomas podem se tornar volumosos. O risco de sangramento está correlacionado a
um diâmetro tumoral maior que 4 cm. Também é descrito que acima desta
medida 52% dos pacientes apresentam sintomas e em 30% das vezes necessitam de intervenção cirúrgica. No caso apresentado obteve-se sucesso
com a intervenção cirúrgica bilateral. Mesmo com as lesões volumosas e
complexas as nefrectomias parciais foram factíveis devido as características
dos tumores. Os agiomiolipomas são tumores capsulares e gordurosos facilitando sua dissecção e aspiração sendo favoráveis a realização de cirurgias
poupadoras de néfrons. A presença de fístula urinária pós nefrectomia parcial pode chegar a 6% dos casos. Durante o segundo procedimento devido
a complexidade da lesão houve fístula urinária após provável ligadura de
cálices sendo manejada clinicamente com sucesso.
Conclusão: A Nefrectomia parcial pode ser um opção para tratamento de angiomiolipomas renais volumosos principalmente quando se torna necessário
a preservação de parênquima renal.

FEOCROMOCITOMA: ADRENALECTOMIA BILATERAL POR VIDEOLAPAROSCOPIA
RODRIGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA*; RODRIGO CARVALHO HOLANDA LEITE; MARIANA DINIZ CAVALCANTE; UBIRAJARA CALDAS LEONARDO NOGUEIRA
JUNIOR; BRENO MEDEIROS CUNHA; YULYANNA MOREIRA RODRIGUES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Feocromocitoma; laparoscopia; bilateral
Resumo:
INTRODUÇÃO: Feocromocitoma é um tumor neuroendócrino secretor de
catecolaminas, pode causar hipertensão, taquicardia episódica e hipovolemia. Entre os pacientes com feocromocitoma, 10% têm neoplasia endócrina
múltipla (NEM) tipo 2A ou 2B, com tumores adrenais bilaterais, tumores extra-adrenais, e malignidade histológica. A cirurgia laparoscópica para tratar
o feocromocitoma já foi controversa, pois se acreditava que um aumento
da liberação de catecolaminas durante o procedimento levaria a alterações
hemodinâmicas severas. No entanto, evidências na literatura atestam que
a cirurgia laparoscópica para feocromocitoma está associada a uma menor
liberação de catecolaminas que a cirurgia aberta, e que os episódios de hipertensão foram relacionadas com a manipulação direta do tumor.
OBJETIVO: Apresentar o caso de G.D.O.S., feminino, 46 anos, admitida, com
queixa de dor em flanco bilateralmente, de moderada intensidade, irradiada
para região lombar bilateral. Constatada massa adrenal bilateral em USG e
TC. Diagnóstico confirmado por perfil hormonal. Hipertensa há 20 anos, em
uso de Captopril (50mg/dia), Doxazosina (8mg/dia) e Propanolol(120mg/dia)
e diabética há 10 anos, em uso de glibenclamida. Exame físico sem alterações. Indicado tratamento cirúrgico através de adrenalectomia videolaparoscópica bilateral. Cirurgia sem intercorrências, e a paciente recebeu alta
no 5º DPO, sem queixas, com prescrição de prednisona 5mg/dia e fludrocortisona 0,2mg/dia.
METODOLOGIA: Coleta de dados feita durante a internação.
DISCUSSÃO: Diversos estudos mostram que a abordagem laparoscópica
é o procedimento de escolha para a adrenalectomia, pois resulta em uma
menor morbidade quando comparada a abordagens convencionais. Mostrase segura e eficaz, reduzindo hemorragia intra-operatória, proporcionando
melhor exposição anatômica e diminuindo o tempo de internação, dor pósoperatória e as complicações da ferida. Por fim, pode-se afirmar que a remoção cirúrgica do tumor é importante, pois pacientes com feocromocitoma
estão em risco permanente de um paroxismo hipertensivo letal, além disso,
alguns deles são malignos, de forma que a detecção precoce e remoção
reduzem a freqüência de doença metastática. Em adição, o aumento da
pressão arterial devido a um feocromocitoma é geralmente curável com a
remoção cirúrgica do tumor.
Conclusão: Procedimento factível e seguro de ser realizado em tempo único.
Bem tolerado, não tivemos complicações no trans e pós operatório.
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DECORTICAÇÃO VÍDEO-LAPAROSCÓPICA DE CISTOS RENAIS SINTOMÁTICOS; RESULTADOS DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO
BRUNO VINICIUS NEVES*; LUIZ EDISON SLONGO; MATEUS COSENTINO BELLOTE; CHRISTIAN LUIZ ARTNER; EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA; ROBERTO
KINCHESCKI
HC-UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Cisto renal; laparoscopia; decorticação
Resumo:
Introdução: Cisto renal não neoplásicos é uma doença comum apresentando
prevalência crescente com a idade. A maioria dos cistos é detectada incidentalmente e são assintomáticos em 90% das vezes. Alguns casos podem ser
associados à dor lombar e em flancos, hipertensão, hematúria, desconforto abdominal e obstrução do trato urinário. A decorticação laparoscópica vem sendo
usada desde 1990 e tem se mostrado um método efetivo e seguro.
Objetivo: Estudar os resultados obtidos com a decorticação laparoscópica
de cistos renais em um hospital universitário terciário.
Métodos: Análise retrospectiva dos dados de 10 pacientes com cistos renais operados no HC-UFPR durante o período de 2011 a 2013. A técnica
empregada para a decorticação dos cistos renais foi a do “destelhamento”
laparoscópico
Resultados: Dos casos analisados 60% eram mulheres (40% homens) com
idade média de 44,6 anos (15 – 65 anos); 60% dos cistos envolveram o rim
esquerdo e 40% o direito. O tamanho médio dos cistos em seu maior eixo
foi de 19,6 cm (+- DP 6,4cm; 7 – 27cm), 60% destes cistos localizados no
terço inferior, 30% no terço médio e 10% no superior. A classificação de
Bosniak encontrada foi de: 30% I, 40% II, 30% IIF. A grande maioria das indicações cirúrgicas foram devido à dor (70%), desconforto abdominal em 3
pacientes (30%) e um caso (10%) de compressão de via excretora. O tempo
operatório foi de 109,5 minutos em média (+- DP 25,2 minutos), e o tempo
de internação médio foi de 2,1 dias (1 – 5 dias). Após o tratamento cirúrgico
houve melhora dos sintomas iniciai s em 60% dos casos. Se evidenciou
recidiva em 20% dos pacientes sendo o tempo médio de seguimento 14,1
meses.
Conclusão: A decorticação vídeo-laparoscópica de cistos renais é um procedimento factível e eficaz tendo bons resultados pós operatórios.
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NEFRECTOMIA PARCIAL PARA O TRATAMENTO DE ANGIOMIOLIPOMAS BILATERAIS ACIMA DE 10CM; UM PROCEDIMENTO FACTÍVEL
BRUNO VINICIUS NEVES*; LUIZ EDISON SLONGO; MATEUS COSENTINO BELLOTE; CHRISTIAN LUIZ ARTNER; EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA; ROBERTO
KINCHESCKI
HC-UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Angiomiolipoma; nefrectomia parcial; poupadora de nefróns
Resumo:
Introdução: Os Angiomiolipomas são tumores renais benignos, responsáveis
por 10% das massas renais atingem até 0,3% da população geral. Sabe-se
que 30% destes tumores estarão associados à esclerose tuberosa. Estas
lesões apresentam envolvimento hormonal através de receptores, tendo desta forma, maior acometimento de mulheres em idade fértil.
Clinicamente podem causar dor, hipertensão e insuficiência renal devido a
compressão de estruturas pelo volume tumoral. É o tumor renal mais associado a ruptura e hemorragia espontânea.
Objetivos: Relatar um caso de Angimiolipoma Bilateral volumoso tratado
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PERFIL DOS RECEPTORES E DOADORES DE TRANSPLANTES RENAIS
NO RIO GRANDE DO NORTE ENTRE 2010 E 2012

empregada para a decorticação dos cistos renais foi a do “destelhamento”
laparoscópico
Resultados: Dos casos analisados 60% eram mulheres (40% homens) com
idade média de 44,6 anos (15 – 65 anos); 60% dos cistos envolveram o rim
esquerdo e 40% o direito. O tamanho médio dos cistos em seu maior eixo
foi de 19,6 cm (+- DP 6,4cm; 7 – 27cm), 60% destes cistos localizados no
terço inferior, 30% no terço médio e 10% no superior. A classificação de
Bosniak encontrada foi de: 30% I, 40% II, 30% IIF. A grande maioria das indicações cirúrgicas foram devido à dor (70%), desconforto abdominal em 3
pacientes (30%) e um caso (10%) de compressão de via excretora. O tempo
operatório foi de 109,5 minutos em média (+- DP 25,2 minutos), e o tempo
de internação médio foi de 2,1 dias (1 – 5 dias). Após o tratamento cirúrgico
houve melhora dos sintomas iniciai s em 60% dos casos. Se evidenciou
recidiva em 20% dos pacientes sendo o tempo médio de seguimento 14,1
meses.
Conclusão: A decorticação vídeo-laparoscópica de cistos renais é um procedimento factível e eficaz tendo bons resultados pós operatórios.

PAULO RENATO LEAL COSTA*1; MONISE SANTOS DE CARVALHO1; MARIELA
SAMANTHA DE CARVALHO COSTA1; RAISSA OLIVEIRA CAMPOS1; PEDRO SALES LIMA DE CARVALHO1; AMÁBILE JALES DE MEDEIROS SILVA1; RODRIGO
TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA2
1.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, NATAL, RN, BRASIL; 2.ESPAÇO SAÚDE TIROL, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Tempos de isquemia; função renal; clavien
Resumo:
INTRODUÇÃO: O transplante renal é uma das melhores terapêuticas para o
paciente com Insuficiência Renal Crônica agravada, visto a possibilidade de
proporcionar uma melhor qualidade de vida ao nefropata. O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) é o único hospital do Rio Grande do Norte que
realiza este tipo de procedimento.
OBJETIVOS: Traçar um perfil dos receptores (doadores vivos e cadáveres)
de transplantes renais quanto à idade, sexo, creatinina na alta hospitalar,
tempo de internação, complicações e taxa de rejeição. Quanto aos doadores
analisou-se idade, creatinina, proporção de doadores cadáveres e vivos,
causas de mortes, tempos de isquemia fria e quente.
MÉTODOS: Foram analisados 149 prontuários do departamento de transplantes renais do HUOL. Os dados coletados são referentes a transplantes
realizados nos anos de 2010 a 2012.
RESULTADOS: Em relação aos receptores tanto de doadores vivos, quanto
cadáver, a maioria eram homens (59,73%), a faixa etária mais prevalente foi
entre os 41 e 60 anos (45,54%), o tempo de internação foi de, aproximadamente 15 a 30 dias (35,57% dos casos), a creatinina na alta hospitalar
mais prevalente foi de aproximadamente 1,2 a 2,0 (27,85 %), entre 2,0 e
3,0 (19,46%). As complicações mais prevalentes foram Diabetes Mellitus,
Hipertensão Arterial Sistêmica e Infecção Urinária,o que entraria no grau II
da classificação Clavien de complicações cirúrgicas. A taxa de rejeição foi
de 10,07%. Quanto aos doadores, a maioria possuía entre 41 e 60 anos
(45,64%), doadores vivos eram somente 16,78%, dosagem de creatinina
dos receptores mais prevalente foi entre 1,2 a 2,0 (26,85% aproximadamente), causas de óbitos dos doadores cadáveres mais relevantes foram
acidente vascular cerebral hemorrágico (21,48%) e trauma crânio encefálico
(40,94%). O tempo da isquemia quente para transplante intervivos mais
prevalente foi entre 01 e 10 minutos (70,77%), com média de 05 minutos e o
de isquemia fria em doação cadáver foi entre 10 e 20 horas (53,85%).
CONCLUSÕES: O estudo em questão tem o objetivo de informar sobre determinadas variáveis importantes no que diz respeito aos doadores e receptores em transplantes renais. Tivemos uma alta taxa de rejeição da ordem de
10,07%. Grande parte dos receptores iam de alta com creatinina ao redor
de 2 mg%. Nosso tempo de isquemia quente está adequado e o tempo de
isquemia fria pode ser melhorado, bem como o tempo de internação.
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NEFROLITOTRIPSIA E PIELOSCOPIA TRANS-LAPAROSCÓPICA DURANTE PIELOPLASTIA À ANDERSON-HYNES; OS RESULTADOS DE UMA ALTERNATIVA OPERATÓRIA
BRUNO VINICIUS NEVES*; LUIZ S SANTOS; CHRISTIAN LUIZ ARTNER; EDUARDO
PEREIRA DE MIRANDA; MATEUS COSENTINO BELLOTE; ROBERTO KINCHESCKI
HC-UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Estenose de jup; pieloplastia; nefrolitíase
Resumo:
Introdução: As alterações anatômicas renais e da junção uretero-piélica
(JUP) podem estar relacionadas à formação de cálculos ou em algumas situações serem apenas entidades concomitantes. Trata-se de uma pequena
parcela de pacientes que necessitarão, devido a complexidade dos casos,
de múltiplos procedimentos para o tratamento de ambos os problemas.
Com a proposta de reduzir o número de intervenções para estes casos, foi
analisado uma alternativa operatória combinada e seus respectivos resultados.
Objetivos: Descrever os resultados de uma abordagem endourológica durante a laparoscopia em pacientes com associação de nefrolitíase e estenose de JUP.
Métodos: Foram analisados retrospectivamente de 2011 à 2013 os dados de
8 pacientes operados no HC-UFPR com associação de nefrolitíase e estenose de JUP. Durante a realização da Pieloplastia laparoscópica à AndersonHynes, foi feita uma abordagem endourológica trans-laparoscópica para o
tratamento da litíase concomitante.
Resultados: Durante o período de 2011 a 2013, 33 pacientes com estenose
de JUP foram submetidos à pieloplastia desmembrada (Anderson-Hynes)
sendo que 8 (24,2%) tinham associação com nefrolitíase. Destes pacientes,
62,5% eram do sexo feminino com idade média de 46 anos (+- DP 15,7
anos). Estenose de JUP estava presente em 62,5% dos casos à esquerda
e 37,5% à direita. Cálculos piélicos corresponderam a 50% dos casos de
litíase (tamanho médio dos cálculos 1,55 cm), 12,5% de cálculos calicinais
superiores (média de 1,0 cm), 50% de cálculos calicinais médios (media de
1,16 cm), 62,5% de cálculos calicinais inferiores (média 1,7 cm). O tempo
médio de cirurgia foi de 208 minutos (+- DP 57 minutos) com 3,8 dias de
internação (+- DP 0,8 dias). Todos os pacientes utilizaram duplo J e nenhuma
complicação maior foi identificada. O tempo médio de seguimento pós-operatório foi de 10,8 meses. A taxa livre de cálculos (stone-free) após a primeira cirurgia combinada foi de 62,5%. Todos os casos de cálculos residuais
realizaram LECO, 12,5% Nefrolitotripsia Percutânea e 12,5% foram tratados
clinicamente com “surveillence”. A taxa de stone-free após procedimento
adicional foi de 66,6%
Na vigência da doença litiásica e anatômica dois procedimentos distintos
seriam necessários para resolução do problema. A proposta da cirurgia combinada obteve resultados consideráveis podendo ser realizada como alternativa nestes pacientes.
Conclusão: A realização da abordagem endourológica combinada com a
laparoscópica nos pacientes com nefrolitíase e estenose de JUP se mostrou
factível e eficaz poupando procedimentos e cirurgias adicionais.
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DECORTICAÇÃO VÍDEO-LAPAROSCÓPICA DE CISTOS RENAIS SINTOMÁTICOS; RESULTADOS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
BRUNO VINICIUS NEVES*; LUIZ EDISON SLONGO; MATEUS COSENTINO BELLOTE; CHRISTIAN LUIZ ARTNER; EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA; ROBERTO
KINCHESCKI
HC-UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Cisto renal; decorticação; laparoscopia
Resumo:
Introdução: Cisto renal não neoplásicos é uma doença comum apresentando
prevalência crescente com a idade. A maioria dos cistos é detectada incidentalmente e são assintomáticos em 90% das vezes. Alguns casos podem
ser associados à dor lombar e em flancos, hipertensão, hematúria, desconforto abdominal e obstrução do trato urinário. A decorticação laparoscópica
vem sendo usada desde 1990 e tem se mostrado um método efetivo e
seguro.
Objetivo: Estudar os resultados obtidos com a decorticação laparoscópica
de cistos renais em um hospital universitário terciário.
Métodos: Análise retrospectiva dos dados de 10 pacientes com cistos renais operados no HC-UFPR durante o período de 2011 a 2013. A técnica
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dos pacientes realizou algum tipo de tratamento prévio e 81,5% apresentavam cistostomia. A técnica cirúrgica mais empregada foi a anastomose
término-terminal em 64% dos casos, seguida de uretrostomia perineal em
13%, enxerto de mucosa oral em 10%, retalho de prepúcio em 8% e anastomose término-terminal associado a um enxerto de mucosa oral em 5%.
Conclusão: A maioria dos pacientes portadores de estenose de uretra operados no HGV apresenta idade media de 57 anos com estenose de uretra
anterior de causa iatrogênica ou infecciosa na maioria das vezes. Existe um
número significativo de portadores de estenose de uretra posterior, as quais
são decorrentes, na sua maioria, de trauma. O perfil dos pacientes portadores de estenose de uretra e submetidos a uretroplastia no HGV assemelhase mais ao perfil de pacientes portadores da mesma doença de países em
desenvolvimento quando comparado com os de países desenvolvidos, conforme alguns poucos estudos recentes publicados em literatura.
Conflitos de Interesse: Nenhum.
Financiamento:Nenhum

LOW-DOSE DIETHYLSTILBESTROL IS SAFE AND EFFECTIVE IN CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER: A CONTEMPORARY SERIES
ANDRÉ D. SASSE*1; CAROLINA M.L. NOURANI1; GUSTAVO BORDENALI2; LEONARDO OLIVEIRA REIS3
1.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP,
BRASIL; 3.UNICAMP E PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Des; crpc; chemo-naive
Resumo:
INTRODUCTION: The role of sequential lines of hormone therapy in castration-resistant prostate cancer (CRPC) remains unclear. Currently, the standard treatment for patients with CRPC is chemotherapy. Many questions
remain regarding the optimal use and sequence of hormone therapy and
chemotherapy. Diethylstilbestrol (DES) is a synthetic estrogen with anti-tumor
properties that could be used to delay the indication of chemotherapy for
CRPC patients.
OBJECTIVE: To determine the efficacy and safety of low-dose DES in second- or third-line hormonal therapy for in chemo-naïve CRPC patients in two
institutions.
METHODS: Between 2007 and 2013, a total of 39 patients with metastatic
CRPC received DES 1 mg daily. Patients should have progression after central androgenic suppression and at least one line of androgen antagonists
(bicalutamide, cyproterone acetate and/or flutamide). Central androgenic supression with bilateral orchiectomy or a gonadotropin-releasing hormone agonist was maintained. Aspirin 100 mg daily was administered to all patients.
The data of PSA response (defined as a 50% reduction), time to progression,
adverse events and overall survival were collected and analyzed.
RESULTS: The median age was 78.6 years. The PSA response rate was 55%.
After a median follow up of 22 months, the median progression-free survival
was 12 months. Only one patient died at the time. The main adverse event
was gynecomastia (13/39, 33.3%) and no thrombotic event was recorded.
CONCLUSION: Low-dose DES plus AAS 100mg daily appears to be safe and
effective for metastatic CRPC before initiating chemotherapy.
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RELAÇÃO DA CREATININA DO DOADOR CADÁVER PARA TRANSPLANTE RENAL COM A CREATININA DA ALTA, TEMPO DE INTERNAÇÃO E
COMPLICAÇÕES DO RECEPTOR EM PACIENTES DO RIO GRANDE DO
NORTE.
DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA*1; MARIANA DINIZ CAVALCANTE1; UBIRAJARA CALDAS LEONARDO NOGUEIRA JUNIOR1; AMÁBILE JALES DE MEDEIROS
SILVA1; RAFAEL ALVES SILVA1; HOMERO FERREIRA DA SILVA NETO1; RODRIGO
TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA2
1.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, NATAL, RN, BRASIL; 2.ESPAÇO SAÚDE TIROL, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Cadáver; internação; creatinina
Resumo:
Introdução: A doença renal crônica terminal é um problema de saúde pública
no Brasil. A creatinina do doador cadáver é uma maneira de analisarmos a
qualidade do serviço de doação e captação e pode influenciar as complicações advindas do transplante, a função do receptor, além do tempo de
internação.
Objetivos: Analisar a relação entre a função renal dos doadores cadáveres e
as complicações, creatinina de alta e tempo de internação dos receptores,
transplantados nos anos de 2010, 2011 e 2012 no Rio Grande do Norte(RN).
Métodos: Os dados foram coletados a partir da análise de todos os prontuários de pacientes que se submeteram a transplante renal nos anos 2010,
2011 e 2012 no RN. Os dados foram tabelados em planilha do Microsoft
Excel 2010, a medida que foram sendo coletados. No total foram analisados
149 prontuários.
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ESTENOSE DE URETRA: PERFIL DOS PACIENTES SUBMETIDOS À
URETROPLASTIA NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS- PE EM 2012.
JOÃO PAULO BARBOSA BRUNO*; EDUARDO MORAES; SILVIO MOURA; GEORGE
FIGUEIREDO; MICHEL FALCÃO BREDOW; BRUNO SILVA CARVALHO
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Estenose de uretra; etiologia; uretroplastia

Resultados: Dos 149 prontuários analisados, 124 apresentaram doadores
cadáveres. A média da creatinina do doador falecido foi de 1,17mg/dl (foi tomada como base para fazer as relações), variando entre 0,3 mg/dl e 3,8 mg/
dl. Dos pacientes analisados, 39 receberam rim de doadores com creatinina
acima da média. A média de internação foi de 31,1 dias. A média dos dias
de internação daqueles pacientes que tiveram doador com creatinina abaixo
de 1,17 mg/dl foi de 29,89 dias, enquanto a média daqueles que tiveram
doador com creatinina acima de 1,17 mg/dl foi de 33,74 dias. Observou-se
que a média da creatinina da alta dos receptores que tiveram doadores com
creatinina abaixo 1,17 mg/dl foi de 2,61 mg/dl, enquanto a média da creatina
da alta daqueles que tiveram doadores cadáveres com creatinina acima 1,17
md/dl foi de 2,09 mg/dl. Tivemos complicações em 55 pacientes, sendo 36
pacientes Clavien grau II, 6 pacientes Clavien grau III, 12 pacientes Clavien IV
e 5 pacientes Clavien V. 61,53% dos pacientes com doadores com creatinina
acima de 1,17mg/dl tiveram complicações, bem como 53,84% dos pacientes com doadores com creatinina abaixo de 1,17mg/dl.

Resumo:
Introdução: A estenose uretral caracteriza-se pela presença de um processo
de fibrose na uretra que leva a uma diminuição do seu calibre, ocasionando uma diversidade de sintomas, podendo levar, inclusive, a uma retenção
urinária. A literatura contempla poucos estudos a respeito do perfil dos pacientes com estenose de uretra. A maioria deles traz informações acerca
das diversas técnicas cirúrgicas empregadas e os comparativos de seus
resultados.
Objetivo: Traçar um perfil dos pacientes submetidos a manejo cirúrgico
através de Uretroplastia no Hospital Getulio Vargas, Recife- PE (HGV) no
período de janeiro a dezembro de 2012.
Pacientes e Métodos: Estudo retrospectivo e observacional através da
análise de prontuário hospitalar de todos os pacientes submetidos à Uretroplastia no HGV em 2012. As variáveis avaliadas foram: idade, etiologia da
doença, localização e extensão da estenose, realização de procedimentos
cirúrgicos anteriores, presença de cistostomia prévia e a técnica cirúrgica
empregada.
Resultados: Trinta e oito pacientes foram estudados. A média de idade foi
57,1 anos (16-80anos). A localização foi de uretra anterior em 69% dos casos e posterior em 31% deles. A etiologia mais frequente foi iatrogênica com
39,5% do total, seguida de infecção em 23,5%, trauma em 21%, idiopática
em 13% e líquen escleroso em 2,5%. A extensão média em uretra anterior foi
de 3,75 cm (1-9cm). Em uretra posterior a média foi 2,41 cm (1-5cm). Metade

Conclusões: Conclui-se que os receptores que receberam de doadores com
creatina acima de 1,17mg/dl tiveram creatinina de alta menor que o outro
grupo. Em relação ao tempo de internação, os receptores com doadores
com creatinina maior que a média tiveram média de tempo de internação
pouco maior. O grupo com mais complicações foi o de pacientes que tiveram
doadores com creatinina acima de 1,17 mg/dL.
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teroscopia flexível e de uretroscopia semirrígida para cálculos em que ocorre
“push-up” de cálculo do ureter , migrando para rim durante procedimento
métodos - estudo retrospectivo com 40 pacientes operados de litíase ureteral superior, com tamanho entre 0,8 cm a 11,2 cm (janeiro a dezembro 2012)
, operados por um único cirurgião. 08 casos aconteceu de haver migração
dos cálculos para rim . não foi usado nenhum dispositivo para evitar migração do cálculo.foi usado cistoscopio,passagem de 2 fio-guias, ureteroscopia
semirrígida e litotripsia com laser(fibra . realizadopassagem de bainha 9,5 x
35 cm , em seguida ureteroscópio flexível storz flex-x2 , litotripsia com laser
(fibra 365) .
RESULTADOS - os 8 pacientes ficaram livre de cálculos , concluindo com
sucesso a remoção dos cálculos ,não necessitando tratamento complementar. todos pacientes ficaram com cateter duplo j 6 french , que foi retirado
com 20-30 dias pós-cirurgia. tempo operatorio medio dos casos em que nao
houve migração foi 37 minutos e na cirurgia combinada foi de 51 minutos
em média
CONCLUSÕES - o uso combinado de ureteroscopia flexível e ureteroscopia
semirrígida para cálculos ureterais superiores que migram para rim durante
procedmento ,pode ser útil para evitar leco ou outro procedimento endourológico adicional, com aumento não significativo do tempo cirúrgico.
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IDADE DO DOADOR E DO RECEPTOR COMO FATOR PREDITOR DE
SUCESSO NO TRANSPLANTE RENAL NO RIO GRANDE DO NORTE ENTRE 2010 E 2012
RODRIGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA*; CHRISTOPHE BEZERRA ANSELMO;
CANDICE ALVES ESMERALDO; LUISA DUTRA MEDEIROS; ANA CAROLINA COSTA SILVA; RAISSA OLIVEIRA CAMPOS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Receptor; idade; creatinina
Resumo:
Introdução: A idade do receptor está sendo cada vez mais extendida, e cada
vez mais deixando de ser uma contraindicação absoluta para transplante
renal, uma vez que, a expectativa de vida têm aumentado em todo o globo
e com ela a qualidade de vida dos submetidos ao transplante renal. Além
disso, dá-se preferência por doador vivo adulto com idade superior aos 30
anos, sendo em geral evitado rins de doadores com mais de 65 anos. A função renal do receptor é um dos parâmetros mais importantes para avaliação
do sucesso do transplante renal. Resolvemos traçar um perfil, baseado na
idade dos pacientes submetidos ao transplante renal, bem como de seus
doadores e correlacionando com a função renal dos receptores.
Objetivos: Traçar um perfil dos pacientes que realizaram transplante renal
no Rio Grande do Norte entre os anos de 2010 e 2012, incluindo idade dos
doadores e dos receptores e o sucesso na melhora da função renal no momento da alta hospitalar.
Métodos: Foram selecionados prontuários de pacientes que realizaram
transplante renal no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) entre os
anos de 2010 e 2012. Nossa amostra foi de 103 pacientes.
Resultados: A média da idade dos receptores de rins de doadores vivos foi
de 38,6 anos e a dos seus respectivos doadores foi de 38,7 anos, sendo
o valor médio da creatinina na alta hospitalar desses receptores de 1,28
mg/dL. Por outro lado, a idade média dos receptores de rins de doadores
cadáver foi de 41,3 anos e a dos seus respectivos doadores foi de 34,9 anos,
sendo o valor médio da creatinina na alta hospitalar desses receptores de
2,40 mg/dL. Além disso, a média da creatinina na alta de pacientes cujos
doadores vivos estavam entre 40-49 anos foi de 1,2 e entre 50-59 anos foi
de 1,5 mg/dL ; enquanto a média da creatinina na alta de pacientes cujos
doadores cadáveres estavam entre 50-59 anos foi de 3,31 mg/dL e entre 6069 anos foi de 2,92 mg/dL.
Conclusões: Observamos que nos transplantes feitos a partir de doadores
vivos, a média das idades entre doador e receptor foi praticamente a mesma,
38 anos. Enquanto aqueles realizados a partir de doador cadáver obtiveram
uma maior diferença entre a média das idades, sendo a dos receptores 41,3
anos e a dos doadores cadáver 34,9 anos e que correlacionou-se com um
maior valor médio de creatinina - 2,40- no momento da alta. Um aumento
da creatinina deve ser prontamente avaliado com relação as condições do
doador.
_________________________________________________________________
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RELAÇÃO ENTRE O TEMPO DE ISQUEMIA FRIA, A CREATININA DE
ALTA, AS COMPLICAÇÕES DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE
CLAVIEN- DINGO E O TEMPO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RECEPTOR DE TRANSPLANTE RENAL.
RODRIGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA*; PAULO RENATO LEAL COSTA; CANDICE ALVES ESMERALDO; MONISE SANTOS DE CARVALHO; PEDRO SALES
LIMA DE CARVALHO; YULYANNA MOREIRA RODRIGUES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Isquemia; clavien; creatinina
Resumo:
Introdução: O tempo de isquemia fria corresponde ao período entre a perfusão da solução de preservação fria no rim doado até a sua anastomose
com os vasos do receptor, quando ocorre a reperfusão sanguínea. Idealmente, esse período deve o menor possível, estando diretamente relacionado a função renal pós cirurgia. Objetivo: Relacionar o tempo de isquemia
fria com a qualidade do pós operatório dos pacientes, considerando como
parâmetros a creatinina de alta, as complicações pós operatórias de acordo
com a classificação de Clavien- Dingo e o tempo de internação no serviço
do Hospital Universitário Onofre Lopes. Metodologia: Trata-se de um estudo
observacional retrospectivo, feito a partir da análise dos prontuários dos
pacientes submetidos a transplante renal no Hospital Universitário Onofre
Lopes, ligado a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, incluindo
todos os pacientes operados entre 2010 e 2012, exceto aqueles em que
os dados referentes ao tempo de isquemia fria não foram encontrados nos
prontuários, totalizando 66 pacientes. Resultados: Observou-se que a média
de tempo de isquemia fria total foi de 15,36 horas. A média da creatinina de
alta foi de 2,20. Para um tempo entre 0 a 10h de isquemia fria, a creatinina
média da alta hospitalar foi de 2,21; de 10 a 20h de isquemia, a creatinina
média foi de 2,29; maior que 20h de isquemia, a cretinina média foi de 2,03.
O tempo médio de internação foi de 33,31 dias. De 0 a 10h de isquemia, o
tempo médio de internação foi de 28,77 dias; de 10 a 20h de isquemia, o
tempo médio de internação foi de 15,06 dias; mais que 20h de isquemia,
teve tempo médio de internação igual a 24,56 dias. Analisando o Clavien Dingo, 44,12% dos pacientes correspondia ao grau II. Conclusões: O tempo
médio de isquemia fria total encontra-se dentro do período ideal, ocorrendo
apenas 2 casos com tempo superior a 30h. Observou-se que quanto maior
o tempo de isquemia fria, menor era a média da creatinina de alta, dado não
condizente com o esperado segundo a literatura. Não houve relação entre o
tempo de isquemia fria e o tempo de internação. A maioria dos pacientes se
encontravam classificados no grau II do Clavien - Dingo.
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EFICÁCIA DA URETEROSCOPIA FLEXÍVEL COMBINADA COM URETEROSCOPIA SEMIRRÍGIDA PARA LITOTRIPSIA TRANS-URETROSCÓPICA
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; LUIS CARLOS HORNBURG
JUNIOR; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Litiase; ureteroscopia; combinada
Resumo:
INTRODUÇÃO - ureterolitotripsia transureteroscópica é um procedimento
comum em urologia .no entanto persiste a controvérsia sobre como lidar
com cálculos que migram para dentro do rim durante o procedimento.
OBJETIVOS - este estudo investigou a eficácia da combinação de ure-
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STANLEY ALBUQUERQUE AMAIM*; MARCIO NOVAES LIMA FERREIRA; ROGERSON TENORIO DE ANDRADE; RODRIGO BRASILEIRO DO REGO BARROS; BENHUR ROSENDO GOMES DE LIMA; RODOLFO BRILHANTE DE FARIAS

GILBERTO LAURINO LAURINO ALMEIDA*1; GENNARO MUSI2; FEDERICA MAZZOLENI2; DELIU-VICTOR MATEI2; WILSON FRANCISCO BUSATO JÚNIOR3; OTTAVIO DE COBELLI2

AVALIAÇÃO DE PACIENTES SUBMETIDOS A NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA “TUBELESS” NO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS EM RECIFE,
PERNAMBUCO.

INTRAOPERATIVE FROZEN PATHOLOGY DURING ROBOT-ASSISTED
LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY: CAN ALEXIS™ TROCAR
MAKE IT EASY AND FAST.

HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotripsia percutânea; tubeless; sem nefrostomia

1.EUROPEAN INSTITUTE OF ONCOLOGY -CATARINENSE INSTITUTE OF
UROLOGY, ITAJAÍ, SC, BRASIL; 2.EUROPEAN INSTITUTE OF ONCOLOGY,
MILÃO, ITÁLIA; 3.UNIVERSITY OF VALE DO ITAJAÍ (UNIVALI) AND CATARINENSE INSTITUTE OF UROLOGY, ITAJAÍ, SC, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia; robótica; alexis

Resumo:
INTRODUÇÃO: Nefrolitotripsia percutânea (NLP) é um método minimamente
invasivo difundido mundialmente, substituindo a cirurgia convencional (aberta) na maioria de suas indicações. Posteriores avanços na técnica cirúrgica
e no aspecto tecnológico da NLP permitiram aos urologistas a remoção de
cálculos com grande eficiência, menor morbidade, custo, e melhor convalescença dos pacientes. Tradicionalmente, ao final do procedimento, realizase a drenagem por nefrostomia com cateteres de 20 a 24 Fr, objetivando
melhorar a drenagem urinária, realizar hemostasia do trajeto confeccionado
e manter acesso para novo procedimento percutâneo, quando necessário. A
partir de 1984, foi introduzido o conceito de NLP sem nefrostomia (tubeless),
quando ao final do procedimento não foi deixada nefrostomia e nenhuma
drenagem interna ou externa. Delnay e Wake (1998) demonstraram a segurança e efetividade desta técnica.
OBJETIVO: Avaliar a nefrolitotripsia percutânea (NLP) “tubeless” como método seguro e eficaz em pacientes selecionados portadores de nefrolitíase.
MÉTODOS: Estudo prospectivo analítico descritivo realizado através da
avaliação de 31 pacientes submetidos a NLP no Hospital Otávio de Freitas
(HOF) em Recife-PE no período de Janeiro a Julho de 2012. A NLP tubeless
foi realizada em pacientes selecionados durante o intraoperatório. Através
de questionário específico foi avaliado tamanho e localização do cálculo;
tempo cirúrgico; número de punções; hemoglobina pré e pós-operatório;
necessidade de hemotransfusão; tempo de internamento; analgesia adicional utilizada, presença de cálculo residual; utilização de catéter duplo j ou
ureteral.
RESULTADOS: Dos 31 pacientes, 12 foram submetidos a NLP tubeless (grupo 1) e 19 a NLP convencional (grupo 2). Pacientes do grupo 1 tiveram tempo
cirúrgico, internamento hospitalar e necessidade de analgesia adicional significativamente menores. Não houve diferença significativa na mudança dos
valores de hemoglobina pré e pós-operatórios dos dois grupos.
CONCLUSÃO: NLP sem nefrostomia é uma alternativa para pacientes selecionados. E acreditamos que a NLP tubeless sem drenagem interna deve ser
considerada, deixando a NLP convencional e a drenagem com cateter duplo
J ou ureteral para indicações específicas.
FONTE DE FINANCIAMENTO: NENHUM
NÃO HÁ CONFLITO DE INTERESSES DEMONSTRADO PELOS AUTORES.

Resumo:
Objective: To describe the first series of Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy (RLAP) using ALEXIS™ trocar device when removal of the
specimen is necessary for intraoperative frozen-section pathology. Methods:
Consecutive RALP using the ALEXIS™ were prospectively catalogue. Perioperative data, including preoperative oncologic diagnosis, operative time,
estimated blood loss, size of incision for umbilical trocar, complications related to trocar, and length of hospital stay were analyzed. Results: 128 patients
were analyzed. Mean operative time was 216min, mean time to trocar placement was 4min and mean estimated blood loss was 172ml. Incision size
for trocar was 2-3cm in 117 patients and 1 incisional hernia was observed.
Mean hospital stay was 3 days and mean follow up was 4 months. Conclusion: ALEXIS™ trocar provides an easy and fast intraoperative removal of the
specimen for frozen pathology during RALP, even for large prostates. Safely
and cosmetic results with a low intraoperative complication rate is acquired
with the wound retractor.
_________________________________________________________________
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CONTINENT URINARY DIVERSION WITH SHORT APPENDICES OR
OBESE PATIENTS: THE INITIAL RESULTS OF A SURGICAL OPTION
MARCELO FERREIRA CASSINI*; ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR;
EMANUEL VERAS ALBUQUERQUE; ANDREY GARCIA ESTEVANATO; CARLOS
AUGUSTO FERNANDES MOLINA; SILVIO TUCCI JUNIOR
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Mitrofanoff principle; monti technique; continent urinary diversion
Resumo:
Introduction: Lost of bladder compliance secundary to neurogenic bladder
injuries, severe and untractable urethral stenosis are some of the main indications for continent urinary diversion. Objectives: We present here the initial
results and outcomes of thirteen procedures performed using the association
between Mitrofanoff’s principle and Monti’s technique as a surgical option for obese patients or those with short appendices. Methods: We analyzed data from thirteen patients who were submitted to ileocistoplasty and
urinary continent derivation by association between Mitrofanoff’s principle
and Monti’s technique performed from january 2010 to december
2012 in our institution. All of patients the appendices were too short to reach
the skin, some of them, because the obesity. Results: Thirteen patients were
submitted to the Mitrofanoff and Monti techniques association. The most
common surgical complications were stoma skin stenosis (02 cases) and
urinary leakage through the re-opened bladder neck in 02 patients. Urinary
infection (01 sepse) was the main clinical complication. Twelve patients are
totally adapted to intermittent clear catheterization through the navel and satisfyed with urinary continence and quality of life. There were no deaths and
no urinary or intestinal fistulas secondary to the procedure. Conclusions:
The association between Mitrofanoff’s principle and Monti’s technique
is safe, feasible and a very useful alternative in urologic cases, (i.e., severe
and untractable urethral stenosis and low compliance neurogenic bladder, for
example) of continent urinary diversion, when the ileocecal appendix is too
short to reach the skin (i.e., obese patients).
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foi de 475 pacientes/milhão de população, em 2011. Com isso percebemos
que a diálise crônica é uma terapia de substituição renal prevalente no Brasil
e que se torna a alternativa para a maioria dos renais crônicos que esperam
um transplante.Objetivos: Descrever o perfil dos pacientes transplantados
nos anos de 2010 a 2012 no Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal-RN,
considerando o tempo de hemodiálise e de espera para receber um enxerto renal, bem como etiologia da perda de função renal.Métodos: Os dados
foram coletados a partir da análise de todos os prontuários de pacientes que
se submeteram a transplante renal entre os anos de 2010 e 2012 no Hospital
Universitário Onofre Lopes, hospital de referência do Rio Grande do Norte.
Os dados foram tabelados em planilha do Microsoft Excel 2010. Foram realizados 149 transplantes renais entre os anos de 2010 e 2012, desses avaliamos 108 pacientes, que apresentavam todas as informações necessárias.
Resultados: Dos 108 pacientes que realizavam diálise pré- transplante 63
(58,3%) eram homens e 45 mulheres (41,7%). 107 realizava hemodiálise e
apenas 1 realizava diálise peritoneal, durante 45 meses, o que equivale a
0,92% da amostra analisada. O tempo de diálise variava de 3 a 228 meses,
com média de 52,9 meses. Após o transplante 08 pacientes necessitaram
da realização de diálise. Considerando a amostra total analisada, 41(37,9%)
tinham como causa de doença renal a nefropatia hipertensiva; 11(10,1%) tinham doença renal policística; 06 (5,5%) nefrite lúpica e 05(4,6%) nefropatia
diabética, os outros apresentavam causas variáveis como nefropatia por IgA
e microangiopatia trombótica, por exemplo.Conclusões: Percebemos que o
tempo entre o início da diálise e a cirurgia de transplante renal foi em média de 4,4 anos, tempo considerado alto, devido a pouca oferta de órgãos
para doação. Observamos que a maioria dos pacientes transplantados teve
como causa de perda de função renal a nefropatia hipertensiva, que é uma
patologia que pode se associar com dano das principais artérias utilizadas
no transplante renal, fato que pode piorar os resultados para os receptores.
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PERFIL DOS DOADORES CADÁVERES PARA TRANSPLANTE RENAL NO
RIO GRANDE DO NORTE ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2012
DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA*1; AMÁBILE JALES DE MEDEIROS SILVA1; CANDICE ALVES ESMERALDO1; RAISSA OLIVEIRA CAMPOS1; BRENO MEDEIROS
CUNHA1; HOMERO FERREIRA DA SILVA NETO1; RODRIGO TRIGUEIRO MORAIS
DE PAIVA2
1.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, NATAL, RN, BRASIL; 2.ESPAÇO SAÚDE TIROL, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Limítrofe; transplante; cadáver
Resumo:
Introdução: O transplante renal é um tratamento para insuficiência renal
crônica terminal (IRCT), já bem estabelecido, pois fornece maior sobrevida
e menos morbidade para o receptor. A oferta de rins para transplante ocorre
através de doação, quer por doador vivo ou cadáver. O Brasil tem despontado como um dos maiores centros transplantadores de rim no mundo.
Objetivo: Traçar o perfil dos doadores cadáveres para transplante renal entre
os anos de 2010 e 2012 no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e
avaliar a qualidade dos órgãos disponíveis, descrevendo a sua distribuição,
sexo, idade, causa de morte e função renal.
Método: Os dados foram coletados a partir da análise de todos os prontuários de pacientes que se submeteram a transplante renal entre os anos de
2010 e 2012 no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), único hospital
do Rio Grande do Norte credenciado para transplante renal. Os dados foram
tabelados em planilha do Microsoft Excel 2010.
Resultados: Dos 124 transplantes renais por rins de doadores cadáveres,
tivemos 48 transplantes de doadores do sexo feminino e 76 transplantes
do masculino. A idade estava registrada em 117 doadores, sendo a média
de 34,73 anos, variando entre 9 anos e 69 anos. 36 tiveram como causa de
morte acidente vascular encefálico hemorrágico; 61 trauma crânio-encefálico, 27 por outras causas (acidente vascular encefálico isquêmico, ferimento
por arma de fogo (FAF sem trajeto em crânio), malformação arteriovenosa,
ou causa desconhecida). A creatinina dos doadores cadáveres variou entre
0,3 e 3,8 mg/dL, com média de 1,13 mg/dL. O tempo de isquemia fria, descrito para 61 doadores, variou entre 00:20h e 33:55h, com média de 16:31h.
Conclusão: Observamos em nossa análise que, no Rio Grande do Norte,
temos uma oferta considerável de rins limítrofes para doação, tendo sido
aproveitados enxertos de doadores com mais de 50 anos, chegando inclusive a se utilizar os rins de um paciente com 68 anos, pacientes com alterações de função renal e alguns patologias vasculares. Este fato é devido a
uma oferta de órgãos ainda insuficiente. Consideramos que a função renal
no momento da captação é um bom parâmetro para análise da qualidade do
serviço e observamos que os doadores cadáveres são mantidos com uma
boa função renal. O tempo de isquemia fria pode ser melhorado, caso exista
uma melhoria de comunicação entre a equipe responsável pela captação e a
equipe responsável pela preparação do paciente que irá receber o enxerto.
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EFFECTS OF ANTIBIOTIC THERAPY ON PSA CHANGE IN PATIENTS
WITH PSA LEVELS BETWEEN 4 AND 10 NG/ML.
GILBERTO LAURINO LAURINO ALMEIDA*1; WILSON FRANCISCO BUSATO JÚNIOR1; JAMYLLE GERALDO2; FELIPPE SONALIO BUSATO2
1.UNIVERSITY OF VALE DO ITAJAÍ (UNIVALI) AND CATARINENSE INSTITUTE OF UROLOGY, ITAJAÍ, SC, BRASIL; 2.UNIVERSITY OF VALE DO ITAJAÍ (UNIVALI), ITAJAÍ, SC, BRASIL.
Palavras-chave: Próstata; psa; screening
Resumo:
Pourpose: We investigated the effect of antibiotics on Prostate-specific antigen (PSA) levels in patients who had an initially mild PSA elevation (4.0-10
ng/mL). Methods: We evaluated prospectively a clinical trial non-randomized
120 patients whose PSA levels were between 4 and 10 ng/ml, without negative digital rectal examination and with no infection evidence. Patients were
divided into two groups, treated with antibiotics during 3 weeks (group I) and
not treated (group II). PSA measurement was realized three weeks after treatment and prostate biopsy were performed in all patients comparing prostate cancer (PCa) incidence between groups. Results: PCa was diagnosed
in 25 of 106 patients (23.6%), 16 (25.0%) in group I and 9 (21.4%) in group II
(p>0.05). After the use of ATB, the PSA level decreased to less than 4ng/ml
in 26 participants (24.5%), in 15 (23.4%) of group I and in 11 (26%) of group
II (p>0.05). The percentage of participants who had a value below 2.5ng/ml
in the second PSA was 9.4% for group I and 7.1% for group II (p>0.05). In
the patients with positive biopsy no significant variation was noted in PSA,
fPSA, %fPSA and DPSA. Significantly lower cancer detection rate was noted
in patients with decreased PSA, fPSA and DPSA after antibiotic therapy. A
PSA reduction rate of ≥ 10% occurred in 58.5% of patients, however it was
less significant in those patients receiving antibiotics than those patients with
no treatment (71.0% versus 65.6%). The sensibility, specificity and accuracy
of PSA reduction rate of ≥ 10% were 31%, 23% and 25%, respectively. Conclusion: Antibacterial therapy can reduce PSA, although treatment does not
reduce prostate cancer incidence. Prostate biopsy must not be ruled out
even after PSA reduction post-antibiotic treatment.
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TEMPO DE DIÁLISE E ETIOLOGIA DA PERDA DE FUNÇÃO RENAL: PERFIL DOS PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE RENAL NO RIO
GRANDE DO NORTE ENTRE 2010 E 2012.
RODRIGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA*; CHRISTOPHE BEZERRA ANSELMO;
MARIELA SAMANTHA DE CARVALHO COSTA; LUISA DUTRA MEDEIROS; ANA
CAROLINA COSTA SILVA; HOMERO FERREIRA DA SILVA NETO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Tempo de diálise; etiologia; rio grande do norte
Resumo:
Introdução: Segundo os resultados do censo de diálise realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologiaem 2011, o número de pacientes em tratamento
dialítico no Brasil vem crescendo gradualmente ao longo dos anos (42.695
em 2000 a 91.314 em 2011). A taxa de prevalência de tratamento dialítico
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extrínseca destas estruturas..
Objetivo: Relatar o caso de paciente atendido no Hospital de Clínicas da
UFPR com queixa de ejaculação dolorosa, sendo diagnosticada Lipomatose
Pélvica, após investigação.
Método: Paciente A. G. J, 46 anos, masculino, encaminhado com queixa
principal de ejaculação dolorosa durante as relações sexuais, com inicio
dos sintomas a cerca de 3 anos, acompanhada de desconforto em região
perineal e inguinal a direita. Durante a investigação, foi realizada ecografia
que demonstrou alongamento do colo vesical, sendo realizada então uretrocistografia tendo como achados além de colo vesical alongado, presença
de bexiga “em gota”. Tomografia demonstrou uretero-hidronefrose leve com
compressão gordurosa extrínseca da bexiga. Posteriormente o paciente foi
submetido a laparoscopia diagnóstica com biópsia, revelando apenas tecido
gorduroso maduro, levando assim ao diagnóstico de Lipomatose pélvica.
Resultados: Muitos urologistas geralmente dão pouca importância a queixa
de ejaculação dolorosa, não realizando uma investigação completa em
busca da patologia responsável pela dor, porém, esta causa um profundo
impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos afetados. A elucidação
diagnóstica é a única forma de realizar o tratamento adequado. Os casos de
ejaculação dolorosa causados por Lipomatose Pélvica são muito escassos
com poucos relatos na literatura.
Conclusão: Lipomatose Pélvica é uma doença rara, que pode apresentar-se
com uma série de sintomas inespecíficos, dentre eles a ejaculação dolorosa.
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URETEROSCOPIA FLEXÍVEL COM LASER PARA MÚLTIPLOS CÁLCULOS
INTRA-RENAIS
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; LUIS CARLOS HORNBURG
JUNIOR; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Multiplos ; litiase; flexivel
Resumo:
INTRODUÇÃO - leco(litotripsia extracorpórea por ondas de choque) e nefrolitotomia percutânea tem sido o padrão-ouro para tratamento de cálculos
intra-renais
objetivo - procurou-se determinar a segurança e eficácia da ureterscopia
flexível e holmium laser para tratamento pacientes com vários cálculos intra-renais , estratificando a eficácia do procedimento em cálculos maiores e
menores que 20 milimetros
MÉTODOS - 151 pacientes com múltiplos cálculos unilaterais tratados entre
2007 e 2012 em único centro de tratamento terciário , foram analisados retrospectivamente. todos pacientes foram submetidos a uretroscopia flexível e
holmium laser . foi determinado como ausência de cálculos cálculos menores que 01 milimetro. ultrassom foi realizado 30 dias após último tratamento
para confirmar ausência de pedras e hidronefrose .
RESULTADOS - 151 pacientes com 525 cálculos renais com tamanho médio de cálculo 0,9 centimetros( 0,5 - 2,5 centímetros) . o número médio de
pedras por pacientes foi 3,1 +/- 1,0 . o numero médio de procedimentos
primários foi 1,2 +/- 0,3 . as taxas livres de cálculo depois de um ou dois
procedimento foi de 74,6% e 92,2%, respectivamente. taxa livre de cálculos quando se considera o tamanho dos cálculos(maior que 2 centimetros e
menor que 2 centimetros) foi respectivamente de 85% e 98% .
A taxa de complicações globaisfoi de 13,6 % ; 97% dos procedimentos
foram realizados com internação no máximo 1,5 dias , sendo a média d einternação de 0,7 dias
existem algumas limitações para este estudo , realizado em uma única instituição e retrospectivo , sendo a amostra relativamente pequena .
CONCLUSÕES - para pacientes selcionados , com múltiplos cálculos renais
, ureteroscopia flexível com holmium laser pode ser uma boa alternativa de
tratamento a litotripsia extracorpórea por ondas de choque e nefrolitotomia
percutânea , com eficácia e baixa morbidade
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URETEROSCOPIA FLEXÍVEL PARA CÁLCULOS MAIORES QUE 02
CENTIMETROS;QUEBRA DE UMA PARADIGMA?
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; MARIA TEREZA CAVALCANTE; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: 2 centimetros; laser ; ureteroscopia
Resumo:
INTRODUÇÃO - a ureteroscopia flexível é um tratamento que tem custobenefício discutível atualmente, mas com as inovações tecnológicas tem
sido cada vez maisindicado para tratamento de cálculos renais e ureterais
superiores. as indicações clássicas para cálculos maiores que 02 centímetros consiste na percutânea e em alguns casos a litotripsia externa ( pelos
“guidelines” aua/eau a indicação primária é de percutânea).
OBJETIVO - mostrar a factibilidade e eficácia deste procedimento em cálculos maiores que 02 centímetros
métodos - foram realizados por um único cirurgião 56 casos cirúrgicos entre
maiode 2012 e maio de 2013, como médico visitante(pacientes de serviços
variados) // idade dos pacientes entre 18-63 anos)média de 37 anos) // tamanho dos cálculos entre 02 e 04 centímetros ( média de 2,3 centímetros) //
tempo médio de cirrugia de 68 minutos ( média entre 35 - 97 minutos )
RESULTADOS - todos pacientes foram submetidos a anestesia geral,
posição de litotomia, iniciado cistoscopia,passagem de 2 fios-guias, ureteroscopia semi´rígida, passagem de bainha 9,5 por 35 ou 45 centímetros ,
ureteroscopia flexivel, litotripsia com laser e implante de cateter
dos 56 pacientes , 46 ficaram “sf” após 30 dias , e dos 10 restantes ,todos
foram submetidos a procediemntos auxiliares; 02 litotripsia externa // 02 ureteroscopia flexível mais 2 vezes cada um // 02 nefrolitotomia percutânea //
04 tiveram rua de cálculos e foi realizada uretroscopia semi=rígida
CONCLUSÕES - ureteroscopia flexível para cálculos maiores que 02 centímetros é factível ,porém demorado, tedioso e muitas vezes necessita de
procediemntosauxiliares (17,8%)
pode ser indicado ,principalmente para contraindicações de litotripsia externa ou percutânea . trabalhos randomizados comparando os métodos necessitam de serem feitos
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EJACULAÇÃO DOLOROSA EM PACIENTE COM LIPOMATOSE PÉLVICA:
RELATO DE CASO
CHRISTIAN LUIZ ARTNER*; EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA; MATEUS COSENTINO BELLOTE; BRUNO VINICIUS NEVES; THIAGO HOTA; LUIS CARLOS DE
ALMEIDA ROCHA
HOSPITAL DAS CLINICAS - UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: ejaculação dolorosa; lipomatose pélvica; relato de caso
Resumo:
Autores: Christian L. Artner; Mateus C Bellote; Bruno V. D. Neves, Eduardo P.
de Miranda; Thiago Hota; Luis Carlos de A. Rocha
Instituição: Hospital de Clínicas – Universidade Federal do Paraná (Curitiba,
Paraná)
Introdução: A ejaculação dolorosa é uma patologia relativamente comum em
nosso meio, porém são raros os casos descritos de sua etiologia devida a
Lipomatose Pélvica, doença rara, caracterizada pelo acúmulo de tecido adiposo maduro na cavidade pélvica sem delimitação por cápsula, o que leva
a compressão de órgãos como bexiga e reto, além de vasos sanguíneos. As
manifestações clínicas expressam-se por sinais e sintomas de obstrução
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dos pacientes. Na última década as intervenções de compressão do bulbo
uretral tem sido utilizadas com êxito no tratamento da incontinência urinaria
de esforço masculina. O tratamento cirúrgico da incontinência urinaria de esforço pós prostatectomia inclui as injeções transuretrais, o esfíncter urinário
artificial e as operações de sling bulboutretral(Argus).
Objetivo: Este trabalho mostra a nossa experiência no manejo da incontinência urinária de esforço pós prostatectomia radical aberta com a instalação
do sling uretral ajustável (Argus), dando ênfase na eficácia desse tratamento.
Materias e Metodo: Foram analisados 9 pacientes com IUE pós prostatectomia radical anterior que foram submetidos a colocação do sling uretral ajustável, no período de maio de 2010 a maio de 2013. Onde comparamos a
melhora da qualidade de vida, a quantidade de perda urinária após a cirurgia
do Argus.
Resultados Dos 9 pacientes analisados, 7 (77,7%) evoluiram com melhora
significativa dos sintomas de perda urinaria referindo melhora na qualidade
de vida, evoluindo sem perdas. Um(11,1%) paciente originário de outro serviço evoluiu com rejeição da prótese por quadro infeccioso local, sendo
submetido a troca do sling ajustável após controle do quadro de infecção,
porém apresentando novo quadro infeccioso, sendo optado por retirada de
prótese. Um(11,1%) paciente não obteve resposta a:o tratamento mantendo
quadro de incontinência de esforço, sem melhora com colocação do sling
ajustável
Conclusão: o sling uretral ajustável (Argus) é um método eficaz e seguro para
resolver a incontinência urinaria de esforço masculina pós cirurgia prostática,
é uma técnica simples e com bons resultados que permite ao paciente
recuperar sua qualidade de vida e voltar a realizar suas atividades habituais
imediatamente.

POSTER LIVRE

INCIDÊNCIA DE COMPLICAÇÕES APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL
RETROPÚBICA EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA
CHRISTIAN LUIZ ARTNER*; MARCELO ZENI; MATEUS COSENTINO BELLOTE;
BRUNO VINICIUS NEVES; EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA; ROBERTO KINCHESCKI
HOSPITAL DAS CLINICAS - UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Complicaçôes; prostatectomia radical retropubica; serviço
de referência
Resumo:
Autores: Christian L. Artner; Mateus C Bellote; Bruno V. D. Neves, Eduardo P.
de Miranda; Roberto Kincheski; Marcelo Zeni
Instituição: Hospital de Clínicas – Universidade Federal do Paraná (Curitiba,
Paraná)
INTRODUÇÃO: O progressivo aperfeiçoamento técnico-operatório na Prostatectomia Radical Retropúbica (PRR) vem levando, com o passar dos anos,
a uma diminuição progressiva das complicações pós-operatórias. No entanto, quando presentes, estas causam um profundo impacto negativo na
qualidade de vida dos indivíduos afetados.
OBJETIVOS: Relatar as taxas de complicações e resultados pós-operatórios
dos pacientes com diagnóstico de CaP submetidos à PRR no Serviço de
Urologia do HC/UFPR.
MÉTODOS: Foram acompanhados os pacientes submetidos à PRR no
período entre 2006 e Junho de 2013 e, retrospectivamente, seus dados de
complicações peri-operatórias (até 30 dias) e resultados pós-operatórios
(potência sexual e continência urinária) foram analisados.
RESULTADOS: Foram submetidos à PRR 122 pacientes, durante o período
estudado. Não se observaram complicações peri-operatórias na maioria dos
pacientes (91,3%); em 1 caso, ocorreu fístula uretro-vesical e 2 pacientes
sofreram infarto agudo do miocárdio. 2 pacientes apresentaram hérnia inguinal. A mortalidade foi de 1,6%, secundário a tromboembolismo pulmonar.
A taxa de transfusão intra-operatória foi de 28,68% (35 pacientes), sendo
que em 83,4% dos casos, foi necessária apenas 01 unidade de concentrado de hemácias. Dos 122 pacientes estudados, 107 foram questionados
quanto à sexualidade. Após uma média de 02 anos de acompanhamento, 26
pacientes (24,3%) mantiveram-se potentes sem tratamento auxiliar, Em 81
casos (75,7%), ocorreu algum grau de disfunção erétil: desses, 22 (27,16%)
obtiveram resposta significativa ao uso de medicações, com uma taxa total
de potência pós-operatória de 44,85%. 12 pacientes (11,21%) já apresentavam essa queixa antes da cirurgia. Em relação à continência urinária, 105
(86,06%) pacientes eram continentes (uso de até 1 forro/dia). 17 pacientes
(13,94%) necessitavam de 2 ou mais forros ao dia, sendo considerados incontinentes.
CONCLUSÃO: Em nossa casuística, observamos resultados semelhantes
a outras séries quanto a complicações peri-operatórias e continência pósoperatórias, havendo maior taxa de transfusão sanguínea e de impotência
sexual.
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CRIOTERAPIA: TÉCNICA EFICAZ PARA TRATAMENTO CURATIVO DO
CÂNCER DE PRÓSTATA
RENAN EBOLI LOPES*; RODRIGO DONALISIO DA SILVA; DAVID SEHRT; ALEXANDRE POMPEU; WILSON R MOLINA; FERNANDO J KIM
DENVER HEALTH MEDICAL CENTER, DENVER, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Crioterapia; cancer de próstata; sobrevida
Resumo:
Introdução: A crioterapia está consolidada mundialmente como uma técnica
segura e eficaz para o tratamento curativo do câncer de próstata, mostrando
semelhantes resultados oncológicos com menor morbidade peri e pós operatórias.
Objetivos: Demonstrar a eficácia da crioterapia no controle oncológico dos
pacientes com câncer de próstata localizado submetidos a este procedimento, analisando fatores pré operatórios e sua possível correlação com
recidiva bioquímica durante o seguimento.
Métodos: Estudo retrospectivo de pacientes com câncer de próstata localizado submetidos a crioterapia de terceira geração no Denver Health Hospital, Universidade do Colorado, CO, EUA, entre fevereiro de 2006 e abril 2013.
As Variáveis analisadas foram: Idade, volume da próstata, escore de gleason
e PSA pré tratamento. O seguimento realizado foi trimestral nos primeiros
2 anos e semestral nos anos seguintes com avaliação clinica e laboratorial.
Recidiva bioquímica foi considerada quando o paciente apresentava pelo
menos um dos 2 critérios (Phoenix ou ASTRO).
Resultados: 134 pacientes com câncer de próstata foram elegíveis para o
trabalho. A média de idade foi 63 anos e seguimento médio de 35 meses.
O volume prostático médio foi 37,4g (23,3-43,1), PSA médio 8,0 (5,2-17,1) e
score de Gleason 6, 7 e >7 foram, 64 (47.8%), 51 (38.0%) and 19 (14.2%),
respectivamente. Do total apenas 6 pacientes (7,5%) apresentaram recidiva
bioquímica nos primeiros 12 meses e 9 (15,8%) em 24 meses. A sobrevida
livre de recorrência bioquímica aos 12, 24 e 36 meses foram, 95,7%, 89,8%,
84,5%, respectivamente (Figura 1). O único fator encontrado com significância estatística para predizer recorrência bioquímica foi valor aumentado do
PSA pré-operatório (p=0,039).
Conclusão: A crioterapia mostra-se como uma excelente opção terapêutica
para tumores de próstata localizados, apresentando baixa morbidade e bons
resultados oncológicos.

_________________________________________________________________
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CIRURGIA DE SLING MASCULINO AJUSTÁVEL(ARGUS) PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO EM PACIENTES PÓS PROSTATECTOMIA RADICAL ABERTA
PEDRO HENRIQUE LEMOS MOREIRA*; DANIEL LUIZ PAULILLO
EQUIPE DE UROLOGIA DO HOSPITAL IPIRANGA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária de esforço; argus; prostatectomia
radical
Resumo:
Introdução: A incontinência urinária masculina de esforço(IUE) habitualmente
se desenvolve como consequência ou sequela de uma intervenção cirúrgica
prostática (prostatectomia radical aberta ou laparoscópica, cirurgia de hiperplasia prostática benigna e esclerose do colo vesical). Esses tipos de cirurgias podem ter efeitos não desejados na qualidade de vida e na expectativa
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ANÁLISE COMPARATIVA DO ESTADIAMENTO NO PRE E POS-OPERATORIO DE PROSTATECTOMIAS RADICAIS REALIZADO EM HOSPITAL DE
REFERENCIA UROLOGICA NO ESTADO DO PARA
JOÃO FREDERICO ALVES DE ANDRADE FILHO*; SIDNEY ANTONIO CRUZ; MARCOS FERNANDO LIMA DA COSTA; JOSE RICARDO TUMA DA PONTE; BERNARDO NASSER SEFER; WILSON CORREA LEÃO; EDINEY HOUAT DE SOUZA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia; cancer; prostata
Resumo:
INTRODUÇÃO: O adenocarcinoma de próstata é uma das neoplasias malignas mais frequentes em homens, com prevalência estimada em 30%, de
acordo com dados histopatológicos, em pacientes acima de 50 anos. Apesar dos avanços no estudo do adenocarcinoma prostático, ainda existem
falhas no seu estadiamento inicial, fator este de suma importância para estabelecer uma estratégia terapêutica adequada e individualizada.

diagnóstico diferencial e podem ser usados para melhor programação do
tratamento.
Objetivos: Homem de 58 anos apresentando dor em testículo direito, sem
ao exame físico evidenciar qualquer aumento testicular. Referia vasectomia
há 22 anos. USG demonstrou testículo direito de contornos normais com
área hipoecóica de 2,1 x 1,6 cm localizada em região intraparenquimatosa,
com ausência de hipervascularização à dopplefluoxometria. Realizou então
ressonância nuclear magnética com formação ovalada em pólo inferior do
testículo direito de 1,6 x 1,5 cm, sem captação do contraste. Realizado
orquiectomia parcial direita com biópsia de congelação, cujo resultado foi de
cisto epidermóide hemorrágico.
Conclusão: Por se tratar de um tumor benigno os cistos epidermóides testiculares admitem tratamentos mais conservadores, entre eles, a orquiectomia parcial e até mesmo a enucleação tumoral, porém o grande desafio é o
seu diagnóstico diferencial com tumores testiculares germinativos de característica maligna. Por isso a ressonância nuclear magnética e o Doppler,
alêm da biópsia de congelação são instrumentos indispensáveis para a boa
condução do caso. Seguimento seriado dos pacientes é recomendado

OBJETIVO: avaliar o estadiamento dos pacientes portadores de câncer de
próstata antes e após serem submetidos a prostatectomia radical no Hospital Ophir Loyola (HOL), no período de Janeiro de 2006 a Janeiro de 2012.

[327]

METODO: Os dados foram coletados por meio de pesquisa em 81 prontuários de pacientes submetidos a prostatectomia radical no HOL. Os dados
obtidos foram analisados estatisticamente.

BRUNO VINICIUS NEVES*; THADEU BRENNY FILHO; MATEUS COSENTINO
BELLOTE; CHRISTIAN LUIZ ARTNER; EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA; THIAGO
HOTA

DISCUSSÃO E RESULTADOS: A análise dos resultados revelou que o estadiamento pré-operatório destes pacientes se deu pelo exame digital da
próstata e biópsia, quase não sendo utilizados métodos de imagem complementares. O escore de Gleason 6 foi o mais frequente tanto no pré quanto
no pós-operatório. Os estádios T1C e T2B foram mais frequentes no préoperatório, enquanto o estádio T2CN0 se mostrou o mais frequente nas
peças cirúrgicas. Mostrou ainda uma tendência dos pacientes com estadiamento T2 no pré-operatório passarem para estádio T3 no pós-operatório, na
proporção de 3 para 10.
_________________________________________________________________
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ORQUIECTOMIA PARCIAL NOS TUMORES EPIDERMÓIDES DO TESTÍCULO, RELATO DE CASO.
PAULO CÉZAR GOMES JUNIOR RIBEIRO*; NADIM CHATER; RODRIGO PASTOR
DA SILVA MENDONÇA; DANILLO TAVARES MARANHÃO DE MORAIS; MARCIO
RODRIGUES COSTA; THEOBALDO SILVA COSTA
HC- UFG, GOIÂNIA, GO, BRASIL.
Palavras-chave: Tumores epidermóides; orquiectomia parcial; tratamento
Resumo:
Introdução: Cistos epidermóides testiculares são patologias raras, responsáveis por 1% dos tumores testiculares nos adultos e por 3% nas crianças.
O seu diagnóstico diferencial com tumores malignos é um desafio já que
os sinais ao exame físico são similares e a imagem ultrassonográfica também não consegue uma diferenciação eficaz. Outros exames de imagem
tais como o USG Doppler e a Ressonância nuclear magnética ajudam no

LAPAROSCOPIA EM UROLOGIA; RESULTADOS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

HC-UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Laparoscopia; urologia; residência
Resumo:
Introdução: Observou-se nas últimas décadas uma ascensão de procedimentos minimamente invasivos dentre eles os laparoscópicos com importância unânime dentro da urologia. Os benefícios tangem pela menor
agressão cirúrgica, menor sangramento e tempo de internação, menos dor
e todas essas vantagens acompanham a formação dos médicos residentes
em urologia.
Objetivo: Avaliar os resultados das cirurgias laparoscópicas realizadas pelo
serviço de Urologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do
Paraná.
Métodos: Análise retrospectiva dos resultados de cirurgias vídeo-laparoscópicas realizadas em um hospital universitário entre o Período de 2010
a 2013.
Resultados: Foram realizados 319 procedimentos vídeo-laparoscópicos durante o período analisado. O procedimento mais executado foi a nefrectomia
total com 122 casos, nefrectomia radicais em 41 pacientes e nefrectomias
parcias com 29 procedimentos. A Pieloplastia foi o segundo procedimento
mais feito com 42 procedimentos. A decorticação de cistos renais foi realizada em 28 pacientes, ureterolitotomia em 18 casos e adrenalectomias
em 10 pacientes. As fístulas vêsico-vaginais foram efetuadas em 9 casos
. Outros procedimentos (ureter retro-cava, ureterólise, reimplante ureteral)
totalizando 20 casos.
Conclusões: Diversas videocirurgias urológicas são consideradas atualmente tratamento padrão-ouro para inúmeros problemas urológicos. Com
a experiência adquirida no decorrer da curva de aprendizado, a maioria dos
procedimentos urológicos pode ser realizada por laparoscopia com eficácia
e segurança, oferecendo à comunidade um maior número de alternativas
terapêuticas com os benefícios da cirurgia minimamente invasiva.
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MÉTODOS: Foram avaliados retrospectivamente 230 pacientes portadores
de carcinoma epidermóide do pênis registrados no hospital Ophir Loyola, no
período entre abril de 2001 a junho de 2011, segundo a idade, origem, classe
social, tempo entre o aparecimento da lesão primária e a procura de atendimento, localização, estadiamento e grau patológico da lesão. Procurouse também determinar sua prevalência nas mesorregiões do Estado, assim
como os coeficientes de incidência e prevalência da doença.
RESULTADOS: A faixa etária predominante encontrada foi entre 45 e 70
anos. As mesorregiões metropolitanas e nordeste do Pará foram a origem
da maioria dos pacientes. Todos os pacientes provinham de classes sócioeconômicas baixas, representados principalmente por agricultores. O intervalo médio entre o aparecimento da lesão e procura de atendimento médico
foi de 8 meses. A grande maioria das lesões estava localizada na cavidade
prepucial e eram invasivas. A incidência da doença no Estado é de 7/100000
hab/ano. Esses tumores representam 18% dos tumores urogenitais no sexo
masculino e o segundo mais freqüente no departamento de Urologia.
CONCLUSÕES: O câncer de pênis apresenta incidência e prevalência altíssimas no Estado do Pará, devendo-se tomar medidas preventivas urgentes
pelos órgãos de saúde responsáveis, visando redução da doença nos próximos anos.

POSTER LIVRE

SUBMUCOSA DE INTESTIN SUINO : RESULTADOS A LONGO PRAZO NO
TRATAMNETO DE DOENÇADE PEYRONIE
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; MARIA TEREZA CAVALCANTE; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Peyronie; surgisis; 60°
Resumo:
Introdução - a doença de peyronie apresenta várias formas d etratamento
quando temos curvaturas maiores que 60° , mas nenhum deles provou ser
o padrão-ouro quando avaliamos a longo prazo. utilizamos emum númerogrande de pacientes a submucosa de intestino suíno para tratamento de
curvaturas mais acentuadas .
objetivos - realtamos o acompanhamento a longo prazo de enxerto de submucosa de intestino suíno , utilizada para fechamento do defeito da túnica
albugínea provocado pela correção da curvatura peiana na doença de peyronie, maior que 60°, e analisamos seus resultados
métodos - um total de 32 pacientes operados com história de doença de
peyronie sem dor por pelo menos 12 meses e com curvatura peniana maior
que 60° . idade dos pacientes de 33-54 anos(média de 49). no pre´-operatório
os pacientes foram submetidos a injeção intracavernosa e fotografados para
definir a curvatura. 72% do spacientes tinham ereção normal antes da cirurgia e 28% referiam dificuldade de ereção apõs iniciar intercurso sexual. surgisis (cook) , derivada de submucosa do intestino suino , foi imersa em solução
salina normal e 02 gramas de cefalosporina de segunda geração antes de ser
utilizada. foi realizada incisão da placa em h , criado um defeito na albugínea,
e coberto com enxerto , usando incisão subcoronal.
resultados - a correção cirúrgica da curvatura penaina foi alcançada em 28
de 32 pacientes (87,5%). em um seguimento medio de 48 meses , (1872) , 79% dos pacientes estavam totalmente potentes e 21% ainda se utilizavam de algum medicamento via oral, com sucesso. dor a longo prazo,
infecção tardia, abaulamento no local do enxerto ou evidência de reação
imunogênica não foram observados. recidiva de cruvatura de até 15º ocorreu
em 28,1% (9) dos pacientes, sem afetar inntercurso sexual.
conclusões - o enxerto de submucosa de intestino suino para cobertura d
edefeito de albuginea na doença de peyronie permite resultadossatisfat´rios
em seguimento a medio e longo prazo. a facilidade do manuseio cirúrgico,
falta de co-morbidades em sítios de retirada de enxerto (safemna, crura, etc)
e poucas reações adversas podem fazer deste tpo de material uma boa substituição da túnica vaginal em doença de peyronie
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TRANSFIXAÇÃO URETRAL E TESTICULAR POR PROJÉTIL DE ARMA DE
FOGO - RELATO DE CASO
CLÁUDIO MIGUEL MORALES*; NICOLAS ALMEIDA LEAL DA SILVA; MARCELO
PIMENTEL; JULIANO NUNES CHIBIAQUE DE LIMA; ORNELLA SARI CASSOL;
FELIPE GIACOBO NUNES
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO, PASSO FUNDO, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Ferimento por arma de fogo; genitália externa; corpo cavernoso
Resumo:
INTRODUÇÃO: Aproximadamente dois terços dos traumas penetrantes de
vias urinárias acometem a porção da genitália externa. . A maior parte
das lesõesda uretra anterior ocorre por violência externa, sendo o bulbo uretral o mais acometido.Esses traumas podem ser contusos, como nos casos de esmagamento, ou penetrantes, como nas transfixações por armas
de fogo, empalamento e lesões por objetos pérfuro-cortantes. RELATO DE
CASO: Paciente masculino, 43 anos, vítima de ferimento por arma de fogo
em região do períneo. Ao exame físico, identificou-se orifício de entrada do
projétil de arma de fogo na região dorsal do pênis,transfixando o mesmo e a
bolsa escrotal, tendo orifício de saída na face posterior desta. Paciente encaminhado à cirurgia, sendo realizada exploração cirúrgica do corpo peniano
com identificação de lesão em corpo cavernoso e uretra peniana. Realizado
desbridamento das bordas e revisão da bolsa escrotal à direita, sendo evidenciada transfixação e laceração importante do testículo, sem sinais de
viabilidade, optando-se assim pela orquiectomia. DISCUSSÃO: As lesões
uretrais são incomuns e ocorrem com maior freqüência em homens. A
uretra pode ser separada em duas divisões anatômicas: a uretra posterior,
que consiste nas porções prostática e membranosa, e a uretra anterior, que
consiste nas porções bulbosa e peniana. Cerca de 10% dos pacientes com
trauma sofrem prejuízo do sistema geniturinário. Os sinais mais comuns de
ferimento penetrante à genitália externa incluem hematoma perineal, escrotal ou peniano e lesões de estruturas adjacentes, tais como o músculo proximal da coxa ou as nádegas. Os exames complementares necessários para
a busca de lesões associadas são o exame comum de urina (hematúria); o
raio X(visualização da trajetória do projétil e também para a detecção de possíveis fragmentos), a ultrassonografia (detectar fluido livre
na cavidade abdominal) e a uretrografia retrógrada(avaliar a integridade da
uretra). Em casos de perda tecidual mínima, o reparo uretralprimário pode
ser realizado. Nos casos com lesões maiores, o tecido lesado deve
ser desbridado e a reconstrução uretral será realizada de preferência em um
segundo tempo cirúrgico. Na presença de amputação de pênis, o mesmo
deve ser reimplantado o mais rapidamente possível, existindo relados de
reimplantes bem sucedidos até após 16 horas de isquemia fria.CONSIDERAÇÕES FINAIS: Agilidade no reconhecimento e apropriado tratamento dos
traumas penetrantes que afetam o trato genito-urinário são primordiais para
evitar possíveis complicações e reduzir a morbimortalidade associadas
ao trauma.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CÂNCER DE PÊNIS NO HOSPITAL OPHIR
LOYOLA - REFERÊNCIA NO ESTADO DO PARA
JOSE RICARDO TUMA DA PONTE*; JOSE AUGUSTO SILVA DE ARAUJO PINTO;
LECILDO LIRA BATISTA; WILSON CORREA LEÃO; DIEGO DE OLIVEIRA MORAES;
ELADIO BOSCO DORAZIO DE SOUZA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer; penis; epidemiologia
Resumo:
INTRODUÇÃO: O câncer de pênis é uma doença maligna rara, de alta morbidade e mortalidade, que acomete principalmente homens com idade
avançada. Tem pico de incidência na sétima década de vida, muito raro em
jovens. Em alguns países da África, da Ásia e da América do Sul, representa
cerca de 10% das doenças malignas que acometem homens. No Brasil, o
câncer de pênis representa 2% do total de cânceres em homens e é mais
frequente nas regiões Norte e Nordeste do país, onde a taxa de incidência
varia entre 1,3 a 2,7 por 100.000.
Recentemente, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) iniciou estudo
nacional multicêntrico sobre a doença, visando avaliar seu perfil epidemiológico no Brasil, para ao final, com esta base de dados, instituir medidas de
prevenção, diagnóstico e tratamento adequados .
OBJETIVO: Demonstrar e analisar a epidemiologia do câncer de pênis no
Estado do Pará.
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avaliação objetiva do efeito do tratamento foi realizada através de aplicação
de questionário, desenvolvido pelos pesquisadores, sobre sintomas do trato
urinário, aplicado antes e após uso da medicação. Os resultados foram submetidos a análise estatística por meio de testes estatísticos, incluindo o teste
t de Student e Mann-Whitney-Wilcoxon. Resultado: A média de idade variou
em torno de 40 anos, sendo 22 mulheres e 21 homens. Na avaliação da
polaciúria, nictúria, e urgência urinária não foi detectado diferença estatística
sendo o (p= 0,626),( p=0,352),(p=0,962) respectivamente. Quanto ao sintoma
de urgeincontinência, não houve diferença estatística na consulta de retorno
(p=0,838). Quando se analisou o grupo com mais de 40 anos, contastou-se
que os pacientes tratados com placebo apresentaram maior grau de urgeincontinência (p=0,030). Na avaliação da algúria houve diminuição dos sintomas, tanto no grupo controle, como no grupo experimental(p=0,029). Quanto
à avaliação da qualidade de vida, não se no- tou diferença estatística entre
os grupos. Já na avaliação da lombalgia não se encontrou diferença entre os
grupos avaliados. Entretanto na avaliação do tenesmo vesical houve diminuição do mesmo no grupo experimental ( p=0,006). Conclusão: A Doxazosina
na dose de 4mg não atuou de forma semelhante na maioria dos sintomas do
trato urinário inferior, entretanto, foi relevante na diminuição da algúria e do
tenesmo vesical em pacientes com uso do cateter ureteral de duplo j
Fonte de financiamento: FAPEMIG
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SEGUIMENTO DE LONGO PRAZO COM SURGISIS BIODESIGN PARA
TRATAMENTO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; MARIA TEREZA CAVALCANTE; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Surgisis; incontinencia; esforço
Resumo:
Introdução - a incontin~encia urinária genuína apresentou uma série d etratamentos ao longo da história, e nos últimos anos as telas artificiais têm-se
tornado padrão-ouro no tratamento . existem vários tipos de telas sintéticas
,sendo que aqui apresentamos uma tela biológica.
objetivo - mostrar resultados a longo prazo do seguimento de pacientes operados com tela derivada de submucosa de intestino su~ino, em termos de
complicações, eficiência e segurança deste biomaterial
métodos - estudo prospectivo, não randomizado. foram avaliadas 73 mulheres com iue genuina. todas com avaliação urodinãmica pré-operatória ,
sem contrações não inibidas . média de idade foi de 58( 53+/- 13 anos) .
indice de massa corporal foi de 23 +/- 4,6 . nenhuma com prolapso vaginal
associado . 12 muçlheres tinham diabetes tipo ii , 23 tinham hipertensão
arterial , controladas. no período de dezembro de 2003 a maio de 2009, 73
mulheres foram operadas com surgisis biodesign (cook)
utilizada incisão parede anterior da vagina sub-uretral com 2 centímetros,
agulhas foram passadas anterograda ou retrogradamente, sendo avaliada
bexiga com cistoscopia após a mesma. 2 pequenas incisões no hipogástrio,
laterias a linha média,por onde passamas agulhas e o cortador de tecido.
sonda foley por 24 horas, tampão vaginal um dia , tempo de ciurgia de 20
+/- 2,3 minutos , internação de 01 dia, anestesia raqui tempo de seguimento
de 74 meses ( 40-118 meses
resultados - nos 1º 20 casos não havia cortador de excesso do tecido e
tivemos 3 episódios de bascesso estéril, drendo cirurgicamente com bom
resultado. nos últimos 53 casos não ocorreu esta complicação. 11 pacientes
com itu nos 1ª 30 dias pos cirurgia, e eventualmente tardiamente. abscesso
retorperitonial drenado cirurgicamente . nenhuma extrusão d etela ou erosão
. no seguimento da iue taxa de sucesso de 81% , com “pad test “ negativo
conclusões- o uso do surgisis biodesign para correção da iue mostra-se comouma boa opção terapêutica no seguimento a longo prazo , com resultados semelhantes as telas sintéticas não biológicas
estudos prospectivos e randomizados precisam ser executados para confirmação destes dados
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EFEITOS DA DOXAZOSINA NOS SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO RELACIONADOS AO USO DE CATETER URETERAL DUPLO J

FERNANDO AUGUSTO LEONE*; OTTO H T CHAVES; ANTONIO P L CUNHA;
FRANCIS ATAÍDE; THIAGO H C BARBOSA; TULIO SOARES MARIANTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO JOSE, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Duplo j; sintomas; doxazosina
Resumo:
Introdução: O cateter ureteral é indicado em várias situações em que se tem
obstrução ureteral e se faz necessário manter a drenagem urinária, principalmente em pacientes em tratamento de litíase urinária. O desconforto relacionado ao uso de cateteres pode ocorrer em cerca de 80% dos pacientes.²
O uso de alfa 1-bloqueadores seletivos tem se mostrado significativamente
efetivo na diminuição dos sintomas relacionados ao uso de cateteres ureterais duplo j. Objetivos: O presente estudo teve como objetivo analisar os
efeitos da Doxazosina na diminuição dos sintomas do trato urinário relacionados ao uso de cateteres ureterais duplo j. Métodos: Estudo prospectivo
do tipo randomizado, duplo cego, sendo amostra composta de 43 pacientes
em uso de cateter duplo j, divididos de forma aleatória em 2 grupos, sendo
que um grupo (UR1) recebeu placebo por 3 semanas, ao passo que outro
grupo (UR2) recebeu Doxazosina 4mg dose única diária por 3 semanas. A
avaliação objetiva do efeito do tratamento foi realizada através de aplicação
de questionário, desenvolvido pelos pesquisadores, sobre sintomas do trato
urinário, aplicado antes e após uso da medicação. Os resultados foram submetidos a análise estatística por meio de testes estatísticos, incluindo o teste
t de Student e Mann-Whitney-Wilcoxon. Resultado: A média de idade variou
em torno de 40 anos, sendo 22 mulheres e 21 homens. Na avaliação da
polaciúria, nictúria, e urgência urinária não foi detectado diferença estatística
sendo o (p= 0,626),( p=0,352),(p=0,962) respectivamente. Quanto ao sintoma
de urgeincontinência, não houve diferença estatística na consulta de retorno
(p=0,838). Quando se analisou o grupo com mais de 40 anos, contastou-se
que os pacientes tratados com placebo apresentaram maior grau de urgeincontinência (p=0,030). Na avaliação da algúria houve diminuição dos sintomas, tanto no grupo controle, como no grupo experimental(p=0,029). Quanto
à avaliação da qualidade de vida, não se no- tou diferença estatística entre
os grupos. Já na avaliação da lombalgia não se encontrou diferença entre os
grupos avaliados. Entretanto na avaliação do tenesmo vesical houve diminuição do mesmo no grupo experimental ( p=0,006). Conclusão: A Doxazosina
na dose de 4mg não atuou de forma semelhante na maioria dos sintomas do
trato urinário inferior, entretanto, foi relevante na diminuição da algúria e do
tenesmo vesical em pacientes com uso do cateter ureteral de duplo j
Fonte de financiamento: FAPEMIG
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EFEITOS DA DOXAZOSINA NOS SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO RELACIONADOS AO USO DE CATETER URETERAL DUPLO J
FERNANDO AUGUSTO LEONE*; OTTO H T CHAVES; ANTONIO P L CUNHA;
FRANCIS ATAÍDE; THIAGO H C BARBOSA; TULIO SOARES MARIANTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO JOSE, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Duplo j; sintomas; doxazosina
Resumo:
Introdução: O cateter ureteral é indicado em várias situações em que se tem
obstrução ureteral e se faz necessário manter a drenagem urinária, principalmente em pacientes em tratamento de litíase urinária. O desconforto relacionado ao uso de cateteres pode ocorrer em cerca de 80% dos pacientes.²
O uso de alfa 1-bloqueadores seletivos tem se mostrado significativamente
efetivo na diminuição dos sintomas relacionados ao uso de cateteres ureterais duplo j. Objetivos: O presente estudo teve como objetivo analisar os
efeitos da Doxazosina na diminuição dos sintomas do trato urinário relacionados ao uso de cateteres ureterais duplo j. Métodos: Estudo prospectivo
do tipo randomizado, duplo cego, sendo amostra composta de 43 pacientes
em uso de cateter duplo j, divididos de forma aleatória em 2 grupos, sendo
que um grupo (UR1) recebeu placebo por 3 semanas, ao passo que outro
grupo (UR2) recebeu Doxazosina 4mg dose única diária por 3 semanas. A
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foram caracterizar e comparar os perfis das células-tronco uroteliais e dos
TLRs na bexiga urinária de homens sem lesões uroteliais, e com tumores
não-músculo e músculo invasivos. Para tal, foram utilizadas trinta amostras
da bexiga urinária obtidas de homens na faixa etária de 50 a 80 anos (média
de 61 anos) com e sem diagnóstico de lesões uroteliais, os quais foram divididos em 3 grupos (10 amostras cada): Os resultados demonstraram que a
ocorrência de carcinoma papilífero (pTa) e carcinoma com invasão da lâmina
própria (pT1) foram as lesões uroteliais mais frequentes no grupo de pacientes com Câncer Não-Músculo Invasivo. No grupo Câncer Músculo Invasivo, as lesões uroteliais mais frequentes foram o carcinoma com invasão da
muscular própria (pT2) e carcinoma com invasão extravesical microscópica
(pT3a). As imunorreatividades para TLR2 e TLR4 foram significativamente
reduzidas no grupo de pacientes com Câncer Não-Músculo e Músculo Invasivos. A imunorreatividade para TLR2 foi ausente no grupo Câncer Músculo
Invasivo. Com relação à caracterização das células-tronco uroteliais, essas
foram caracterizadas como células-tronco uroteliais normais (CTU) e cancerosas (CTC). As CTU foram positivas para CD44/CD133/CD117 e ocorreram tanto no Grupo Normal quanto nos Ggrupos Não-Músculo e Músculo
Invasivos. As CTC apresentaram positividade para ABCG2/CD44/CD133 e
ocorreram somente nos grupos Não-Músculo e Músculo Invasivos. Assim,
pode-se concluir que a ocorrência das CTC foi sensível ao decréscimo das
imunorreatividades para os TLR2 e TLR4. Também, os TLR2 e 4 mostraram
envolvimento na regulação dos diferentes biomarcadores para as célulastronco uroteliais normais e cancerosas, provavelmente atuando como reguladores negativos da carcinogênese urotelial.
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ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA E CÂNCER DE BEXIGA, RELATO DE
CASO EM NATAL, RIO GRANDE DO NORTE: RELATO DE CASO
RODRIGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA*; RODRIGO CARVALHO HOLANDA LEITE; UBIRAJARA CALDAS LEONARDO NOGUEIRA JUNIOR; YULYANNA MOREIRA
RODRIGUES; BRENO MEDEIROS CUNHA; MARIANA DINIZ CAVALCANTE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer; bexiga; esquistossomose
Resumo:
Introdução: É bem conhecida a relação entre carcinoma de células escamosas de bexiga e Schistosoma haematobium.Na literatura há somente casos
esporádicos de infecção vesical por Schistosoma mansoni relatados, sem
relação com carcinoma vesical.Relato de caso inusitado de sincronismo entre carcinoma urotelial de bexiga e esquistossomose mansônica intravesical
em um mesmo paciente.
Objetivo: relatar caso de carcinoma urotelial de bexiga e esquistossomose
mansônica intravesical em um mesmo paciente atendido e tratado no Hospital Universitário Onofre Lopes Natal-RN
Métodos: revisão de prontuário e dados coletados durante atendimento ambulatorial e sua internação para tratamento.
Resultados: Paciente masculino, 37 anos de idade, proveniente de uma
área endêmica de esquistossomose em Natal/RN foi atendido no Hospital
Universitário Onofre Lopes com queixa de hematúria macroscópica indolor
esporádica (04 episódios em dois anos). Nega tabagismo, etilismo e trabalha
como marceneiro. Avaliação física negativa para achados abdominais. Cistoscopia armada revelou uma pequena lesão pedunculada em assoalho vesical, que foi ressecada. Anatomopatológico mostrou carcinoma urotelial de
baixo grau sem representatividade do plano muscular. Em nova cistoscopia
armada realizada após 30 dias para ressecção da base da lesão foi flagrada
lesão nodular arredondada em cúpula vesical, inexistente no procedimento
anterior. Esta foi ressecada juntamente com acicatriz da lesão prévia. Patologia negativa para malignidade na base da lesão e a nova lesão nodular
apresentou a seguinte patologia: cistite granulomatosa de etiologia esquistossomótica (S. mansoni). O paciente foi tratado clinicamente com oxaminiquine e mantém-se em acompanhamento oncológico com cistoscopias
seriadas e reavaliações clínicas.
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RESULTADOS DE CIRURGIA LAPAROSCÓPICA ‘’NEPHRON SPARING’’
EM PACIENTES COM CÂNCER RENAL
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Preservação ; videolaparoscopia; câncer
Resumo:
introdução - a cirurgia videolaparoscópica ‘’nephron sparing’’ foi introduzina
no tratamento de pequenos tumores renais para tentativa de preservação
maior dos órgãos e na tentativa de trazer resultados semelhantes à cirurgia
radical convencional.
objetivos - consiste em apresentar a técnica e resultados da cirurgia preservadora de néfrons em pacientes com câncer renal.
métodos - estudo retrospectivo, quando foram analisados vinte e oito pacientes com indicação igual à cirurgia aberta. segmento mínimo foi de seis meses, seguindo as orientações eortc. cirurgi realizada por via transperitoneal;
idade média dos pacientes de 56 anos (31 - 67 anos); segmento de maio de
2007 a dezembro de 2012; tamanho médio dos tumores foi de 2,5 centímetros (de 1,5 a 4 centímetros); técnica utilizada foi reproduir a cirurgia aberta,
utilizando fios de vicryl presos com hemolock para sutura renal, ancorado
em gordura e gelfoan.
resultados - sangramento intraoperatório médio de 68 ml (30 a 140 ml); tempo cirúrgico médio de 162 minutos (118 a 224); média de segmento de 38
meses (5 a 60); nenhuma recorrência local ou a distância foi notada; deixado
dreno suctor no pós-operatório, com baixo débito; 2 pacientes tiveram íleo
prolongado necessitando maior tempo de internação; 1 paciente teve hematoma em toda a parede abdominal anterior e posterior (usava clopidogrel); 2
pacientes necessitaram transfusão intra-operatório, mas com manutenção
da hemoglobina no pós-operatório; permanência hospitalar média de 2,1
dias (1,6 a 3,5 dias).
conclusões - a cirurgia videolaparoscópica preservadora de néfrons é uma
boa indicação para tratamento dos tumores renais até 4 centímetros, pois
conseguimos resultados semelhantes aos da cirurgia aberta com as vantagens cosméticas e funcionais da videolaparoscopia.

Conclusões: O caso relatado chama atenção para a inédita coexistência entre carcinoma urotelial de bexiga esquistossomose mansônica intravesical,
levantando curiosidade da relação causal entre elas, como pode ocorrer na
esquistossomose vesical pelo Schistosoma haematobium.
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AVALIAÇÃO MOLECULAR EM TUMORES NÃO-MÚSCULO INVASIVO E
MÚSCULO INVASIVO DA BEXIGA URINÁRIA: MAPEAMENTO DAS CÉLULAS-TRONCO CANCEROSAS UROTELIAIS E SINALIZAÇÃO VIA RECEPTORES TOLL-LIKE (TLR)
RAFAEL MAMPRIN STOPIGLIA*; PATRICK VIANNA GARCIA; WAGNER EDUARDO
MATHEUS; ATHANASE BILLIS; UBIRAJARA FERREIRA; WAGNER JOSÉ FÁVARO
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Avaliacao molecular; celulas tronco; receptores toll-like
Resumo:
Em diferentes tipos de cânceres uma população muito pequena de células tem sido reconhecida como células-tronco cancerosas (CTC), por apresentarem capacidade de auto-renovação e diferenciação. O papel dos receptores toll-like (TLRs) no câncer é uma questão controversa, pois dados
conflitantes apontam os TLRs como reguladores negativos ou positivos da
carcinogênese. Assim, os principais objetivos principais do presente estudo
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FELIPE PLACCO ARAUJO GLINA*1; PAULA MARCELA VILELA CASTRO1; GUSTAVO GOMES RIBEIRO MONTEIRO1; GUILHERME CICONELLI DEL GUERRA1;
MONICA MAZZURANA2; SIDNEY GLINA3

REGINA PACIS NOGUEIRA DO NASCIMENTO*; FABIA MARIA DE LIMA; MARILIA
SIQUEIRA CAMPOS ALMEIDA; LUIZ HENRIQUE CARVALHO SIMÕES DE MELO;
ADRIANO ALMEIDA CALADO; GERALDO DE AGUIAR CAVALCANTI

1.CENTRO UNIVERSITARIO LUSIADA, SANTOS, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL
GUILHERME ALVARO, SANTOS, SP, BRASIL; 3.HOSPITAL IPIRANGA, SÃO
PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Ureterolitiase; criança; antagonista alfa 1 adrenergico

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; idosos; qualidade de vida

ANTAGONISTAS ALFA 1 ADRENÉRGICOS VERSUS IBUPROFENO EM
CRIANÇAS COM URETEROLITÍASE DISTAL: REVISÃO SISTEMÁTICA E
META-ANÁLISE

INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMO FATOR DE RISCO PARA SINTOMAS
DEPRESSIVOS E ASSOCIAÇÃO COM PIORA DA QUALIDADE DE VIDA NA
POPULAÇÃO GERIÁTRICA: ESTUDO DE BASE POPULACIONAL

Resumo:
Introdução: A incontinência urinária (IU), em todas as suas formas, tem sua
prevalência aumentada com o passar da idade, sendo um dos principais
problemas que afetam a população idosa. A IU pode impactar negativamente a qualidade de vida (QV), a saúde mental e física de seus portadores.
Objetivo: Avaliar a associação de IU com piora da QV, sintomas depressivos
e déficit cognitivo entre os pacientes idosos atendidos pelas unidades básicas de saúde da cidade do Recife.
Método: Estudo transversal, analítico, de base populacional, tipo observacional foi realizado e a amostra foi obtida por meio de técnica de amostragem
por conglomerado em múltiplos estágios, com sorteios aleatórios. Os participantes preencheram por entrevista o ICIQ-SF (International Consultation on
Inconcontinence Questionnaire–Short Form), o CASP 19 (Control, Autonomy,
Self–realisation and Pleasure Questionnaire), GDS5 (Geriatric Depresion
Scale) e o AD8 (Ascertaining Dementia Interview). Teste do Qui-quadrado
e análise de variância foram utilizados para verificar a associação entre as
variáveis estudadas e a diferença entre os tipos de incontinência.
Resultados: A amostra foi constituída por 536 idosos, predominantemente
do sexo feminino (76.7%). Os resultados estão demonstrados na tabela 1.

Resumo:
Introdução: A ureterolitíase sintomática representa a emergência urológica
mais frequente nos serviços de pronto atendimento. A conduta farmacológica visando à expulsão espontânea de cálculos é amplamente preferida como
primeira opção de tratamento. Contudo, em ureterolitíase pediátrica a literatura ainda é escassa. Existem trabalhos com alto nivel de evidência, porém
com a casuística pequena. Objetivo: analisar e comparar os antagonistas
alfa 1 adrenérgicos e ibuprofeno em crianças com ureterolitíase distal quanto
à expulsão do cálculo. Métodos: realizou-se busca eletrônica da literatura
através das bases de dados MEDLINE, EMBASE, COCHRANE e LILACS.
Através do MEDLINE, utilizou-se a combinação de termos (Ureterolithiasis)
AND (Adrenergic alpha-1 Receptor Antagonists) AND (Child). No EMBASE,
utilizou-se a seguinte estratégia de busca: (Ureterolithiasis) AND (Adrenergic
alpha antagonists) AND (Child). Na base LILACS e COCHRANE, utilizou-se a
estratégia (ureterolitíase) AND (antagonista alfa adrenérgico) AND (crianças).
As buscas foram encerradas em 1 de junho de 2013. A meta-análise foi realizada através do programa Review Manager 5.2. A avaliação da variável
dicotômica foi realizada através da diferença de risco absoluto adotando-se
intervalo de confiança de 95%. Quando houve diferença estatisticamente
significativa entre os grupos, foi calculado o número necessário para tratar
(NNT). A análise de sensibilidade foi realizada calculando o poder do desfecho dos estudos primários. Inconsistências entre os ensaios clínicos foram
estimadas através do teste de quiquadrado (Chi2) de heterogeneidade e
quantificadas usando o I2. Estudos que geraram heterogeneidade foram
representados através de funnel plots. Resultados: No total, foram recuperados sete artigos das buscas eletrônicas. Foram incluídos para análise três
ensaios clínicos randomizados (ECR). Os antagonistas alfa 1 adrenérgicos
aumentaram o risco absoluto de expulsão do cálculo em 27% (IC95% 0,13 a
0,41; p<0,32 e I2=13% Poder=93,96%), necessitando tratar (NNT) 4 pacientes para obter este benefício. Conclusão: A estratégia de busca implementada mostrou que existem poucos ECR disponíveis comparando antagonistas
alfa 1 adrenérgicos e ibuprofeno no tratamento da ureterolitíase distal em
crianças. A utilização de antagonista alfa 1 adrenérgico está relacionado à
maior incidência de expulsão de cálculos.

Tabela 1 - Presença de incontinência urinária com os escores obtidos no GDS5, AD8 e
CASP-19.
GDS5
Variável

AD8

Normal

Depressão
Déficit Sem déficit
Provável Valor cognitivo cognitivo Valor
de p
de p

Escore do
CASP19

Nº

Nº

Nº Média

%

%

IU
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CASP

Nº

%

Nº

%

0,001

0

0.001

Sem
inconti- 161
nência

51

153 48,7

91 29,1 222 70,9

311

33,8 ±
7.6

Com
incontinência

37

140 63,1

96 43,8 123 56,2

221

31,7 ±
7.2

82

TIPO
DE IU

0.011

Valor
de p

0.002

0.002
33,1 ± axd
6.2 <0.01

    IUU

38

41

54

58,7

38 41,8 53 58,2

91

    IUE

18

40

27

60

16 35,6 29 64,4

45 32 ± 6.8

    IUM

17

32

37

68,5

24 46,2 28 53,8

54

31,1 ±
7.2

   
Outro
tipo

9

29

22

71

18 58,1 13 41,9

31

28,4 ±
9.3

Conclusão – A presença de IU foi frequentemente relatada entre os idosos
estudados e associou com sintomas depressivos, perda cognitiva e pior
qualidade de vida. Políticas públicas de assistência à saúde do idoso devem
considerar a incontinência urinária como condição relevante a ser tratada, diminuindo os riscos de aparecimento de sintomas depressivos e proporcionar
melhor QV à população geriátrica.
____________________________________________________________________

173

PÔSTER LIVRE
[347]

Posteriormente realizado minuciosos pontos hemostáticos na transição colo
vesical com a cápsula. Mesmo após este procedimento a hemorragia era
intensa, então foi optado pela irrigação vesical com dupla sondagem com
sondas Levine nª10 e Foley nº22 3 vias com SF0,9% enquanto finalizava
sutura vesical em dois planos colocação de dreno penrose em espaço de
Retzius e sutura de pele.
NO POI o paciente seguiu para o CTI, sedado, intubado, hemostável sem
droga vasoativa, mantendo bom fluxo da irrigação vesical e mesmo assim
apresentando débito em sonda com perda sanguínea intensa, porém não
havendo nem um episódio obstrutivo da mesma.
No 1º PO, paciente seguiu clinicamente estável, sendo então estubado,
mantendo-se hemodinamicamente estável, sem distúrbio hidroeletrolítico e
S/DVA. Com melhora relativa da hematúria ainda em irrigação com SF0,9%
em alto fluxo.
No 2º PO Permaneceu clinicamente estável, com melhora da hematúria significativa, recebendo alta do CTI já com diminuição do fluxo na irrigação
após fechamento de sonda Levine, permanecendo fluxo de 20gts/min somente pela sonda de foley.
Permaneceu estável clinicamente, mantendo laboratório sem alterações e
sem hematúria macroscópica, então no terceiro PO foi suspensa a irrigação,
retirado dreno e posterior alta hospitalar com sondas.
No 14º PO paciente retornou ao ambulatório sem queixas, diurese clara em
bolsa coletora em uso da sonda, então foi realizada retirada das sondas e
após estimulo com ingesta hídrica o mesmo apresentou diurese espontânea
com bom fluxo, sem esforço miccional. No diagnóstico histopatológico apresentando Hiperplasia Prostatica Benigna.
CONCLUSÃO
A prostatectomia transvesical de adenomas gigantes poderá apresentar
grandes complicações para o sucesso da cirurgia bem como para a vida do
paciente, sendo que o maior deles é a hemorragia, a qual mesmo usando
táticas cirúrgicas convencionais pode apresentar dificuldades quanto ao
controle volêmico, bem como a formação de multiplos coágulos intravesicais, sendo que a utilização de uma sonda extra de Levine como tática somou
bastante para o sucesso desta cirurgia.
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VIA DE SINALIZAÇÃO DOS RECEPTORES TOLL-LIKE (TLRS) NOS TUMORES NÃO-MÚSCULO INVASIVO E MÚSCULO INVASIVO DA BEXIGA
URINÁRIA
RAFAEL MAMPRIN STOPIGLIA*; PATRICK VIANNA GARCIA; WAGNER EDUARDO
MATHEUS; ATHANASE BILLIS; UBIRAJARA FERREIRA; WAGNER JOSÉ FÁVARO
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Receptores toll-like; via de sinalizacao; cancer de bexiga
Resumo:
Os receptores toll-like (TLRs) possuem papel fundamental na resposta imune
inata. O papel desses receptores no câncer apontam os TLRs como reguladores negativos ou positivos da carcinogênese. A alta frequência de recorrência do câncer de bexiga urinária (CB) pode estar relacionada aos baixos
efeitos das atuais terapias sobre os mecanismos de reparo tecidual envolvendo os TLRs. Assim, os objetivos principais do presente estudo foram
caracterizar as vias de sinalização dos TLRs na bexiga urinária de homens
sem lesões uroteliais e com tumores não-músculo e músculo invasivos. Para
tal, foram utilizadas trinta amostras da bexiga urinária obtidas de homens na
faixa etária de 50 a 80 anos (média de 61 anos) com e sem diagnóstico de
lesões uroteliais, os quais foram divididos em 3 grupos (10 amostras cada).
Os resultados demonstraram que a ocorrência de carcinoma papilífero (pTa)
e carcinoma com invasão da lâmina própria (pT1) foram as lesões uroteliais
mais frequentes no Grupo 2. No Grupo 3 as lesões uroteliais mais frequentes
foram o carcinoma com invasão da muscular própria (pT2) e carcinoma com
invasão extravesical microscópica (pT3a). As frequentes imunorreatividades
para TLR2, TLR4, MyD88, NF-κB, TNF-α e IL-6 foram intensas nos pacientes
do Grupo 1, moderadas no Grupo 2 e fracas no Grupo 3. As frequências
de imunorreatividades para TLR2 e MyD88 foram ausentes no Grupo 3. Os
indíces apoptótico e proliferativo foram significativamente maiores no Grupo
3 em relação ao Grupo 2, porém com predomínio do processo proliferativo.
Assim, pode-se concluir que a expressão das vias de sinalização dos TLRs
foram decrescidas nos tumores uroteliais, especialmente nos tumores músculos invasivos, indicando o importante papel dessa via na regulação da
carcinogênese urotelial. Esses dados sugerem o potencial uso dos agonistas dos TLRs como imunoterapia antitumoral dos tumores não-músculo e
músculo invasivos.
____________________________________________________________________
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MECHANISMS PREDISPOSING PENILE FRACTURE AND LONG-TERM
OUTCOME ON ERECTILE AND VOIDING FUNCTIONS
LEONARDO OLIVEIRA REIS*1; MARCELO CARTAPATTI2; RAFAEL MARMIROLI3;
EDUARDO JERONIMO OLIVEIRA JUNIOR4; RICARDO DESTRO SAADE2; ADRIANO FREGONESI2
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RELATO DE CASO DE PACIENTE PORTADOR DE ADENOMA PROSTÁTICO GIGANTE SUBMETIDO A PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL

1.UNICAMP E PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.UNICAMP,
CAMPINAS, SP, BRASIL; 3.PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL;
4.HMMG, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Mechanisms; penile fracture; function

ALUIZIO GONÇALVES DA FONSECA*; JOSE AUGUSTO SILVA DE ARAUJO PINTO;
WILSON CORREA LEÃO; EDINEY HOUAT DE SOUZA; BERNARDO NASSER SEFER; EMANUEL JOSE BAPTISTA OLIVEIRA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Hpb; prostata; hiperplasia

Resumo:
INTRODUCTION: Penile fracture is a relatively uncommon clinical entity and
its incidence varies according to geographic region, sexual behavior (i.e., aggressive), marital status and culture. Also, it appears to be related to a unique
condition of having sexual intercourse under stressful situations.
OBJECTIVES: To determine the mechanisms predisposing penile fracture, as
well as the rate of long-term penile deformity, erectile and voiding functions
in the metropolitan region of Campinas, consisting of 2.7 million people in
São Paulo state, Brazil.
METHODS: All fractures were repaired on an emergency basis via immediate subcoronal incision. The defect of the tunica albuginea was closed by
absorbable suture. In case of concomitant urethral lesion, the defect was
repaired simultaneously. Voiding and erectile function were evaluated at
long-term follow-up by phone call. Patients’ status before penile fracture
was assessed retroactively. Detailed history including cause, symptoms and
a single-question self-report of erectile and voiding function was used for all
cases.
RESULTS: There were 38 penile fractures and mean age of patients was 34.5
years (range: 18–60). Half of patients presented with the classical triad of an
audible crack, detumescense, and hematoma. At assessment the mean time
elapsed after penile trauma was 59.3 months (range: 9-155). Heterosexual
intercourse was the most common cause of the fracture with the sexual position of “woman over man” in 12 cases (31.6%). Five (13.2 %) of the patients
had urethral injury and 13 (34.2 %) had preoperative ultrasound. Four (10.5%)
tears were bilateral with an overall mean size of 1.6 cm. Only two (5.3%) patients had erectile dysfunction, one of them treated by penile prosthesis and
four (10.5%) patients presented minimal penile curvature. No patient showed

Resumo:
OBJETIVO
Descrever o relato de caso de um adenoma gigante de próstata, tratado
através cirurgia de prostatectomia transvesical.
MÉTODO
Foram utilizados os dados contidos no prontuário e guia de internação da
referida paciente, que foi acompanhada pelos autores do trabalho desde a
admissão no hospital.
RELATO DO CASO
P.E. sexo masculino, 77 anos, procedente de Belém (PA), chegou ao ambulatório
de urologia do Hospital Ophir Loyola com queixas urinárias obstrutivas: noctúria,
jato urinário fino, esforço miccional, hesitação, sensação de esvaziamento incompleto, polaciúria. Somando o valor de IPSS (International Prostate Symptom
Score) de 28, classificado com sintomas urinários severos.
Durante consulta ambulatorial foi realizado toque retal com achado de
próstata de aspecto fibroelástica, móvel, sem nódulos, limites imprecisoso,
na mesma consulta trouxe US de Próstata apresentando próstata de volume
715,4 cm³ e peso de 751,2 gramas e PSA de 8,51 e biopsia prostática negativa para neoplasia.
Foi então submetido a cirurgia de Prostatectomia Transvesical que após
diérese longitudinal da bexiga, foram achados lobos prostáticos muito elevados principalmente a custas de lobo mediano, que dificultou cateterização
dos meatos ureterais com sondas levine nº 4. Logo após este tempo iniciouse a dissecção prostática por digitoclasia respeitando os limites da capsula
e posterior secção de adenoma junto a seu ápice aderido ainda a uretra.
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deterioration of voiding, urethral fistula, penile nodule or penile pain during
intercourse.
CONCLUSIONS: No unusual social situations or specific mechanisms were
identified in a series of patients who sustained this unique injury. The longterm erectile and voiding functions are preserved in virtually all patients after
surgical treatment.

life in this setting. This procedure has increasingly been performed in the last
decades, and our institution offers it to its patients since 1987, fully inserted in an
Urology and Nephrology residency program, with a major increase in the number
of transplantations in the last decade.
Objectives: To describe the characteristics and results of our renal transplantation program at a university medical center.
Methods: Data from all renal transplantation receptors were retrospectively acquired and patient charts reviewed. Receptors´ demographic characteristics,
underlying renal disease, type of donor, causes of graft loss, patient and graft
survival are described.
Results: 670 patients (401 males and 269 females) underwent renal transplantation with a standard technique, from June/1987 to December/2012. Additionally,
11 patients had simultaneous kidney-pancreas transplantation, but are not in the
scope of this analysis; and 4.2% had retransplantations. Age ranged from 5 to
80 years (mean 39) and 71.3% of patients were white. The main causes of renal
failure were glomerulonephritis in 24%, undetermined in 23%, hypertension in
16% and diabetes mellitus in 13%. About 76% of patients were in dialysis programs, with a mean duration of 28.7 months until transplantation. Living donors
accounted for 51.6% of donated kidneys, and deceased donors, for 48.4%. For
living donor kidneys, patient survival achieved 88% in 60 months and 78% in
120 months, versus 67% and 58% for deceased donor kidneys, respectively.
Death-censored graft survival for living donor kidneys was 86% in 60 months
and 78% in 120 months, and, for deceased donor kidneys, 74% and 55%. Graft
loss was due to chronic renal damage in 19%, early death of recipient in 11%,
vascular thrombosis/urological complications in 11%, acute rejection in 4%,
other causes in 17%, and recipient death with a functioning graft in 38%.
Conclusions: The past 25 years of renal transplantation at our institution showed
good results, with acceptable complication rates, and very good long term graft
survival, for both types of donor kidneys. These data are according to the literature and should stimulate the acceptance of renal transplantation as the primary
therapy for end-stage renal disease.
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CISTOLITOTRIPSIA + URETEROLITOTRIPSIA + NEFROLITOTRIPSIA
COM LASER COMBINADAS PARA TRATAMENTO DE CATETER DUPLO
JOTA CALCIFICADO
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Calcificação; laser; intra-corpórea
Resumo:
Introdução - o tratamento de cateter ureteral calcificado ao longo do tempo
foi sofrendo algumas modificações. anteriormente a abordagem endourológica consistia em litotripsia vesical, ureteral, e realização de nefrolitotomia percutânea. com advento da ureteroscopia flexível e do laser, com
desenvolvimento de equipamentos mais delicados, surgiu a abordagem totalmente por vias naturais.
objetivos - mostramos neste vídeo uma patologia frequente atualmente pelo
grande número de cateteres colocados, que é um cateter duplo jota totalmente calcificado, demandando tratamento endourológico completo, minimamente invasivo.
métodos - 1º caso: paciente com 22 anos de idade, submetida a litotripsia
externa em outro serviço e colocação de cateter duplo jota, há vnte anos.
tinha cálculo piélico de 2 cm e a leco não teve sucesso, mas a paciente
abandonou tratamento. votou depois de um ano e meio, grávida, e colega
foi retirar cateter e o mesmo estava calcificado, tendo fraturado o cateter no
meio do ureter ficando porção distal intra-vesical com um grande cálculo.
foi então colocado um segundo cateter neste ato cirúrgico ao lado do 1º
fraturado. a paciente teve seu filho e nos procurou para a resolução do caso.
2º caso: paciente do sexo masculino de 27 anos com história de nefrolitotripsia com laser há 7 meses perdeu seu acompanhamento pois ficou sem convênio, esquecendo do catéter. no exame controle havia evidências de calcificação e o paciente então foi submetido a cirurgia totalmente intra-corpórea.
3º caso: paciente de 35 anos do sexo masculino com crurgia prévia de cálculo renal de 2 cm ficou com cateter 3 meses e na primeira tentativa de retirar
o mesmo, não saiu. tomografia computadorizada mostrou cálculo renal de 2
cm e cateter calcificado. submetido a cirurgia intra-corpórea.
4º caso: paciente de 23 anos do sexo feminino com cálculo piélico de 2 cm
obstrutivo durante a sua gravidez, colocou cateter duplo jota e ficou 6 meses
com o mesmo. ao tentar-se sua retirada, não foi possível, pois estava calcificado, sendo então, submetida a cirurgia totalmente intra-corpórea.
resultados - pacientes submetidos a cistolitotripsia + ureterolitotripsia + nefrolitotripsia com laser com sucesso, com ultrassom e raio x no décimo dia
pós-operatório não mostrando cálculos residuais. os novos cateteres foram
retirados com sucesso.
conclusões - os casos mostram possibilidade de tratamento de uma grave
complicação urológica de maneira minimamente invasiva, intra-corpórea.
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ASSOCIAÇÃO DE FIBROSE CÍSTICA COM TRISSOMIA 47, XYY EM PACIENTE INFÉRTIL: IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉ-IMPLANTACIONAL
LEONARDO SELIGRA LOPES*; CAIO VALADA PANE; MILTON GHIRELLI FILHO; MARCELLO MACHADO GAVA; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Fibrose cística; aneuploidia; diagnóstico genético pré-implantacional
Resumo:
Introdução: A fibrose cística (FC) é uma doença autossômica recessiva associada a infertilidade em cerca de 95% dos homens portadores devido a
agenesia congênita bilateral dos vasos deferentes (ACBVD). A trissomia 47,
XYY é a segunda aneuploidia de cromossomos sexuais mais frequente ocorrendo entre 1/1000 e 4/1000 nascimentos do sexo masculino, porém em sua
maioria férteis. Quando se utilizar de técnicas de reprodução assistida (TRA)
é importante salientar a possibilidade de herança genética e o diagnóstico
pré-implantacional (PGD) é essencial em alguns casos.
Objetivo: Relatar caso de paciente infértil apresentando fibrose cística associado a trissomia 47, XYY sendo submetido a TRA com PGD e análise de prognósticos genéticos.
Métodos: Paciente masculino de 37 anos, esposa de 31 anos com infertilidade
primária há 3 anos. Exame físico genitália e gônadas normais, ductos deferentes não palpáveis. Três análises seminais com hipospermia e azoospermia.
Ultrassonografia próstata e vesículas seminais normais. Perfil hormonal normal.
Cariótipo 47, XYY, e heterozigoto para o gene da fibrose cística. Ausência de
microdeleções de Y. Pesquisa de gene da fibrose cística na esposa foi negativa.
Realizado fertilização em vitro (FIV) com injeção intracitoplasmatica (ICSI), com
espermatozóides recuperados através de biopsia testicular (TESE) e obtido 2
embriões que foram submetidos a PGD para pesquisa de aneuploidias, que
evidenciou 1 embrião com DNA degradado e outro 44, X, -20.
Resultados: Em pacientes com FC e com trissomia 47, XYY a recuperação
de espermatozoides para técnicas de reprodução assistida é viável, porém
devido a obstrução pela ACBVD se faz necessária recuperação cirúrgica e
FIV com ICSI. Em sua maioria os pacientes com aneuploidia 47, XYY são
férteis, mas com frequência o diagnóstico é feito em pacientes inférteis, com
presença de aneuploidias em estudo dos espermatozoides na frequência de
0,3 a 15%. Diante da probabilidade de mutações por transmissão hereditária
o resultado do PGD é essencial, neste caso não sendo possível a transferência
dos embriões.
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OVERALL RESULTS OF RENAL TRANSPLANTATION AT A UNIVERSITY
MEDICAL CENTER
RODRIGO GUERRA SILVA*; PAULO ROBERTO KAWANO; HAMILTO AKIHISSA YAMAMOTO; CARLOS MARCIO NOBREGA JESUS; LUIS GUSTAVO MODELLI DE ANDRADE; MARIA FERNANDA CARVALHO
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP. FACULDADE DE MEDICINA
DE BOTUCATU, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Transplante; rim; resultados
Resumo:
Introduction: Renal transplantation is nowadays the method of choice for definitive treatment of end-stage renal disease, providing better health and quality of
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Objetivo:
Este estudo tem por objetivo demonstrar a experiência de nosso serviço no
manejo e condução de casos de pacientes com duplo j calcificado.
Métodos:
Estudo retrospectivo a partir do levantamento de prontuários dos casos de
pacientes com cateteres duplo J calcificado admitidos em nosso serviço no
período de Janeiro à Dezembro de 2012. Critérios avaliados foram idade,
gênero, tempo de internação, quando da realização do procedimento e de
retirada do cateter, tempo de permanência deste, forma de retirada e complicações associadas.
Resultados:
De um total de10 pacientes com média de idade de 37 anos, o tempo médio
de internação foram de 3 dias. O tempo médio entre a colocação e a sua
retirada foi de 160 semanas, sendo o menor período de 9 semanas e o maior
de 12,8 anos, e as causas para sua colocação foram : ureterolitiase 2, ureterolitiase associada a pielonefrite 4; hidronefrose de causa não esclarecida
1; estenose de junção ureteropiélica bilateral 1; lesão ureteral secundária a
ferimento por arma de fogo 1; e nefrolitíase obstrutiva 1.
No intraoperatório as calcificações foram classificadas quanto a localização
e o tamanho do núcleo de calcificação, sendo 8 distais, e 2 proximais, e
grosseiras quando fossem maiores que 2,5 cm no maior diãmetro, sendo 4
grosseiros
A retirada dos cateteres, em 8 casos, foi realizada por via endourológica com
ureteroscopia e litrotripsia intracorpórea, e em 2 casos foi realizado por via
aberta após falha do tratamento pela via endoscópica.
Complicações pós procedimento: 1 caso que evoluiu a óbito a presença de
múltiplas comorbidades e complicações sépticas; 1 caso de nova calcificação ( má aderência), 2 de infecção do trato urinário / pielonefrite e 1 de
hidronefrose residual.
Conclusões:
Demonstrou-se que o uso da técnica endoscópica associada a litotripsia
intra corpórea obteve resultado satisfatório e comparável as outras séries da
literatura na retirada de cateteres ureterais calcificados. Além disso, quando
necessário, o uso da via laparotômica para sua retirada, mostrou indice de
resolução semelhante.

[361]

POSTER LIVRE

AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE DNA PLASMÁTICO E URINÁRIO
EM PACIENTES COM CARCINOMA UROTELIAL DE BEXIGA
EDUARDO FERREIRA PEDROSO DE ALMEIDA*; MARCELO LANGER WROCLAWSKI; TOMAS ELIAS ABDALLA; TIAGO PEDROMONIO ARRYM; MARCOS TOBIAS
MACHADO; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO
FMABC, SANTO ANDRE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de bexiga; marcadores tumorais; dna urinario
Resumo:
Introdução:O câncer de bexiga é a segunda neoplasia mais comum do trato
urinário, e um dos cânceres mais comuns em homens, que costuma aparecer na sexta e na sétima décadas de vida. A ressecção transuretral de
bexiga (RTUb) é o procedimento padrão para diagnóstico, estadiamento e
tratamento do tumor superficial de bexiga. Utilizam-se, também, a citologia
urinaria oncótica, a ultrassonografia, e praticamente nenhum marcador tumoral é utilizado na prática clínica. Há, atualmente, uma necessidade de se
identificar marcadores tumorais que auxiliem a prever tumores superficiais
invasivos do câncer de bexiga tal como o seu comportamento e prognóstico.
Objetivos:O presente estudo avaliou as concentrações de DNA plasmático
e urinário em pacientes portadores de carcinoma urotelial (CAU) de bexiga,
no momento do diagnóstico e durante o tratamento proposto pelo urologista, para determinar seu papel diagnóstico e prognóstico.Métodos: Após
assinatura do TCLE (aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - FMABC.
Parecer número: 19694/2012), foram incluídos os pacientes com indicação
de RTUb e as amostras de sangue por venopunção periférica e urina foram
colhidas na suspeita de diagnóstico, antes da primeira ressecção, e durante
o seguimento, após 45 dias, 3 meses e 6 meses da RTUb. Só foram incluídos
no protocolo pacientes com anátomopatológico que confirmaram CAU de
bexiga. As amostras foram encaminhados ao Laboratório de Análises Clínicas da FMABC, onde suas concentrações foram determinadas através da
técnica de espectrofotometria. Os resultados do DNA plasmático e urinário
foram comparados com o estadiamento, grau histopatológico e evolução.
Resultados: Até o momento 19 pacientes diagnosticados com CAU de bexiga foram incluídos nesse estudo, sendo a média parcial de idade desses
pacientes de 73,4 anos, 78% do sexo masculino e 22% do sexo feminino.
Desses pacientes, 5 já realizaram todas as coletas propostas.A média das
concentrações de DNA urinário e plasmático é alta ao diagnóstico e sofre alterações de acordo com a realização do tratamento ou e recidiva da doença.
Conclusão:Verificamos, até o momento, que há diferença entre as dosagens
de DNA plasmático e urinário nas coletas propostas em relação ao tempo.E
essas diferenças estão relacionadas ao momento da coleta DNA plasmático
e urinário é um potencial biomarcador para o diagnóstico, agressividade e
evolução do carcinoma urotelial de bexiga.
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THE FEASIBILITY OF LAPAROSCOPIC URETERONEOCYSTOSTOMY FOR
URETERAL INJURIES AFTER HYSTERECTOMY
ALEXANDRE POMPEO*1; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR1; WILSON MOLINA2; MARCOS TOBIAS MACHADO1; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO1; FERNANDO KIM2
1.FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE COLORADO, DENVER, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Hysterectomy; laparoscopic; ureteroneocystostomy
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Resumo:
INTRODUCTION: Hysterectomy is the most frequent gynecologic procedure
for benign uterine disease. Unfortunately, because of the close proximity of
the ureter to the cervix and uterine artery, unintended injury to the ureter
may occur during this procedure. OBJECTIVES:To examine the feasibility
of early laparoscopic ureteroneocystostomy for ureteral obstruction due to
hysterectomy injury. METHODS:We retrospectively reviewed a 10-y experience from 2 institutions in patients who underwent early (<30 d) or late (>30
d) laparoscopic ureteroneocystostomy for ureteral injury after hysterectomy.
RESULTS:A total of 9 patients with distal ureteral injury after hysterectomy
were identified. All injuries were identified and treated as early as 21 d after hysterectomy. Seven of 9 patients underwent open hysterectomy, and
the remaining patients had vaginal and laparoscopic radical hysterectomy.
All ureteroneocystostomy cases were managed laparoscopically without
conversion to open surgery and without any intraoperative complications.
The Lich-Gregoir reimplantation technique was applied in all patients, and 2
patients required a psoas hitch. CONCLUSION: Early laparoscopic ureteral
reimplantation may offer an alternative surgical approach to open surgery for
the management of distal ureteral injuries.
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COMPLICAÇÕES CATETERES URETERAIS CALCIFICADOS: SÉRIE DE
CASOS
THIAGO IORIO TAGLIARI*; BRUNO CÉSAR VEDOVATO; PAULO EDUARDO GOULART MARON; SILVIO RESSURREIÇÃO PIRES; RONI CARVALHO FERNANDES;
MARJO DENINSON CADERNUTO PEREZ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO, SÃO
PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Ureterolitiase; cateter ureteral; calcificado
Resumo:
Introdução
Os cateteres ureterais de duplo J tem sido cada vez mais utilizados no dia
a dia da Urologia. Indispensáveis no tratamento de diversas doenças do
sistema urinário. Apesar de sua evolução tecnológica ainda está sujeito a
diversas complicações, muitas delas relacionadas ao “esquecimento” que
em alguns pacientes levam a sua calcificação.
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MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR

ARIÊ CARNEIRO*; PAULO KOIUITI SAKURAMOTO; LEONARDO MONTE LINS;
ALEXANDRE DEN JULIO; CARLOS RICARDO BAUTZER; ANTONIO CARLOS LIMA
POMPEO

USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Litíase; coraliforme; ureteroscopia

DISCIPLINA DE UROLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prostata; hiperplasia benigna da prostata; sangramento

NEFROLITOTRISPSIA PERCUTÂNEA A VALDIVIA-URIAS ASSOCIADA
COM URETEROSCOPIA FLEXÍVEL E LASER PARA CÁLCULO RENAL
COMPLEXO

AVALIAÇÃO DO SANGRAMENTO EM PACIENTES SUBMETIDOS À
PROSTATECTOMIA ABERTA NO TRATAMENTO DA HPB COM ANESTESIA GERAL VERSUS BLOQUEIO DO NEUROAXIAL

Resumo:
Introdução - o cálculo coraliforme e cálculos complexos às vezes exigem
mais de uma punção para sua resolução completa. existe uma tendência
universal de tornar-mos as cirurgias cada vez menos invasivas, com menor
número de punções e maior resolutividade.
objetivos - este vídeo mostra a realização de ureteroscopia flexível combinada com percutânea a valdivia-urias facilitando desde a punção (guiada
pelo ureteroscópio flexível) até a localização e acesso a cálculos em grupos
caliciais inabordáveis e reposicionamento de cálculos para pelve renal.
métodos - 3 pacientes com 35, 42 e 52 anos de idade, sexo masculino, com
cálculo coraliforme completo, e outros 3 com 23, 27 e 60 anos, sexo feminino, com cálculos complexos, todos com boa função renal.
todos submetidos a ultrassom, urotomografia e dmsa, além da cultura da
urina. iniciado antibiótico 14 dias antes do procedimento (ciprofloxacino,
500mg de 12 em 12 horas). pacientes hígidos; usado nefroscópio rígido, ureteroscópio flexível, flex-x2, e cistonefroscópio flexível, todos marca storz.
laser foi usado como fonte de energia, além do litotritor ultrassônico.
os pacientes foram submetidos a anestesia geral, profilaxia de tvp com 40mg
de clexane subcutâneo, 2 gramas de cefitriaxone na indução anestésica e
colocação na posição de valdivia-urias. iniciado com cistoscopia, cateterismo ureteral, pielografia ascendente, a seguir ureteroscopia semi-rígida para
dilatar meato, passagem de 2 fios-guia, colocação de bainha ureteral 9,5 fr,
realização de ureteroscopia flexível, que guiou a punção renal com agulha de
chiba. realizada dilatação com amplatz até 30 fr, realizada nefroscopia rígida
e litotripsia com laser odissey 30 e litotritor ultrassônico storz. com radioscopia e ureteroscipia flexível foi possível localizar cálculos em cálices inabordáveis pelo nefroscópio rígido ou flexível. deixado o cateterduplo jota 6 fr em
todos os casos, nefrostomia 24 fr em todos os pacientes, por 24 a 48 horas;
resultados - tempo cirúrgico de 2 horas e 12 minutos em média; queda da
hemoglobina em 2,3 gramas %, sem necessidade de transfusão. cateter duplo jota deixado por 4 semanas. foram realizados 6 procedimentos e todos
os pacientes mostraram contrle radiológico (ultrassom e raio x) depois de 30
dias com ausência de cálculos residuais.
conclusões - associação de ureteroscopia flexível com valdiria-urias para
cálculos complexos ajuda a diminuir o número de punções e aumenta
chance de deixar paciente “stone free”.

Resumo:
Introdução: O tratamento cirúrgico para pacientes portadores de Hiperplasia
Prostática Benigna (HPB) está indicado em casos de falha no tratamento
medicamentoso, insuficiência renal com dilatação da via excretora, retenção
urinária aguda, infecções ou hematúria recorrentes, litíase vesical e sintomatologia grave. O tratamento cirúrgico de escolha é a ressecção transuretral
da próstata (RTUp), no entanto, em casos com próstata com volume estimado
maior que 75 gramas a prostatectomia aberta é a primeira opção. O controle
de sangramento durante o tratamento cirúrgico, consiste em grande desafio
deste procedimento. Anestesia geral e bloqueio o neuroaxial (raquianestesia ou
peridural) são opções anestésicas utilizadas na prostatectomia aberta. Apesar
de alguns estudos demonstrarem menor sangramento cirúrgico em pacientes
submetidos a raquianestesia os resultados ainda são conflitantes. Objetivos:
Avaliar o sangramento em pacientes submetidos à prostatectomia aberta por
HPB com anestesia geral versus bloqueio do neuroaxial. Métodos: Série prospectiva de pacientes portadores de HPB com próstata de volume estimado
maior que 75 gramas, submetidos à prostatectomia aberta com anestesia geral
ou raquianestesia, nos serviços vinculados à Disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC no período de abril de 2011 a junho de 2012. Pacientes que receberam anestesia geral (grupo A) e aqueles que receberem bloqueio
neuroaxial (grupo B) foram avaliados em relação à Hb/Ht 24 e 48 horas após
o procedimento, volume de sangramento intra-operatório estimado (peso das
compressas mais volume do aspirado) e débito do dreno em 24 e 48 horas após
a cirurgia. Resultados: Foram incluídos 65 pacientes sendo que 27% do Grupo
A e 73% do Grupo B. Ambos os grupos foram avaliados nas seguintes variáveis:
Hb/Ht (mg/dl, %) médio 24 horas após a cirurgia (A: 10,4/31,8; B: 11/33,1), Hb/
Ht médio 48 horas após o procedimento (A:9,6/28,8; B: 10,4/31,2), volume médio (ml) de sangramento intra-operatório estimado (A:1.366,2; B:997,8), volume
médio (ml) drenado em 24 horas (A:172,7; B:127,4), volume médio (ml) drenado
em 48 horas (A: 44,5; B: 48,2). Observou-se tendência a menor sangramento
no grupo B quando avaliado Hb 48 após a prostatectomia aberta (p=0,084) e
sangramento intra-operatório estimado (p=0,072). 3 pacientes do grupo A necessitaram transfusão sanguínea e 2 do grupo B. Conclusão: O uso de bloqueio
neuroaxial, concomitante ou não a anestesia geral, associou-se a melhor controle do sangramento na prostatectomia aberta no tratamento da HPB.
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vas. O grupo 2 por mulheres casadas e outros, onde possuíam algum parceiro,
porém em relacionamento aberto.
Sendo assim dividas, foi realizada a média dos valores de cada domínio em
cada grupo. Após analisar os dados do questionário, as médias dos domínios e
escore final, utilizou-se o teste Wilcoxon por meio do programa SPSS.
Após realizar o teste foi possível observar que, quando comparados os
domínios de desejo, orgasmo e satisfação os grupos não demonstraram
diferença significativa. Entretanto, houve comportamento contrário em relação as questões sobre excitação, lubrificação e dor, que apresentaram
relevância estatística.
O domínio de excitação apresentou nível de significância de 0,008, lubrificação 0,005 e dor 0,027, rejeitando a hipótese nula. Além disso, a comparação
dos escores finais dos grupos também não evidenciou diferença estatística.
Os indivíduos foram também agrupados de uma segunda maneira para que
fosse possível observar alternativas de comportamento da amostra. Para
isto, os 30 sujeitos foram divididos novamente em 2 grupos com relação a
suas idades.
O grupo 1 representava as mulheres com idade de 60 a 70 anos e o grupo
2 mulheres de 70 a 80 anos, a média de idade dos dois grupos pode ser
observada na tabela abaixo.
Após analisar os dados do questionário, as médias dos domínios e escore
final, utilizou-se o teste Mann-whitney U por meio do programa SPSS.
Com o resultado do teste, foi possível observar que, quando comparados o
escore final e os domínios, os grupos não demonstraram diferença, excluindo somente o domínio lubrificação, onde se notou nível de significância foi
0,026 rejeitando a hipótese nula.
CONCLUSÃO: Com base na análise da amostra, conclui-se que as alterações sexuais não são unicamente conseqüências do envelhecimento pela
não apresentação de diferenças significativas entre os grupos divididos por
idade, demonstrando porem que a melhor função sexual está ligeiramente
ligada ao fator da existência de um companheiro e da historia de vida da
mulher.
Palavras-chave (Registro Decs): Sexualidade (33139), Envelhecimento
(22101), Avaliação (51780), Disfunções sexuais.
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JULIANA NISHIMURA BUENO*
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Disfunção sexual; envelhecimento; avaliação
RESUMO
INTRODUÇÃO: A sexualidade é reconhecida atualmente como um dos pilares da qualidade de vida, sendo a sua abordagem cada vez mais valorizada.
As questões relacionadas à sexualidade no envelhecimento têm se revestido
com grande valorização em virtude da crescente longevidade feminina nas
últimas décadas e da maior prevalência de disfunções sexuais depois da
menopausa. A evolução da pesquisa em sexologia aborda amplamente o
complexo biopsicosociocultural da função sexual humana disponibi¬lizando
um contingente de informações que possibilitam a construção de modelos
de abordagem das disfunções sexuais, adequáveis aos programas de assistência individual e populacional. Portanto, para otimizar a prática da medicina sexual na identificação e intervenção das queixas sexuais femininas,
são necessários os ajustes consensuais das populações.
OBJETIVO: Avaliar a função sexual de mulheres entre 60 e 80 anos, através
do Female Sexual Function Index (FSFI), associando a estado civil e idade.
MÉTODOS: Foi realizado um estudo transversal qualitativo sobre a função
sexual de idosas transitantes do município de Barueri, com idade de 60 a
80 anos. Os critérios de inclusão foram indivíduos com idade maior de 60
anos, que não apresentavam déficits cognitivos limitantes que dificultavam
ou impediam a realização dos questionários. Não foram incluídos indivíduos
não alfabetizados e aqueles que não aderissem ao Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Os indivíduos foram informados a respeito da pesquisa
e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. (Carta de informação e TCLE). Após isto, responderam o Female Sexual Function Index
(FSFI), uma escala breve e auto-aplicável que irá avaliar a função sexual em
mulheres. O FSFI é um instrumento relativamente novo, que tem sido utilizado com sucesso na avaliação da função sexual em diferentes grupos:
pacientes com incontinência urinária, fibromialgia e câncer de mama e em
outras populações. Sua fácil e rápida aplicação permite sua utilização em
estudos epidemiológicos e/ou com utilização de múltiplos instrumentos concomitantemente.
A escala possui avaliação psicrométrica, incluindo estudos de confiabilidade,
validade de convergência e de discriminação. O questionário é constituído
por 19 questões sobre a atividade sexual nas últimas quatro semanas. A paciente deve selecionar em cada questão uma das seis alternativas possíveis
que melhor descrevesse sua situação. O FSFI é descrito em seis sub-escalas
e uma soma de escores que mede o grau de desejo, excitação, lubrificação,
orgasmo, satisfação e dor (dispareunia). A alternativa 0 indicava que não
teve relação sexual e as outras variavam de 1 a 5. A análise é realizada reunindo as respostas em seis domínios diferentes: Desejo itens 1 e 2; Excitação
itens 3, 4, 5 e 6; Lubrificação itens 7, 8, 9, e 10; Orgasmo itens 11, 12 e 13;
Satisfação itens 14, 15 e 16; Desconforto/Dor itens 17, 18 e 19. Os escores
das sub-escalas são corrigidos e somados, originando um escore final. Os
escores finais podem variar de 2 a 36, onde escores mais altos indicam um
grau melhor de função sexual.
Para coleta de dados as mulheres questionadas foram abordadas em via
publica no município de Barueri no período da tarde, durante os meses de
setembro e outubro. Para a análise de dados, os escores dos domínios eram
somados os escores individuais e multiplicou-se pelo fator correspondente.
Para obter o escore total da escala foram somados os escores para cada
domínio. Lembrando que foi observado dentro dos domínios, um escore zero
indica que a paciente relatou não ter tido atividade sexual nas últimas quatro
semanas.
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SUCCESSFUL PRIMARY REALIGNMENT OF COMPLETE POSTERIOR
URETHRAL DISRUPTION IS INDEPENDENT OF THE SEVERITY OF PELVIC TRAUMA: LEVEL 1 TRAUMA CENTER EXPERIENCE
ALEXANDRE POMPEO*1; WILSON MOLINA2; RENATO MEIRELLES MARIANO
DA COSTA JR1; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO1; DAVID SEHRT2; FERNANDO KIM2
1.FACULDADE DE MEDICINA DO ABCC, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DO COLORADO, DENVER, ESTADOS ASSOC. DAS ANTILHAS.
Palavras-chave: Primary realignment ; urethral disruption; pelvic trauma
Resumo:
Introduction:The role of posterior urethra primary realignment (PUPR) after
complete transection due to complex pelvic trauma remains controversial.
Objectives: We examined the success rate of PUPR after blunt pelvic trauma
and correlation with the severity of pelvic fracture. Materials and Methods: A
medical chart review of our Trauma registry database was performed searching all patients with pelvic fracture and patients with associated complete
posterior urethra disruption (CPUD) from 2005 to 2012. Initial urological
management consisted of suprapubic tube insertion at the time of urethral
disruption diagnosis in the Emergency Department and later urethral realignment when patients were clinically stable. Results :A total of 480 consecutive patients were initially screened and we identified 18 patients with CPUD
secondary to pelvic traumA. The success rate of the PUPR was 100%. There
was no correlation between the type of pelvic fracture and the success of
CPUD realignment. Conclusion:Primary endoscopic posterior urethral realignment is an initial effective management option for acute repair of complete posterior urethral disruption without the need of supra-pubic catheters
(SPC). The success rate of achieving primary realignment of the urethra is
high and independent of the complexity and type of pelvic injury.

RESULTADOS: Foram questionadas 30 idosas com idade média de 66,97 (DP
± 5,12) anos. Segundo o estado civil destas, 13 (43,33%) eram casadas, 5
(16,66%) solteiras ou divorciadas, 10 (33,33%) viúvas e 2 (6,66%) outros, que
englobavam relacionamentos abertos. Observou-se discrepância em relação
aos escores finais de cada individuo. Enquanto algumas mulheres apresentavam níveis mais altos da função sexual, outras apresentavam níveis menores.
Para tanto as voluntários foram divididas em grupos para melhor comparar, correlacionar e observar os resultados obtidos.
Primeiramente os sujeitos foram divididos em dois grupos, em relação ao seu
estado civil. O grupo 1 foi composto pelas mulheres solteiras, divorciadas e viú-
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finitivo pode incluir incisão transuretral para permitir fluxo livre da urina ou
reconstrução uretral aberta.
OBJETIVOS: avaliar paciente com apresentação tardia de válvula de uretra
anterior e incontinência urinária com preservação da função vesical e renal.
MÉTODOS: Um menino de 10 anos de idade apresentou-se ao Serviço de
Urologia com quadro de incontinência urinária e jato fraco iniciado após os
7 anos. Função renal normal. Ultrassonografia revelou bexiga de paredes espessadas e válvula em porção peniana da uretra. Indicado Uretrocistoscopia
que evidenciou Válvula de Uretra Anterior. Paciente submetido fulguração de
Válvula . Retirada Sonda Vesical de Demora 5 dias após o procedimento. No
seguimento, evidenciou-se resolução completa da sintomatologia.
CONCLUSÕES: A revisão da literatura propõe que, caso não haja um atraso
no diagnóstico (normalmente realizado no período perinatal), os pacientes portadores de VUA estarão de um modo geral em melhores condições
clínicas que os demais portadores de outras anomalias uretrais congênitas,
como a VUP. Em geral, há um bom prognóstico. Menos de 5% evoluirão para
doença renal terminal comparado a mais do que 30% dos pacientes portadores de VUP. Os resultados do tratamento endoscópicoapresentam ótimo
resultado com mínima morbidade e mortalidade. Mostramos a raridade de
um paciente com diagnóstico muito tardio e sem alterações renais, demonstrando que devemos considerar as anomalias uretrais entre as opções diagnósticas da incontinência urinária infantil.

TRATAMENTO DE LITÍASE EM DIVERTÍCULO CALICIAL COM URETEROSCOPIA FLEXÍVEL E LASER: NOVO PADRÃO OURO?
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Divertículo; laser; ureteroscopia
Resumo:
Introdução - divertículo calicial permanece como uma patologia de difícil escolha de tratamento. modalidade de tratamento pode ser definida de acordo
com localização anatômica. o tratamento pode ser feito via percutânea por
ureteroscopia flexível, por videolaparoscopia, ou combinada. o tratamento
é realizado quando o paciente tem infecção urinária de repetição e/ou presença de litíase no divertículo, sendo sintomático.
objetivos - este vídeo é uma tentativa de mostrar que ureteroscopia flexível
é a melhor maneira de tratamento para divertículos caliciais com litíase no
seu interior.
métodos - realizada anestesia geral em todos os pacientes (8), colocados
em posição de litotomia, realizada cistoscopia e introdução do cateter ureteral, sendo injetado contraste e azul de metileno. em seguida, passagem de
2 fios-guia, dilatação do meato com ureteroscópio semi-rígido, introdução
da bainha 9,5 - 35 fr, ureteroscopia flexível, lavagem do rim com solução
fisiológica, utilizando radioscopia e saída de azul de metileno pelo colo do
divertículo para localização do mesmo.
em seguida, abertura do colo do divertículo às 6 e às 12 horas até aparecer
gordura, injeção de contraste e controle radiológico. colocação de cateter
duplo jota 6 fr.
resultados - entre 2007 e 2011 foram operados 8 pacientes com divertículo
calicial e litíase usando ureteroscópio flexível e laser. este método foi indicado primariamente em 7 casos e em 2 casos após tentativa frustrada com
litotripsia externa.
taxa “stone free” deu 88% após primeiro procedimento e 1 paciente necessitou de uma reabordagem com ureteroscópio flexível.
conclusões - a ureteroscopia flexível pode ser a primeira opção no tratamento de divertículo calicial de litíase, especialmente nas falhas de litotripasia
externa. existe, atualmente, diminuição da morbidade e da hospitalização
com este procedimento quando comparado com a abordagem percutânea.
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ABORDAGEM SIMULTÂNEA DE DIVERTÍCULO CALICIAL
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Divertículo; percutânea; ureteroscopia
Resumo:
Introdução - o divertículo calicial permanece como uma patologia de difícil
escolha de tratamento. a modalidade de tratamento pode ser definida de
acordo com a localização do diertículo. não há consenso no tratamento,
podendo a abordagem ser feita por via percutânea, ureteroscopia flexível,
vídeolaparoscopia, ou combinada. o tratamento deve ser realizado quando
o paciente tem infecção urinária de repetição ou litíase no divertículo, sintomático.
objetivos - mostrar a associação do tratamento do divertículo calicial combinando as técnicas ureteroscopia flexível e percutânea, para otimizar os
resultados “stone free”.
métodos - 4 pacientes com divertículo calicial em várias posições diferentes (superior, média e inferior). submetidos a anestesia geral e colocados
em posição de valdivia-urias. realizada a cistoscopia, passagem de cateter
ureteral, e 2 fios-guias (segurança e trabalho), dilatação do meato ureteral
com o ureteroscópio semi-rígido, passagem de bainha 9,5 x 35 centímetros, realizada injeção de azul de metileno e contraste pela bainha. em seguida, realização de ureteroscopia flexível com irrigação com soro fisiológico
para limpar o azul de metileno, ficando o mesmo dentro do divertículo com
contraste. em seguida, realizada a punção, com agulha de chiba, do cálice
em questão. todos os casos tiveram o colo do divertículo aberto com ureteroscópio flexível e dilatado via percutânea.
resultados - todos os casos “stone free” sem tubo, com cateter duplo jota
por 4 semanas, retirado sem intercorrências, após exames radiológicos de
controle. 1 caso apresentou recidiva de divertículo após 2 anos de cirurgia,
com formação de novo cálculo.
conclusões - a ureteroscopia flexível combinada com percutânea para tratamento de divertículo calicial em várias posições do rim, nos parece ser uma
boa modalidade terapêutica, com altas taxas “stone free”, com poucas complicações e baixa morbidade.
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VÁLVULA DE URETRA ANTERIOR: RELATO DE CASO DE DIAGNOSTICO
TARDIO
CATIUCIA CARNEIRO LOPES HOMMERDING*; TIAGO ELIAS ROSITO; MILTON
BERGER; RENATA FARINON; THIAGO CUSIN; BRASIL SILVA NETO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Valvula; uretra; anterior
Resumo:
INTRODUÇÃO: Válvula de Uretra Anterior (VUA) é uma rara causa de obstrução uretral congênita em meninos. É oito vezes menos prevalente que a
Válvula de Uretra Posterior(VUP) .Em 40% dos casos, localiza-se na uretra
bulbar, em 30% na junção peno-escrotal e em 30% na uretra peniana. A
etiologia desta anomalia não é clara parecendo representar fusão incompleta de um segmento do platô uretral. A apresentação clínica varia de jato
fraco, gotejamento pós-miccional e hesitação a uretero-hidronefrose severa
e doença renal crônica. Confirmação diagnóstica feita com Uretrocistografia Miccional. O manejo inicial é o mesmo comumente realizado para VUP:
crianças apresentando-se com Urosepse e/ou severa insuficiência renal
requerem cateter para drenagem urinária e manejo clínico. Tratamento de-
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skin distance (SSD) affect stone free rate (SFR) in obese patients who underwent flexible URS for proximal ureteral or renal stones <20 mm. Materials
and Methods: A retrospective chart review was performed of consecutive
patients that underwent flexible URS. Inclusion criteria were: proximal ureteral stones and renal stones less than 20 mm in the preoperative computed
tomography (CT). SFR were then compared between SSD and BMI. Results:
A total of 153 patients were eligible for this analysis, 49 (32.02%) with SSD<
10 cm and 104 (67.97%) with SSD≥ 10 cm. The mean stone size was 10.5
mm. The overall SFR in our study was 82.4%. The SFR for the SSD < 10
and ≥10 were 79.6% and 83.7% respectively (p=0.698) and for BMI <30, ≥30
and <40 and ≥ 40 were 82.9%, 81.7% and 90.9% respectively. Conclusion:
Ureteroscopy should be considered the first-line in the treatment of renal/
proximal stones for obese patients; SSD and BMI does not affect flexible
ureteroscopy results. URS may be preferable to SWL in obese patients.
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PRIAPISMO REFRATÁRIO SECUNDÁRIO A LINFOMA DE CÉLULAS DO
MANTO: RELATO DE CASO
SAMUEL SANTANA COSTA*; GILFRED CANUTO PEREIRA; JOSE AUGUSTO NEVES TAVANIELLI; GILBERTO PINHEIRO NUNES DA SILVA NETO; FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES; JOAO SERGIO CARVALHO FILHO
SANTA CASA DE RIBEIRAO PRETO, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Priapismo; linfoma do manto; necrose peniana
Resumo:
Introdução: Priapismo é definido como ereção de duração superior a quatro
horas, dolorosa e sem estímulo sexual. Apenas os corpos cavernosos são
afetados. É uma emergência médica e seu diagnóstico tardio com consequente intervenção protelada pode levar a necrose e fibrose dos corpos cavernosos, resultando em disfunção erétil. No caso relatado, ocorreu necrose
peniana secundária a infecção do tecido necrótico.
Relato de Caso:Paciente de 35 anos, admitido na emergência de um hospital terciário, com história de ereção dolorosa há 4 dias. Negou uso de
drogas,medicações, anemia falciforme e referiu tratar-se do primeiro episódio. Foi submetido a drenagem proximal de corpo cavernoso na admissão.
No entanto, no dia seguinte recorreu com ereção e foi submetido a novo
procedimento, com confecção de fístula proximal (Procedimento de Winter). Houve melhora parcial, mas apresentou nova recorrência no 5° dia,
com nova abordagem cirúrgica (Procedimento de Quarckles). Após este
procedimento houve melhora parcialda ereção e o paciente evoluiu com
necrose dos corpos cavernosos seguido de infecção por Pseudomonasaeruginosa. Foi submetido então a cistostomia e consecutivos curativos com
desbridamento em centro cirúrgico. Após o controle do processo infeccioso,
confeccionou-se umauretrostomia perineal. Diante de hemograma com reação
leucemóide e gânglios palpáveis, biópsia de linfonodo revelou tratar-se de Linfoma de Células B da Zona do Manto.
Discrasias hematológicas são os maiores fatores de risco para o priapismo. As
alterações histológicas decorrentes do priapismoincluem edema intersticial,
destruição progressiva do endotélio sinusoidal, exposição de membrana basal
e adesão plaquetária, com evolução para formação de trombos intrasinusoidais
e necrose após 48 horas. Ausência de intervenção precoce pode resultar em
prolongamento do tempo de resolução e disfunção erétil certamente ocorrerá.
90% dos pacientes com tempo superior a 24 horas de priapismo evoluem com
disfunção erétil. Diante das alterações histológicas sucessivas, o tempo para
intervenção torna-se o maior preditor para resolução do quadro e presença de
necrose. Além do tempo de evolução, neste caso a pele do paciente, após sucessivas intervenções, evoluiu com necrose e infecção, mesmo com uso de
antibióticos durante este período
Conclusão: O caso apresentado ratifica as descrições da literatura que o tempo
até a intervenção é o principal preditor de refratariedade e necrose peniana
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TRATAMENTO DE CÁLCULO DO POLO INFERIOR: URETEROSCOPIA
FLEXÍVEL X NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Ureteroscopia; percutânea; polo inferior
Resumo:
Introdução - o cálculo de polo inferior tem tratamento de acordo com o tamanho, características anatômicas, distância pele-cálculo e densidade em
unidades hounsfield. pelos “guidelines” da aua/eau (2013), os cálculos entre 5 e 10 mm podem ser submetidos à litotripsia externa ou ureteroscopia
flexível. já para cálculos entre 10 e 20 mm, podemos realizar nefrolitotomia
percutânea e, em casos selecionados, ureteroscopia flexível. para cálculos
acima de 2 cm, sempre indicar nefrolitotomia percutânea, exceto nos casos
que há contra-indicação para esse método, onde fazemos ureteroscopia
flexível.
objetivos - este estudo tem o objetivo de comparar os 2 métodos citados
para tratamento de cálculo calicial inferior maior que 1,5 cm com relação às
complicações e taxa de sucesso.
métodos - analisados retrospectivamente 40 pacientes com litíase em polo
inferior maior que 1,5 cm; 24 pacientes do sexo feminino e 16 do sexo masculino; média de idade de 32 anos (16 a 58 anos); as indicações para ureteroscopia flexível foram realizadas quando havia alguma contra-indicação
para percutânea ou por desejo do paciente. 20 pacientes de ureteroscopia
flexível foram submetidos a técnica clássica, com cistoscopia, passagem de
2 fios-guia, ureteroscopia semi-rígida, passagem de bainha, ureteroscopia
flexível e litotripsia com laser.
20 pacientes submetidos a nefrolitotomia percutânea pela técnica em
decúbito dorsal, com variações entre técnica de valdivia-urias ou mechert.
resultados taxa “stone free” para ureteroscopia flexível - 82,1% na primeira sessão
taxa “stone free” para nefrolitotomia percutânea - 93,7% na primeira sessão
tempo de internação em ureteroscopia flexível - 0,7 dias (0,5 a 2)
tempo de internação em nefrolitotomia percutânea - 1,7 dias (1 a 3)
transfusão em ureteroscopia flexível - 0
transfusão em nefrolitomia percutânea - 1 paciente
os casos de ureteroscopia flexível (obesidade mórbida,distúrbios de coagulação, vontade do paciente) tiveram taxas pequenas de complicação. as taxas de coplicações em nefrolitotomia percutânea também foram pequenas,
basicamente sangramento intra-operatório em 1 caso e 2 casos de infecção
urinária.
conclusões - para cálculos de polo inferior maior que 1,5 cm, a taxa “stone
free” é maior para nefrolitotomia percutânea. a ureteroscopia flexível é menos invasiva, com baixa morbidade, mas com taxa “stone free” menor. contudo, pode ser 1ª linha de tratamento quando há contra-indicações à realização da cirurgia percutânea.

____________________________________________________________________

[382]

OUTCOMES OF INTRACORPOREAL LITHOTRIPSY OF UPPER TRACT
STONES IS NOT AFFECTED BY BMI AND SKIN-TO-STONE DISTANCE
(SSD) IN OBESE AND MORBID PATIENTS
ALEXANDRE POMPEO*1; WILSON MOLINA2; RENATO MEIRELLES MARIANO DA
COSTA JR1; DAVID SEHRT2; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO1; FERNANDO
KIM2
1.FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DO COLORADO, DENVER, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Intracorporeal lithotripsy ; nephrolithiasis treatment; obeses
Resumo:
Introduction: Obesity has reached an epidemic stage and represents a challenge for nephrolithiasis treatment. Objective: To determine if BMI and stone
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métodos - foram analisados 20 casos consecutivos de ureteroscopia flexível, e 20 casos de nefrolitotomia percutânea realizados no período entre
7/7/2012 e 12/2012, de tratamento em litíase de cálice inferior maior que
1cm e menor que 2cm. foram 28 mulheres e 12 homens com idade média de
36 anos (23 a 52). utilizada a técnica clássica de ureterscopia flexível, com
cistoscopia, 2 fios-guia, dilatação do meato com ureteroscópio semi-rígido,
bainha, ureteroscopia flexível, litotripsia com laser, e reposicionamento com
n-gage sempre que possível.
usada para nefrolitotomia percutânea a técnica de valdivia-urias, sempre
com cistoscopia, pielografia, punção renal com chiba, dilatação com amplatz, nefroscopia, litotripsia com laser, evacuação dos fragmentos, nefrostomia.
resultados - 1. ureteroscopia flexível
tempo operatório médio: 46 minutos (25 a 67)
sagramento intra-operatório: um caso resolvido com irrigação com solução
fisiológica gelada por 20 minutos, via cateter ureteral
estenose: 1 caso resolvido com ureterotomia e laser
rua de cálculos: 1 caso resolvido com ureteroscopia semi-rígida
2. nefrolitotomia percutânea
tempo médio: 61 minutos (42 a 79)
sangramento pós operatório: 1 caso sem necessidade de transfusão, nefrostomia retirada no sétimo pós-operatório
infecção urinária: 2 casos
conclusões - para cálculo de polo inferior, a nefrolitotomia é uma cirurgia de
baixa morbidade e baixa taxa de complicações quando realizada por mãos
experimentadas.
a ureteroscopia flexível é uma boa alternativa para tratamento do cálculo
de polo inferior, com baixa taxa de complicações maiores, tendo indicação
primária ou na contra-indicação de percutânea.

TRATAMENTO ENDOSCÓPICO COM HOLMIUM LASER DE LITÍASE EM
DIVERTÍCULO URETRAL
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Divertículo; uretra; laser
Resumo:
Introdução - divertículo congênito de uretra é uma afecção rara. apresentase como uma dilatação anexa à uretra. existem dois tipos: sacular, mais
ligado a obstrução, e tubular, mais ligado a formação de cálculos. ficam mais
na uretra anterior, associados a válvulas e localizam-se normalmente na face
ventral da uretra.
objetivos - este vídeo mostra um caso de divertículo em uretra anterior. como
não existem “guidelines” para o tratamento desta patologia, pela raridade,
fizemos tratamento do cálculo com laser e abertura do colo do divertículo
com laser e dilatação endoscópica, como alternativa a abordagem perineal
(cirurgia aberta).
métodos - criança de 8 anos de idade com infecção urinária de repetição e
dor, apresentando retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. submetida
em outro serviço, a ureteroscopia flexível com laser para cálculo renal de
4 mm, não havendo resolução das queixas. investigado com ultrassom e
uretrocistografia, foi diagnosticado litíase em divertículo uretral anterior,
sendo,então, indicada a cirurgia endoscópica.
realizada anestesia geral, sendo a criança colocada em posição de litotomia,
passado o cistoscópio infantil, até colo do divertículo, introdução da fibra
de laser 365 com abertura do colo diverticular e fragmentação dos cálculos.
resultados - totalmente “stone free” com boa resolução da sintomatologia.
colo vesical aberto não recidivou no controle realizado após 6 meses.
conclusões - paciente com divertículo uretral anterior pode ser submetido a
abordagem endoscópia para a resolução, mas necessita de segmento a médio e longo prazo para verificar sucesso, visto que não existem ‘guidelines”
para orientação de tratamento, tal a raridade do evento em questão.
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SÍNDROME DE QUEBRA-NOZES POR VEIA RENAL RETROAÓRTICA, RELATO DE 02 CASOS
DANILLO TAVARES MARANHÃO DE MORAIS*; RODRIGO PASTOR DA SILVA
MENDONÇA; NADIM CHATER; MARCIO RODRIGUES COSTA; PAULO CÉZAR GOMES JUNIOR RIBEIRO
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HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG, GOIANIA, GO, BRASIL.
Palavras-chave: Síndrome de quebra-nozes; hematúria; retroaórtica

COMPLICAÇÕES EM URETEROSCOPIA FLEXÍVEL E NEFROLITOTOMIA
PERCUTÂNEA NO TRATAMENTO DO CÁLCULO CALICIAL INFERIOR

Resumo:
INTRODUÇÃO: A sindrome de Quebra-nozes foi descrita com a ocorrência
de compressão da veia renal esquerda entre a Aorta e a artéria mesentérica superior podendo gerar uma série de sinais e sintomas muitas vezes
inespecíficos, sendo o principal deles a hematúria. Após a primeira descrição
o escopo dessa síndrome se ampliou para qualquer mecanismo de compressão extrínseca sobre a veia renal determinando sintomas e não apenas à realizada pela mesentérica superior. O mecanismo causador dessa
sintomatologia é principalmente a dificuldade de drenagem venosa na veia
renal esquerda, sendo a hematúria determinada por fenômeno de isquemia/
reperfusão. OBJETIVO: Relatar 02 casos( ambas do sexo feminino apresentando respectivamente 49 e 09 anos) acompanhados na nossa instituição, em que o mesmo mecanismo de compressão da veia renal ocorre não
pela artéria mesentérica superior mas sim entre a aorta e a coluna vertebral,
determinando hematúria nas pacientes. MÉTODO: Revisão de prontuário e
revisão da literatura. RESULTADO: Demonstrar nossa opção de tratamento
(conservadora) em comparação com as opiniões existentes na literatura.
CONCLUSÃO: Alterações anatômicas como causas de hematúria são raras,
porém faz-se mister seu conhecimento para auxilio e orientação durante investigação diagnóstica.

MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Complicaçôes; percutânea; ureteroscopia
Resumo:
Introdução - a ureteroscopia flexível e nefrolitotomi percutânea são os métodos de escolha para o tratamento de cálculos em polo inferior, maior que
1cm e menor que 2cm, pelos “guidelines” aua/eau (2013). as taxas de complicações estão diretamente relacionadas à experiência do cirurgião. as complicações mais frequentes de ureteroscopia flexível são: sangramento, perfuração, estenose, calcificação de cateter, rua de cálculos, avulsão e infecção
urnária. as complicações mais frequentes de nefrolitotomia percutânea são:
urocépse, pneumo/hidrotórax, sangramento, fístula pielocutânea, embolia
pulmonar e perfuração de órgãos adjacentes.
objetivos - procuramos nesta análise retrospectiva comparar as complicações no tratamento do cálculo de cálice inferior com ureteroscopia flexível e
nefrolitotomia percutânea.
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assistente experiente em videolaparoscopia. As variáveis do estudo incluem
indicação cirúrgica, tempo de cirurgia, perda sanguínea, tempo de internação, complicações, dor no pós operatória e diagnóstico patológico.
Resultados: A cirurgia foi bilateral em 16% dos pacientes e unilateral à direita
em 46% destes, à esquerda em 38%. O tempo médio de internação pós
operatório foi de 2,76 dias (intervalo: 1-9), o tempo médio de cirurgia foi de
192 minutos (intervalo: 90-405) e houve apenas uma conversão para cirurgia
aberta devido a hemorragia intensa. Apenas quatro doentes apresentaram
complicações na anestesia, todos eles operados por feocromocitoma. Como
complicação houve pneumotórax em um caso, tratado com drenagem em
selo d’água. Foram operados 13 (28%) homens e 33 (71%) mulheres com
idade média de 47,4 anos (intervalo: 20-81).
Conclusão: A adrenalectomia videolaparoscópica é procedimento seguro e
efetivo, que traz ao paciente todos os benefícios de cirurgias minimamente
invasivas: menor dor no pós-operatório, alta precoce e menor tempo de convalescença, confirmando seus benefícios globais e o padrão-ouro atual de
tratamento.

POSTER LIVRE

ESTUDO EPIDEMIOLOGICO DO CANCER DE PENIS NA MICROREGIAO
DA CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
EDUARDO MACIEL NARVAES*; JOSÉ CARLOS MESQUITA; THIAGO DA SILVEIRA
ANTONIASSI; RODOLFO RAMOS JÚNIOR; ORLANDO CONSTANTINI MESQUITA;
ISAAC FARIA SOARES RODRIGUES
FAMERP, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de penis; epidemiologia; sao jose do rio preto
Resumo:
OBJETIVOS: Analisar a epidemiologia do câncer de pênis na microregião da
cidade de São José do Rio Preto-SP e contribuir com programas municipais
de saúde pública visando a instituição de medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento. MÉTODOS: Foram avaliados, retrospectivamente, 10 novos casos suspeitos de tumor de pênis encaminhados ao Hospital de Base,
referência em oncologia nesta região, no período entre janeiro de 2011 e janeiro de 2013. Procurou-se determinar a faixa etária acometida, a origem do
paciente, localização da lesão, estadiamento, grau patológico, escolaridade
dos doentes, tempo entre o aparecimento da lesão primária e a procura do
atendimento, assim como o coeficiente de incidência da doença na região.
RESULTADOS: A prevalência da faixa etária foi entre 45 - 70 anos. Mais da
metade dos doentes eram provenientes da cidade de São José do Rio Preto.
Metade das lesões estavam localizadas na glande. 80% dos casos suspeitos
foram confirmados como neoplasia de pênis. Na biópsia excisional, 62,5%
dos casos mostraram carcinoma espinocelular (CEC) moderadamente diferenciado, enquanto que no anatomopatológico do produto da penectomia
apenas 37,5% dos tumores foram classificados como pT2 ou pT3. Todos
os pacientes provinham de classes sociais baixas e com escolaridade de no
máximo o primeiro grau incompleto. Quase 50% deles eram agricultores. O
intervalo médio entre o aparecimento da lesão e a procura de atendimento
médico foi de 5,6meses, considerando apenas as lesões confirmadas como
malignas. A incidência desta neoplasia na região de Sao José do Rio PretoSP é de 0,6/100.000habitantes/ano. CONCLUSÃO: O câncer de pênis apresenta baixa incidência na microregião de São José do Rio Preto, comparada
com a incidência de países desenvolvidos como Noruega, Suécia e Japão.
Provavelmente relacionado com o elevado Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região, principalmente da cidade de São José do Rio Preto
onde está localizada a maioria da população.
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TUBERCULOSE GENITURINÁRIA: UM RELATO DE CASO
MOHAMAD DIB SALAH ALI*1; GABRIEL M. FAVARO1; TIAGO F. V. FILHO1; ANDRE
LUIZ FARINHAS TOME1; FELIPE CAMARGO BESTANI1; RICARDO ALBERTO AUN1;
FERNANDO LIEVANA MANGOLIN2
1.HOSPITAL ANA COSTA, SANTOS, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL ANA COSTA
- SANTOS, ADAMANTINA, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Tuberculose; pulmonar; testiculo
Resumo:
Introdução: A tuberculose constituiu um problema de saúde pública em todo
o mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos. O acometimento
geniturinária é o segundo local mais comum de envolvimento da tuberculose extra-pulmonar, sendo manifestação primária em 15 a 20% dos casos.
Acomete mais frequentemente os rins e a bexiga. Na maioria das vezes o diagnóstico é incidental por exames laboratoriais, radiológico ou anatomopatológico. O tratamento, de acordo com a literatura, segue os esquemas de 3
a 4 drogas antituberculose utilizadas para tuberculose prulmonar.
Objetivo: Relatar um caso de paciente internado por quadro de dispneia e
aumento do volume testicular, que acabou tendo como diagnóstico a tuberculose geniturinária, além de uma revisão literária sobre o assunto.
Métodos: Levantamento do prontuário e revisão na literatura com artigos
publicados no sistema Pubmed e Bireme.
Resultado: Neste trabalho relatamos um caso de um paciente de 31 anos,
com quadro clínico de dispnéia progressiva, tosse seca há aproximadamente um mês, associado ao aumento do volume testicular esquerdo. Na
investigação, apresentava na tomografia de abdome acometimento de todo
o trato urinário à direita (Rim, ureter), além da bexiga, da próstata e vesículas seminais. Como apresentava exames negativos para tuberculose, não
foi possível afastar a possibilidade de lesão tumoral testicular, optado por
orquiectomia à esquerda. O anatomopatológico evidenciou focos de necrose caseosa difusos, comprometendo testículo e epidídimo, com sinais de
infiltração do cordão. Com o diagnóstico de tuberculose, optado por seguir
tratamento clínico com esquema anti-tuberculose rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, de acordo com a revisão literária.
Conclusão: Apesar dos avanços na medicina e vigilância epidemiológica, a
tuberculose ainda se mantém como um problema para a saúde pública, embora haja protocolo de tratamento definido. Acometimento extra-pulmonar é
frequente, porém de difícil diagnóstico pela baixa sensibilidade dos exames
atuais. Reconhece-se a necessidade de novos estudos, na tentativa da elaboração de métodos de análise mais fidedignos, possibilitando o tratamento
mais rápido, sem comprometer a integridade física do paciente.
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ADRENALECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA: EXPERIÊNCIA DE 10
ANOS DO SERVIÇO DA SANTA CASA DE SÃO PAULO
BRUNO NAGEL CALADO*; PAULO EDUARDO GOULART MARON; VINICIUS JOSE
ANDREOTTI PANICO; MARCIO ROSA PAGAN; RONI CARVALHO FERNANDES;
MARJO DENINSON CADERNUTO PEREZ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDIA DE SÃO PAULO, SÃO
PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adrenalectomia; videolaparoscopia; adrenal
Resumo:
Introdução: Vinte anos após a primeira descrição por Gagner em 1992, a adrenalectomia videolaparoscópica tornou-se o padrão-ouro para tratamento
de afecções cirúrgicas benignas da adrenal.
Objetivo: Apresentamos a experiência de 10 anos em cirurgia laparoscópica
para patologias da glândula adrenal da Disciplina de Urologia da Santa Casa
de São Paulo.
Materiais e Métodos: Análise retrospectiva de 46 casos de adrenalectomia
transperitoneal laparoscópica realizados de fevereiro de 2003 a março de
2013. Todos os casos operados por residente do terceiro ano auxiliado por
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RESULTADO
Paciente sexo masculino, branco, 37 anos, há 3 anos em hemodiálise, causa
DRC - litíase com nefrectomia bilateral. TX renal com doador vivo (esposa)
em maio 2012, imunossupressão: Basiliximabe, Prednisona, Micofenolato
e Tacrolimo. Evoluiu com boa diurese e queda de escorias até o 5o PO,
quando apresentou anuria e elevação de creatinina. Ultrassom com boa perfusão. Biopsia renal: NTA focal moderada, numerosos depósitos de cristais
de oxalato na luz tubular. Suspenso tacrolimo, iniciado hiper-hidratação, hemodiálise diária, introdução de bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e
piridoxina.
Paciente evoluiu com melhora progressiva da função renal, alta hospitalar
com creatinina 1.7mg/dl, sendo reintroduzido o tacrolimo. Estudo metabólico posterior sem evidencias de hiperoxaluria ou outro erro metabólico.
CONCLUSÃO
A hiperoxalúria pode ser primária ou secundária. A primária é rara e genética.
A secundária pode ser causada por ingestão excessiva de oxalato ou seus
precursores, doença intestinal ou deficiência na excreção, como na DRC.
Além de obstruir, o deposito de oxalato pode lesar diretamente as células
tubulares renais, podendo participar tanto na disfunção aguda como crônica
do enxerto.

[417]

SÍNDROME DE INSENSIBILIDADE COMPLETA AOS ANDRÓGENOS: RELATO DE 2 CASOS EM PACIENTES PARENTES DE 1º GRAU.
MOHAMAD DIB SALAH ALI*; FERNANDO LIEVANA MANGOLIN; NYANDER ALEX
RAMOS; GUSTAVO HENRIQUE OISHI; MAURICIO COSTA BESTANI; WOITE ANTONIO BERTONI MELONI
HOSPITAL ANA COSTA, SANTOS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Morris; andrógenos; insensibilidade
Resumo:
Introdução: A síndrome de insensibilidade aos andrógenos é uma doença
rara com herança ligada ao cromossomo X que afeta pacientes com cariótipo 46,XY, nos quais há prejuízo total (forma completa ou Síndrome de Morris)
ou parcial do processo de virilização intra-útero devido à alteração funcional
do receptor de andrógenos. É a terceira causa de amenorreia primaria e afeta
1 para cada 20.400 homens.
Objetivo: Descrever o relato de dois casos em pacientes irmãs com queixa
de amenorreia primaria, além de uma revisão literária sobre o assunto.
Métodos: Levantamento do prontuário e revisão na literatura com artigos
publicados no sistema Pubmed e Bireme.
Resultado: Neste trabalho relatamos os casos de duas irmãs de 28 e 26
anos, encaminhadas do ambulatório de ginecologia por queixa de amenorreia primaria. Com fenótipo feminino, apresentavam à ultrassonografia abdominal ausência de órgãos femininos internos e abaulamentos inguinais bilaterais. Investigação complementar com cariótipo compatível com 46,XY(20
metáfases). Submetidas a orquiectomia bilateral, em concordância com a
literatura como tratamento de escolha, com sucesso, e seguem em acompanhamento ambulatorial multidisciplinar.
Conclusão: A Síndrome de Morris é uma doença rara, com grande impacto
na morbidade dos pacientes, com prejuízo significativo na funcionalidade/
interação social desses indivíduos. Reconhecê-la e aborda-la precocemente
pode garantir o melhor reconhecimento social dos pacientes, com grande
melhoria em sua qualidade de vida.
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IMPLICAÇÕES NO TRATAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA EM PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS
ESTEFÂNIA GABRIOTTI*; EMERSON ZANI; GUSTAVO BORGES MENDONÇA;
BRUNO D. B. CARNEIRO; LEONARDO OLIVEIRA REIS; FERNANDES DENARDI
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de próstata; tratamento ; transplante renal
Resumo:
Introdução: Os transplantes estão sendo realizados em pessoas cada vez
mais idosas e drogas imunossupressoras melhores são introduzidas para
prolongar a sobrevida dos enxertos e dos pacientes, o que deve aumentar a
incidência de câncer de próstata (CaP) em pacientes transplantados renais.
Entretanto, ainda não há consenso sobre as estratégias terapêuticas ideais
para este grupo de pacientes.
Objetivo: Avaliar a terapia imunossupressora, o tratamento realizado para o
câncer, seus resultados e a viabilidade do enxerto em pacientes transplantados renais diagnosticados com CaP.
Métodos: Pacientes transplantados renais diagnosticados com CaP foram
identificados e a terapia imunossupressora, o tratamento realizado para o
câncer, seus resultados e a viabilidade do enxerto foram avaliados.
Resultados: Dentre os mais de 2900 pacientes transplantados na UNICAMP,
seis foram diagnosticados com CaP (0,2%). Todos foram submetidos a testes diagnósticos de rotina; os seis apresentavam PSA>5,0 ng/ml ao diagnóstico e apenas um tinha toque retal positivo (T2). O escore de Gleason
médio foi de 6,8 (6 a 9). A média de idade ao diagnóstico de CaP foi de 63,3
anos (54 a 74 anos) e ao transplante renal de 53,8 (43 a 69 anos). O tempo
médio decorrido entre o transplante e o diagnóstico para CaP foi de 9,5 anos
(1 a 19 anos). Um paciente foi submetido a radioterapia externa; outro foi
submetido a prostatectomia radical perineal e radioterapia externa devido
recidiva bioquímica; três foram submetidos a prostatectomia radical perineal
isolada. Todos os cinco pacientes submetidos a tratamento definitivo apresentam-se sem recidiva até o momento (cirúrgico PSA < 0,02; radioterapêutico PSA nadir + 2 ng/dl). Um paciente, permanece em seguimento vigilante
com tumor de “muito baixo risco”. Todos os pacientes mantiveram o enxerto
funcionante após o tratamento para o CaP com média de creatinina sérica
de 1,72 (1,09 a 3,35).
Conclusão: Todas as técnicas utilizadas nos pacientes não transplantados
são passíveis de serem aplicadas aos transplantados, com os cuidados e
adaptações necessários, considerando a existência e a localização do enxerto. No nosso serviço, optamos por cirurgia via perineal com bons resultados funcionais e oncológicos e, caso essa não seja exequível (por características do paciente ou da doença), radioterapia conformacional. Todos
os pacientes mantiveram seus enxertos funcionantes apesar do tratamento
para o CaP.
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INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA POR HIPEROXALÚRIA TRANSITÓRIA
EM PÓS OPERATÓRIO DE TRANSPLANTE RENAL: RELATO DE CASO
FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES*; SAMUEL SANTANA COSTA; GILBERTO SABER; GILBERTO PINHEIRO NUNES DA SILVA NETO; JOSE AUGUSTO
NEVES TAVANIELLI; RICARDO LUIZ MARTINS
SANTA CASA DE RIBEIRAO PRETO, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hiperoxalúria; transplante renal; insuficiencia renal aguda
Resumo:
INTRODUÇÃO
Oxalato é o produto final de várias vias metabólicas, sendo eliminado pelos rins por meio da filtração glomerular. Em pacientes com Doença Renal
Crônica (DRC), os níveis de oxalato se encontram de 10-30 vezes acima
do normal e nenhum método de diálise disponível é capaz de normalizá-lo.
Após o transplante renal, o enxerto excretará rapidamente o estoque acumulado, fazendo com que se atinja os níveis normais de oxalato em 5-21 dias.
Esta excreção maciça em curto período de tempo favorece seu deposito e
consequente lesão.
OBJETIVO
Relatar um caso de insuficiência renal aguda causada por hiperoxalúria pôs
transplante renal em paciente masculino de 37anos; branco; internado no
dia 05/05/2012 para realizar transplante de rim doador vivo (esposa) com
história clínica de cálculos recorrentes submetido a nefrectomia bilateral por
litíase em regime de hemodiálise desde julho de 2009.
MÉTODOS
Foi realizado uma revisão do prontuário e revisão da literatura nas bases de
dados; MEDLINE, EMBASE, LILACS E SCIELO.
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Método: Durante um período de 12 meses, uma série consecutiva de 271
homens com idade de 62,51 ± 9,15 anos, com sintomas STUI (Escore Internacional de Sintomas Prostáticos - IPSS ≥ 8), e dosagem sérica de PSA <
10 ng/mL participaram do protocolo de estudo.
Pacientes foram submetidos à avaliação sérica de PSA e avaliação
urodinâmica não invasiva com cuff peniano. Baseado nos valores de fluxo
máximo (Qmax) e pressão de cuff (Pcuff), o índice de OIV (IOIV) foi calculado através da fórmula IOIV=Pcuff – (4xQmax + 40). Pacientes com IOIV>40
foram classificados como obstruídos e pacientes com IOIV<40 foram classificados como não obstruídos. As propriedades diagnósticas do PSA foram
avaliadas de modo global, bem como para valores do PSA = 1,0, 2,5 e 4,0
ng/dl.

POSTER LIVRE

ULTRASTRUCTURAL ALTERATIONS OF THE URETHRAL STRIATED
MUSCLE IN MILD DIABETIC PREGNANT RATS
FERNANDA PICULO*; GABRIELA MARINI; ANA PAULA MACHADO ALMEIDA; ANGÉLICA MÉRCIA PASCON BARBOSA; DÉBORA CRISTINA DAMASCENO; MARILZA VIEIRA CUNHA RUDGE
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Urinary incontinence; gestational diabetes; rats
Resumo:
Introduction: Diabetes mellitus affects multiple organ systems, including the
lower urinary tract, and can lead to functional and anatomical abnormalities
of the external urethral sphincter and is associated with increased risk of
urinary incontinence and pelvic floor muscle dysfunction, mainly during the
pregnancy. However, the role of gestational diabetes in the pathophysiological development of UI is unclear and is becoming the focus of translational
research requests by using animal models. Aim: To evaluate the ultrastructural alterations of the urethral striated muscle in mild diabetic pregnant rats.
Methods: Twelve female Wistar rats were distributed in four experimental
groups: virgin, pregnant, diabetic (control groups) and diabetic pregnant
(study group). In adult life, parental non-diabetic female rats were mated with
non-diabetic males to obtain newborns. At the first day of birth, newborns
received citrate buffer (non-diabetic group) or streptozotocin (100 mg/kg
body weight, subcutaneous route - mild diabetes). At adult life (day 21 of
the pregnancy), the rats were lethally anesthetized and the urethra was extracted and processed according to conventional procedure of transmission
electron microscopy for ultrastructural analysis of urethral striated muscle.
Fiber-to-fiber spacing in relation to connective tissue within the fascicle and
estimation of mitochondrial volume fraction per fiber were considered. Results: The urethral striated muscle in the virgin and pregnant group showed
well-organized myofibrils forming intact sarcomeres with no signs of change.
Abundant intermyofibrillar mitochondria and rare lipid droplets were observed. The glycogen granules were normally dispersed. However, in the
pregnant group, many vacuoles containing myelin figures were found, which
characterizes degenerated cells. In the diabetic and diabetic pregnant group,
the muscle fibers showed an increased interstitial collagen. Lipid droplets
and numerous subsarcolemmal and intermyofibrillar mitochondria were apparent in the striated muscle cells and the glycogen granules were dispersed
in larger quantities.Conclusions: Mild diabetes and pregnancy in rats led to
several ultrastructural alterations in the urethral striated muscle, which can
result in tissue remodeling. These changes may be associated with the high
prevalence of urinary incontinence and pelvic floor muscle dysfunction in
women with diabetes.

Resultados: Noventa e oito (36.2%) pacientes foram considerados obstruídos e 173 (63.8%) como não obstruídos. O valor médio de PSA foi significativamente maior no grupo dos pacientes obstruídos em relação aos não
obstruídos, 1,98[1,31-3,73] x 1,70[0,92-2,95] (p=0.023). Os valores do PSA
correlacionam-se positivamente com o IOIV (r=0.169(p=0.021). A acurácia
global do PSA em discriminar os pacientes obstruídos dos não obstruídos foi
de 59,28%[51,51- 67.80%]IC95%.(p<0.001). As medidas de acurácia diagnóstica para os valores do PSA estão descritos na tabela a seguir:

PSA

Sensibilidade

Especificidade

VPP

VPN

ÌP +

1.0

89.47%

29,32%

41.80%

83.12%

1.26

2.5

38.16%

67.67%

40.11%

68.06%

1.18

4.0

21.05

83.45%

41.93

65.11%

1.27

Conclusões: PSA correlaciona-se com IOIV e é significativamente maior nos
pacientes obstruídos do que nos não obstruídos. Apesar de demonstrada
correlação entre os níveis de PSA e a presença de obstrução infravesical,
níveis séricos de PSA, isoladamente, apresentam baixo poder discriminatório no diagnóstico da OIV em pacientes adultos sintomáticos.
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COMPARAÇÃO ENTRE A ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA E A ULTRASSONOGRAFIA TRANSRETAL PARA MENSURAÇÃO DO PESO
PROSTÁTICO
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RAFAEL LUGON*; CARLOS EDUARDO MOTTA; PEDRO DIAS SOARES; FABRICIO
GATTASS; DANIEL ALMEIDA MELO; CARLOS CARVALHAL
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HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Prostate/ultrasonography; organ size; prostatic neoplasms/
diagnosis

NÍVEIS SÉRICOS DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO COMO MARCADOR DE OBSTRUÇÃO INFRAVESICAL EM PACIENTES COM SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR.

Resumo:
Introdução: A ultrassonografia (US) transretal é considerada o método de
imagem padrão-ouro para análise da próstata. Ela é, contudo, incômoda e
objeto de preconceito por grande parte dos pacientes. A US pélvica é um
método alternativo que, apesar de não permitir a análise tão detalhada da
próstata, talvez possa permitir a mensuração fidedigna de seu peso.
Objetivos: Comprovar que a US pélvica é tão fidedigna quanto a ultrassonografia transretal para medir o peso prostático.
Métodos: 16 pacientes foram submetidos à US pélvica e, em seguida, à US
transretal, por um outro examinador que não conhecia o resultado do primeiro exame. Os pesos foram comparados por exames estatísticos.
Resultados: O volume médio medido pela US transretal foi 37,2g (14,3-94,4).
Já a média da US pélvica foi 39,7g (15-126,0). O teste T pareado com intervalo de confiança de 95% não evidenciou diferenças significativas entre
os métodos (p=0,3829). O peso prostático medido pela US pélvica foi, em
média, 2,5 g maior que o transretal. Se considerado um intervalo de confiança de 95%, essa diferença variou de 8,3g mais pesada até 3,4g mais leve.
Conclusão: A US pélvica é tão fidedigna quanto a transretal para aferir o
peso prostático.

GABRIELA MORATO FERREIRA*1; SARA MULLER1; ROBERTO GOMES JUNQUEIRA2; ODIVAL TIMM JR2; JOSE BESSA JUNIOR3; CARLOS HENRIQUE SUZUKI
BELUCCI2
1.UNIVILLE UNIVERSIDADE, JOINVILLE, SC, BRASIL; 2.UROCLÍNICA DE
JOINVILLE, JOINVILLE, SC, BRASIL; 3.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Obstrução infravesical; hiperplasia da próstata; antígeno
prostático específico
Resumo:
Introdução: A acurácia de diversos testes em predizer o diagnóstico de obstrução infravesical (OIV) em homens com sintomas do trato urinário inferior (STUI) têm sido investigada. Estudos demonstraram que níveis séricos
de antígeno prostático específico (PSA) correlacionam-se com o volume da
próstata, com o risco de retenção urinária e com a necessidade de tratamento cirúrgico para hiperplasia benigna da próstata.
Objetivo: Avaliar as propriedades diagnósticas da dosagem sérica de PSA
na avaliação da OIV.
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Resultados: Leiomioma de rim são incomuns e na maioria das vezes assintomáticos. No rim acomete mais comumente a capsula renal (37%), pelve
renal (17%) e vasos corticais (10%). Classifica-se em 3 tipos segundo a
sua localização: subcapsulares (53%), tumores pequenos, múltiplos, assintomáticos que encontram se acidentalmente em autopsias; capsulares
(37%), são lesões grandes, solitárias e geralmente sintomáticas; pelve renal,
extremamente raro sendo encontrado em apenas 7 pacientes na literatura.
Mais comum em mulheres, raça branca, entra a 2ª e 5ª década de vida.
Apresentam se com maior frequência como tumores < 2 cm, múltiplos e
assintomáticos, em menores proporções como tumor único e solitário. Ao
exame físico apresenta se com massa palpável (57%), dor em flanco (53%).
Tríade clássica de carcinoma renal (massa abdominal, dor e hematúria) em
3,3% dos casos. Localiza se em 74% dos casos no polo inferior do rim, de
aspecto sólido, podendo sofrer degeneração cística. Imunohistologicamente
mostram reatividade para vimentina, actina, miosina, desmina e HMB-45.
Microscopicamente visualiza se células fusiformes e ausência de mitoses.
Conclusão: Leiomioma são tumores benignos e raros, comuns em mulheres
jovens. Não apresenta padrão radiológico especifico, sendo realizado muitas
das vezes nefrectomia radical devido ao diagnostico diferencial de hipernefroma. Nefrectomia parcial nesses casos devem ser realizadas ainda mais se
o tumor for localizado na periferia.

ASSOCIAÇÃO DO TEMPO DE ALEITAMENTO MATERNO COM DIAGNÓSTICO DE ENURESE
JOSÉ MURILLO BASTOS NETTO*; DAYANA MARIA OLIVEIRA; PATRÍCIA DAHAN;
LIDYANNE ILIDIA DA SILVA DE PAULA; LILIANA FAJARDO OLIVEIRA; CAMILA
COUTO GOMES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Enurese; aleitamento materno; fatores de risco
Resumo:
Introdução: A enurese é definida como uma incontinência urinária intermitente durante o sono, considerada como doença após os 5 anos de idade.
Além dos fatores de risco já comumente descritos na literatura, outros fatores vêm sendo investigados, entre eles o aleitamento materno por período
inferior ao preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que recomenda a amamentação exclusiva por 4-6 meses de vida do bebê e como
alimentação complementar até pelo menos o final do primeiro ano de vida.
Objetivo: Verificar a associação entre enurese e aleitamento materno, por
período inferior ao preconizado pela OMS, em crianças na cidade de Juiz
de Fora.
Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal do tipo casocontrole envolvendo crianças de 6 a 14 anos. No grupo Enurese (GE) foram
incluídas crianças com enurese primária monossintomática acompanhados
no ambulatório de Enurese. Foi aplicado questionário estruturado ao responsável pela criança para identificar fatores biológicos e comportamentais e
tempo de aleitamento materno. O grupo controle (GC) foi composto por crianças sem enurese, pareadas por sexo e idade, cujos pais responderam ao
mesmo questionário. Não foram incluídos crianças cujo responsável tivesse
dificuldade em compreender o questionário, portadores de doenças neurológicas, psiquiátricas e renais.
Resultados: A amostra foi de 84 crianças, sendo 42 em cada grupo. A média
da idade em anos foi de 8,9 ± 2,6 no GE e 9,0 ± 2,6 no GC. Cada grupo foi
composto de 24 crianças do sexo masculino e 18 do feminino. Quanto ao
tempo de amamentação exclusiva, 27 (64,3%) participantes do GE foram
amamentadas por tempo inferior ao preconizado pela OMS, enquanto no GC
esse valor foi de 17 (30,9%) (p=0,001). Os resultados são melhores descritos
no gráfico abaixo.
Gráfico 1: Distribuição da amostra quanto ao tempo de amamentação exclusiva.
Conclusão: Os resultados aqui apresentados demonstram que o aleitamento
materno por período inferior a 4-6 meses, tempo preconizado pela OMS,
pode estar associado à presença de enurese.
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COMPARAÇÃO DO TEMPO DE ISQUEMIA QUENTE ENTRE RIM DIREITO E
ESQUERDO NA NEFRECTOMIA LAPAROSCÓPICA PARA TRANSPLANTE
DIEGO RAFAEL OLIVEIRA*1; DIOGO FRANCESCO CASTOLDI1; EDUARDO QUIRINO DOS SANTOS1; VALDIR MARTINS LAMPA JR.1; FERNANDO MEYER2; LUIZ
S SANTOS1
1.IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA, CURITIBA,
PR, BRASIL; 2.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Transplante; isquemia quente; laparoscopia
Resumo:
Introdução: O transplante renal é o tratamento de escolha para o paciente
com doença renal terminal e, devido a pouca disponibilidade de órgãos cadavéricos, a doação intervivos continua sendo uma opção para os receptores. A função do enxerto está intimamente ligada à isquemia quente e
fria do órgão durante o procedimento. O presente estudo busca comparar
o tempo de isquemia quente entre rins direito e esquerdo na nefrectomia
laparoscópica para transplante.
Objetivo: avaliar a diferença entre rins direito e esquerdo quanto a isquemia
quente, para transplante renal em um hospital terciário de Curitiba.
Métodos: Entre agosto de 2003 e abril de 2013, 82 pacientes foram submetidos a nefrectomia direita e 218 pacientes foram submetidos a nefrectomia
esquerda para transplante intervivos, sob laparoscopia, no Hospital Universitário Cajuru. Estudo de dados coletados no trans-operatório dos pacientes
– tempo de isquemia, idade e motivo da indicação da nefrectomia direita.
Resultados: A idade média foi de 41 anos (22-70a) para o rim E e 38 anos
(21-71a) para o rim D. O tempo médio de isquemia quente na nefrectomia
esquerda foi de 206,7s (60-660s). Destes pacientes, 128 (58%) tiveram
isquemia entre 100 e 200s e 82 (37%) tiveram tempo de iquemia > 200s.
Dos pacientes submetidos a nefrectomia direita, o tempo de isquemia foi
de 209s (90-420s). Destes pacientes, 42 (51%) tiveram isquemia entre 100 e
200s, enquanto 38 pacientes (46%) tiveram isquemia > 200s. Quanto à escolha da nefrectomia direita, 30 pacientes (36%) foram submetidos à cirurgia
por anomalias arteriais – 2 ou mais artérias renais esquerdas e 10 pacientes
(12%) foram submetidos a nefrectomia por desejo/possibilidade de gravidez
futura.
Conclusões: A nefrectomia laparoscópica direita do doador renal é um procedimento seguro e realizado há muitos anos para o transplante renal. Geralmente sua escolha acontece na impossibilidade de uso do rim esquerdo,
desde anomalias anatômicas, fertilidade (mulher) e pior aspecto morfológico.
Este estudo mostra que apesar de o tempo de isquemia ser parecido entre
os dois lados, um maior número de pacientes teve isquemia > 200s à direita
(46% x 37%) e a anomalia anatômica foi a responsável pela maioria das
escolhas da nefrectomia direita.
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LEIOMIOMA DE CAPSULA RENAL
FELIPE COSTA COSTA DE SÁ OLIVEIRA*; JOSE GENILSON ALVES RIBEIRO;
JOÃO ASLVES BEZERRA NETO; ALBERTO SANTIAGO MENDES TOME; JOSE
SHEINKMAN; RUBENS AMANCIO CORREA HOELZ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO, NITERÓI, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Leiomioma; rim; capsula renal
Resumo:
Introdução: Leiomioma é um tipo de tumor benigno de origem de células do tecido mesenquimal. Acomete todo trato urinário a partir das
células de musculo liso. Representa 1,5% dos tumores benignos renais tratados cirurgicamente, em autopsias pode chegar a até 5,2%
Objetivo: Relato de caso da paciente 64 anos, com fibromialgia, realizou
ultrassom de rotina onde mostrou lesão em polo inferior do rim esquerdo
de 6,9 x 3,4 cm , exame físico normal. Tomografia computadorizada evidenciou lesão expansiva com densidade de partes moles, limites bem definidos,
exofítica, no polo inferior do rim esquerdo, com realce heterogêneo pelo
meio de contraste, de cerca de 6,0 x 5,7 cm. Submetido a laparotomia exploradora com ressecção da lesão, biopsia de congelação com laudo de tumor
mesenquimal benigno, histopatológico mostrou leiomioma de capsula renal.
Método: Relato de caso e revisão da literatura médica
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severo defeito de captação no terço superior do Rim esquerdo e de grau
moderado na metade inferior do rim direito. Índices funcionais absolutos RE:
24,42%, RD: 28,39%. Realizado nefrectomia bilateral, primeiro a direita e
dois meses depois à esquerda. Anátomo patológico: Rim direito: carcinoma
renal do tipo células claras, Grau 1 de Furhman com 4,8 cm, com margens
cirúrgicas livres de neoplasia. Rim esquerdo: Carcinoma renal do tipo células
claras, grau 3 de Fuhrman com 8,3 cm, presença de necrose em 5% do
tumor, margens cirúrgicas livres. Pós-operatório sem intercorrências. Creatinina: 1,37, Tomografia computadorizada de abdome sem evidência de
lesões. Cintilografia: índices funcionais absolutos: RE: 20,37%, RD: 5,79% e
índices funcionais relativos: RE: 77,87% e RE: 22,13%.
Conclusões: Nefrectomia parcial bilateral pode ser realizada em casos selecionados de tumores metacrônicos ou sincrônicos com tamanhos maiores
desde que seja tecnicamente e oncologicamente viável. Longa sobrevida
pode ser alcançada se forem adotadas estratégias cirúrgicas adequadas.

TERATOMA SIMULANDO TORÇÃO TESTICULAR: RELATO DE CASO

POSTER LIVRE

FABRICIO GATTASS*; CARLOS EDUARDO MOTTA; FELIPE COUTINHO DE SOUZA; CLAUDIO PESSOA; SANDRO RIBEIRO GOMES; CARLOS CARVALHAL
HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Spermatic cord torsion/etiology; testicular neoplasms/complications; testicular neoplasms/diagnosis
Resumo:
Introdução: A dor aguda é uma apresentação incomum das neoplasias
testiculares e é causada pelo rápida expansão testicular causada por uma
hemorragia ou ainda por um infarto secundário ao crescimento tumoral acelerado.
Objetivos: Relatar um caso de neoplasia testicular que se apresentou à
emergência com quadro clínico-radiológico sugestivo de torção testicular.
Método: Paciente de 22 anos, sem comorbidades, apresentando dor testicular leve há 6 dias, evoluiu com dor intensa e aumento do volume testicular
esquerdo há cerca de 6 horas, procurando a emergência do Hospital Central
da Aeronáutica. Ao exame físico, havia dor intensa à manipulação escrotal,
o que dificultava o exame. Foi solicitada ultrassonografia de bolsa escrotal
que evidenciou área sem fluxo ao Doppler no testículo esquerdo e sugeriu o
diagnóstico de torção testicular. Foi solicitada avaliação do urologista de sobreaviso que, ao palpar o testículo notou volume aumentado com superfície
lisa mas com consistência endurecida no pólo superior. Pela possibilidade
de haver torção testicular, foi indicada exploração cirúrgica de urgência,
porém pela via inguinal com controle do cordão antes da abordagem testicular. Após palpação testicular, optou-se pela orquiectomia radical.
Resultado: O laudo histopatológico evidenciou teratoma imaturo com área
de acúmulo de secreção respiratória homogênea e densa que provavelmente
foi confundida com parênquima testicular isquêmico na ultrassonografia.
Conclusão: O exame físico ainda é fundamental no diagnóstico diferencial
do escroto agudo.
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INTERNATIONAL PROSTATIC SYMPTOM SCORE PORTUGUESE VERSION: SELF OR PHYSICIAN APPLIED, IS IT THE SAME?
MARCELO JOSE SETTE*1; ROBERTO GOMES JUNQUEIRA1; ERNESTO REGGIO1;
MARLON ANDERSON SANTOS BATISTA2; JOSE BESSA JUNIOR2; CARLOS HENRIQUE SUZUKI BELUCCI1
1.UROCLÍNICA DE JOINVILLE, JOINVILLE, SC, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Lower urinary tract symptoms; international prostatic symptom score; repeatability
Resumo:
Introduction: The International Prostatic Symptom Score (IPSS) is a selfreport instrument for the evaluation of lower urinary tract symptoms (LUTS).
Since its development, IPSS has been widely used for both, research and
daily clinical practice. Reports have demonstrated that the mode of administration, self or physician applied, may influence the results of medical questionnaires.
Objective: To evaluate the reliability of IPSS when administrated by physician
or self-administrated by the patient.
Methods: 1182 (mean age 57 ± 7 years) participants of a prostate cancer
screening program provided basic demographic data and completed the
IPSS by self-administration. After two weeks, IPSS was administrated by
a physician. Patients with self-administrated IPSS score ≤ 7, 8 to 19 and
≥ 20 were classified as presenting mild LUTS, moderate LUTS and severe
LUTS, respectively. The agreement between the physician-administrated
and self-administrated IPSS was examined using intraclass correlation coefficient (ICC) and Kappa coefficient (κ) along with 95% confidence intervals.
Discrepancy between physician-administrated and self-administered scores
among the different LUTS subgroups severity was evaluated with BlandAltman analysis.
Results: Regarding the agreement of the LUTS severity obtained by self or
physician administered, the same severity remained in 1062 (89.8%) subjects, while 21 (1.7%) reported a lower LUTS severity and 99 (8.3%) a higher
LUTS severity at the physician-assisted evaluation (κ=0.81[95%CI 0.780.85]). As continuous data, ICC was 0.91 (95%CI 0.90-0.92, p<0.001). Otherwise, the agreement decreases as severity of LUTS increases. An almost perfect agreement was observed in patients with mild LUTS (ICC=0.83, 95%CI
0.81-0.85), while a good agreement was observed in patients with moderate
and severe LUTS (ICC = 0.63, 95%CI 0.55-0.69 and 0.64, 95%CI 0.55-0.74,
respectively). Furthermore, the LUTS severity significantly influenced the discrepancy between self-applied and physician applied IPSS (mild LUTS=0.60
± 1.54, moderate LUTS=2.27 ± 3.40 and severe LUTS = 3.42 ± 5.52; p <
0.001).
Conclusion: Overall, self and physician applied IPSS demonstrate good repeatability, mainly in patients with mild LUTS. However, the severity significantly influences the agreement of physician and self applied IPSS. Patients
with moderate and severe LUTS tend to underestimate the severity of the
disease when questioned by a physician.
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NEFRECTOMIA PARCIAL BILATERAL EM TUMOR SINCRÔNICO - RELATO DE CASO.
PEDRO GAERTNER GEYER*; VICENTE CODAGNONE NETO; JORGE ANTONIO
PASTRO NORONHA; GUSTAVO FRANCO CARVALHAL; MATEUS WEBBER DE
BACCO; PABLO CACERES PILLA
HOSPITAL SÃO LUCAS - PUCRS, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor renal sincrônico; nefrectomia bilateral; nefrectomia
parcial
Resumo:
Introdução: A incidência de carcinoma de células renais bilateral pode variar
de 1,8% a 11,0%. Em pacientes com doenças malignas bilaterais, um alto
risco de desenvolvimento de insuficiência renal terminal deve ser considerado. Boa sobrevida pós-operatória é relatada em pacientes submetidos
à nefrectomia bilateral em 2 tempos. No presente caso, relatamos uma nefrectomia parcial bilateral em 2 tempos que teve boa evolução e preservação
da função renal.
Objetivos: Relatar um caso de nefrectomia bilateral em tumor renal sincrônico com boa evolução.
Métodos: Relato de caso de paciente com tumor renal bilateral.
Resultados: Feminino, 53 anos, em investigação de quadro de anemia,
fraqueza e inapetência. Encaminhada devido à alteração em exame de
imagem. Sem queixas urinárias. Sem comorbidades. Exames laboratoriais
revelam anemia microcítica, creatinina: 0,7; uréia: 30; fosfatase alcalina: 131
e cálcio: 8,8. Tomografia computadorizada evidencia lesões renais bilaterais
em terço superior e médio do rim esquerdo com 8,1 x 7,3 cm; sem plano
entre a lesão e o baço. Rim direito (transição terço médio para inferior) lesão
com 4,9 x 4,3 cm que compromete o seio renal. Não se identifica linfonodomegalias, trombo venoso ou invasão vascular, lesões intra-abdominais ou
intra-torácicas suspeitas. Cintilografia com DMSA pré-operatória demonstra
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rotomia em 13 casos (4,34%), 5 pacientes de nefrectomia direita (taxa de
conversão de 6,09% entre as nefrectomias direitas) e 8 pacientes de nefrectomia esquerda (taxa de conversão de 3,68% entre as nefrectomias esquerdas). Dentre as causas apontadas para conversão da cirurgia a maioria
foi por lesão vascular, ocorrendo em 10 dos 13 casos. Das 5 conversões em
nefrectomia direita 4 foram por lesões vasculares (4,87% de conversão por
lesão vascular em pacientes submetidos a nefrectomia direita) e das 8 em
nefrectomia esquerda 6 foram pela mesma causa (2,76% de conversão por
lesão vascular em pacientes submetidos a nefrectomia esquerda). As lesões
mais prevalentes foram de veia cava nos pacientes submetidos a nefrectomia direita (3 casos em um total de 5 – 60%) e de veia supra-renal (3 casos
em um total de 8 – 37,5%) e artéria renal esquerda (2 casos em um total de
8 – 25%) nos pacientes submetidos a nefrectomia esquerda.
Conclusão: Podemos concluir que a nefrectomia laparoscópica é um procedimento seguro, com baixas taxas de complicação e baixo risco de conversão. Observamos que a principal causa relacionada à conversão é a lesão
vascular. Concluímos que dentre as causas, 76,9% foram por lesão vascular
(10 dos 13 casos). Também podemos observar que a taxa de conversão total
é maior nos casos de nefrectomia direita (6,09% x 3,68%) assim como os casos de conversão por lesão vascular (4,67% x 2,76%). Podemos atribuir este
maior risco de conversão nos casos de nefrectomia direita a maior dificuldade técnica na abordagem do rim direito e a proximidade da veia cava.

TUBERCULOSE TESTICULAR - RELATO DE CASO
PEDRO GAERTNER GEYER*; VICENTE CODAGNONE NETO; FRANSCINE GERSON CARVALHO; MATEUS WEBBER DE BACCO; PABLO CACERES PILLA; JORGE
ANTONIO PASTRO NORONHA
HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Tuberculose testicular; tumor testicular; orquiectomia
Resumo:
Introdução: A tuberculose testicular é uma entidade clínica rara que ocorre
em aproximadamente 3% dos doentes com tuberculose do trato genitourinário. Clinicamente, a tuberculose do testículo pode não ser distinguida de
lesões como o tumor testicular ou quadros de isquemia, podendo em alguns
casos mimetizar uma torção testicular. Afeta geralmente homens entre os 20
e os 50 anos. Queixam-se habitualmente de dor e/ou aumento de tamanho
testicular. A ecografia é a melhor técnica para a visualização e a orientação
diagnóstica de lesões testiculares. Apresentamos o caso de um homem de
49 anos que iniciou quadro subagudo de dor, massa testicular e emagrecimento no qual inicialmente pensava-se tratar de neoplasia testicular.
Objetivos: Relatar um caso de tuberculose testicular em paciente com
quadro subagudo de dor testicular e massa palpável.
Métodos: Relato de caso de paciente com tuberculose testicular.
Resultados: Masculino, 49 anos vem a consulta ambulatorialmente com
queixa de massa testicular direita com aumento progressivo em 1 mês. Há
1 semana com dor testicular. Emagrecimento de 2kg em 2 semanas. Sem
outras queixas e comorbidades. Ao exame apresentava massa testicular
endurecida à direita e dolorosa. Laboratório de rotina normal. BHCG, AFP
e LDH normais. Ecografia mostra volumosa massa heterogênea em hemibolsa escrotal direita envolvendo o testículo/epidídimo a direita com proeminente vascularização ao estudo doppler, com cerca de 6,6 x 4,9 x 4,2, que
pode corresponder, mais provavelmente, a neoplasia testicular. Realizado
orquiectomia direita via inguinal. Anátomo patológico evidencia orquiepididimite granulomatosa com necrose. Histologia sugestiva de tuberculose.
Realizado TC Torax e abdome não evidenciando lesões. Encaminhado para
infectologia para realização de tratamento clínico.
Conclusões: A presença de tuberculose testicular deve ser suspeitada em
pctes com quadro de massa testicular e faz diagnóstico diferencial com diversas outras patologias testiculares como: orquiepididimite, neoplasia, torção e isquemia. História clínica e exames complementares como ecografia
e marcadores tumorais são essenciais para elucidação do quadro clínico.
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NEOPLASIA MALIGNA DE ÚRACO- REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA E RELATO DE CASO
FERNANDO HENRIQUE FERNANDES NEVES RIBEIRO*; GIL VICENTE CORRÊA
FULGÊNCIO; RICARDO DUARTE MOTA; ANDRÉ AVARESE FIGUEIREDO; HUMBERTO ELIAS LOPES; ANTONIO CARLOS TONELLI DE TOLEDO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Neoplasia; ùraco; vesical
Resumo:
Introdução: O carcinoma de úraco é uma entidade rara, representando menos de 1% dos casos de câncer vesical. O trabalho tem por finalidade fazer
uma revisão bibliográfica do tema e relatar caso raro ocorrido instituição,
em abril de 2013.
Relato de Caso: G.V. ,sexo masculino, 53 anos, sem comorbidades, etilista
social e tabagista eventual; queixando hematúria macroscópica, sem outros
sinais e sintomas. Realizada ultrassonografia de rins e vias urinárias que
evidenciou lesão em cúpula vesical. Prosseguiu-se com a realização de RTU
de bexiga mostrando ser a lesão de aspecto sólido, que ao anatomopatológico revelou ser Adenocarcinoma com invasão de muscular própria,
sem definição do sítio primário. A imunohistoquímica também não definiu
ser lesão de sítio primário ou metastático. Paciente então,foi submetido a
TC abdome e pelve, radiografia de tórax, colonoscopia e dosagem CEA.
Não foi evidenciado outro foco de neoplasia primária.
Paciente submetido a cistectomia parcial com ressecção em bloco de úraco, cicatriz umbilical, porção posterior de aponeurose do músculo reto abdominal e peritônio adjascente. Além de ligadura das artérias vesicais superiores; linfadenectomia obturatória , ilíaca comum e externa e hipogástrica.
Discussão: As neoplasias não uroteliais de bexiga, podem ser divididas em
primárias(1/3 dos casos)- úraco, ou metastáticas- colo,próstata e ovário.
Os critérios diagnósticos de adenocarcinoma de úraco são: localização na
cúpula ou parede anterior de bexiga; epicentro do carcinoma na parede
vesical, ausência de cistite cística/glandular disseminada. Tal entidade está
associada à extrofia de bexiga, ampliação vesical, esquistossomose e endometriose. Principal sintoma é a hematúria macroscópica, sem sinais irritativos. Adenoarcinoma de cúpula não pode ser distinguido clinicamente
do carcinoma de úraco. Seu pior prognóstico está associado com estadio
patológico avançado, mestástases e margens cirúrgicas positivas. A taxa
de cura é em torno de 70% e a recorrência local de 18%. É importante a
retirada em bloco do uraco e cicatriz umbilical.
Conclusão: A neoplasia de úraco, mesmo sendo entidade rara, deve ser
conhecida e pensada como diagnóstico diferencial em carcinoma de
cúpula vesical.
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LESÕES VASCULARES DURANTE NEFRECTOMIA LAPAROSCÓPICA
DIEGO RAFAEL OLIVEIRA*1; VALDIR MARTINS LAMPA JR.1; EDUARDO QUIRINO
DOS SANTOS1; ANDRE EDUARDO VARASCHIN1; LUIZ S SANTOS1; FERNANDO
MEYER2
1.IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA, CURITIBA,
PR, BRASIL; 2.HOSPITAL UNIVERSITARIO CAJURU, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Laparoscopia; lesão vascular; transplante
Resumo:
Introdução: A Nefrectomia laparoscópica é um procedimento seguro, com
menor numero de complicações e recuperação mais rápida quando comparada à cirurgia aberta.
Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar a frequência de conversão para
laparotomia em cirurgias de nefrectomia laparoscópica realizadas em pacientes doadores renais e a taxa de conversão por danos vasculares durante
o procedimento.
Casuística e Método: Foram analisados retrospectivamente os dados de 299
pacientes operados por um único cirurgião no período de março de 2003 a
maio de 2013 no Hospital Universitário Cajuru.
Resultados: 299 pacientes foram submetidos à cirurgia de nefrectomia laparoscópica. Oitenta e dois (82) pacientes foram submetidos à nefrectomia
direita (62 mulheres, 20 homens) e 217 submetidos à nefrectomia esquerda
(141 mulheres, 76 homens). Houve necessidade de conversão para lapa-
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licar de tamanho em menos de três semanas. Apresentou descompensação
clínica e foi a óbito antes de iniciar a quimioterapia proposta.
CONCLUSÃO: O tumor de Wilms em adulto difere do da criança em vários
aspectos. Seu diagnóstico na idade adulta é extremamente difícil e comumente feito em estágios avançados. Há metástase à distância no momento
do diagnóstico em cerca de 13 a 25 % dos casos, e até o momento não
havia relato de explosão renal espontânea na fase adulta por este tumor.
Apesar de o tratamento na infância ser considerado multimodal, abrangendo
extirpação cirúrgica, quimioterapia e radioterapia, parece de duvidoso valor
o uso da radioterapia pós-operatória no adulto. Já a quimioterapia combinada, com vincristina, actinomicina D e doxorrubicina deve ser administrada
em todos os estádios, com o intuito de melhorar o prognóstico no adulto. A
expectativa de sobrevida é outro ponto divergente entre a neoplasia antes e
após os 15 anos de idade. Enquanto que 95% dos casos tratados em crianças obtém cura, no adulto, a sobrevida geral é de 54% em 2 anos e 24% em
3 anos. O prognóstico no adulto é, portanto, mais sombrio.Novos casos de
tumor de Wilms no adulto deveriam ser publicados para sua análise e o estabelecimento de uma terapia mais adequada, com o objetivo de poder melhorar o pobre prognostico com que esta enfermidade conta na atualidade.
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TUMORES RENAIS SINCRÔNICOS IPSILATERAIS: RELATO DE CASO E
REVISÃO DA LITERATURA
FELIPE COUTINHO DE SOUZA*; CARLOS EDUARDO MOTTA; SANDRO RIBEIRO
GOMES; PEDRO DIAS SOARES; RAFAEL LUGON; CARLOS CARVALHAL
HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Kidney; multiple primary; carcinoma
Resumo:
Introdução: Pacientes com tumores multifocais unilaterais representam uma
pequena população do total dos pacientes com carcinoma de células renais.
Apesar de sua incidência ser maior que os tumores sincrônicos bilaterais,
há menos dados na literatura acerca destes que sobre tumores bilaterais.
Objetivos: Relatar um caso de tumores renais ipsilaterais sincrônicos e revisar a literatura médica.
Método: Paciente de 61 anos, diabético e hipertenso, assintomático, submetido à nefrolitotomia esquerda há 30 anos, realizou tomografia computadorizada (TC) para rastreamento de litíase. A TC evidenciou duas tumorações de cerca de 6 cm de diâmetro cada, nos polos superior e inferior do rim
direito. Foi submetido à nefrectomia radical direita e evoluiu sem intercorrências. Não foi necessário realizar hemodiálise.
Resultado: O laudo histopatológico evidenciou carcinoma de células renais
tipo células claras no polo superior e carcinoma de células renais papilífero
no polo inferior. Após 9 meses, o clearance de creatinina é de 40,8 ml/min
e não há sinais de recidiva tumoral. Segundo a literatura, tumores sincrônicos unilaterais corresponderiam de 1,8% a 4,7% dos casos de carcinoma
de células renais, sendo os subtipos mais comuns o carcinoma de células
claras seguido pelo carcinoma papilífero. A taxa de concordância histológica
é de apenas 58,8%. A multifocalidade não piora o prognóstico dos pacientes
submetidos a nefrectomia radical. Não há consenso quanto ao impacto nos
pacientes submetidos a nefrectomia parcial, mas parece haver resultados
oncológicos aceitáveis.
Conclusão: ao contrário de doença bilateral sincrônica, achados patológicos malignos em uma massa renal não prevêem com precisão malignidade
em outras lesões ipsilaterais. Ainda não se pode afirmar que a nefrectomia
parcial tem resultados semelhantes à neferctomia radical neste grupo específico.
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PESQUISA DE HPV EM PREPÚCIO DE PACIENTES OPERADOS DE FIMOSE NO HUJM-UFMT ENTRE O PERÍODO DE 2007 A 2012
THIAGO RACHID JAUDY*; JOSÉ ALBERTO ALVES; JULIANA EVANGELISTA PAIVA; RAFAEL DANILO AMARAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CUIABÁ, MT, BRASIL.
Palavras-chave: Hpv; fimose; postectomia
Resumo:
Introdução: O carcinoma peniano é uma neoplasia rara nos países ricos ,
porém sua incidência na América Latina é preocupante.No brasil representa
até 16% dos Tumores Malignos dependendo da região estudada.A escassez
de artigos sobre o tema reflete a baixa incidência nos países ricos e as publicações são de instituições isoladas em sua maioria.Estudos pioneiros sobre a influência do HPV no câncer de colo uterino estabeleceram entre eles
incontestável relação e foram essenciais para compreender o papel destes
vírus na patogênese do carcinoma de colo uterino.O panorama do HPV no
Brasil não apresentam dados estatísticos sobre a presença desta infecção
na população masculina sexualmente ativa de seus estados.
Metodologia:Foram analisados retrospectivamente 81 laudos anatomopatológicos de prepúcios de pacientes oriundos do Ambulatório de Urologia
do HUJM.Os pacientes foram submetidos a postectomia e os prepúcios
identificados,acondicionados em frascos com formol 5% e enviados ao laboratório de anatomopatologia do HUJM para serem analisados por patologista experiente.Como critério de exclusão foram os prepúcios de pacientes
menores de 10 anos.
Objetivo:Verificar a prevalência de infecção de doenças de pele e sexualmente transmissíveis na população masculina sexualmente ativa de Mato
Grosso.Verificar a importância do envio sistemático de prepúcios após
cirurgia de postectomia.
Resultados:Foram encontrados 2 casos de neoplasia de pênis(2,46%);10
casos de HPV sem malignidade(12,34%);4 casos de infiltrado
linfocítico(4,93%);1caso de displasia(1,23%);14 casos de dermatite por
líquen(17,48%);2 casos de balanopostite crônica(2,46%);2casos de hiperceratose(2,46%);1 caso de acantose(1,23%);1caso de leishmaniose tegumentar(1,23%);22 casos de fibrose/processo inflamatório inespecífico(27,16%) e
22 casos dentro da normalidade(27,16%).
Conclusão: A avaliação médica dos pacientes e o exame anatomopatológico são essenciais para diagnosticar e tratar corretamente as doenças que
acometem a genitália externa dos homens sexualmente ativos.Prevenindo a
contaminação de parceiros e possibilitando diagnóstico de Câncer de Pênis
em fase inicial.Sugerimos que todo prepúcio de paciente submetido a postectomia seja enviado a anatomopatológico pois o mesmo pode albergar de
forma subclínica doenças de importância epidemiológica.
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TUMOR DE WILMS NO ADULTO: RELATO DE CASO
LEONARDO ANDRE BARBOSA TEIXEIRA*; JOSE SHEINKMAN; RUBENS AMANCIO CORREA HOELZ; FELIPE COSTA COSTA DE SÁ OLIVEIRA; DIOGO MOREIRA
PERLINGEIRO; DIEGO GENELHU ABREU DE COBE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO, NITERÓI, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor de wilms; nefroblastoma; rim
Resumo:
INTRODUÇÃO: O nefroblastoma (ou tumor de Wilms) é a neoplasia renal
mais comum na infância. Porém sua incidência na fase adulta é extremamente rara, havendo atualmente em torno de 350 casos descritos na literatura, sendo o prognóstico reservado.
OBJETIVO: Relatar um caso de uma paciente de 30 anos que foi a óbito
pouco mais de um mês após o diagnóstico de nefroblastoma.
MÉTODO: Relato de caso e revisão da literatura médica.
RESULTADOS: Paciente de 30 anos, sexo feminino, no dia em que seria
submetida à nefrectomia total por exclusão renal e hidronefrose sem causa
definida apresentou explosão não traumática do mesmo rim e instabilidade
hemodinâmica. Após um mês da nefrectomia, apresentou cisto de ovário
roto, sendo submetida à laparotomia exploradora. Nesta cirurgia foram evidenciados diversos implantes mesocólicos, que foram biopsiados. O resultado anatomopatológico do rim e dos implantes foi compatível com nefroblastoma. A paciente evoluiu com síndrome de lise tumoral e um grande aumento
do volume abdominal atribuído ao crescimento do tumor, que chegou a trip-
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roscópica total direita sem complicações no pós-operatório. Ocorreu perda
de seguimento por 1 ano e a paciente retornou relatando aparecimento de
massa periumbilical direita 7 meses depois, de grande dimensão, endurecida, de crescimento insidioso, sem sinais flogísticos. Mostrou resultado
da biópsia da peça cirúrgica renal: Carcinoma urotelial papilífero tipo I com
comprometimento muscular da pelve renal. Há 3 meses, TC de abdômen
e pelve mostrou imagens em rim esquerdo sugestiva de diminutos cistos;
lesões nodulares no músculo reto abdominal direito e tela subcutânea de
aspecto inespecífico. A USG mostrou nódulo em parede abdominal. Há 1
mês foi realizada biópsia incisional da lesão periumbilical com diagnóstico
anátomo-patológico de carcinoma urotelial metastático. Foi encaminhada à
realização de quimioterapia neoadjuvante e retorno posterior para exérese
em bloco da lesão. Cirurgia bem sucedida, mas recidivas da doença e óbito
um ano depois do início do tratamento. Conclusão: A relação entre o risco de
implantes celulares e o pneumoperitôneo ainda é controversa e o mecanismo exato dos implantes ainda não foi completamente desvendado. Embora
raro, o implante de células tumorais é um risco em laparoscopias.

SARCOMA JUSTA-TESTICULAR DE ALTO GRAU COM METÁSTASE PULMONAR E ABDOMINAL: RELATO DE CASO
LUIZ CLAUDIUS PEREIRA COSTA*; SERGIO BISOGNI; MURILO HUMBERTO
CIAELGLIO CARNEIRO DE CAMARGO; GILBERTO OLIVEIRA OLIVEIRA VIANNA
FILHO; FÁBIO THADEU FERREIRA; RICARDO DESTRO SAADE
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Sarcoma; testiculo; justa-testicular
INTRODUÇÃO : Sarcomas com acometimento do tracto genitourinário são
menos comuns em adultos, e devido ao seu crescimento lento, quando acometem retroperitônio e abdome, são diagnosticados já em estágio avançado.
OBJETIVO: Relato de caso de um paciente com lesão testicular volumosa à
direita, associada a aumento de volume abdominal submetido à orquiectomia direita com resultado anátomo-patológico evidenciando sarcoma justatesticular, com testículo e epidídimo livres de neoplasia. Um caso raro, com
poucos relatos desse tipo na literatura
MÉTODOS: Caso relatado no Hospital Municipal Dr.Mário Gatti - Campinas,
pelo serviço de residência médica em Urologia deste nosocômio. Paciente
em acompanhamento pela Urologia e Oncologia-Clínica.
RELATO DE CASO( RESULTADOS): Paciente de 39 anos, masculino, com
relato de aumento de volume testicular direito, indolor, sem trauma prévio e/
ou outras alterações, associado a aumento do volume abdominal ipsilateral,
dolorosa à palpação e astenia. Ao exame físico apresentava aumento significativo do testículo direito, endurecido, e com grande massa abdominal
palpável desde hipocôndrio direito até fossa ilíaca ipsilateral. Nos exames
de imagem (TC de tórax e abdome), evidenciadas múltiplas lesões nodulares
com cerca de 20mm esparsas pelo parênquima pulmonar e grande massa
abdominal( 27x23x26 cm) com densificação da gordura abdominal em contiguidade com o contorno inferior da lesão e extensão ao canal inguinal .
Após avaliação clínica e realização de exames laboratoriais, o paciente foi
submetido à orquiectomia direita. No anátomo-patológico, Sarcoma justatesticular de alto grau com testículo e epidídimo livres de neoplasia.
DISCUSSÃO: Em pesquisa na literatura, a presença de sarcoma justa-testicular é uma condição rara, com poucos casos relatados. A presença de
grande massa abdominal e focos metastáticos pulmonares demonstram a
agressividade desta neoplasia.
CONCLUSÃO: Sarcoma justa-testicular de alto grau é uma condição rara,
com grande risco de metástases e prognóstico bastante reservado, com necessidade de tratamento quimioterápico.
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DIFERENÇA DE NEFRECTOMIA LAPAROSCÓPICA DIREITA E ESQUERDA, NO TRANSPLANTE RENAL, QUANTO AO TEMPO DE CIRURGIA E
TAXA DE CONVERSÃO.
EDUARDO QUIRINO DOS SANTOS*1; VALDIR MARTINS LAMPA JR.1; DIEGO
RAFAEL OLIVEIRA1; CHRISTIANO MACHADO1; LUIZ S SANTOS1; FERNANDO
MEYER2
1.IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA, CURITIBA,
PR, BRASIL; 2.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Transplante; laparoscopia; conversão
Resumo:
Introdução:Transplante renal é o tratamento de escolha para pacientes com
doença renal em estadio terminal. A nefrectomia laparoscópica do doador
tem cada vez mais se tornado a técnica padrão. Grande parte dos cirurgiões, no entanto, estão relutantes quanto a realização de nefrectomia laparoscópica direita, devido em parte aos vasos mais curtos, maior risco de
trombose renal e pior exposição renal.
Objetivo:O objetivo do presente trabalho é comparar a nefrectomia laparoscópica esquerda e direita realizadas em um hospital terciário de CuritibaPr, para transplante renal.
Métodos:Foram revisados registros de 298 pacientes submetidos à nefrectomia laparoscópica para doação renal, no Hospital Universitário Cajuru entre
março de 2003 e maio de 2013 incluindo 217 nefrectomias esquerdas (grupo
E) e 81 nefrectomias direitas(grupo D).Todos os pacientes foram operados
pelo mesmo cirurgião. Os dois grupos foram comparados quanto à idade,
o tempo de cirurgia e à necessidade de conversão da cirurgia para técnica
aberta.
Resultado:A média de idade em ambos os grupos foi similar, sendo de 41
anos no grupo E (22-70 anos) e 38 anos no grupo D (21-71anos). Quando
levamos em conta o tempo de cirurgia, o grupo E apresentou maior tempo
cirúrgico, porém com pequena diferença quando comparado ao grupo D.
Grupo E apresentou tempo cirúrgico médio de 130minutos e o grupo D
tempo cirúrgico médio de 128,6 minutos. A nefrectomia laparoscópica mais
rápida documentada nesses casos foi à direita com tempo de 50 minutos.
Avaliando a necessidade de conversão da cirurgia para técnica aberta, observamos uma porcentagem de 6,17%(n: 5) grupo D e 4,14%(n:9) no grupo
E, sendo que das causas de conversão 10 foram por lesões vasculares,
3 por problemas com materiais de videolaparoscopia ou clipes, e 1 por
aderências de cirurgias prévias. Um caso documentado apresentou sangramento importante com evolução para choque hipovolêmico por soltura
do Hem-o-lock da artéria renal esquerda, logo apos o fechamento da pele,
necessitando de reabordagem imediata e transfusão sanguínea.
Conclusão:Apesar da maior dificuldade técnica na nefrectomia laparoscópica
direita para transplante, o presente trabalho demonstrou pequena vantagem
no tempo cirúrgico na nefrectomia direita, porém com maior porcentagem
de conversão quando comparada à nefrectomia esquerda. Demonstrando
que a nefrectomia laparoscópica direita pode ser realizada sem interferir no
tempo cirúrgico ou na segurança do procedimento do doador renal.
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IMPLANTE TUMORAL EM PAREDE ABDOMINAL APÓS NEFRECTOMIA
TOTAL POR VIDEOLAPAROSCOPIA - UM RELATO DE CASO
ANTONIO SILVA BRAZ*; MARIA JULIA LUIZ; LUANA ANDRADE SILVA; JOSÉ HIPOLITO DANTAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia; videolaparoscopia; metástase
Resumo:
Introdução: Apesar de rara, uma das complicações possíveis em cirurgia
oncológica pela técnica videolaparoscópica é o implante de células tumorais no sítio de incisão dos trocáteres. Objetivo: Relatar um caso de disseminação de células tumorais após cirurgia de nefrectomia total por rim
excluso, cujo achado de neoplasia se deu após realização de anatomia patológica. Métodos: Análise da história clínica da paciente e dos resultados
da ultrassonografia (USG), tomografia computadorizada (TC) e fotos do ato
operatório. Revisão de literatura nos bancos de dados LILACS e SCOPUS.
Resultados: F.B.C, feminino, 87 anos procurou atendimento por lombalgia
direita havia 6 meses, de caráter opressivo, em queimação, de moderada
intensidade, intermitente, duração variável, sem irradiação, fatores predisponentes ou de piora e melhora com medicação sintomática. Exames de USG
e TC de abdômen mostravam exclusão funcional do rim direito em função
de intenso comprometimento do parênquima renal à direita sem dilatação
pielocalicial e calibre ureteral direito normal. Realizou-se nefrectomia lapa-
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referente ao caso descrito com o uso de palavras chave: “tecido prostático
ectópico”, “adenocarcinoma de próstata”, “imunohistoquímica em próstata”
através do PubMed e CAPES periódicos.
Resultados: Realizar um diagnóstico pré-operatório de tecido ectópico prostático no espaço retrovesical é difícil. A maioria dos casos relatados anteriormente foram diagnosticados no pós–operatório e em alguns casos o uso da
imunohistoquímica pode ser necessário para elucidação da origem tecidual.
No presente caso, foi encontrado adenocarcinoma nos tecidos ectópicos
prostáticos e na próstata, sendo os de localização ectópica mais indiferenciados.
Conclusões: Não encontramos na literatura caso semelhante de tecido ectópico acometido por adenocarcinoma prostático, associado a adenocarcinoma primário da próstata, portanto achamos pertinente trazer o presente
caso para apresentação.

POSTER LIVRE

FATORES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES EM NEFROLITOTRIPSIA
PERCUTÂNEA
CARLOS MARCIO NOBREGA JESUS*; FERNANADO FERREIRA GOMES FILHO;
JOSÉ CARLOS SOUZA TRINDADE FILHO; PAULO ROBERTO KAWANO; HAMILTO
AKIHISSA YAMAMOTO; JOÃO LUIZ AMARO
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Complicações; cálculo; cirurgia
Resumo:
Introdução: A nefrolitotripsia percutânea (NLP) é o procedimento de escolha
para cálculos e nas maiores de 2 cm e/ou não responsivos a LECO. Devido
a pouca informação sobre este tema, principalmente em literatura nacional e
centros de treinamento como o nosso, visamos estudar em nosso serviço os
principais fatores de risco para complicações relacionadas ao procedimento.
Objetivo: Associar possíveis fatores de risco no pré-operatório e no intraoperatório com complicações operatórias em NLP.
Pacientes e métodos: Foram observados 180 procedimento em 167 pacientes submetidos à NLP de 2000 á 2012 de forma prospectiva. Dados demográficos como idade, sexo, comorbidades, dilatação renal, obesidade,
tamanho do caçulo, tempo cirúrgico, cálculo coraliforme foram testados se
haviam associação com complicações intra e pós-operatória. Para variáveis
paramétricas foi relizado o T Student e para variáveis não paramétricas o
Teste de quiquadrado de Fisher com significância de 5%.
Resultados: Variáveis como idade, sexo, com presença de comorbidades
não se associaram com complicações intra e pós-operatória.O tempo cirúrgico maior que 180 minutos (p = 0,04) e cálculos maiores que 6 cm em sua
maior extensão se associaram com a presença de complicações. O tempo
cirúrgico se associou com complicações intra e pós-operatória e pós-operatória de forma significativa individualmente (p= 0,04 e p = 0,03, respectivamente). O cálculo com extensão maior do que 6 cm associou-se com
complicações intra (p =0,02) mas não no pós-operatório ( p=0,29).
Conclusão: O tempo cirúrgico maior que 180 minutos e cálculos maiores
que 6 cm de extensão são fatores de risco para complicações em NLP em
nosso serviço.
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TRATAMENTO DE CÁLCULO CORALIFORME COM URETEROSCOPIA
FLEXÍVEL E LASER
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Coraliforme; ureteroscopia; laser
Resumo:
Introdução - os “guidelines” aua/eau (2013) mostram como única unanimidade que cálculos maiores que 2 cm têm indicação de cirurgia renal percutânea. nos últimos anos, com melhora nos equipamentos flexíveis e também na técnica cirúrgica,notamos aumento das indicações de ureteroscopia
flexível para cálculos maiores que 2 cm. a cirurgia renal retrógrada não é a
primeira linha de tratamento, mas pode apresentar sucesso em mãos experimentadas e em centros com alto volume cirúrgico. pelas recomendações
dos “guidelines” a monoterapia com litotripsia externa ou cirurgia aberta não
deveriam ser utilizados.
objetivos - mostrar a factibilidade de tratamento do cálculo coraliforme com
ureteroscipia flexível e laser, em casos selecionados.
métodos - 3 pacientes, 2 do sexo feminino e 1 do sexo masculino; 1 com
cálculo coraliforme completo, e 2 com com cálculo pseudo-coraliforme
de pelvis e polo inferior. idade dos pacientes: 25, 37, 42 anos; 2 pacientes
em uso de clopidogrel e aas cronicamente, e 1 com obesidade mórbida.
todos os pacientes foram submetidos a cistoscopia, passagem de 2 fiosguia, ureteroscopia semi-rígida para dilatar o meato ureteral, em posição
de valdivia-urias. passado a bainha, e em seguida realizado ureteroscopia
flexível inicialdo pela pelvis, cálculos do polo superior (quando presentes),
cálices médios e, por fim, cálices inferiores. deixado o cateter duplo jota em
todos os pacientes.
resultados - primeiro caso: tempo de internação de 1 dia; tempo operatório
médio de 80 minutos; complicações mínimas (infecção do trato urinário);
taxa “stone free” 100% após 5 cirurgias; cálculo com 7 cm.
segundo caso: tempo de internação médio de 1 dia; tempo operatório médio
de 75 minutos; complicações mínimas; presença de 2 cálculos de 3 mm
após 2 sessões; cálculo com 3,5 cm.
terceiro caso: tempo de internação médio de 1 dia; tempo operatório médio
de 80 minutos; submetida a uma ureteroscopia semi-rígida para tratar rua de
cálculos (tempo operatório de 45 minutos); por fim, livre de cálculo após 1
procedimento com ureteroscópio flexível e 1 com ureteroscópio semi-rígido;
cálculo com 2,5 cm.
conclusões - para casos selecionados, onde a nefrolitotomia percutânea
não pode ser indicada, podemos realiar ureteroscopia flexível, que apresenta
baixa morbidade, tempo de internação e taxa de complicações, mas com
necessidade de múltiplos procedimentos para resolução dos cálculos. deve
ser reservado para cirurgiões experientes e centros de grande volume.
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ADENOCARCINOMA EM TECIDO ECTÓPICO PROSTÁTICO
JOÃO DIAS DORNELAS FILHO*; TIAGO RIBEIRO NINIS DE SOUZA; BRUNO PASSOS LEITE DOS SANTOS; DOMINGOS JUNQUEIRA FROSONI; LEONARDO HOEHL CARNEIRO; MARIO BIANCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL.
Palavras-chave: Tecido prostático ectópico; adenocarcinoma de próstata;
imunohistoquímica em próstata
Resumo:
Introdução: O tecido prostático ectópico é relativamente incomum, sendo
encontrado principalmente no trato genitourinário inferior masculino, mais
comumente na bexiga e uretra, e ocasionalmente no feminino. Outros sítios fora dessas regiões têm sido descritos, incluindo canal anal, gordura
pericólica, retroperitônio e baço. A ocorrência de adenocarcinoma em tecido
ectópico prostático é incomum, sendo documentados raros casos até a presente data.
Objetivos: Nós descreveremos o caso de um paciente de 73 anos, portador
de adenocarcinoma de próstata Gleason 6 (3+3), submetido a prostatectomia radical, com achado intra-operatório de duas massas de tecido extraprostático peri-apicais, bilateralmente, comprometidos por adenocarcinoma
de próstata Gleason 7 (4+3).
Métodos: Realizada pesquisa do prontuário do paciente. Realizada pesquisa
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a aferição da porcentagem de lâmina marcada pelo anticorpo estudado através
de um programa analisador de imagens.Resultados: Não houve exposição de
telas em nehum animal. Houve maior impregnação aos 4dias nos seguintes
marcadores: MMP3 (p=0,0058), MMP2 (p= 0,0450). Houve maior impregnação
aos 30 dia com iNOS (p< 0,0001). O restante não apresentou diferença significativa ao longo do tempo. É possível supor que a adaptação ao corpo estranho se
dá através da redução da atividade da MMP 2 e 3 ao longo do tempo, o que representa a modulação do metabolismo do colágeno. Por outro lado, a presença
do polipropileno representou aumento da atividade da síntese de óxido nítrico, o
que pode perpetuar a reação inflamatória aguda. Outros marcadores de reação
inflamatória (IL e TNF) não demonstraram redução aos 30 dias, o que também
fala a favor da manutenção do processo inflamatório ao longo do tempo.Conclusões: As telas de PP promovem redução de metaloproteinases e aumento
de óxido nítrico ao longo do tempo e não modificam citocinas após 30 dias.
Esse padrão de reação inflamatória e cicatricial poderá ser alvo de tentativas de
melhora na biocompatibilidade.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E DEMOGRÁFICAS DE PACIENTES SUBMETIDOS A NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA NO TRATAMENTO DE
CÁLCULOS RENAIS
CARLOS MARCIO NOBREGA JESUS*; FERNANADO FERREIRA GOMES FILHO;
JOSÉ CARLOS SOUZA TRINDADE FILHO; PAULO ROBERTO KAWANO; HAMILTO
AKIHISSA YAMAMOTO; JOÃO LUIZ AMARO
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cálculo renal; tratamento; cirurgia
Resumo:
Introdução: A Nefrolitotomia Percutânea (NLP) é o procedimento de escolha
para cálculos maiores que 3,0 cm e cálculos coraliformes e cálculos maiores de 1,0 cm em cálice inferior e naqueles pacientes no qual a Litotripsia Extracorpórea (LECO) não oferece bons resultados. Apesar de ser bem
estabelecidos as indicações para NLP, este procedimento não é muito realizado pelo Urologista Geral no Brasil por falta de treinamento, custo do
equipamento e baixa de remuneração pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
razão pelo qual não existem muitos dados nacionais sobre este procedimento, sendo este sendo realizado somente em Hospitais Universitários.
Objetivo: Avaliar as principais características clínicas e demográficas de
pacientes submetidos a NLP no tratamento de cálculos renais no Hospital
das Clínicas de Botucatu.Pacientes e métodos: Foram avaliadas as características pré-operatórias como sexo, idade, quadro clínico, índice de massa
corpóreo, comorbidades e tratamento prévio ao procedimento. Os dados
sobre a cirurgia como tempo cirúrgico, número de punções, perda estimada
de sangue, necessidade de transfusão sanguínea, complicações, tempo de
internação e taxa de sucesso entre janeiro de 2000 a julho 2010.Resultados:
Foram realizados 180 procedimentos. As mulheres foram maioria (67,3%).
A média de idade foi 44,4± 12,5 anos.O quadro clínico mais comum foi dor
lombar (79%) seguido de infecção urinária (43,6%). Transfusão sanguínea
foi necessária em 14,5% dos casos. A perda de sangue média por procedimento foi de 450±232 ml. O tempo cirúrgico médio foi de 120±75 minutos.
Complicações intra-operatórias maiores como sangramento e sepse ocorreram respectivamente em 9,1 a 1,8% dos pacientes, sendo a perfuração de
pelve a mais freqüente (14,5%). Complicações pós-operatórias ocorreram
em 21,8% dos pacientes, sendo vômito a mais comum (13,7%).Ocorreram
2 óbitos em razão do procedimento no pós-operatório no início da série.
Internação com até 3 dias duração aconteceu em 75% dos pacientes. A taxa
livre de cálculos por único procedimento, múltiplos procedimentos e em associação com LECO foi de 25%, 66% e 89%, respectivamente. Conclusão:
A NLP é a terapia de escolha para cálculos renais maiores que 2,0 cm e não
responsivos à LECO. As complicações são presentes entre 10 a 21% dos
casos e são tratadas de forma conservadora em sua maioria. O sangramento
e os vômitos são as complicações mais observadas no intra-operatório e no
pós–operatório, respectivamente.
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POLIMORFISMO DO COLÁGENO TIPO 1 E DAS METALOPROTEINASES 2
E 9 COMO FATOR DE RISCO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA: ATUALIZAÇÃO BIBLIOGRAFICA
ANA PAULA MACHADO ALMEIDA*; GABRIELA MARINI; FERNANDA PICULO;
GIOVANA VESENTINI; ANGÉLICA MÉRCIA PASCON BARBOSA; MARILZA VIEIRA
CUNHA RUDGE
UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária ; assoalho pélvico; polimorfismo de
nucleotídeo único
Resumo:
INTRODUÇÃO: A Incontinência Urinária (IU) pode ser ocasionada por alterações em ligamentos e músculos do assoalho pélvico (AP), que comprometem sua funcionalidade, acarretando em pior qualidade de vida para as
mulheres. Em busca de identificar possíveis fatores de risco para IU, Barbosa et. al (2007) encontraram importante correlação entre Diabetes mellitus
Gestacional (DMG) prévio e IU dois anos após o parto cesáreo 1. O metabolismo do colágeno tipo 1 e das metaloproteinases 2 e 9, também vem sendo
investigados, uma vez que exercem papel fundamental para suporte rígido
dos órgãos pélvicos 2-3.
OBJETIVOS: Fazer um levantamento bibliográfico dos trabalhos publicados
nos últimos anos que investiguem possíveis fatores de risco para incontinência urinária, do ponto de vista genético.
MÉTODOS: Foi realizada revisão de literatura de artigos publicados na
íntegra entre 1996 e 2013 no site do database do National Center of Biotechnology Information (NCBI – PUBMED) e SCIELO. Foram empregados
os termos:genetics, urinary incontinence e polymorphism. Posteriormente, o
termo Diabetes foi acrescentado.
RESULTADOS: Foram encontrados 149 trabalhos. Destes, 15% (23) estavam
relacionados à incontinência urinária e influência genética, envolvendo hereditariedade e outros fatores como expressão gênica e polimorfismo. Considerando estes 15% (23) como total de artigos estudados (100%), 39 % (9)
dos artigos foram considerados recentes, sendo publicados depois de 2009.
56,5% (13) destes referiam-se a estudos genéticos de forma geral, abordando fatores influenciadores na IU como hereditariedade, 39,2% (9) relacionaram polimorfismo e IU e 8,7% (2) relacionaram expressão gênica com IU.
Nenhum artigo foi encontrado relacionando fatores genéticos, IU e Diabetes,
assim como não foram encontrados trabalhos que relacionassem polimorfismo de metaloproteinases 2 e 9 com IU. Alguns desses estudos mostraram que o polimorfismo do colágeno do tipo 1 foi fator de risco para IU4
enquanto outros não observaram alterações na síntese do colágeno, mas
sim na expressão gênica das metaloproteinases5 porém a literatura ainda
é escassa nessa investigação. Sabendo-se que os fatores que influenciam
na ocorrência de IU ainda não estão totalmente esclarecidos, ressalta-se a
importância de pesquisas genéticas com foco na gênese da IU, uma vez que
grande parte das investigações recentes ainda é genérica e sem conclusões
palpáveis, apesar do recente aumento de publicações no assunto.
CONCLUSÕES: A partir dos dados encontrados nesse estudo, conclui-se
que existe correlação entre fatores genéticos e IU, inclusive no que diz respeito ao metabolismo do colágeno tipo 1 e das metaloproteinases 2 e 9 .
Entretanto, devido a escassez na literatura, torna-se necessário investigar
amplamente possíveis fatores influenciadores no que diz respeito à continência urinária e integridade da musculatura do AP, para que na prática clínica,
possam ser detectados e a partir disto, haja abordagem preventiva quando
possível, e sejam estabelecidas medidas terapêuticas, que os minimizem.
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AVALIAÇÃO MOLECULAR DA REAÇÃO INFLAMATÓRIA E CICATRICIAL
AO IMPLANTE DE TELAS DE POLIPROPILENO NO SUBCUTÂNEO DE RATAS ADULTAS: FUTUROS ALVOS PARA O TRATAMENTO?
ALESSANDRO CORRÊA PRUDENTE DOS SANTOS*1; CASSIO LUÍS ZANETTINI
RICCETTO2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, PORTO VELHO, RO, BRASIL;
2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Polipropileno; citocinas; reação inflamatória
Resumo:
Introdução: Apesar da melhora nos resultados em longo prazo, o uso de telas
sintéticas nas cirurgias reconstrutivas do assoalho pélvico apresenta riscos significativos de complicações tais como erosão do trato urinário ou exposição
vaginal. Várias tentivas de formulação de materiais mais apropriados têm sido
feitas. Para melhor compreensão desse processo é necessário conhecer o processo molecular de inflamação e cicatrização no ambiente de corpo estranho.
Objetivos: Descrever o efeito do implante de telas sintéticas de polipropileno
em moléculas que representam processo inflamatório e cicatricial.Metodologia:
No tecido subcutâneo de 30 ratas fêmeas, foram implantados um fragmento de
tela de polipropileno (PP) com 1 x 1 cm. Os animais, divididos em dois grupos
iguais, foram eutanasiados, respectivamente, quatro e 30 dias após o implante.
Para avaliação molecular da reação inflamatória e cicatricial foram realizadas
lâminas coradas com seguintes marcadores de imunohistoquímica: MMP 2 e 3
(Metaloproteinases), iNOS, TNF, IL-1. A avaliação da marcação foi realizada com
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disponível, de hipogonadismo secundário na população acima de 40 anos
em um hospital terciário de Curitiba, Paraná.
MÉTODO: Selecionamos os pacientes que compareceram ao ambulatório
de urologia com idade acima de 40 anos e com IMC acima de 25kg/cm2.
Estes pacientes responderam a questionário sobre comorbidades já em
tratamento, tiveram seus dados antropométricos aferidos no momento da
consulta e receberam guia para coleta de exames laboratoriais, sempre em
jejum e pela manhã, incluindo testosterona total, testosterona livre, glicograma, lipidograma, entre outros. Foram, ao total e até o momento, coletados e analisados dados de 80 pacientes. Destes, 44 foram preliminarmente
excluídos pois não haviam, até esta data, colhido ou processado os exames
solicitados.
RESULTADOS: Dos 40 pacientes avaliados, 12 (30%) apresentaram testosterona total sérica abaixo de 300ng/dL. A idade média foi de 60,6 anos (+10,9), com mediana da idade de 57,4 anos. O IMC médio foi de 30,6 kg/cm2
(+-3,3). 66% destes pacientes apresentavam glicograma alterado.
CONCLUSÃO: Podemos identificar que, dentre a população estudada, a
prevalência de hipogonadismo secundário é maior do que na população sem
sobrepeso, de mesma faixa etária, de acordo com a literatura disponível.
Este dado é de extrema importância para chamar a atenção ao diagnóstico
desta deficiência nos pacientes com sobrepeso, assim como a todos os
seus sintomas e conseqüências, a fim de otimizar o manejo dos seus efeitos
colaterais, como por exemplo diabetes e dislipidemia, melhorando a qualidade de vida dos pacientes em questão.

POSTER LIVRE

TUMOR TESTICULAR EM TESTÍCULO RETRÁTIL SIMULANDO TORÇÃO
- RELATO DE CASO
PEDRO GAERTNER GEYER*; JORGE ANTONIO PASTRO NORONHA; VICENTE
CODAGNONE NETO; FRANSCINE GERSON CARVALHO; PABLO CACERES PILLA;
MATEUS WEBBER DE BACCO
HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor testicular; torção de testículo; orquiectomia
Resumo:
Introdução: A incidência de criptorquidia em recém-nascidos a termo é
estimada em 2,7% a 5,9% no momento do nascimento. A literatura sobre
criptorquidia concentra-se principalmente no aumento do risco de infertilidade e desenvolvimento de tumores de células germinativas como seqüelas principais desta condição. Testículos criptorquidicos parecem ter maior
risco em apresentar torção. Relatamos caso de paciente com testículo critorquídico com correção na infância, que permaneceu com retração e simulou quadro de torção testicular, quando, na verdade, tratava-se de tumor.
Objetivos: Relatar um caso de tumor testicular em testículo retrátil com
quadro clínico de torção testicular.
Métodos: Relato de caso de paciente com tumor testicular em testículo
retrátil.
Resultados: Masculino, 42 anos, vai a emergência com queixa de dor inguinal à direita de início há cerca de 12h, com piora progressiva. Sem outras
queixas. Sem comorbidades. História de criptorquidia com realização de
orquidopexia à direita quando criança. Permaneceu com testículo retrátil.
Exame físico: dor importante em região inguinal direita, onde palpa-se estrutura ovalada, endurecida e pouco móvel. Bolsa escrotal: ausência de
testículo direito na bolsa. Testículo esquerdo: sp. Ecografia: Testículo esquerdo: normal. No trajeto inguinal direito observa-se uma estrutura ovalada
sólida hipossônica e heterogêna, de contornos lobulados e parcialmente
indefinidos, com 4,7 x 3,8 x 3,3cm, a qual apresenta formações nodulares
hipossônicas e calcificações, com escasso fluxo sanguíneo. Não se diferencia o testículo do epidídimo. Pequena hidrocele e espessamento difuso do
cordão espermático, com fluxo sanguíneo presente. Paciente submetido a
inguinotomia direita. Anátomo patológico: Seminoma clássico com margens
cirúrgicas livres.
Conclusões: A presença de tumor em testículo criptorquídico tem sua incidência aumentada com o passar dos anos. Orquidopexia em pacientes
menores de 10 anos parece diminuir o RR de neoplasia testicular quando
comparada a realização de cirurgia em maiores de 10 anos ou em não realização de cirurgia. Relata-se aumento na incidência de torção testicular em
pessoas com criptorquidia. Torção testicular pode ser considerada em caso
agudo de dor testicular. Ecodoppler deve ser utilizado como ferramenta para
elucidação do quadro.
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RABDOMIOSSARCOMA PARATESTICULAR- RELATO DE CASO.
GUILHERME MAFFEI LEMOS*; HENRIQUE RODRIGUES COELHO; ALEXANDRE
EUSTÁQUIO BUZETTI DE SÁ; JOSÉ RONALDO DA SILVA; CHARLES RAMOS
SOUZA; JULIANO RODRIGUES OLIVEIRA
UFMS, CAMPO GRANDE, MS, BRASIL.
Palavras-chave: Rabdomiossarcoma ; tumor testicular; desmina
Resumo:
INTRODUÇÃO: O rabdomiossarcoma (RMS) é um sarcoma de tecidos sólidos que ocorre mais frequentemente na infância e na adolescência, representando cerca de 5% a 10 % de todos os tumores malignos da criança.
A incidência anual é de 0,45/100.000 na raça branca e de 0,13/100.000 na
negra. É mais comum em homens, em uma proporção de 4:1.
O RMS desenvolve-se no trato geniturinário 13% a 25% das vezes e cerca
de 7% a 10% origina-se do cordão espermático distal. Esse é denominado
RMS paratesticular, cuja incidência anual é de aproximadamente 1/20milhões de homens.
O subtipo mais comum é o embrionário (80%) com melhor prognóstico .As
metástases linfáticas se desenvolvem em 28% a 40% dos casos para as
regiões paraórtica, ilíaca e inguinal; sendo que 80% destas ocorrem no primeiro ano após diagnóstico. A disseminação hematogênica é mais frequente
para pulmão, fígado, ossos e medula óssea; e representa 20% da apresentação inicial do rabdomiossarcoma paratesticular.
OBJETIVO: Relatar caso de RMS paratesticular.
RESULTADOS/RELATO: Paciente de 14 anos, branco, com história de dor
testicular e em fossa ilíaca direita associada a aumento progressivo do volume escrotal há 15 dias. Exame físico com massa endurecida e dolorosa,
contígua ao testículo direito e transiluminação negativa. Ultrassonografia (US) e tomografia computadorizada de abdome normais. US testicular
com massa sólida, heterogênea, de contornos regulares medindo 7,8 x 7,1
x 6,8cm (196ml) em bolsa testicular direita . Marcadores tumorais normais
(α-fetoproteína, β-HCG e desidrogenase láctica).
Realizado orquiectomia radical direita por inguinotomia e anatomopatológico
evidenciou rabdomiossarcoma paratesticular embrionário em 80% do órgão
com 20% de necrose tumoral, medindo 8,0 x 7,0 x 6,0cm (Grupo II - ESTUDO INTERGRUPO DO RABDOMIOSSARCOMA- EIR). Imunohistoquímica
confirmou o diagnóstico.
Foi proposta quimioterapia adjuvante com vincristina, dactinomicina e ciclofosfamida.
Paciente permanece sem sinais de recidiva da doença e em acompanhamente clínico.
CONCLUSAO: O RMS Paratesticular pode crescer rapidamente e, portanto,
precisa ser diagnosticado e tratado o mais rápido possível.
FONTE DE FINANCIAMENTO: NENHUMA.
CONFLITO DE INTERESSE: NÃO HOUVE.
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HIPOGONADISMO SECUNDÁRIO EM HOMENS COM IDADE ACIMA DE
40 ANOS E IMC ACIMA DE 25: HÁ AUMENTO NA PREVALÊNCIA EM
RELAÇÃO A HOMENS SEM SOBREPESO DE MESMA FAIXA ETÁRIA?
PAULO EDUARDO DIETRICH JAWORSKI*; MAURUS VINICIUS STIER SERPE; PEDRO OLIVO; LUIS FERNANDO BACARIN; LUCAS STOCCO; ANDERSON RAMOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO DE CURITIBA, CURITIBA, PR,
BRASIL.
Palavras-chave: Hipogonadismo; sobrepeso; obesidade
Resumo:

INTRODUÇÃO: Hipogonadismo em homens é frequentemente negligenciado, mesmo com a presença de sintomas associados, pois homens hipogonádicos muitas vezes ignoram seus sintomas ou os atribuem a outras
causas, como o envelhecimento. Hipogonadismo em homens, caracterizado
por uma concentração reduzida de testosterona sérica, causa uma constelação de sinais e sintomas que podem incluir diminuição da libido, disfunção
erétil, diminuição do volume do ejaculado, perda de pelos e cabelo, fraqueza, diminuição da densidade óssea, diminuição da massa magra, aumento
da gordura corporal, fadiga e anemia.
OBJETIVO: O presente estudo tem a intenção de identificar o sobrepeso
como fator de risco para o aumento da prevalência, em relação a literatura
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Psicologia.
CONCLUSÃO: Apesar do câncer de pênis não ser uma doença oncológica
freqüente, ele não deve ser esquecido. Sua prevenção é feita de maneira
banal com hábitos de higiene e orientação sexual, tratando a fimose quando
presente. Quando diagnosticado em uma fase mais precoce pode ser tratado de maneira menos invasiva, mas, devido à baixa instrução ou mesmo
vergonha do paciente, podemos nos deparar com situações como estas.

GRAU DE INFORMAÇÃO DOS PACIENTES TRATADOS DA HPB QUANTO
A NECESSIDADE DE SEGUIMENTO PARA DETECÇÃO DE CÂNCER DE
PRÓSTATA EM HOSPITAL DA AMAZÔNIA.
JOSE RICARDO TUMA DA PONTE*; JOÃO FREDERICO ALVES DE ANDRADE FILHO; ALUIZIO GONÇALVES DA FONSECA; LECILDO LIRA BATISTA; DIEGO DE
OLIVEIRA MORAES; WILSON CORREA LEÃO; EDINEY HOUAT DE SOUZA
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Hpb; prostata; cancer
Resumo:
Introdução: O câncer de próstata é uma enfermidade que vem explodindo
em incidência no mundo moderno, ainda levando muitos pacientes a óbito.
Simultaneamente, a hiperplasia prostática benigna (HPB) é doença de alta
prevalência e frequente causa de morbidade em homens. Objetivo: avaliar o
grau de informação dos pacientes com doença prostática benigna, quanto
a necessidade de seguimento para detecção precoce de neoplasia maligna,
mesmo após tratamento para HPB. Método: Foram entrevistados 244 pacientes do sexo masculino, de todas as raças, acima de 30 anos, com diagnóstico de HPB por exame físico, ultra-som, e PSA tratados no ambulatório
de urologia do Hospital Ophir Loyola em Belém do Pará no período de março
a agosto de 2012. Dados referentes a idade, estado conjugal, contato com
agentes químicos, residência, escolaridade e hábitos pessoais foram coletados em protocolo próprio. Resultados e Discussão: Dos pacientes 78% não
sabiam da possibilidade de desenvolver câncer após o tratamento da HPB,
14% informou ter sido informado disto pelo médico e 8% pela mídia. Porém
85,5% não acreditam nesta possibilidade mesmo após terem sido informados e 60,5% sequer fazem exames para detecção desta neoplasia. Conclusão: conclui-se que os pacientes com doença prostática benigna estão
mal informados da necessidade de prosseguir com investigação do câncer
de próstata, mesmo após serem tratados para HPB.
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CORRELAÇÃO ENTRE SINTOMATOLOGIA E ACHADOS URODINÂMICOS
EM PACIENTES COM SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR - REVISÃO RETROSPECTIVA DOS CASOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE
UROLOGIA DO HSL-PUCRS
PEDRO GAERTNER GEYER*; FRANSCINE GERSON CARVALHO; JORGE
ANTONIO PASTRO NORONHA; GUSTAVO FRANCO CARVALHAL; VICENTE CODAGNONE NETO; LEONARDO BRANDEBURSKI LOSS
HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Avaliação urodinâmica; luts; bexiga hiperativa
Resumo:
INTRODUÇÃO: A avaliação urodinâmica é o estudo dinâmico da fisiologia
do trato urinário inferior (TUI). O TUI possui duas funções essenciais: o armazenamento de urina a baixas pressões e a evacuação voluntária de urina.
É conhecido que um grande número de condições afetam o TUI e rompem
o equilíbrio destas funções. Isto pode ocasionar sintomas indesejáveis,
classificados como de armazenamento ou de esvaziamento, assim como
incontinência urinária. Em alguns casos uma avaliação precisa é essencial
para otimizar o tratamento, uma vez que nem sempre observa-se correlação
adequada entre os sintomas e os achados urodinâmicos.
OBJETIVOS: Avaliar o perfil epidemiológico, indicações e correlação clínicourodinâmica dos pacientes submetidos a estudo urodinâmico no Serviço de
Urologia do Hospital São Lucas da PUCRS.
MÉTODOS: Revisão retrospectiva de todos os exames realizados entre o
período de janeiro de 2012 e janeiro de 2013 pela equipe de urologia do Hospital São Lucas da PUCRS. Foram excluídos da análise pacientes com idade
inferior a 18 anos e aqueles com diagnóstico prévio de doença neurológica.
Para análise estatística foi utilizado o programa Excel®, versão 14.1.0 . Foi
realizada comparação entre grupos de pacientes e os respectivos resultados
urodinâmicos. Todos os exames foram aplicados por um mesmo médico
examinador.
RESULTADOS: No período acima referido foram realizados 322 exames. Destes,
256 foram incluídos na análise. 195 pacientes (76,2%) eram do sexo feminino
e 61 (23,8%) do sexo masculino. A idade média foi de 57,9 anos. As principais
queixas estavam relacionadas a sintomas de armazenamento (217 pacientes,
84,7%). Desses pacientes, 152 (70%) apresentaram hiperatividade detrusora
à urodinâmica. Dos pacientes com sintomas de esvaziamento (57), 45,6%
demonstraram achados compatíveis com obstrução infravesical e 42,1% apresentaram hipocontratilidade detrusora. Entre os pacientes cuja queixa era incontinência urinária (de esforço e/ou urgência) apenas 85 (54%) possuíram confirmação urodinâmica. Adicionalmente observou-se que 7,8% dos pacientes
com hiperatividade detrusora na urodinâmica não apresentavam sintomas de
armazenamento. Além disso, em 50,9% das incontinência urinárias de urgência
urodinâmica e em 34,7% das incontinências urinárias de esforço urodinâmica o
paciente não apresentava tais queixas. Observou-se também que 50% das obstruções infravesicais evidenciadas pelo exame não haviam sido referidos como
queixa. Apesar de a rotina ser realizar o exame com urina comprovadamente estéril foram relatados 8 pacientes (3,1%) que apresentaram quadro de infecção
urinária após o procedimento.
CONCLUSÕES: A principal indicação do estudo urodinâmico se dá quando a
história, o exame físico e os exames complementares não invasivos são insuficientes para obter-se um diagnóstico preciso e instituir o correto tratamento.
Os dados obtidos em nosso estudo mostraram que somente cerca de dois
terços dos pacientes com sintomas urinários de armazenamento apresentaram hiperatividade detrusora. Também em pacientes com queixa de incontinência urinária observou-se fraca correlação com achados urodinâmicos.
Em caso de pacientes com sintomas urinários de esvaziamento o exame é
fundamental para diagnosticar obstrução infravesical e hipocontratilidade do
músculo detrusor. Essa diferenciação é de suma importância para prever os
resultados da terapêutica empregada. A sintomatologia do trato urinário é
inespecífica para o diagnóstico preciso das disfunções do TUI, não sendo
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CARCINOMA VERRUCOSO DE PENIS OU TUMOR DE BUSCHKE LOWENSTEIN TRATADO COM PENECTOMIA TOTAL: RELATO DE CASO
ARTHUR NICOLEIT*; LUCAS STOCCO; PAULO EDUARDO DIETRICH JAWORSKI;
ANDERSON RAMOS; JONATAS LUIZ PEREIRA; CYRO CEZAR DE OLIVEIRA
HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO DE CURITIBA, CURITIBA, PR,
BRASIL.
Palavras-chave: Buschke; lowenstein; penis
Resumo:
INTRODUÇÃO: O câncer de pênis é um tumor raro, representa cerca de 2%
de todas as neoplasia do homem no Brasil, sendo mais freqüente no Norte e
Nordeste do pais. Está intimamente relacionado a hábitos de higiene, baixas
condições sócio-econônicas e nível de instrução. Em 95% dos casos tratase de carcinoma epidermóide, sendo o carcinoma verrucoso uma variante
incomum. Apesar de ser uma neoplasia maligna possui evolução arrastada e
indolente com baixo potencial de metastatisar.
OBJETIVOS: Relatar caso de carcinoma verrucoso de pênis tratado com penectomia total.
MÉTODOS: Relato de caso associado à revisão da literatura.
RESULTADOS: N.G.V., masculino, 56 anos, é atendido na emergência do
referido hospital com quadro sugestivo de abscesso peniano. Havia sido
submetido 2 semanas antes a procedimento de postectomia e debridamento
peniano em outro serviço. Chega ao hospital com drenagem purulenta em
cicatriz recente de postectomia. Pênis visivelmente encurtado, com área de
enduração adjacente e glande embutida em bolsa escrotal pela ressecção
em excesso do prepúcio. Foi então iniciado medidas clínicas com hidratação vigorosa e antibioticoterapia. Realizou-se uma Ultrassonografia (espessamento difuso do tecido celular subcutâneo) e uma Uretrocistografia
Retrógrada (lesão vegetante ao nível do terço distal da uretra). Então, foi
avaliado por Ressonância Nuclear Magnética de pelve a qual demonstrou
presença de lesão expansiva no terço médio do pênis com sinais de infiltração de corpos cavernosos e esponjoso, linfonodomegalias nas cadeias
ilíacas externas e inguinais. Foi submetido a penectomia total. O resultado
anátomo-patológico demonstrou tratar-se de carcinoma escamocelular bem
diferenciado, verrucoso, invasor e ulcerado com margens cirúrgicas livres.
Paciente segue acompanhamento ambulatorial com equipe de Urologia e
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em muitos casos suficiente para instituir o tratamento indicado. Apesar do
viés de que pacientes com sintomas de ITU após o exame recorreram ao
seu médico assistente e não reportaram ao centro, a incidência de ITU/
urodinâmica parece baixa. Sendo assim, podemos considerar que o uso de
profilaxia não se faz necessária na maioria dos pacientes. Entretanto análise
individual cuidadosa deve ser feita para casos de indivíduos neurogênicos e
homens com forte suspeita clínica de obstrução infravesical. Fluoroquinolonas e cefalosporinas de 3º geração parecem alternativas atraentes para este
tipo de situação.

Resumo:
Introdução: A nefrectomia parcial é hoje o tratamento padrão para lesões renais em estadio inicial (até sete cm), confinadas ao rim. O avanço dos exames
de imagem permitiu diagnosticar lesões cada vez menores, fato que justifica a
aplicação de tratamentos mais conservadores. Usualmente a técnica utilizada
consiste na abordagem e clampeamento do hilo renal, com intuito de promover
maior controle de sangraremos e assim evitar complicações.
Objetivo: Demonstrar resultados a longo prazo das nefrectomias parciais sem
clampeamento do hilo, (Denardi et al, em BJU Int. , 2005, vol. 96(7), pp 1036-9)
na qual realiza-se o clampeamento do parênquima renal com pinça vascular
(satinsky) seguida de exerese da lesão com margem macroscópica negativa.
Métodos: Revisão de prontuários dos pacientes submetidos à cirurgia descrita,
em dois serviços distintos, no período de 2005 a 2013.
Resultados: Foram efetuadas 70 nefrectomias parciais no período descrito, pela
mesma equipe de urologistas. O tamanho médio das lesões foi de 4,45 (1.8
- 7,0) cm, e seguimento médio de 46 (1 - 96) meses. As demais variáveis analisadas foram: localização das lesões, tempo cirúrgico, sangramento intra-operatório e complicações, estadiamento cirúrgico e índice de margem negativa,
correlacionando este ultimo com taxa de recidiva da doença. As complicações
mais comuns foram piora da função renal, sangramento com necessidade de
transfusão sangüínea e hérnia incisional, no entanto totalizaram menos de dez
por cento dos casos
Conclusão: É possível concluir que a técnica descrita é segura e eficaz, além de
proporcionar adequado controle de sangramento e reduzido tempo cirúrgico,
com baixos índices de complicações e de recidiva tumoral.
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SUGESTÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE VERSUS PRATICA
CLINICA: CRITERIOS UTILIZADOS PARA PRATICA DE EPISIOTOMIA
ANA PAULA MACHADO ALMEIDA*; GIOVANA VESENTINI; GABRIELA MARINI;
FERNANDA PICULO; ANGÉLICA MÉRCIA PASCON BARBOSA; MARILZA VIEIRA
CUNHA RUDGE
UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Episiotomia; lacerações; materno-infantil
Resumo:
INTRODUÇÃO
O parto hospitalar predominante tem favorecido intervenções cirúrgicas excessivas como episiotomia, que acarreta em maior risco de incontinência
urinária e fecal 1-2. A Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere que 10
a 30% seja faixa segura para realização de episiotomia sob indicação, mas
alguns centros do Brasil obtiveram incidência de 94% 1,3.5. A redução de
episiotomias desnecessárias poderia levar a uma economia em torno de 15
a 30 milhões de dólares por ano no Brasil 5-6.
Frequentes justificativas para seu uso rotineiro envolvem prevenção de trauma perineal severo; danos ao assoalho pélvico, retocele, ruptura do esfíncter
anal, prolapso genital; incontinência urinária; disfunção sexual, dispareunia,
ruptura perineal e prevenção da morbidade e mortalidade infantil4, enquanto
que esse procedimento é por si só, lesão de 2º grau 7-8.
Segundo a OMS, as indicações são: sofrimento fetal na segunda etapa do
trabalho de parto; histórico de laceração perineal de 3º ou 4º grau em partos anteriores; parto vaginal com complicações como apresentação pélvica,
parto com fórceps ou por ventosa; estresse materno devido à exaustão ou
insuficiência cardíaca e períneo apertado, que evita o nascimento 1,3.
OBJETIVOS: Verificar associação entre incidência de episiotomia e lacerações perineais com as condições materno-infantis sugeridas pela OMS.
METODOS: Estudo retrospectivo realizado por meio de manipulação de
prontuários. Foram incluídas no estudo 121 parturientes com idade entre 18
e 35 anos, que evoluíram para parto vaginal, sem patologias associadas e
com parto a termo.
Analisou-se associação entre as variáveis maternas e as variáveis infantis,
sendo que o desfecho perineal foi a variável dependente. Realizou-se análise
descritiva univariada e análise da significância da associação das variáveis
por meio do teste χ 2.
RESULTADOS: A Figura I mostra ocorrência de episiotomia, integridade perineal por parto vaginal espontâneo (PVE), parto vaginal com fórceps (PVF),
laceração de 1º grau (Lac 1º), laceração de 2º grau (Lac 2º) e laceração de
3º grau (Lac 3º) (n total=121) e a figura II mostra a incidência de episiotomia,
lacerações de 1º, 2º e 3º graus e períneo íntegro por parto vaginal espontâneo (PVE) segundo a paridade. χ 2=5,425; gl=1; p=0,020
CONCLUSÕES: Houve alta incidência de episiotomia associada à primiparidade e não houve associação significativa entre episiotomia e as demais
condições materno-infantis sugeridas pela OMS.
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TUMOR DE CÉLULAS GERMINATIVAS MIMETIZANDO ABCESSO TESTICULAR
MARCUS VINICIUS XAVIER*; BRENO DAUSTER; ANDRÉ COSTA MATOS; ÉWERTON PEDROSA MURAGAKI; MARCOS ALEX BOAVENTURA; FREDERICO MASCARENHAS
HOSPITAL SÃO RAFAEL, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor de células germinativas; abcesso testicular; pseudotumores testiculares
Resumo:
Introdução: O tumor testicular é responsável por 0,5% neoplasias do sexo
masculino e representa o tumor sólido mais freqüente em indivíduos com
idade entre 15 e 35 anos. Se manifestam, geralmente, assintomáticos ou por
massa testicular palpável, endurecida e indolor. Em 10% dos casos, pode se
manifestar inicialmente como processo inflamatório e orquialgia persistente,
confundindo o diagnóstico. Objetivo: Relatar caso clínico de paciente com
quadro clássico de Orquiepididimite Aguda, sem melhora ao tratamento inicial, e que exames de imagem acusavam abcesso testicular. No intra-operatório, houve forte suspeita de Tumor de Celulas Germinativas, confirmado
com a histopatologia. Métodos e Resultados: Paciente masculino, 19 anos,
caucasiano, admitido na unidade de pronto-atendimento com queixa de dor
testicular a esquerda há 24h, intensa, com aumento do volume do mesmo,
hiperemia difusa local, acompanhado por febre (38,5C). Negava quaisquer
sintomas prévios. Leucometria de 15.300, com desvio a esquerda, e provas
inflamatórias elevadas 3 vezes o normal. USG bolsa testicular com Doppler
mostrou massa heterogênea, com loculações e fluxo aumentado, sugerindo
processo infeccioso/inflamatório. Introduzido antibioticoterapia com Ciprofloxacin EV e Azitromicina (dose única). Não houve resposta clínica satisfatória em 48h de tratamento. Solicitada RM de bolsa escrotal que mostrou
áreas hipovascularizadas e sugestivas de liquefação (abcesso em formação).
Indicada orquiectomia via escrotal, em cujo intraoperatório foi evidenciada
lesão disforme, com loculações e secreção, com aspecto tumoral. Realizada
Orquiectomia com ligadura alta do cordão e coleta de marcadores tumorais ainda na sala cirúrgica. Estudo histopatológico acusou Seminoma puro,
4,8cm, T1. Estadiamento não mostrou lesões a distância. Paciente evoluiu
bem e foi encaminhado para acompanhamento oncológico. Conclusão: Tumores testiculares têm sua manifestação clássica, todavia podem ocorrer
raras apresentações atípicas como em nosso caso, cujo paciente tinha todos os atributos de evolução de um processo inflamatório para abcesso testicular. Dúvidas no diagnóstico devem ser tratadas como neoplasia, até que
o exame anatomo-patológico demonstre o contrário, para que o tratamento
câncer específico não seja prejudicado por uma abordagem inadequada.
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CIRURGIA POUPADORA DE NEFRONS PARA TUMORES RENAIS COM
CLAMPEAMENTO SELETIVO DO PARÊNQUIMA RENAL – RESULTADOS
A LONGO PRAZO.
MARCELO CARTAPATTI*1; ADRIANO ANGELO CINTRA2; WAGNER EDUARDO MATHEUS1; RAFAEL MAMPRIN STOPIGLIA1; UBIRAJARA FERREIRA1; FERNANDES
DENARDI1

Conflito de interesse: nenhum
Fonte Financiamento: nenhum

1.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.CMC, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor renal; nefrectomia; parcial
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derwent to laparoscopic radical nephrectomy in a brazilian reference center.
Eighty were operated by retroperitoneal access (mean tumor size: 7 cm), 30
transperitoneal (mean tumor size: 6 cm), 10 transumbelical(6) or Pfanistiel(4)
LESS (mean tumor size: 7 cm) and in 10 (tumors larger than 10 cm) the hand
assisted procedure was choosed. Surgical variables, survival and portal implants were evaluated. The specimen was removed intact throught one incision in an improvised or commercial plastic sac.
Results: There were no difference beetwen trans and retroperitoneal access
concerning operative time (1.0-3.5h), blood loss (55-250ml), transfusion rate
( 2%), surgical complications (15-25%), hospital stay (20-48h) and time to full
recovery (2.5-4 weeks). In the pure laparoscopic surgery the convertion rate
was 0.8%. In the hand assisted procedures we observed a longer surgical
time (3-5 h), a higher blood transfusion rate (30%) and surgical conversion
(30%) (p < 0,05). Five years global and cancer specific survival for stages
I, II, III and IV were respectively 90% and 95% , 80% and 90%, 50% and
65%, 5% and 15%. One case of portal incisional implant concomitant to renal fossa recurrence and bone metastasis was documented in a pT3 grade3
two years after nephrectomy.
Conclusions: Laparoscopic surgery for kidney tumors lesser than 10 cm is
an excellent option, with significant reduction in surgical and post operative
morbidity. For tumors larger than 10 cm the minimally invasive procedure is
feasible but represent a real challenge. Removal of specimen in a home made
sac by a sufficient incision was not deleterious to cancer control. Long term
survival seems to be the same that observed in comtemporary open radical
nephrectomy series.
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RECIDIVA BIOQUÍMICA DOS PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA
TRATADOS EM HOSPITAL DE REFERENCIA URO-ONCOLÓGICA NA
AMAZÔNIA - BELÉM-PA
JOSE RICARDO TUMA DA PONTE*1; ALUIZIO GONÇALVES DA FONSECA1;
THAYLA KRUGER AMARAL2; EDINEY HOUAT DE SOUZA1; LECILDO LIRA BATISTA1; RENAN KLEBER COSTA TEIXEIRA2
1.HOSPITAL OPHIR LOYOLA, BELÉM, PA, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO PARA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Recidiva; prostata; psa
Resumo:
Introdução: O câncer de próstata é a segunda neoplasia maligna visceral
mais comum no homem, excetuando-se os tumores cutâneos, e a incidência tende a crescer nas próximas décadas com o aumento da expectativa
de vida.
Objetivo: Comparar as taxas de recidivas bioquímica dos pacientes com
câncer de próstata tratados com prostatectomia radical ou radioterapia.
Métodos: Foram estudados todos os pacientes com câncer de próstata tratados com prostatectomia radical ou radioterapia, no hospital Ophir Loyola,
entre os anos de 2003 a 2009. Os dados foram levantados por meio dos
prontuários dos pacientes, sendo incluído todos os pacientes com câncer de
próstata tratados exclusivamente por prostatectomia radical ou radioterapia
no hospital, sendo excluído os pacientes com prontuários incompletos ou
submetidos a outras terapias. Foi estudado os valores iniciais do PSA, gleason e TNM, PSA nadir e comparado este em relação a recidiva bioquímica.
Resultados: Foram estudados 164 pacientes sendo 124 submetidos a prostatectomia radical e 40 a radioterapia. Em relação aos pacientes submetidos
a prostatectomia, a idade média foi de 61,5 anos, o PSA inicial foi de 10,2 ng/
mL, 80% dos pacientes apresentavam Gleason 6, o TNM mais prevalente foi
T2C (25,6%), o PSA nadir foi de 0,64 ng/mL. A taxa de recidiva desse grupo
foi de 21%, sendo identifica em média após 10,2 meses do tratamento. Em
relação aos pecdientes submetidos a radioterapia, a idade média foi de 70,3
anos, o PSA inicial foi de 12,2 ng/mL, 55% dos pacientes apresentavam
Gleason 6, o TNM mais prevalente foi T2B (35%), o PSA nadir foi de 1,03 ng/
mL. A taxa de recidiva desse grupo foi de 22,5%, sendo identifica em média
após 37,2 meses do tratamento
Conclusão: O perfil dos pacientes submetidos as duas terapêuticas foi semelhante, apresentando taxas de recidiva bioquímicas semelhantes. Assim,
a escolha da técnica para o tratamento dos pacientes com câncer de próstata deve ser baseado na vontade do paciente em conjunto com os riscos e
benéficos de cada técnica.
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ADENOMA METANÉFRICO – RARA APRESENTAÇÃO DE TUMOR RENAL
MARCUS VINICIUS XAVIER*; AUGUSTO MODESTO DE SOUZA NETO; ANDRÉ
COSTA MATOS; ÉWERTON PEDROSA MURAGAKI; PÉRICLES RIOS AUAD; FREDERICO MASCARENHAS
HOSPITAL SÃO RAFAEL, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor renal; adenoma metanéfrico; nefrectomia parcial
Resumo:
Introdução: O Adenoma Metanéfrico, uma neoplasia benigna de células
epiteliais renais, é uma entidade clínica rara, havendo apenas 200 casos
relatados na literatura até 2007. A dificuldade de se distinguir este tipo
neoplasia de outras malignas no pré operatório faz o diagnóstico ser geralmente anátomo patológico. Objetivo: Relatar caso de uma grande massa
renal que mimetizava câncer renal no pré operatório, que após a ressecção
o anatomo-patológico demonstrou uma lesão rara, pouco descrita. Métodos
e Resultados: Paciente masculino, 45 anos, negro, admitido no ambulatório
de Urologia com queixa de dor lombar em peso, inespecífica,há 6 meses.
Exame Ultrassonográfico e Tomografia abdominal mostraram dúvida em
relação ao diagnóstico de uma lesão de 9cm em pólo superior/médio de
rim direito. Ressonância Magnética demonstrou lesão sólida, hipovascularizada, não podendo diferenciar entre angiomiolipoma pobre em gordura, oncocitoma ou carcinoma de células renais. Classificação de RENAL mostrou
lesão 9X, caracterizando alta complexidade na ressecção. Submetido a Nefrectomia Parcial aberta, com boa evolução no pós operatório. Anatomia patológica acusou Adenoma Metanéfrico, medindo 10,5cm no maior diâmetro.
Conclusão: Adenoma Metanéfrico é uma entidade clínica rara, cujos exames
pré operatórios não definem bem este diagnóstico, sendo o paciente tratado
como tumor renal com potencial maligno. A confirmação só virá pelo estudo
Histopatológico. Esse caso demonstra a importância do investimento em
nefrectomia poupadora de néfrons, mesmo em lesões complexas.
Conflito de interesse: nenhum
Fonte de Financiamento: nenhum
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LONG TERM OUTCOMES OF LAPAROSCOPIC RADICAL NEPHRECTOMY
IN A BRAZILIAN REFERENCE CENTER
MARCOS TOBIAS MACHADO*; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR;
PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; VITOR SHIMANOE; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO
ABC MEDICAL SCHOOL, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Laparoscopic; radical nephrectomy; outcomes
Resumo:
Introduction: Laparoscopic radical nephrectomy has been indicated as a
gold standard treatment for T1b and T2 renal tumors in the USA and Europe.
Objectives: We describe our long term oncological result.
Methods: In 15 years, 130 patients with renal tumors lesser than 15 cm un-
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à Vaporização da próstata à laser KTP-120 W.
Para análise estatística usamos os programas SPSS versão 20.0 para Windows e Epi info versão 3.4.5.
Resultados: Foram avaliados 31 pacientes operados num Hospital Federal
do SUS, no período de abril de 2011 até maio de 2012. As variáveis foram
avaliados no pré-operatório (PO), no primeiro mês P.O (1PO) e terceiro mês
pós operatório (3PO).
Estudo urodinâmico: fluxometria-Qmax (mL/seg) (PO=7,1±3,6 e
(POimediato(i)=12,7±4,0 e/ou 1PO=12,8±3,5 e/ou 3PO=13,5±1,7
[p>0,124]) [p<0,001]), resíduos pós miccional (mL) (PO=84,6±79,5 e
(POimediato(i)=43,1±35,4 e/ou 1PO=30,8±33,6 e/ou 3PO=41,6±56,5
[p>0,250]) [p<0,005]), 1º desejo miccional (mL) (PO=150,7±60,9 e
3PO=165,5±45,7 [p=0,099]), contrações involuntárias (sim PO=32,3%
e 3PO=9,7% [p<0,001] / não PO=67,7% e 3PO 90,3% [p<0,001]) , perdas (sim PO=12,9% e 3PO=0% [p<0.001] / não PO=87,1% e 3PO=100%
[p=0,14]), capacidade cistométrica máxima (mL) (PO=439,4±117,8 e
3PO465,2=58,9± [p=0,128]), complacência (mL/cmH20) (PO=17,3±14,9 e
3PO=23,1±9,3 [p=0,011]), pressão de abertura (cmH20) (PO=71,9±29,3 e
3PO=29,2±11,1 [p<0,001]) e pressão/fluxo máximo (cmH20) (PO=55,1±17,4
e 3PO=36,3±13,5 [p<0,001]).
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COMPLICAÇÕES VASCULARES EM CIRURGIA PERCUTÂNEA - SÉRIE DE
CASOS
BRUNO MOREIRA MAPURUNGA*; DJALMA RIBEIRO COSTA; THIAGO LUÍS DA
PAZ SANTOS; RICARDO REGES DE OLIVEIRA MAIA; JOÃO BATISTA GADELHA
CERQUEIRA; LÚCIO FLÁVIO GONZAGA-SILVA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, FORTALEZA, CE, BRASIL.
Palavras-chave: Cirurgia percutânea; complicações vasculares; angioembolização

Conclusão
Nossos dados demonstram inicialmente, através da comparação de dados
urodinâmicos, que o uso do KTP laser é uma alternativa eficaz para o tratamento dos pacientes com hiperplasia prostática benigna.
____________________________________________________________________
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Resumo:
Introdução: o acesso percutâneo do trato urinário superior é bastante utilizado para o tratamento de doenças desse segmento. Embora complicações
como hematúria, febre, hematoma perirrenal sejam frequentes, as lesões de
estruturas vasculares são raras, ocorrendo em torno de 1% dos pacientes.
As lesões vasculares frequentemente resultam em fístulas arteriovenosas ou
pseudoaneurismas, as quais necessitam de tratamento. A angioembolização
é o tratamento de escolha, podendo atingir taxa de sucesso de até 94%.
Objetivo: Relatar o método diagnóstico e terapêutico utilizado em dois casos
de complicações vasculares de cirurgia percutânea. Materiais e métodos:
Realizou-se a análise de prontuário de dois pacientes que tiveram complicações vasculares após cirurgia renal percutânea em um hospital universitário.
O primeiro caso tratou-se de uma mulher de 55 anos com cálculo de 1,5
cm em cálice inferior do rim esquerdo, sendo submetida a nefrolitotomia
percutânea. Evoluiu no 5º dia pós-operatório (PO) com quadro de hematúria
macroscópica a qual cessou com tratamento expectante. No 15º PO evoluiu
com novo episódio de hematúria macroscópica, mais intenso e duradouro.
A paciente foi submetida a angiotomografia que visualizou uma fístula arteriovenosa consequente a lesão da artéria segmentar posterior-inferior
do rim esquerdo. O segundo caso refere-se a uma mulher de 39 anos com
neoplasia pélvica determinando compressão extrínseca do ureter direito e
hidronefrose grau IV, sendo submetida à nefrostomia percutânea com sonda
de Foley 16 French. A paciente evoluiu no 7º PO com dor importante em hipocôndrio direito e empachamento. À ultrassonografia evidenciou-se trajeto
trans-hepático da sonda. Durante a retirada da sonda, foi visualizado sangramento importante, em jato, pelo trajeto da nefrostomia, sendo a sonda
rapidamente reposicionada e o sangramento contido. A paciente foi submetida a angiotomografia que evidenciou lesão na artéria hepática direita
e sangramento ativo (tamponado pelo balão da sonda), com formação de
hematoma peri-hepático. Resultados: A primeira paciente foi submetida a
angioembolização seletiva com micromolas, obtendo rápida resolução do
quadro de hematúria. A segunda paciente foi submetida a embolização seletiva com Gelfoam, obtendo hemostasia satisfatória e boa evolução clínica.
Conclusões: Nos dois casos o método diagnóstico de escolha foi a angiotomografia. A angioembolização foi realizada com sucesso para o tratamento
das duas complicações vasculares.
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ROBOT-ASSISTED LAPAROSCOPIC ILEAL URETER: A COMPLETELY INTRACORPOREAL TECHNIQUE
LUIS FELIPE CELIA BRANDÃO*; HUMBERTO LAYDNER; RICCARDO AUTORINO;
DINESH SAMARASEKERA; JIHAD KAOUK; ROBERT STEIN
CLEVELAND CLINIC, CLEVELAND, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Ileal ureter; interposition; robot-assisted
Resumo:
Introduction: The use of small bowel for ureteral substitution was first described for open surgery in 1959 and proved to be a viable option with good
long term outcomes in well selected patients. The first laparoscopic case
was reported in 2000, proving the feasibility of the procedure in a minimally
invasive fashion by duplicating the principles of open surgery. More recently,
the procedure was shown to be feasible by using a LESS approach. Robotic applications in urologic surgery are expanding worldwide, given the
unique features of the robotic platform, which facilitates more advanced laparoscopic procedures, especially those where extensive suturing is needed.
Herein, we report a case of robotic ileal ureter and thoroughly describe our
technique for this complex minimally invasive procedure. Objective: to describe a completely intracorporeal robot assisted laparoscopic ileal ureter
technique. Case Description: A 50 year-old gentleman with a history of right
renal stones underwent multiple right ureteroscopies for stones management
and thereafter developed two proximal ureteral strictures, of 5 mm, and one
distal to the ureteropelvic junction measuring 3 mm. Preoperative creatinine
was 1.12 mg/dL, with an eGFR >60ml/min/1.73m2. Renal scan showed excellent preserved function (44.2%-Right and 55.8%-Left). The treatment options were discussed and the patient elected to undergo a robotic ileal ureter
interposition. Results: Total operative time was 7h and the estimated blood
loss was about 50 mL. The patient progressed to regular diet on postoperative day 4 without any problem and was discharged without perioperative
complications. On the postoperative day 12, a cystogram demonstrated no
extravasation and the Foley catheter was removed. At 1 month follow up,
renal scan showed the left kidney contributing with 60.1% and the right kidney 39.9% of total renal function. At 2 years follow up, his serum creatinine
was 1.14 and estimated GFR was still > 60ml/min/1.73m2. CONCLUSION:
Robot-assisted laparaoscopic ileal ureter with a completely intracorporeal
technique is feasible and appears to be safe. A larger number of procedures
using this technique and longer follow up are needed to further define its role
in the treatment of severe ureteral strictures.
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AVALIAÇÃO URODINÂMICA PRÉ E PÓS-OPERATÓRIA DOS PACIENTES
COM HPB SUBMETIDOS A VAPORIZAÇÃO À LASER DA PRÓSTATA, UTILIZANDO O KTP (POTASSIUM-TITANYL-PHOSPHATE).
MAURO POGGIALI GASPARONI JÚNIOR*; OSEI AKUAMOA JÚNIOR; FELIPE VAZ
LIMA; HÉLIO ASSUNÇÃO GOUVEIA; JOSÉ ANACLETO DUTRA RESENDE JUNIOR;
TOMÁS ACCIOLY SOUZA
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Ktp laser; hiperplasia prostática da próstata; estudo
urodinâmico
Resumo:
Introdução: O uso do laser KTP (potassium-titanyl-phosphate) é uma alternativa atrativa para o tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB).
Objetivo: Comparar os dados urodinâmicos do pré e pós-operatório (3 meses) dos pacientes submetidos a Vaporização da próstata à laser KTP-120
W.
Materiais e Métodos: Neste estudo de coorte prospectivo, comparamos os
dados do estudo urodinâmico dos pacientes, inseridos no SUS, submetidos
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de atividades físicas em academias e estúdios de Pilates cadastradas na
prefeitura da cidade de Juiz de Fora. Este foi realizado após autorização pelo
CEP/UFJF. Foram encontrados 147 centros, porém, 59 não preencheram os
critérios de inclusão. Com base nestes, a população de Pilates foi de 1028
(35,4 + 27,3), e as demais atividades físicas foram de 9826 (200,5 + 167,3).
O tamanho amostral mínimo calculado foi de 362 mulheres. Primeiramente,
foram sorteados aleatoriamente 20 centros. Em seguida, foi realizado um
sorteio aleatório das voluntárias e feita uma coleta proporcional em cada
centro. Aplicou-se o TCLE e os questionários individualmente. Para avaliação da IU utilizou-se o questionário ICIQ-SF, validado para a língua portuguesa. RESULTADOS: A prevalência de IU foi 23,9%. Quando estratificado
por idade, tal prevalência foi de 41,4% (18 a 30 anos); 44,3% (31 a 60 anos)
e 14,3% (> que 61 anos). A prevalência de IU na musculação foi 61,4%; corrida em Esteira elétrica 51,4%; Caminhada 44,3%, Danças 37,1%; Jumpee
28,6%; Bicicleta ergométrica 24,3% e o Pilates 20,0%. Em Mulheres de 18
a 30 anos o Pilates foi à atividade física que apresentou a menor prevalência
de IU (<1%). Em contrapartida, a corrida em esteira elétrica foi à atividade
física que teve a maior prevalência (71,4%), seguida pelo Jumpee (65%).
CONCLUSÃO: A prevalência de IU foi alta em mulheres abaixo de 60 anos
(> 40%). Embora ainda não tenham sido realizados testes estatísticos para
evidenciar se os achados foram significantes, parece que o método pilates
é a atividade física que menos se associou com a IU, principalmente em
mulheres mais jovens (18 a 30 anos).

[507]

PAPILOMA DE BEXIGA EM MENINO DE 6 ANOS: RELATO DE CASO
MARCELO LANGER WROCLAWSKI*; ARIÊ CARNEIRO; RENEE ZON FILIPPI; DOUGLAS OTTO VERNDI; SIDNEY GLINA
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO, SP, BRASIL; .
Palavras-chave: Tumor de bexiga; papiloma; ressecção trans uretral
Resumo:
INTRODUÇÃO: Neoplasias uroteliais são extremamente raras em indivíduos
com menos de 20 anos de idade, sendo descritos menos de 30 casos na
literatura mundial. Destes, há apenas 02 relatos de papiloma vesical. OBJETIVO: Nosso objetivo é relatar um caso de papiloma vesical benigno em
um menino de 06 anos de idade, tratado por ressecção trans-uretral, sem
evidência de recidiva da doença. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, de 06 anos de idade, deu entrada no pronto-socorro com queixa de
hematúria macroscópica total, indolor e sem coágulos há 04 horas. A criança
não apresentava comorbidades, nem fazia uso de medicações. Não havia
alteração hemodinâmica e a ultrassonografia identificou rins normais, sem
litíase, e bexiga com boa repleção, apresentando imagem vegetante de 4,2 x
5,0 x 1,8 cm no seu interior, com pedículo vascular na parede vesical inferior
esquerda, adjacente ao meato ureteral ipsilateral. O paciente foi então submetido à cistoscopia, que confirmou o achado ultrassonográfico e ressecção
trans-uretral da lesão. Não houve intercorrências e a evolução pós-operatória foi adequada. A análise anátomo-patológica microscópica da lesão
evidenciou uma neoplasia urotelial exofítica benigna, com papilas revestidas
por urotélio de arquitetura habitual, com até sete camadas de células sem
atipias e presença de delicado eixo fibrovascular com ocasionais macrófagos xantomatosos. Identificada também presença de células proeminentes
na superfície, algumas com vacuolização citoplasmática (“umbrella cells”)
e raras figuras de mitose na camada basal. O córion apresentava-se com
edema, células inflamatórias e ectasias vasculares. Tais achados condizem
com o diagnóstico de papiloma urotelial, sem evidência de malignidade. A
pesquisa de HPB por hibridização in situ resultou negativa. Atualmente, o
paciente está com 08 anos de idade e não há nenhum sinal de recidiva. DISCUSSÃO: Neoplasias uroteliais acometem crianças muito esporadicamente
e podem ser classificadas histológicamente em 3 tipos. O mais prevalente
é o de carcinoma urotelial maligno, seguido pela neoplasia papilar urotelial
com baixo potencial de malignidade (PUNLMP). O papiloma benigno, como
no caso acima relatado, é o tipo mais raro de neoplasia urotelial em crianças,
que por si só já é algo extremamente incomum.
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PODEMOS CONSIDERAR O PROGNÓSTICO DO TUMOR DE ÚRACO NO
BRASIL SEMELHANTE ÀS CASUÍSTICAS INTERNACIONAIS?
RAFAEL JOSE SOUZA*; ELAINE CRISTINA BRAGA XAVIER; EDUARDO VITOR DE
CASTRO; ALEXANDRE CESAR SANTOS; ELINEY FERREIRA FARIA; WESLEY JUSTINO MAGNABOSCO
HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS, BARRETOS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor de úraco; prognóstico; brasil
Resumo:
Introdução: O tumor (TU) de úraco é uma neoplasia rara e em geral agressiva
que acomete a bexiga. O conhecimento que temos sobre essa patologia é
obtido por séries de casos, devido à raridade da doença. As maiores séries
internacionais demonstram uma sobrevida câncer específica de 49 a 87%
em 5 anos. Porém, não sabemos se essas informações são válidas para os
pacientes brasileiros.
Objetivos: Relatar uma série de casos brasileira de TU de úraco.
Métodos: Foram revisados, retrospectivamente, os prontuários de 5 pacientes com TU úraco tratados no Hospital de Câncer de Barretos (hospital
que atende exclusivamente pelo sistema público de saúde), no período de
2008 a 2012.
Resultados: A idade média foi de 43,25 (27-76) anos, 4 eram homens e 1
mulher e todos sem comorbidades associadas. O quadro clínico foi de hematúria em todos os pacientes, dor abdominal em 3, disúria em 2 e massa
palpável em 1 paciente. A cistoscopia demonstrou massa vegetante em cúpula vesical, que foi confirmada pela tomografia, estendendo-se em região
anterior do abdome até região peri-umbilical. Todos os pacientes apresentaram-se com doença localmente avançada e 2 já tinham doença metastática.
4 foram submetidos a cistectomia parcial e 1 apenas a Ressecção Transuretral da massa vesical para paliar sintomas (já tinha doença clinicamente
metastática). 4 deles foram submetidos a quimioterapia. O tempo médio de
seguimento foi de 13,6m (6-24m). 3 de 5 pacientes foram a óbito em um
tempo médio de 12,6m (11-15m) e outro teve recidiva, mas ainda está vivo
após a quimioterapia, com 24m de seguimento. Apenas 1 destes não apresentou recidiva (porém está sendo acompanhado a apenas há 6 meses após
o tratamento).
Conclusão: O estadiamento clínico e a evolução dos pacientes com TU de
úraco no sistema público do Brasil é mais desfavorável do que a das séries
internacionais.
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PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ESTÚDIOS DE PILATES E ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO DA CIDADE DE JUIZ DE FORA: RESULTADOS
PRELIMINARES
DNYSON FERNANDES FERREIRA*; ANDRÉ AVARESE FIGUEIREDO; JOSÉ MURILLO BASTOS NETTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; exercício físico; urologia
Resumo:
INTRODUÇÃO: O Pilates é uma atividade física que foca na estabilização
lombopélvica, ativação perineal, e respiração. Há estudos que relatam aumento da força dos músculos perineais após sua utilização. Em contrapartida, a maioria das atividades físicas, principalmente, as de alta intensidade
ocasiona fadiga dos músculos perineais podendo levar a incontinência
urinária (IU). OBJETIVO: Avaliar a prevalência de IU em mulheres praticantes
de Pilates e de outras atividades físicas praticadas em estúdios de Pilates e
academias de musculação, e demonstrar qual é a aividade física que menos
se associa com a IU. MÉTODOS: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, do tipo prevalência, em que, foram avaliadas mulheres praticantes
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pela técnica transumbelical é extremamente complexa devido a distancia
até o órgão, dificuldade de retração de estruturas e angulação muito aguda
dos instrumentos.
Objetivos: Apresentamos nossa experiência inicial com o acesso extraperitoneal em posição prona com uma única incisão de 2 cm.
Métodos: Incluímos 5 casos de pacientes (3 a direita e 2 a esquerda) com
lesão de adrenal < 3cm com indicação de cirurgia. O paciente era posicionado em decúbito ventral e um acesso inicial de 2 cm na extremidade da 12
costela foi realizada para implantação do dispositivo de portal único. A identificação da adrenal e dos paramentros anatômicos ocorre entre os arcos
costais superiomente e o rim ínfero-distalmente utilizando 1 trocarte para
óptica e 1 trocarte para o bisturi ultrassonico. Vasos maiores eram clipados
com clipe de polímero de 5 mm. A peça era retirada em saco pela incisão
inicial.
Resultados: O tempo operatório médio foi de 170 min, sangramento médio
de 80 ml e a estadia hospitalar média de 18h. Não houveram complicações
e em 2 casos foi necessário trocarte adicional de 3 mm para aspiração ou
melhor exposição.
Conclusões: Adrenalectomia com portal único através de acesso extraperitoneal posterior é segura e efetiva para ressecção de lesões menores do
que 3cm. O acesso utilizado tem como vantagens uma maior proximidade
da glândula e uma menor necessidade de retração de estruturas, o que é
extremamente atrativo para LESS.
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ESTUDO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO, UNI-CEGO, COMPARANDO O
USO DE TIOCOLCHICINA E VERAPAMIL INJETADOS INTRAPLACA NA
DOENÇA DE PEYRONIE.
LEANDRO MAURICIO PIRES*; IDERPOL LEONARDO TOSCANO JUNIOR; MARCUS VINICIUS MAIA REZENDE; LUIZ FIGUEIREDO MELLO; DANIEL LUIZ PAULILLO; SIDNEY GLINA
HOSPITAL IPIRANGA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Doença de peyronie; verapamil; tiocolchicina
Resumo:
Introdução: A doença de Peyronie (DP) é uma doença do tecido cartilaginoso
que cursa com fibrose da túnica albugínea, levando a curvatura peniana e a
dificuldade de penetração. Sua prevalência é de cerca de 9% da população,
sendo mais comum entre quarta e sexta décadas de vida. A etiopatogenia
ainda é pouco conhecida e a etiologia mais aceita é a de microtraumas durante relação sexual. O tratamento conservador na fase aguda da doença
inclui medicações via oral e aplicações intra-placa, com variadas taxas de
sucesso.
Objetivo: Comparar a resposta ao tratamento com Tiocolchicina ou Verapamil injetados intraplaca em pacientes com DP, em relação a melhora da
curvatura peniana, da função sexual e do tamanho da placa.
Métodos: Estudo prospectivo, uni-cego, randomizado com 25 pacientes que receberam injeção intraplaca de Tiocolchicina ou Verapamil, entre
06/2008 e 09/2012. Pacientes incluídos apresentavam DP com até 18 meses
de evolução. Foram excluídos casos tratados há menos de 3 meses, com
história de trauma ou cirurgia prévia para DP. A medicação foi aplicada em
7 visitas semanais. Parâmetros avaliados: IIEF para função erétil; medida da
curvatura através de fotos e do tamanho da placa com Ultrassom
Resultados: Foram randomizados 25 pacientes: 13 receberam tiocolchicina
e 12 verapamil. Em relação à curvatura, a média foi de 46,7° antes da tiocolchicina e 36,2° após (p=0,019). No grupo do verapamil a média foi de 50,4°
antes e 42,08° após tratamento (p=0,012). A curvatura melhorou em 69%
dos casos tratados com tiocolchicina e em 66% daqueles que receberam
verapamil, e manteve se estável em 23% e 33%, respectivamente. Em relação à função sexual, com tiocolchicina teve se aumento médio do IIEF de
16,69 para 20,85 (p=0,23). No grupo do verapamil, houve piora do IIEF, com
média de 17,50 para 16,25 pontos (p=0,58). Sobre a placa, 61% daqueles
tratados com tiocolchicina tiveram redução do tamanho, 15% mantiveram
estáveis e 23% pioraram. Com verapamil, 8% tiveram diminuição da placa,
enquanto 83% mantiveram estável. Não foi evidenciado nenhum efeito adverso relacionado à tiocolchicina.
Conclusões: O uso da tiocolchicina na DP mostrou melhora da curvatura,
aumento do IEEF e diminuição do tamanho da placa. Tiocolchicina foi superior ao verapamil em relação à melhora do IEEF e a redução da placa, porém,
sem significância estatística. Tiocolchicina obteve resultado semelhante ao
verapamil quanto à curvatura. Não houve nesse estudo efeitos colaterais
significativos.
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EFEITOS DA CIRURGIA DE SLING NA SEXUALIDADE DE MULHERES NO
MENACME – ESTUDO PILOTO
MARIA CLAUDIA BICUDO FURST*; RODRIGO DAL MORO AMARANTE; FERNANDO KORKES; CARLOS ALBERTO BEZERRA; SIDNEY GLINA; ANTONIO CARLOS
LIMA POMPEO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; sling; disfunção sexual
Resumo:
Introdução: mulheres com quadro de incontinência urinária apresentam, em
média, entre 50 e 68% de disfunção sexual associada, fato com impacto
importante na qualidade de vida. Objetivos: estudo prospectivo que avalia
o efeito da cirurgia de sling para incontinência urinária de esforço, na sexualidade de mulheres no menacme e sexualmente ativas, comparando suas
variantes transobturatória (TOT) e retropúbica (RP). Métodos: entre janeiro e
setembro de 2012, foram incluídas 10 mulheres com atividade sexual regular,
não menopausadas e candidatas à cirurgia de sling; posteriormente randomizadas entre os procedimentos TOT e RP. Todas preencheram o questionário
FSFI (Female Sexual Function Index) validado para o português, no período
pré operatório e com 3 e 6 meses de seguimento pós cirúrgico. O grau de
satisfação pessoal relacionado à rotina sexual também foi observado. Exame
ginecológico foi realizado de forma padronizada, incluindo avaliação de prolapsos segundo o escore de POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification )
da Sociedade Internacional de Incontinência, além de estudo urodinâmico.
Pacientes com distopias genitais importantes, antecedente de radioterapia
pélvica e quadro neurológico associado foram excluídas do estudo. A liberação para intercurso sexual ocorreu após 1 mês e o seguimento incluiu os 6
meses de pós operatório. Resultados: procedimentos TOT e RP dividiram-se
de forma equitativa entre o total dos 10 slings. Os grupos foram homogênios
quanto à idade, paridade e ao índice de massa corpórea. Todas as pacientes apresentaram-se continentes ao fim do período. A média de pontos
relacionados ao questionário FSFI no pré operatório foi de 25,3 (±4,6), observando-se melhora siginificativa nos 3 [27,5(±5,2), p0,03, T student] e 6
meses pós cirúrgicos [28,2 (±4,8), p0,02, T student]. Não houve diferença
estatística entre os procedimentos TOT e RP. Conclusão: a cirurgia de sling
melhora significativamente a qualidade da vida sexual, independentemente
da técnica envolvida.
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ADRENALECTOMIA ENDOSCÓPICA RETROPERITONEAL POSTERIOR
COM PORTAL ÚNICO: EXPERIÊNCIA INICIAL DE 5 CASOS
CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO*; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; RENATO
MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; ALEXANDRE STIEVANO CARLOS; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO; MARCOS TOBIAS MACHADO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adrenalectomia; endoscópica; experiência
Resumo:
Introdução: Adrenalectomia laparoscópica com portal único é uma nova técnica, com pouca experiência relatada até o momento. A cirurgia realizada
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aferindo parametros operatórios e de evolução pós-operatoria.
Resultados: O tempo cirúrgico médio da cirurgia (A x L) foi de 125 X 180 min,
p=0,03, dias de sonda vesical (A:8,5 vs L:5 dias, p=0,04), dias de internação
(A:4,5 X L:2,2 dias, p=0,04), dias de irrigação (A:2,74 X L: 1,5 dias, p=0,06
), sangramento intra operatório (A:1000 X L: 530 ml, p=0,02), e necessidade
de transfusão (A:5/65 X L:0/15 casos, p=0,003). A necessidade de reoperação por sangramento ocorreu em 4/65 casos de cirurgia aberta e em 0/15
na cirurgia laparoscópica. As complicações pós-operatorias grupos foram
similares. Na análise do padrão miccional, não encontramos diferença significativa na média do IPSS pós operatório e na fluxometria entre os grupos.
Conclusões: A cirurgia laparoscópica é uma opção segura no tratamento
da HPB em próstatas maiores do que 80 gramas. Apresenta vantagens em
parâmetros perioperatorios, notadamente um menor sangramento e mais
rápida recuperação, com complicações e resultados de desobstrução semelhantes a cirurgia aberta.

ASSOCIAÇÃO DOS SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR COM O
VOLUME MÁXIMO DE OXIGÊNIO EM HOMENS COM 50 A 59 ANOS.
CHRISTIANO SILVA BRUM*; EDSON CAMPANA REZENDE; JORGE ROBERTO
PERROUT DE LIMA; ISAIAS CHAVES SANTOS; JOSÉ MURILLO BASTOS NETTO;
ANDRÉ AVARESE FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Luts; vo2max; naf
Resumo:
INTRODUÇÃO. Os sintomas do trato urinário inferior (LUTS) têm alta prevalência, ocorrendo em 50 % dos homens com mais de 50 anos e em 90%
após 80 anos e está associado à hiperplasia prostática benigna (HPB) em
50% das vezes. LUTS e HPB têm sido associados à síndrome metabólica,
a fatores de risco cardiovascular e ao baixo nível de atividade física, porém
estas associações não estão bem esclarecidas. A atividade física para ser
adequada deve gerar melhora da aptidão cardiorrespiratória, sendo esta
avaliada pelo volume máximo de oxigênio ( Vo2max). O objetivo deste trabalho é avaliar a associação do LUTS com Vo2max, flexibilidade, o nível de
atividade física e variáveis antropométricas em homens com 50 a 59 anos.
PACIENTES E MÉTODOS. Foi realizado um estudo caso-controle no qual o
LUTS foi considerado como o desfecho e o Vo2max, a flexibilidade, o nível
de atividade física e variáveis antropométricas como a exposição. Foram
avaliados 100 homens com idade entre 50 e 59 anos provenientes do ambulatório de especialidades clínicas do Hospital Universitário da Universidade
Federal de Juiz de Fora, sendo alocados 49 pacientes no grupo caso (com
LUTS) e 51 no grupo controle (sem LUTS). Protocolo experimental: anamnese, avaliação do nível de atividade física pelo Questionário Internacional
de Atividade Física, avaliação do LUTS pelo Questionário Internacional de
Sintomas Prostáticos, avaliação antropométrica com a medida do índice de
massa corpórea, relação cintura quadril e circunferência abdominal. Para
a avaliação do Vo2max foi realizado o Polar Fitness Test e, para a flexibilidade, foi utilizado o teste de Sentar e Alcançar. RESULTADOS: na análise
bi-variada foi identificada associação estatisticamente significativa do LUTS
com o nível de atividade física (OR = 0,37, IC95% = 0,16 a 0,84, p= 0,02);
com o Vo2max (OR = 0,206, IC95% = 0,086 a 0,495, p<0,001) e com a flexibilidade (OR = 0,309, IC95% = 0,130 a 0,337, p= 0,01). Porém, o modelo
multivariado adotado indicou que controlando o efeito da flexibilidade e do
nível de atividade física, o Vo2max foi a única variável associada de forma
estatisticamente significativa com o LUTS, com Odds ratio ajustada de 0,30
(IC95% = 0,105 a 0,875, p= 0,027). CONCLUSÃO: Homens com idade entre
50 a 59 anos com Vo2max adequado têm aproximadamente 70% a menos
de chance de desenvolver LUTS.
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SARCOMA INDIFERENCIADO DE BEXIGA – RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
RAFAEL RIBEIRO MORI*; ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR; LUIZ MARIO
GENTIL NETO; RODOLFO BORGES DOS REIS; ANDREY GARCIA ESTEVANATO;
JADER SALVIANO MACEDO
HC-FMRP-USP, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Sarcoma indiferenciado; câncer de bexiga; oncologia
Resumo:
OBJETIVO: Relatar o caso de um paciente do sexo masculino, de 74 anos,
portador de sarcoma indiferenciado de bexiga associada a adenocarcinoma
de próstata, submetido a tratamento cirúrgico com intuito curativo, e revisar
a literatura disponível.
APRESENTAÇÃO DO CASO: Paciente J.A.B.D.A., 74 anos, masculino, foi
encaminhado ao ambulatório de Clínica Médica do Hospital Estadual de
Américo Brasiliense, vinculado à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
da USP, com história de hematúria macroscópica de 10 dias de evolução.
Apresentava incontinência urinária associada. Antecedentes de HAS, IRC
não-dialítica e “cálculos na bexiga”, sem maiores detalhes. Negou tabagismo ou etilismo. Exame físico: regular estado geral, peso 47kg, IMC 18,59,
abdome plano e sem massas. Hidrocele à direita. Exames de imagem de
setembro/2011 (ultra-sonografia e tomografia) evidenciavam espessamento
das paredes vesicais, associada a divertículos e calcificações murais, e cálculos vesicais, bem como hidronefrose bilateral. Exames laboratoriais: insuficiência renal crônica (Cr 2,0), anemia crônica (Hb 10), desnutrição protéico
calórica (albumina 2,6), PSA 0,6. Foi internado e solicitado então avaliação
da Urologia e novos exames. Evoluiu com retenção urinária aguda, com necessidade de cistostomia supra-púbica em caráter emergencial. Novo US
evidenciou lesão vegetante parietal à esquerda. Submetido a RTU vesical,
com achado anátomo-patológico de neoplasia sólida indiferenciada de alto
grau, com imunohistoquímica compatível com sarcoma indiferenciado de
bexiga, negativa para marcadores musculares. Exames de imagem (radiografia de tórax e CT de abdome) sem evidências de metástases. Submetido
em julho/2012 a cistoprostatectomia radical com derivação urinária externa
(ureterostomia cutânea bilateral em estoma único) associada a linfadenectomia ilíaca bilateral e ressecção do trajeto da cistostomia. Laudo do anátomopatológico: sarcoma indiferenciado da bexiga, pT2N0Mx associado a adenocarcinoma de próstata Gleason 6 (3+3) pT2a, margens livres. O paciente
apresentou boa evolução, sem evidências de recidiva neoplásica após um
ano de seguimento, com manutenção estável da função renal e discreta melhora da desnutrição protéico-calórica.
CONCLUSÃO: O sarcoma indiferenciado de bexiga é de ocorrência rara e
de comportamento agressivo. O tratamento curativo baseia-se na cirurgia,
podendo obter bons resultados com a técnica cirúrgica adequada e tratamento multidisciplinar.
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COMPARAÇÃO ENTRE ADENOMECTOMIA ABERTA X LAPAROSCÓPICA
NO TRATAMENTO DA HPB
CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO*; ARIÊ CARNEIRO; PABLO ALOISIO LIMA
MATTOS; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; ANTONIO CARLOS
LIMA POMPEO; MARCOS TOBIAS MACHADO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adenomectomia; próstata; laparoscópica
Resumo:
Introdução: A adenomectomia aberta é o padrão de tratamento para cirurgia
em próstata maiores do que 80 gramas que apresentam obstrução infravesical . A técnica laparoscópica tem sido proposta como opção, com poucos
estudos comparativos com o padrão.
Objetivo: Comparar os resultados operatórios entre as técnicas aberta e
laparoscópica no tratamento da HPB.
Métodos: Comparamos 65 pacientes submetidos a cirurgia aberta com 15
submetidos a cirurgia laparoscópica( 10 trasvesicopsulares e 5 endovesicais)
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seguida de fertilização in vitro. Métodos: estudo transversal de casais submetidos a fertilização in vitro em uma clínica particular de Natal - RN. Os
dados foram coletados a partir da análise dos prontuários de pacientes que
se submeteram a punção testicular ou de epidídimo para coleta de espermatozóides, no perído de 2008 a 2012. Os mesmos foram tabelados em
planilha do Microsoft Excel 2010. Resultados: Do total de 19 punções realizadas, tivemos uma mediana de 3 embriões formados, média de 3,84,
variando entre 0 e 12 o seu número. Apenas 2 deles não apresentaram formação embrionária, o que corresponde a 10,5%. Dos indivíduos analisados, 10 tiveram a formação de embriões com porcentagem A (52,6%), com
média e mediana de 1. O número de indivíduos com porcentagem B foi de
13 (68,4%), com média de 2,26 embriões formados e mediana de 2. Apenas
6 indivíduos tiveram a formação de embriões com porcentagem C (31,6%).
Nenhum indivíduo apresentou porcentagem D. As punções realizadas no
epidídimo totalizaram 10 (52,6%) e no testículo, 9 (47,4%). Em relação à
qualidade embrionária, 3 punções realizadas no epidídimo tiveram como resultado 100% dos embriões com padrão tipo A e apenas 1 punção testicular
apresentou o mesmo resultado (p>0,05). Conclusões: as punções testicular
e do epidídimo são técnicas confiáveis de extração dos espermatozóides,
para a fertilização in vitro, visto que a média de embriões formados de uma
forma geral, foi expressiva. Portanto, a técnica tem utilidade no tratamento
da infertilidade, porém, em nosso serviço, não observamos diferença estatisticamente significativa de resultados entre os diferentes tipos de punção.

POSTER LIVRE

O ESTUDO DA EXPRESSÃO DOS MICRO RNA QUE CONTROLAM O RECEPTOR ANDROGÊNICO NO CÂNCER LOCALIZADO DE PRÓSTATA
KATIA RAMOS MOREIRA LEITE*; MANUEL GARCIA FLOREZ; SABRINA THALITA DOS REIS; NELSON GASPAR DIP JÚNIOR; DENIS REIS MORAIS; MIGUEL
SROUGI
FACULDADE DE MEDICINA DA USP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Microrna; receptor androgênico; câncer de próstata
Resumo:
Introdução: O câncer de próstata (CP) é o tumor mais comum no homem
e é dependente da atividade androgênica sendo o tratamento da doença
metastática baseado no bloqueio de sua sinalização. Os mecanismos de
resistência a castração são desconhecidos, sendo descritas amplificações
e mutações do receptor androgênico (RA). A exploração do papel dos micro
RNA neste contexto é inédita e pode apontar caminhos para o desenvolvimento de novas terapias para a doença avançada.
Objetivo: Nosso objetivo foi avaliar a expressão de miRNAs associados à
regulação do RA e correlacionar com parâmetros clínicos associados ao CP
e recidiva bioquímica.
MétodoS: Usando qRT-PCR estudamos a expressão de miRNA relacionados
ao controle de expressão de RA e os correlacionamos com escore de Gleason, estadiamento e PSA pré-operatório em pacientes tratados com prostatectomia radical. Também correlacionamos miRNA e RNAm de RA com
a evolução da doença, analisando a recidiva bioquímica (PSA>0,2 ng/mL)
em um período médio de acompanhamento de 45,9 meses. A casuística
conta com 83 pacientes com médias de idade de 62,9 anos, Gleason de 7,2,
PSA de 7,93 ng/mL. 42(50,6%) estadiados pT2. 24(28,9%) sofreram recidiva
bioquímica.
Resultados: A média de expressão de RA foi de 1,63, sendo superexpresso em 59%. Dos 9 micro RNAs estudados as médias de expressão foram
miR9=3,06, miR34a=0,76, miR34c=1,14, miR185=1,65, miR130a=1,9,
miR299=6,23, miR421=2,84, miR371=1,41, miR541=0,93. A análise univariada demonstrou maior expressão de miR371 em tumores órgão-confinados
(pT2)(p=0,009). Não demonstramos correlação entre a expressão dos demais
miRNA e do gene do RA e os fatores prognósticos ou recidiva bioquímica.
Conclusão: No CP localizado dos miRNA que tem como alvo AR apenas a
subexpressão de miR-371 relacionou-se com estádio pT3.
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LAPAROSCOPIC RENAL CRYOABLATION: ACUTE AND MID-TERM RENAL FUNCTIONAL OUTCOMES
ALEXANDRE POMPEO*1; RODRIGO DAL MORO AMARANTE2; DAVID SEHRT1;
WILSON MOLINA1; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO2; FERNANDO KIM1
1.DENVER HEALTH MEDICAL CENTER, UNIVERSITY OF COLORADO,
SCHOOL OF MEDICINE, DENVER, ESTADOS UNIDOS; 2.FACULDADE DE
MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cryoablation; renal masses; renal function
Resumo:
Introduction: laparoscopic renal cryoablation (LRC) remains a viable option
for the treatment of small peripheral renal masses. Purpose: to evaluate the
acute renal function after LRC in the treatment of small renal masses (SRM).
Methods: a multi-institutional retrospective analysis of patients undergoing
laparoscopic cryoablation between January 2002 and May 2012 was performed in 3 medical institutions. No interventional radiology percutaneous
renal cryoablation were available in these institutions. Serum creatinine (sCr)
and estimated glomerular filtration rate (eGFR) were obtained prior surgery
and at 6, 12, 18, 24 and yearly thereafter. Results: a total of 227 patients
were included. Average age was 65 years and median tumor size was 2.7
cm. Median follow up was 56.2 months. Laparoscopic renal cryoablation had
minimal impact on acute and mid-term renal function even in patients with
chronic renal insufficiency and solitary kidneys. Mean preoperative eGFR
was 84.4 ml/minute/1.73 m2 versus 81.7 ml/minute/1.73 m2 post-operatively. Moreover, patients with renal insufficiency and/or solitary kidneys (eGFR
less than 60 ml per minute per 1.73 m2) show insignificant changes of eGFR
after cryoablation. Five patients developed radiological recurrence after the
cryoablation; 3 patients had laparoscopic radical nephrectomy and 1 retreatment LRC for radiological recurrence but only one demonstrated pathological
recurrence. Post-operative complications included 9 intraoperative (4 splenic
capsule tear, 3 intestinal serosa tear due to adhesions, 1 renal artery bleeding
due to vascular clip dislodgement, 1 diaphragmatic injury, ) and 7 postoperative (3 urinary tract infection, 2 subcostal trocar site pain, 1 pulmonary
embolism and 1 pneumonia) complications classified by the Clavien system.
Conclusions: Laparoscopic renal cryoablation did not affect acute and midterm renal function for the treatment of small renal masses including chronic
insufficiency and solitary kidneys. Complications and oncological outcome
are comparable to other surgical therapy for small renal masses.
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DIFERENÇA NO PADRÃO DE QUALIDADE DOS EMBRIÕES FORMADOS
A PARTIR DE ESPERMATOZÓIDES DE PUNÇÃO TESTICULAR E DE
EPIDÍDIMO: EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
ANA CLÁUDIA MORAES MEDEIROS*; YULYANNA MOREIRA RODRIGUES; PAULA
ALVES DE FREITAS; ILANIA KALINE OLIVEIRA DA ROCHA; FÁBIO LUIS SOARES
DE MACEDO; JOSÉ HIPOLITO DANTAS
UFRN, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Infertilidade; punção testicular e de epidídimo; qualidade
embrionária
Resumo:
Introdução: Os avanços na medicina, permitiram a criação de embriões em
laboratório e essa inovação, revolucionou a reprodução humana, possibilitando a procriação de casais antes inférteis. A fertilização In Vitroconsiste
na técnica de fecundação extracorpórea, na qual o óvulo e espermatozóide
são coletados de seus doadores e a fecundação realizada em laboratório.
A extração dos espermatozóides é feita através da punção testicular ou do
epidídimo. Após a formação embrionária, o material é transferido para a cavidade uterina, propiciando a gravidez. Daí a importância dessas técnicas no
tratamento da infertilidade. Objetivos: avaliar e comparar a qualidade dos
embriões formados, após processo de punção testicular ou de epidídimo,
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teste axial em direções ortogonais, denominadas de longitudinal D1 e transversal D2). Após período de 7, 30 e 60 dias, as paredes abdominais foram
retiradas em bloco, com as telas, e as amostras frescas foram submetidas
a testes biomecânicos por aplicação uniaxial de força em tensiômetro até
avulsão da tela do leito receptor.
RESULTADOS:As análises basearam-se na carga máxima, deflexão até carga
máxima e rigidez até carga máxima. Foram observadas diferenças significativas entre as cargas máximas verificadas em cada grupo (F=32,07,p<0,001)
e ao longo do tempo (F=14,41,p<0,001). Não foram verificadas diferenças significativas entre os grupos quanto à deflexão até carga máxima
(F=0,52,p=0,607). No entanto, foram encontradas diferenças significativas da
deflexão até carga máxima ao longo do tempo (F=5,13,p=0,019). Observouse diferença significativa da rigidez entre os grupos (F=7,33,p=0,008) e ao
longo do tempo (F=5,27,p=0,019). Na análise realizada após 60 dias, a tela
com maior rigidez mecânica foi a de BP testada na direção D1, seguida da
tela AP e a menos rígida foi a BP testada na direção D2. CONCLUSÃO:Este
estudo concluiu que a resistência mecânica final de telas pode ser modulada
pelo seu trançamento, independentemente do seu peso. Tal propriedade
pode ser útil na confecção de próteses mais biocompatíveis para correção
de prolapsos vaginais acentuados.

COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS DE LINFADENECTOMIA INGUINAL
EM PACIENTE COM CÂNCER DE PÊNIS
ALUIZIO GONÇALVES DA FONSECA*; JOSE AUGUSTO SILVA DE ARAUJO PINTO;
JOÃO FREDERICO ALVES DE ANDRADE FILHO; MAURICIO ROBERTO RIBEIRO
GUIMARÃES; JOSE RICARDO TUMA DA PONTE; LECILDO LIRA BATISTA; EDINEY HOUAT DE SOUZA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Complicaçôes; pós-operatorias; linfadenectomia
Resumo:
INTRODUÇÃO: O câncer de pênis é uma neoplasia rara, que atinge aproximadamente 1/100.000 homens nos países desenvolvidos. Porém, alta incidência é observada em países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, sendo
mais prevalecente nas regiões Norte e Nordeste. Acomete, principalmente,
homens da terceira idade, independente da etnia.
OBJETIVO: Avaliar as complicações pós-operatórias de linfadenectomias
inguinais nos pacientes com câncer de pênis operados no Hospital Ophir
Loyola no período de julho/2007 a junho/2012
METODO: . Foi realizado um estudo retrospectivo de análise de 73 prontuários de pacientes com diagnóstico de câncer de pênis submetidos a linfadenectomia inguinal no HOL. Desses, foram excluídos 22 pacientes devido
preenchimento incompleto de prontuários ou perda de seguimento.
RESULTADOS: As complicações que mais recorrentes durante o período
estudado foram a ocorrência de linfocele (39,22%), deiscência da ferida operatória (29,41%), seroma (25,49%), linfedema (25,49%) e infecção de sítio
cirúrgico (21,49%). Ocorreu associação entre o grau de comprometimento
linfonodal regional (N) com a ocorrência de deiscência de ferida operatória e
a linfadenectomia paliativa esteve associada a maior ocorrência de complicações. Diabetes e tabagismo não estão associados a maior ocorrência de
complicações na população estudada.
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RELATO DE CASO: LEIOMIOSSARCOMA RENAL PRIMÁRIO
GUILHERME ANTONIO DA ROSA FALCÃO*; PAULO RICARDO MONTI; DIEGO AUGUSTO RIBEIRO DE LIMA; ANDRÉ LUIZ MENDES NOGUEIRA; ANDRÉ PEREIRA
CASTRO; GILSON JOSÉ DE LIMA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, UBERABA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Leiomiossarcoma renal; leiomioma renal; massa renal volumosa
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Dentre todos os tipos histológicos de tumores renais o leiomiossarcoma é responsável por uma pequena porção destes, constituindo
um tipo raro de neoplasia renal. Os estudos mais recentes sugerem que o
mesmo contribua com cerca de 1-2% de todos os tumores renais malignos
da idade adulta.
RELATO DE CASO: Reportamos o caso clínico de uma paciente do sexo
feminino de 39 anos de idade, sem comorbidades e que apresentava dor
lombar crônica atribuída a hérnia de disco de coluna lombar. Durante realização de tomografia computadorizada de coluna foi evidenciada grande massa
tumoral na topografia renal esquerda. Ao exame físico a paciente apresentava grande massa palpável e fixa no hipocôndrio esquerdo e estendendo-se
até a linha média. Realizada ressonância magnética nuclear que evidenciou
massa heterogênea no polo renal inferior esquerdo, ocupando toda a loja
renal, em íntimo contato com aorta e medindo 20 x 15 x 11 centímetros.
Submetida a biópsia renal guiada por ultrassonografia, cujo resultado anatomopatológico foi de neoplasia histologicamente benigna de células musculares lisas (leiomioma, angiomiolipoma), sendo improvável o diagnóstico de
leimomiosarcoma. A paciente foi submetida a procedimento cirúrgico pela
via convencional e foi realizada nefrectomia total esquerda, sendo que o conjunto pesava cerca de 2,5 quilogramas. Encaminhada a peça cirúrgica para
anatomopatológico cujo diagnóstico foi de leiomiosarcoma renal primário,
grau de malignidade II em III. Mantido acompanhamento ambulatorial, até o
momento sem demais intercorrências.
CONCLUSÃO: É importante ressaltar o fato de que a biópsia renal guiada
por ultrassonografia e seu resultado anatomopatológico podem contribuir
para um falso diagnóstico de massa renal benigna, portanto é importante
que se realize sempre correlação clínica bem como com os resultados de
exames de imagem para que não se conduza uma terapêutica insatisfatória,
principalmente em se tratando de massa renal com grande volume e em
pacientes jovens.
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ANÁLISE “IN VIVO” DAS PROPRIEDADES BIOMECÂNICAS DE TELAS
DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR DE ALTO PESO E BAIXO PESO
NA INTERFACE TELA-PAREDE ABDOMINAL DE RATAS ADULTAS.
FERNANDO LUÍS MAEDA*1; MIGUEL ANGEL BIGOZZI2; RODRIGO TEIXEIRA SINISCALCHI3; ALESSANDRO CORRÊA PRUDENTE DOS SANTOS1; INÁCIO MARIA
DAL FABBRO1; CASSIO LUÍS ZANETTINI RICCETTO1
1.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA; 3.FMIT, ITAJUBÁ, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Biomateriais; próteses; prolapso genital
Resumo:
INTRODUÇÃO:Resultados decepcionantes estão associados às técnicas
cirúrgicas tradicionais para tratamento de prolapso vaginais. Com o uso de
telas, há expectativa obter melhores resultados. Dada à elasticidade da vagina, é desejável que as próteses utilizadas para reparo dos prolapsos vaginais apresentem distensibilidade diversa em direções diferentes, para acomodação no intercurso sexual, diminuindo a dispareunia, sem comprometer
o suporte às vísceras. Nenhum estudo determinou o impacto da integração
tecidual sobre as características biomecânicas de telas de pesos e trançamentos diferentes. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar em modelo animal “in vivo” as propriedades biomecânicas de telas de polipropileno (PLP)
monofilamentar de alto peso (AP) e de baixo peso (BP) com trançamentos de
distensibilidades diferentes.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado estudo comparativo prospectivo, experimental, transversal, no qual foram operadas 45 ratas de idade e peso semelhantes, nas quais foram implantadas, de forma aleatória, telas de 32x32
mm, de PLP monofilamentar, de AP (62g/m2) e de BP (14g/m2) (visando
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de 59,06 ± 11,95 anos) e em fase de pós-menopausa. A avaliação foi realizada por meio de dinamometria vaginal para avaliação da força dos músculos do assoalho pélvico e eletromiografia de superfície para avaliação da
contratilidade diafragmática durante as fases respiratórias, obtendo a média
da coleta de três contrações voluntárias máximas. Resultados: Observouse diferença estatisticamente significativa ao correlacionar isoladamente
os achados de contratilidade diafragmática (p=<0,0001 e r=0,7090) e força
muscular de assoalho pélvico (p=0,0006 e r=0,5518) nas fases inspiratória e
expiratória; demonstrando que durante a fase inspiratória ocorreu aumento
da tensão perineal por conseqüente aumento da pressão intra abdominal; e
na fase expiratória, ocorreu o relaxamento do assoalho pélvico. Conclusão:
Comprovamos que a fase expiratória deve ser preconizada na realização
de intervenções que visem a prevenção e o tratamento das disfunções do
assoalho pélvico em populações semelhantes à deste estudo; uma vez que
protocolos de tratamento em fase inspiratória promovem aumento cumulativo da pressão intra-abdominal, favorecendo a sobrecarga no compartimento pélvico.
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RESULTADOS DA “URETROPLASTIA DE RESGATE” EM PACIENTES
SUBMETIDOS A URETROPLASTIA ANASTOMÓTICA EM URETRA BULBAR.
PABLO DIOGO ALVES*1; CLEMILDO PEREIRA JÚNIOR1; TÁCIO VIEIRA1; MAURICIO RUBINSTEIN1; IRINEU RUBINSTEIN1; ANDRE GUILHERME LAGRECA CAVALCANTI2
1.UNIRIO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.UNIRIO E HFCF, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Uretra; uretroplastia; anastomose
Resumo:
Introdução:A uretroplastia anastomótica (UA) está associada a execelentes
resultados a longo prazo, superiores a 90% na maioria das séries. Porém,
o manejo das falhas após este tipo de cirurgia é um assunto incomum na
literatura. O objetivo deste estudo é descrever a experiência com o manejo
cirúrgico the falhas da UA no tratamento de estenoses da uretra bulbar.
Material e Métodos: Os dados de 35 pacientes submetidos a uretroplastia após a falha de uma UA foram analisados retrospectivamente. Todas as
cirurgia foram realizadas pelo mesmo cirurgião entre janeiro de 2006 e junho
de 2012. O follow-up médio dos pacientes foi de 29,7 meses (variando de 12
a 67 meses). Estes pacientes foram acompanhados com a análise dos sintomas associada à realização de uma fluxometria (fluxo máximo > a 15 ml/s).
Os pacientes com suspeitos de recidiva foram submetidos a uma uretrografia/cistoscopia para a confirmação. O comprimento das estenoses variou de
1 a 4 cm (media de 2,5 cm).
Resultados:31(88,6%) foram tratados com um único procedimento e 4
(11,4%) com procedimentos em estágios múltiplos com enxerto de mucosa
oral (EMO). Em 7/31 (22,6%) uma nova UA foi realizada e em 24/31 (77,4,%)
uma uretroplastia com substituição tecidual utilizando EMO foi realizada,
com diferentes técnicas: ventral (5), dorsal (9), UA com aumento (7) e duplo
enxerto (3). A Taxa de sucesso foi de 80% (28 pacientes), com 7 falhas. Disfunção erétil foi observada em 5 pacientes (14,3%) e disfunção ejaculatória
em 8 (22,8%).
Conclusões:Boas taxas de sucesso podem ser esperadas para uma uretroplastia após uma UA prévia. O uso de uma diversidade de técnicas ,selecionadas para cada caso, baseado em decisões pré e trans-operatórias
é fundamental.
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USO DE ENXERTO DE DACRON EM CORPO CAVERNOSO EM PACIENTE
COM ESTENOSE DE CORPO CAVERNOSO
GUSTAVO BALDINO NABINGER*; BRASIL SILVA NETO; PATRIC MACHADO TAVARES; VINICIUS RUBIN; BERNARDO DA SILVA MOREIRA; NELSON SIVONEI DA
SILVA BATEZINI
HCPA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Enxerto; corpo cavernoso; priapismo
Resumo:
O priapismo isquêmico é uma emergência e tem dentre seus fatores de risco
a anemia falciforme. Se não tratado nas primeiras 24h, o risco de impotência
é quase 100%
Apresentamos neste relato de caso, um homem de 39 anos com anemia
falciforme que chegou à emergência em outubro de 2003 devido a priapismo isquêmico com mais de 36h de evolução. Submetido a drenagem de
corpos cavernosos com melhora do quadro agudo, mas com desenvolvimento posterior de disfunção sexual refratária ao tratamento medicamentoso.
Submetido a colocação de prótese peniana semi-rígida em abril de 2004, e
apresentou extrusão da haste direita em agosto do mesmo ano. Realizadas
4 novas cirurgias para recolocação de prótese peniana, todas com extrusão
da haste direita. Entretanto todas as cirurgias tinham descrição de fibrose
de corpo cavernoso proximal e distal direito e distal esquerdo, fazendo com
que a haste não atingisse a glande não dando sustentação a mesma e impedindo o paciente de manter relação sexual satisfatória. Prosposta nova
cirurgia para tentativa de nova colocação de prótese peniana com enxerto de
Dacron para ampliação de corpo cavernoso distal, a fim de atingir a glande.
Realizado desenluvamento do pênis, liberados corpos cavernosos da uretra. Aberto corpo cavernoso direito, com retirada da prótese (10Fr e 15cm
de comprimento). Identificada área estenótica não passível de dilatação em
corpo cavernoso distal. Optado pela abertura ventral do corpo cavernoso
e colocação de enxerto de Dacron suturado à área estenótica distal como
enxertia. Colocada nova prótese peniana com 18cm de comprimento e 11Fr.
Mesmo procedimento à esquerda (prótese anterior com 21cm e 10Fr passou
para 24cm e 11Fr). Foram recobertos os enxertos com 2 planos de dartos
em jaqueta. Ao final do procedimento se palpavam as hastes em posição adequada na glande. Paciente teve boa evolução pós-operatória com mínima
epidermiólise em região ventral do pênis, a qual foi debridada ambulatorialmente
Em revisão realizada no Pubmed encontramos uso de enxerto de Dacron
para pacientes com Doença de Peyronie sem intercorrências, assim como
uso de derme. A substituição ao corpo cavernoso por PTFE em cães foi
publicado em outro estudo, sem apresentar complicações
Optamos pela enxertia com Dacron do corpo cavernoso distal neste paciente devido aos múltiplos procedimentos prévios, devido a maior resistência
do Dacron em relação às demais opções. Com 2 meses de pós-operatório o
paciente foi liberado para manter relação sexual
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EM QUE FASE RESPIRATÓRIA DEVEM SER REALIZADAS INTERVENÇÕES PREVENTIVAS E DE TRATAMENTO DAS DISFUNÇÕES DO ASSOALHO PÉLVICO?
NATHALIA RIBEIRO BERDU*; JÉSSICA ABREU PIRES; NATALIA MIGUEL MARTINHO; ADRIANA ARRUDA PICCINI; SIMONE BOTELHO; CARMÉLIA JACÓ ROCHA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL, ALFENAS, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Assoalho pélvico; respiração; diafragma
Resumo:
Introdução: O diafragma torácico é o principal músculo respiratório que separa a cavidade torácica da abdominal e, junto com os músculos abdominais,
lombares e do assoalho pélvico, forma a “casa de força” do corpo, com a
função de estabilizar a coluna vertebral e controlar a pressão intra-abdominal. Este músculo é sempre solicitado em contração, devido a sua função
enquanto músculo inspiratório, o que poderá resultar em seu encurtamento,
incapacidade de relaxamento e uma tendência a fixar-se na posição de inspiração, podendo determinar um déficit expiratório e aumento da pressão
intra-abdominal que, em situações de desequilíbrio muscular, pode desencadear adaptações compensatórias sobre o cóccix e os músculos do
assoalho pélvico. Dessa forma, devido à estreita relação entre o diafragma
e os músculos do assoalho pélvico, infere-se que a dinâmica respiratória
pode influenciar a atividade funcional do assoalho pélvico. Objetivos: Avaliar
a ação muscular do assoalho pélvico nas fases respiratórias. Método: Participaram do estudo 35 mulheres com idade a partir de 50 anos (idade média

202
202

PÔSTER LIVRE
[540]

acumulada pela equipe multidisciplinar, em 15 anos de funcionamento com 105
procedimentos cirúrgicos e abrangiu quase 500 pacientes transexuais.
METODOS:Os pacientes foram avaliados no período de 2 anos através de
uma equipe multidisciplinar composta por urologista, psicólogo, psiquiatra,
endocrinologista, assistente social e advogado de acordo com as exigências do CFM .Após este período de acompamento semanal, quinzenal e
mensal, os pacientes que completaram os 2 anos de seguimento e foram
considerados transexuais, eram então autorizados a realizar a cirurgia.
RESULTADOS:Os resultados dos 105 casos operados, tiveram vários tipos
de avaliações, que serão demonstrados através da técnica cirúrgica, índice
de satisfação, ect. A maioria das operadas necessitaram efetuar pequenos ajustes na genitália externa de caracter estético com anestesia local.
CONCLUSAO:Os 105 casos apesentaram resultados satisfatórios, tanto
para equipe medica como para os transexuais operados através do questionário de índice de satisfação como modelo de resposta.Não foi evidenciado nenhum arrependimento.

COMPARAÇÃO ENTRE DOIS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO: PALPAÇÃO DIGITAL E DINAMOMETRIA
VAGINAL
NATALIA MIGUEL MARTINHO*1; MARILIA ANDRADE1; MICHELE OLIVEIRA MIGUEL1; NATHALIA RIBEIRO BERDU1; VALÉRIA REGINA SILVA2; SIMONE BOTELHO1
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL, ALFENAS, MG, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP, CAMPINAS,
SP, BRASIL.
Palavras-chave: Assoalho pélvico; dinamometria; palpação digital
Resumo:
Introdução: Na prática em fisioterapia uroginecológica é comum a avaliação dos músculos do assoalho pélvico a fim de investigar a funcionalidade
desse grupo muscular e evoluir na conduta conservadora das disfunções
do assoalho pélvico feminino. Esta avaliação pode ser realizada de diversas
formas: por palpação digital, cones vaginais, perineometria, eletromiografia
e ultrassonografia. A palpação digital é um método amplamente utilizado na
prática clínica devido sua rapidez e baixo custo e vem sendo comparado a
outras técnicas a fim de avaliar sua confiabilidade. Um método recente que
vem sendo discutido na literatura científica é a avaliação por sensor endovaginal equipado com célula de carga – dinamômetro vaginal. Este equipamento apresenta internamente strain gauges (extensiômetros) que registram
a força gerada pelos músculos do assoalho pélvico em kilograma/força (Kgf)
ou em Newton (N). Objetivo: Investigar se existe relação entre dois métodos
de avaliação dos músculos do assoalho pélvico: palpação digital e dinamometria vaginal. Método: Participaram do estudo 45 mulheres com idade entre
19 a 81 anos (idade média de 52,49 ± 18,22 anos). Após assinarem o termo
de consentimento livre e esclarecido, foi realizada a avaliação dos músculos
do assoalho pélvico por palpação digital, graduada pela Escala Modificada
de Oxford, e por dinamometria vaginal, obtendo a média da coleta de três
contrações voluntárias máxima. Para análise estatística, foi utilizado o teste
de correlação de Spearman, com nível de significância de 0,05. Resultados: Como resultado, foi observado correlação extremamente significativa
(p<0,0001 e r=0,5897) entre a avaliação dos músculos do assoalho pélvico
por dinamometria vaginal e por palpação digital. Conclusão: Conclui-se que
a utilização do dinamômetro vaginal como instrumento de avaliação dos
músculos do assoalho pélvico feminino pode ser considerado como um método eficaz para quantificar a força dos músculos do assoalho pélvico e que
equivale à avaliação subjetiva realizada pela palpação digital.
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ROBOT-ASSISTED RADICAL PROSTATECTOMY: A NOVEL TECHNIQUE
WITH CURRENT RESULTS
RACHEL BARBEDO PEDROSA*; GUSTAVO MARCONI CAETANO MARTINS; BORUT GUBINA; MARCO ODERDA; MARIANGELA MANCINI; RICHARD GATON
CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, BORDEAUX, FRANÇA.
Palavras-chave: Prostatectomy robot assisted; lateral technique; neurovascular preservation
Resumo:
Introduction: Robot-Assisted Radical Prostatectomy is nowadays more and
more performed in the best oncological centers. In this way, a few techniques
are known, with median and good results. In Surgery’s History, surgeons
have always been refining old techniques to improve functional results, as
we try to do here. Objective: To describe a new technique to perform RobotAssisted Radical Prostatectomy (RARP) and show its goods results. Materials and methods: This is a prospective study, with 19 male patients operated
from October 2012 to December 2012 from prostate adenocarcinoma with
robot assistance. Results: We operated on 19 male patients with a lateral approach, with an average age of 63 years (53-70). Patients aspects were: average preoperative PSA 6,12 ng/dl (3-10,4 ng/dl), and average 40 grams prostate’s weight. 58% of them were in intermediate risk classification against
42% in low risk. 63% had 3+3 Gleason score, 26% Gleason 3+4 e 11% with
4+3 preoperatively. All the patients had MRI preoperatively. In our study we
identified the following parameters: average operating time 120 minutes (50170), average blood loss of 128,94 ml (0-400), without any blood transfusion
and average hospitalization time of 2,2 days (1-4). We encountered the following functional results: more than 90% of patients with good continence
(less 2 pads/day) and more de 80% of sexual function as good as before
surgery. The postoperative Gleason score was 3+3 in 32% of patients, 3+4 in
40% of them, 4+3, 4+4 e 3+5 in 5%, 5% e 5% respectively. We found positive margins in 5 cases, with average 0,34 mm (0-2mm).Statistical analysis:
At the time of application we are in process of completing the analysis and it
will be presented at the congress. Discussion: We do a right side approach,
with a maximum conservation of lateral neurovascular bundles and posterior
nerves. Santorini complex is not violated as well. This allows an excellent
recovery of urinary continance and sexual function. We will be able to show
this with drawings and videos. Conclusion: This new technique had really
good functional results, compared and even better with those in the literature. In the other hand, oncological aspects were appropriately respected.
Afterwards, we found in here a really nice way to preserve quality of patient’s
life, without put them into oncological risk.
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RESULTADOS 105 CASOS DE TRANSGENITALIZACAO
CARLOS ABIB CURY*; ORLANDO CONSTANTINI MESQUITA; VICTOR MIYAKUSHI;
EDUARDO MACIEL NARVAES
FAMERP, S. J. DO RIO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Transexuais; transgenitalizacao; reconstrutora
Resumo:
INTRODUCAO:A cirurgia transexual, foi introduzida no Brasil a partir de 1997
atravez da portaria 2482 do Conselho Federal de Medicina (CFM) que, a instituiu inicialmente nos hospitais de ensino e, depois por outras portarias deixou de ser experimental de masculino para feminino, permenecendo como
tal apenas de feminino para masculino.Atualmente no Brasil, a cirurgia já e
oficialmente autorizada pelo SUS nos estados de RS, SP, GO e RJ.São Jose
do Rio Preto/SP através do seu serviço de Urologia, foi pioneiro no Brasil a
realiza-la oficialmente.
OBJETIVOS:O objetivo deste trabalho e demonstrar o resultado da experiência
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avaliação dos músculos do assoalho pélvico (MAP) baseou-se na palpação
digital e dinamometria vaginal, obtendo a média da coleta de três contrações voluntárias máximas. Os sintomas uroginecológicos foram avaliados
por meio dos questionários validados: International Consultation on Incontinence Questionnaire – Overactive Bladder (ICIQ-OAB), International Consultation on Incontinence Questionnaire Urinary Incontinence - Short Form
(ICIQ UI-SF) e Índice de Função Sexual Feminina (IFSF). Foi utilizado o teste
Kolmogorov-Smirnov para análise da normalidade e os testes de Pearson ou
Spearman para a análise correlacional, com nível de significância de 5%. Resultados: Em relação aos sintomas uroginecológicos, 70,59% (n=24) relataram sintomas de perda de urina e pela análise dos questionários, observouse forte correlação entre os questionários ICIQ-OAB e ICIQ-SF (r=0,5403).
50% (n=17) relataram atividade sexual presente e de acordo com a análise
do IFSF, foi observada presença de disfunção sexual entre as participantes,
caracterizada por desejo e excitação sexual hipoativa, lubrificação diminuída
e presença de dor/desconforto; sendo que a satisfação sexual apresentou
correlação significativa (p=0,0493 e r=0,3398) com a palpação digital. Na
avaliação da contratilidade dos MAP, por meio da palpação digital, observou-se que a maioria das participantes apresentou graduação 2 (n=13), bem
como graduação 0 (n=1), 1 (n=4), 3 (n=12), 4 (n=3) e 5(n=1). Pela avaliação
da dinamometria vaginal, obteve-se força média de 3,11 ± 2,15 Newton, e foi
encontrado forte correlação entre a palpação digital e dinamometria vaginal
(p=0,0003 e r=0,5776), mas não foi observado correlação estatisticamente
significativa entre os achados de avaliação do AP com os sintomas uroginecológicos. Conclusões: Verificou-se presença de sintomas de incontinência
urinária mista e disfunção sexual na maioria das participantes; bem como foi
possível avaliar a função da musculatura de AP. No entanto, não foi encontrada correlação significativa entre os sintomas e a avaliação do AP, provavelmente devido ao número reduzido da amostra; necessitando de pesquisas
futuras para esclarecer tal correlação.
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SUNITINIBE EM PACIENTES COM CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS
METASTÁTICO: EXPERIÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
FRANZ SANTOS CAMPOS*; DANIEL HERCHENHORN; TOMÁS REINERT; BERNARDO LINDENBERG NOBREGA; FELIPE MONNERAT LOTT; ANTONIO ORNELLAS SOUZA
INCA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Carcinoma renal; sunitinibe; tumor metastático
Resumo:
Introdução: Sunitinib é um inibidor de múltiplas tironsina-quinases. Evidências científicas demonstram que sua utilização no tratamento do Carcinoma
de Células Renais Metastático (CCRm) resulta em aumento da sobrevida
livre de doença.
Objetivo : Este estudo retrospectivo foi realizado para acessar os perfis de
eficácia e toxicidade da droga em um grupo não selecionado de pacientes
portadores de CCRm tratados no INCa.
Método: Entre Julho de 2010 e junho de 2013, os prontuários de 46 pacientes portadores de CCRm foram revisados retrospectivamente. Todos os
pacientes receberam tratamento baseado em ciclos repetidos de 6 semanas
de sunitinib 50 mg/dia, nos esquemas 4:2 ou 2:1. Após estratificação de
risco (MSKCC), foram avaliados Sobrevida Global (SG), Taxa de Resposta
Objetiva (TRO), Sobrevida Livre de Progressão de Doença (SLPD) e sobrevida após 1 ano.
Resultados: A idade média dos pacientes foi de 60 anos (18-80); 70% do
sexo masculino; 68% com história de nefrectomia prévia; histologia células
claras foi observada em 95%; PS 0-1: 59%, PS 2: 20%, PS 3-4: 19%. Setenta por cento dos pacientes apresentavam 2 ou mais sítios de metástases.
Os sítios metastáticos foram pulmão (70%), osso (48%) e linfonodos (26%).
A estratificação de risco (MSKCC) revelou 37% baixo risco, 33% risco intermediário e 30% alto risco. Treze por cento dos pacientes já havia recebido
alguma forma de tratamento paliativo (mais comumente interferon). As toxicidades G 3-4 mais importantes foram fadiga (9%), hipertensão arterial (11%),
trombocitopenia (5%), síndrome mão-pé (5%) e anemia e neutropenia (5%).
Ajuste da dose foi realizada em 46% e em 11% o tratamento foi interrompido
devido à toxicidade. Respostas parciais foram observadas em 35% (39%
com doença estável e 26% com progressão). O acompanhamento médio foi
de 23 meses, as médias de SLPD e SG foram de 7,8 meses e 14,1 meses,
respectivamente. A TRO foi de 58% (BR), 29% (RI) e 15% (AR); Sobrevida
livre de progressão de 9,6 meses (BR), 6,1 meses (RI) e 4,1 meses (AR); sobrevida após 1 ano de 78% (BR), 50% (RI) e 42% (AR); Sobrevida geral de
17,4 meses (BR), 11,5 meses (RI) e 10 meses (AR).
Conclusão: Os resultados indicam que o tratamento com sunitinib é efetivo
e tolerável para pacientes não selecionados portadores de CCRm, com resultados semelhantes aos observados em outras séries. Em pacientes de RI
e AR, devido aos resultados desapontadores, considerações sobre a relação
custo/benefício do tratamento devem ser realizadas.
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TABAGISMO E SUA ASSOCIAÇÃO COM CRIPTORQUIDIA NA SÍNDROME
DE DOWN
JOSÉ MURILLO BASTOS NETTO*1; ADRIANNE MARIA BERNO DE REZENDE
DUARTE1; FLÁVIA CRISTINA CARVALHO MRAD1; SANDRA HELENA CERRATO
TIBIRIÇÁ1; FREDERICO CANTARINO CORDEIRO DE ARAÚJO1; JOSE BESSA
JUNIOR2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Criptorquidia; síndrome de down; tabagismo
Resumo:
INTRODUÇÃO: Criptorquidia é condição comum e prevalente em pacientes com Sindrome de Down. Fatores ambientais, como o tabagismo podem
estar associados às má-formações do desenvolvimento fetal. O estudo da
prevalência da criptorquidia e sua associação com o tabagismo na síndrome
de Down pode contribuir para alertar profissionais de saúde, pacientes e
familiares, quanto à prevenção dos agravos advindos da criptorquidia e de
seus possíveis fatores predisponentes.
OBJETIVOS: Avaliar a prevalência da criptorquidia na síndrome de Down e
sua associação com o tabagismo materno e paterno.
MÉTODOS: Foram avaliados 40 pacientes de ambulatório público especializado em síndrome de Down (SD), utilizando questionário semi-estruturado
para avaliação de antecedentes e características sociodemográficas, exame
físico e exames complementares.
RESULTADOS: Na amostra avaliada observou-se criptorquidia em 11 pacientes, o que perfaz uma prevalência de 27.5%[15.98-42.96%]IC 95%.
Nestes a criptorquidia foi observada em 55%(5/9) dos filhos de mães fumantes e em 19,35%(6/31) daqueles cujas mães não fumavam. Odds ratio=5.26[1.06-25.41]IC95%.(p=0.032). Do mesmo modo, tabagismo paterno
também foi observado com maior frequência entre os pais de pacientes
criptorquídicos quando comparados aos sujeitos com testículos tópicos, respectivamente 63,36%(7/11) e 31,03%(9/29). Odds ratio= 3.89[0,91-16.73]
IC95%. (p=0.060)
CONCLUSÃO: A prevalência da criptorquidia é elevada nos pacientes com
síndrome de Down. Verificou-se forte associação entre o tabagismo dos pais
e ocorrência de criptorquidia, principalmente o tabagismo materno.
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AVALIAÇÃO DOS SINTOMAS UROGINECOLÓGICOS E DA FORÇA E CONTRATILIDADE MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO EM MULHERES NA
PÓS MENOPAUSA
ADRIANA ARRUDA PICCINI*; NATALIA MIGUEL MARTINHO; JÉSSICA ABREU PIRES; LEONARDO CÉSAR CARVALHO; LIGIA SOUSA; SIMONE BOTELHO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL, ALFENAS, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Assoalho pélvico; sintomas uroginecológicos; avaliação
Resumo:
Introdução: A deficiência estrogênica característica da fase da menopausa
pode desencadear diversos sinais e sintomas. Dentre eles, encontra-se a
diminuição da pressão muscular do assoalho pélvico (AP) e alterações urogenitais. Além disso, é comum a ocorrência de disfunções nos mecanismos
de continência urinária, acarretando perda da qualidade de vida e isolamento
social. Objetivos: Investigar os sintomas uroginecológicos bem como a força
e a contratilidade da musculatura do AP, em mulheres em fase de pós-menopausa. Métodos: Participaram do estudo 34 mulheres com idade a partir de
50 anos (idade média de 61,41 ± 8,52 anos) e em fase de pós-menopausa. A
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(uretra membranosa) , neste grupo de doentes avaliamos as lesões estabelecidas nas porções mais proximais da uretra bulbar (adjacentes ao esfíncter externo) até aquelas ocupando o ápice prostático e porções mais
distais da uretra prostática. Neste grupo foram excluídos pacientes com
estenoses de colo vesical. Em 18 pacientes (54,6%) o procedimento inicial
foi uma ressecção trans-uretral de próstata ( RTU) e em 15 (45,4%) foi uma
prostatectomia aberta (PA). O tamanho médio das estenoses foi de 2 cm (
0,5-5 cm). 29 pacientes (87,9%) foram submetidos a uma uretroplastia anastomótica (UA) e 4 ( 12,1%) a um enxerto de mucosa oral. O seguimento médio destes pacientes foi de 16 meses, e foi realizado através de avaliação de
sintomas e análise do fluxo urinário máximo ( > 15 ml/s). Aqueles pacientes
com suspeita de recidiva da estenose forma submetidos a confirmação com
uretrografia ou cistoscopia.
Resultados: A taxa de sucesso neste grupo de pacientes foi de 75,7% (25
pacientes). 07 pacientes (21,2%) encontravam-se previamente incontinentes
e 15 (42,8%) dos pacientes desenvolveram uma incontinência urinária no
pós-operatório.
Conclusão: O manejo de estenoses de uretra posterior após cirurgias para
HPB apresenta alguns desafios, relacionados a localização da área de estenose ao grau de fibrose local. Altas taxas de incontinência urinária e maiores
taxas de insucesso (quando comparadas as uretroplastia posteriores por
trauma) devem ser esperadas.

NEFRECTOMIA PARCIAL EM RIM ÚNICO SEM CLAMPEAMENTO VASCULAR: EXAME DE CONGELAÇÃO DIVERGENTE DO EXAME HISTOPATOLÓGICO DA PEÇA. RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA
DOMINGOS JUNQUEIRA FROSONI*; BRUNO PASSOS LEITE DOS SANTOS;
TIAGO RIBEIRO NINIS DE SOUZA; JOÃO DIAS DORNELAS FILHO; IGOR FARIA
DUTRA; LUIZ CARLOS DUARTE DE MIRANDA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia parcial; rim único; biópsia de congelação
Resumo:
Introdução: A detecção de pequenas massas renais continua a aumentar,
devido à ampla utilização de novos exames de imagem na rotina clínica. A
nefrectomia parcial para o tratamento de tumores renais ainda é um desafio
na prática urológica. Atualmente, constitui uma alternativa vantajosa devido
à necessidade de preservar a função renal. Sua indicação ganha importância
em tumores renais bilaterais ou com tumor em rim único. A técnica laparoscópica vem ganhando seu espaço, mas tem indicações restritas, sendo
em pacientes com rim único, a nefrectomia parcial aberta a melhor alternativa. Nos casos de nefrectomia parcial, estudos mostram resultados comparáveis à nefrectomia radical, em termos de sobrevida, principlamente em
tumores menores de 4 cm.
Objetivo: Mostramos o relato de caso de uma nefrectomia parcial aberta realizada em paciente de 65 anos com rim único, sexo masculino, no Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho, Rio de Janeiro/RJ. A tomografia préoperatória evidenciou lesão tumoral sólida de 2,9 cm em terço médio do rim
direito. Paciente foi submetida a nefrectomia parcial aberta sem pinçamento
da artéria renal.
Métodos: Realizado breve revisão de literatura referente ao caso descrito,
com o uso das sequintes palavras chave: “nefrectomia parcial”, “rim único”
e “biópsia de congelação” utilizando como banco de dados o PubMed e
CAPES periódicos. Realizado pesquisa no prontuário do paciente.
Resultados: O paciente evoluiu sem complicações, com função renal estável. O exame de congelação intra-operatório foi divergente do anátomopatológico da peça cirúrgica. O exame de congelação mostrou angiomiolipoma
e o exame anatomopatológico da peça cirúrgica mostrou oncocitoma. Contudo, ambos com margens livres de lesões.
Conclusão: A nefrectomia parcial vem se afirmando como cirurgia poupadora de néfrons, sendo crescente a sua realização por via laparoscópica. Em
pacientes com rim único, a técnica convencional tem uma boa indicação. A
biópsia de congelação, pode não conseguir definir um diagnóstico histopatológico preciso, mas tem sua utilidade quando há dúvidas se as margens
tumorais estão comprometidas.
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INFLUÊNCIA DO GRAU DE INDEPENDÊNCIA, PADRÃO E QUALIDADE DE
SONO COM A INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
LARISSA MORAIS VILLAR*; THAIS S.R GUEDES; VANESSA P.S DE SOUSA; MARIA THEREZA A.B.C MICUSSI; ELIZABEL S.R VIANA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, NATAL, RN,
BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; saúde do idoso institucionalizado;
transtornos do sono
Resumo:
Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno irreversível e de
amplitude mundial e, atualmente, em ritmo acelerado, tem sido associado ao
aumento da demanda em instituições de longa permanência (ILP) para idosos.Com isto, aumentam os fatores de risco para institucionalização. Dentre
estes fatores, a incontinência urinária (IU) é um importante fator, considerado
pelos idosos, cuidadores e familiares, como um problema menor diante da
saúde fragilizada, sendo encarada como decorrente do processo natural de
envelhecimento. Objetivo: Avaliar a influência do grau de independência, padrão e qualidade de sono com alterações urinárias em indivíduos idosos
institucionalizados nas principais ILP’s das cidades de Natal-RN e João
Pessoa-PB. Métodos: Estudo de caráter exploratório, descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado com 100 idosos, a partir de 60
anos de idade, residentes em Instituições de Longa Permanência de duas
capitais nordestinas. Para coleta de dados, foram aplicados os seguintes
instrumentos: Pittsburgh Sleep Quality Index –PSQI, Mini-Exame do Estado
Mental, Índice de Katz, International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) e uma ficha de identificação do idoso. A descrição do perfil da amostra foi realizada segundo as variáveis em estudo,
por meio da elaboração de tabelas com valores de frequência absoluta e
relativa das variáveis categóricas. Foram realizados os Testes Qui-Quadrado
ou Exato de Fisher e a Análise de Regressão Linear Múltipla, utilizando como
critério um p-valor de 5%. Resultados: Observou-se uma influência positiva
para desenvolvimento da incontinência urinária entre o tabagismo, a hipertensão, DPOC e independência funcional (p=0,01). Com relação aos componentes do PSQI, apenas a sonolência diurna (r=0,261; p=0,009) e o uso
de medicamentos para dormir (r=0,191; p=0,057) apresentaram significância
estatística. Conclusão: Os resultados encontrados exprimem a importância de medidas preventivas e educacionais que visem redução da IU, além
de alterações estruturais nas instituições que facilitem o acesso do idoso
ao banheiro. Desta, forma, o fisioterapeuta pode atuar nestas instituições,
ampliando as opções de tratamento, levando-se em consideração o idoso
como um todo e englobando esta situação muitas vezes negligenciada. Conflito de interesse: Inexistente. Fonte de Financiamento: CNPq

____________________________________________________________________

[552]

MANEJO DE ESTENOSES DE URETRA POSTERIOR APÓS CIRURGIAS
PARA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA .
CLEMILDO PEREIRA JÚNIOR*1; PABLO DIOGO ALVES1; MARCELO LAURIA1;
MAURICIO RUBINSTEIN1; IRINEU RUBINSTEIN1; ANDRE GUILHERME LAGRECA
CAVALCANTI2
1.UNIRIO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.UNIRIO E HFCF, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Uretra; uretroplastia; próstata
Resumo:
Introdução e Objetivos: O trauma contuso, associado à fratura pélvica, é a
causa mais comum de estenoses de uretra posterior. Lesões associadas à
manipulação cirúrgica para hiperplasia prostática benigna (HPB) foram raramente discutidas na literatura. O objetivo deste estudo é discutir sobre este
tipo particular de estenoses de uretra posterior.
Material e Métodos: Os prontuários de 33 pacientes submetidos a uretroplastias para o tratamento de estenoses de uretra posterior associados a
cirurgias para HPB foram avaliados. A idade dos pacientes variou de 58 a
75 anos (média de 63 anos). Diferentemente do trauma de uretra posterior
onde observamos uma melhor definição anatômica sobre o sítio de lesões
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OBJETIVOS: Descrever nossa experiência com técnica de reconstrução
vesical com alça ileal em Y em pacientes submetidos a CR por neoplasia de
bexiga e relatar os resultados clínicos e funcionais.
MÉTODOS: Entre julho de de 2004 e janeiro de 2009 ,17 pacientes(16 homens e 1 mulher) foram submetidos a CR e reconstrução vesical utilizando
segmento ileal em forma de Y. Durante o seguimento foram avaliadas as
complicações e os resultados funcionais .
RESULTADOS: A taxa de continência diurna foi de 95% enquanto todos os
pacientes apresentaram incontinência noturna leve com necessidade de utilização de apenas 1 pad/noite. A capacidade funcional da neobexiga variou
entre 300 a 500 ml com residuo pós- miccional dezprezível( menor que 50 ml)
e freqüência de micção média de 3 em 3 horas.Um paciente apresentou estenose unilateral da anastomose ureteral-neobexiga, tratada com dilatação
por via endoscópica.Estenose da anastomose da uretra com a neobexiga foi
encontrada em 1 paciente tratado com sucesso por abordagem transuretral.
Complicações como formação de cálculos,distúrbios metabólicos ou deterioração da função renal não foram observadas.
CONCLUSÕES: A confecção da neobexiga com alça ileal em forma de Y
teve bons resultados funcionais com taxas de continência e complicações
comparáveis a outras técnicas descritas.Como demonstrado por outros autores, parece diminuir a ocorrência de estenose na anastomose do ureterneobexiga, pois permite uma anastomose sem tensão e sem mobilização
dos ureteres.
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CISTECTOMIAS RADICAIS ROBÓTICAS E LAPAROSCÓPICAS: ANÁLISE
COMPARATIVA ENTRE TÉCNICAS INTRA E EXTRACORPÓREA PARA
CONFECÇÃO DERIVAÇÕES URINÁRIAS
RACHEL BARBEDO PEDROSA*; GUSTAVO MARCONI CAETANO MARTINS; BORUT GUBINA; MARCO ODERDA; MARIANGELA MANCINI; THIERRY PIECHAUD
CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, BORDEAUX, FRANÇA.
Palavras-chave: Cistectomias minimamente invasivas; derivação urinária;
tácnicas intra e extra corpóreas
Resumo:
Introdução: Cistectomia radical é o tratamento padrão ouro para tumores
estágio T2 em diante e cada vez mais indicada precocemente (T1G3). Uso
de tecnologia minimamente invasiva torna-se cada vez maior em grandes
centros de uro-oncologia no seu tratamento. Objetivo: Analisar taxas de
sucesso e complicações entre técnicas intra e extracorpórea para derivação
urinária durante cistectomias minimamente invasivas. Material e métodos:
realizado estudo retrospectivo de 114 cistectomias radicais, coletadas de
maneira prospectiva, sendo 60 laparoscópicas e 54 robóticas, de outubro
2010 a janeiro de 2013, em um centro de referência de uro-oncologia minimamente invasiva. Resultados: Dos pacientes, 96 eram homens (84.2%) e 18
mulheres (15.8%), com idade média de 70 anos (41-94) e ASA score médio
de 2.3 (1-3). Foram realizadas derivações urinárias, sendo 47 condutos ileais
a Bricker (41.2%), 59 neobexigas (51.8%) e 8 ureterocutaneostomias (7%).
Destas, 64 foram extracorpóreas (56%) e 50 intracorpóreas (44%). Foram
identificados os seguintes parâmetros operatórios: tempo operatório médio
de 324 minutos (160-510), perda sanguínea média de 426 ml (100-2000),
transfusão sanguínea intra operatória em 38.6% dos casos e tempo médio de internação hospitalar de 17 dias (2-38). Foram submetidos à cirurgia
pacientes em todos os estágios T e N, com um seguimento médio de 15.3
meses (0-33). Mortes câncer-específica em 7 pacientes (6.1%) e mortes não
câncer-específica em 4 pacientes (3.5%), sobrevida global livre de recorrência em 74.6% dos casos, sobrevida livre de doença em 93.9% e sobrevida
global em 89.9%. As complicações foram divididas seguindo a classificação
de Clavien, sendo assim observado 42% de complicações precoces nos
procedimentos intracorpóreos contra 29% nos extracorpóreos. Não encontramos diferenças entre as complicações dos tipos de derivações urinárias
realizadas. Análise estatística: Este trabalho encontra-se neste momento em
fase final de análise estatística, a qual estará devidamente completa a tempo
da apresentação neste Congresso. Conclusão: A cirurgia minimamente invasiva mostra-se uma opção factível e com resultados oncológicos e funcionais semelhantes ou até melhores quando comparados a dados da literatura
para cirurgia aberta. Neste âmbito, as técnicas extracorpóreas mostraram-se
com menos complicações precoces que as intracorpóreas, não sendo encontrada diferença estatística entre os tipos de derivação urinária (Bricker,
neobexiga ou ureterostomia).
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LINFADENECTOMIA RETROPERITONIAL CITORREDUTORA PÓS QT
PARA TUMOR DE TESTICULO: ANÁLISE DE 85 CASOS
FRANZ SANTOS CAMPOS*; FELIPE VAZ LIMA; MANUEL VILELA; FELIPE MONNERAT
LOTT; BERNARDO LINDENBERG NOBREGA; ANTONIO ORNELLAS SOUZA
INCA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de testiculo; linfadenectomia; quimioterapia
Resumo:
Introdução: O câncer de testículo representa 1% dos tumores que acometem os homens. É o tumor mais prevalente em jovens de 15 a 35 anos.
Os pacientes, mesmo em estágios avançados com comprometimento de
linfonodos retroperitoneais, experimentam 96%de taxa de cura com o tratamento multimodal [1].
Objetivo: Análise dos pacientes portadores de câncer de testículo submetidos a linfadenectomia retroperitoneal citorredutora pós-quimioterapia (LNRPQT).
Método: Análise retrospectiva, de dados coletados prospectivamente, de
pacientes submetidos a LNRPQT.
Resultados: Foram realizadas 44 orquiectomias radicais à direita e 39 à esquerda. Um paciente apresentava um testículo intra-abdominal e 1 paciente
tumor bilateral. Foram realizadas 85 LNRPQT no período de 1999-2012. A
idade média dos pacientes foi de 26,25 anos (variando de 16 à 49 anos, com
mediana de 25). O tempo médio de cirurgia foi de 5h e 39 min (variando de
1h e 15min a 17 h, com mediana de 4h e 30 min.). Foi necessária hemotransfusão em 5 pacientes, 1 paciente recebeu 1 unidade de concentrado de
hemácias e 4 deles receberam 2 UI. A taxa média de transfusão sanguínea
foi de 32,5 ml por paciente da amostra. O tempo médio de internação foi de
6,08 dias (variando de 3 à 28 dias, com mediana de 5 dias). O tempo médio
de seguimento foi de 49,63 meses (variando de 1 a 149 meses, com mediana de 33 meses). Houve complicações per-operatórias em 12 pacientes
(14,11%) (4 lesões de v. cava inf. com rafia, 2 duodenorrafias, 1 ressecção
de jejuno, 3 rafias de veias renais, 1 nefrectomia e 1 rafia de ureter). Treze
pacientes foram também submetidos a ressecções extra-abdominais. Houve
12 óbitos, sendo que em 4 não havia metástase pulmonar. Dois pacientes
que faleceram não possuíam tumor viável no retroperitôneo mas apresentavam massa pulmonar.

____________________________________________________________________

[557]

NEOBEXIGA ILEAL ORTOTÓPICA EM Y APÓS CISTECTOMIA RADICAL:
EXPERIÊNCIA COM 17 CASOS
LUIS FELIPE VELLACICH YUBI*; RENATO PRADO COSTA; CARLOS HERMANN
SCHAAL; FERNANDO CESAR SALA; BARBARA VIEIRA LIMA AGUIAR MELÃO;
ANTONIO CAVANI NETO
HOSPITAL AMARAL CARVALHO, JAÚ, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Neobexiga; bexiga ortotópica; neoplasia de bexiga
Resumo:
INTRODUÇÃO: Após cistectomia radical(CR) dispõe-se de algumas alternativas para derivação urinária que variam desde confecção de mecanismos continentes ou incontinentes com exteriorização de estomas na parede
abdominal até procedimentos mais complexos como a derivação urinária
ortotópica (confecção de neobexiga). Diferentes tipos de segmentos do trato
intestinal são utilizados para reconstruir o aparelho urinário, incluindo o estômago, íleo,cólon e apêndice cecal .As neobexigas intestinais ortotópicas
oferecem melhor qualidade de vida aos pacientes submetidos a cistectomia
radical.

Conclusão: A LNRPQT é um procedimento de grande porte, devendo ser
realizada em centros especializados e por cirurgião experiente. Os pacientes
com estádio II apresentam melhor prognóstico se comparados com os pacientes de estádio III. Em 66,6% dos óbitos os pacientes apresentavam massa
pulmonar e/ou mediastinal. As complicações cirúrgicas maiores ocorreram
até 2003, nos primeiros 28 casos.
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prepúcio pediculado em 20 (10%), retalho pedicular em ilha em 30 (15%),
mucosa bucal em 5 (3%). No ato cirúrgico, foi realizado em 18 casos (9,2%)
plicatura de túnica albugínea à Nesbit, cistostomia em 57 (29%), catéter uretral (71%) e meatotomia em 52 (27%). As complicações observadas foram:
fístula 50 casos (26%), deiscência em 9 casos (5%), estenose em 45 (23%),
divertículo em 1 (1%) e pêlo intrauretral em 1 (1%), persistência de chordee
significativo em 1 (1%). Necessitaram de dilatação no pós-operatório 41 casos (21%). Destes, 20 foram submetidos a uma única dilatação (11%), 10
(5%) realizaram 2 , 10 (5%) realizaram de 3 a 10 e 2 casos (1%) realizaram
mais que 10 dilatações. A incidência de fístula foi maior nas hipospádias
proximais (49%) e nas “cripples” (56%) do que nas distais (20%) (p<0,01). A
ocorrência de deiscência também foi menor nas distais (3%) (p< 0,01). Não
houve diferença significativa de estenoses em função do tipo de hipospádia.
Conclusões: As estenoses não tiveram correlação com o tipo de hipospádia (proximal ou distal). As complicações (fístulas e deiscências) foram mais
freqüentes nos casos proximais e “cripples”.
FAPESP - 2012/15456-7.

MELANOMA PRIMÁRIO DE PÊNIS: EXPERIENCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE CANCER
GUSTAVO RUSCHI BECHARA*; FELIPE MONNERAT LOTT; ALINE B SCHWINDT;
DIOGO E ABREU; ANTONIO ORNELLAS SOUZA; FRANZ SANTOS CAMPOS
INCA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de penis; linfadenectomia; melanoma
Resumo:
Introdução: O melanoma primário do pênis e uretra masculina é uma neoplasia maligna rara que atinge principalmente pacientes idosos, a partir da 6ª e
7ª décadas de vida. Existem aproximadamente 200 casos descritos na literatura, representando menos de 1,4% dos carcinomas primários do pênis.
Devido ao diagnóstico tardio e à ausência de protocolos de tratamento bem
estabelecidos, o prognóstico no geral é pobre. No entanto embora seja uma
doença agressiva, é passível de cura quando tratada nos estágios iniciais.
Objetivo: Descrever nossa experiência no tratamento do melanoma de pênis
em 06 pacientes tratados no INCa entre 2004 e 2012.
Pacientes e Métodos: Entre 2004 e 2012 seis pacientes com melanoma do
pênis foram tratados na nossa Instituição. O estágio patológico segundo o
sistema AJCC 2002 foi: Um Carcinoma in situ (Cis), Um paciente T1b, dois
T2b e dois T4b. As características clínicas, patológicas e imuno-histoquímicas (marcação para Melan-A, HNB-45, S-100 e C-KIT) foram avaliadas. Os
4 pacientes com estágio até cT2 foram submetidos somente à excisão local, pois nenhum apresentava linfonodos inguinais palpáveis no momento do
diagnóstico. Os dois pacientes portadores de melanoma cT4b foram submetidos à penectomia parcial. Apenas um paciente apresentava cN1, sendo
então submetido à linfadenectomia inguinal bilateral e então encaminhado
ao serviço de oncologia, onde foi submetido à quimioterapia (QT) com Dacarbazina (30 ciclos).
Resultados: Um paciente com estágio cT2b faleceu após 12 meses de
acompanhamento devido a recorrência inguinal da doença. O paciente submetido a QT evoluiu com metástase pulmonar e faleceu após 14 meses de
acompanhamento. A sobrevida livre de doença em cinco anos foi 33.3%
com recorrência em 2 pacientes aos 12 e 14 meses, respectivamente, com
tempo médio de acompanhamento de 36,3 meses.
Conclusão: O melanoma do pênis é uma patologia com prognóstico pobre
na maioria dos casos. Penectomia parcial ou excisão local podem apresentar controle eficaz para lesões estágios T1 e T2. Já os pacientes que apresentaram metástase clinicamente comprovada morreram apesar de procedimentos cirúrgicos e quimioterápicos adjuvantes.
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA MANUTENÇÃO DA CONTINÊNCIA URINÁRIA
ANGÉLICA MÉRCIA PASCON BARBOSA*1; CAROLINE BALDINI PRUDENCIO1;
GUILHERME THOMAZ AQUINO NAVA1; ANA PAULA MACHADO ALMEIDA2; MARCO AURÉLIO CARDOSO1; GIOVANA VESENTINI2
1.FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS, UNESP, MARÍLIA, SP, BRASIL;
2.FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, UNESP, BOTUCATU, SP,
BRASIL.
Palavras-chave: Fisioterapia; incontinência urinária; tratamento
Resumo:
INTRODUÇÃO
Dentre as principais queixas de mulheres destaca-se a incontinência urinária
(IU)1, definida pela Sociedade Internacional de Continência como qualquer
perda involuntária de urina2. A IU pode acarretar em prejuízos na qualidade
de vida, higiene pessoal e na interação social 1. Dentre os tratamentos para
esta condição ressalta-se a fisioterapia cuja eficácia vem sendo comprovada
na literatura, e chama a atenção por ser conservadora.
OBJETIVOS
Analisar a evolução da continência urinária feminina após intervenção fisioterapêutica.
MÉTODO
Foi realizado estudo retrospectivo e transversal com 71 participantes que
receberam alta do setor de fisioterapia no período de agosto de 2006 a abril
de 2012. O atendimento fisioterapêutico anterior foi realizado de duas a três
sessões semanais, com duração de 50 minutos, sendo que as intervenções
foram selecionadas de acordo com o tipo de IU. As pacientes responderam
um questionário sobre o estado atual da IU por meio de contato telefônico.
RESULTADOS
Em relação à manutenção da continência urinária, observou-se que 43,7%
(31) permaneceram continentes após a alta do serviço, enquanto que 53,3%
(40) voltaram a apresentar IU. Contudo, analisando as mulheres que permaneceram continentes, observou-se que a maioria delas (83,9%) seguiram
recomendações dos exercícios domiciliares de fortalecimento do Assoalho Pélvico (AP) por 3 vezes semanais, contrapondo ao comportamento
daquelas que retornaram ao quadro de IU (fig 1), fato esse que ressalta a
importância da conscientização e educação em relação ao fortalecimento do
AP para a continência urinária.
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AVALIAÇÃO DAS HIPOSPÁDIAS OPERADAS NA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU (FMB) DE 1990 A 2002.
LUISA FIORAVANTI SCHAAL*; MARCIA TENÓRIO DELNERI; JOSÉ CARLOS SOUZA TRINDADE FILHO; CARLOS MARCIO NOBREGA JESUS; APARECIDO DONIZETE AGOSTINHO; JOÃO LUIZ AMARO
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hipospádia; complicações; fístula
Resumo:
Introdução: A hipospádia caracteriza-se pelo desenvolvimento incompleto
da uretra e posicionamento ventral do meato uretral, e está entre as anomalias congênitas mais freqüentes entre meninos. Nem sempre uma única técnica pode ser aplicada em todos os casos devido às alterações anatômicas.
Outra explicação para o grande número de técnicas cirúrgicas é que todas
apresentam complicações pós-operatórias significativas. Objetivos: Avaliar
os resultados cirúrgicos tardios das correções de hipospádias na Faculdade
de Medicina de Botucatu (FMB) no período de 1990 a 2002. Métodos: No
período em estudo, 291 meninos foram diagnosticados com anomalias congênitas genitais na Faculdade de Medicina de Botucatu. Deste total, 195 casos de hipospádia foram avaliados retrospectivamente. Resultados: A idade
média dos pacientes no momento da cirurgia foi de 7 ± 4 anos. Destes, 136
apresentaram hipospádias distais (70%), 49 proximais (25%) e 10 (5%) “cripple”. Na avaliação inicial, 44 (23%) apresentavam estenose de meato, 70
(36%) chordee significativo e 24 (12%) apresentavam patologias associadas
(hidrocele, hérnia, criptorquidia, entre outras). Os tipos principais de cirurgias
realizadas foram: a técnica de Mustardé em 66 casos (34%), Mathieu em
24 (12%), Snodgrass em 13 (7%), MAGPY em 35 (18%), retalho tubular de

Fig. 1: Relação entre permanência da continência urinária pós alta e prática
de exercícios em casa.
CONCLUSÕES
A continência urinária após intervenção fisioterapêutica foi mantida em maior
proporção entre as mulheres que mantiveram a prática dos exercícios pélvicos em casa, mesmo após seis meses ou mais da alta. Portanto, tornam-se
necessárias ações educativas, bem como a conscientização da importância
da prática de exercícios do AP para o tratamento da IU.
REFERÊNCIAS
1. Abreu N. et al. Revista Brasileira de Fisioterapia, v. 11, n. 6, p. 429-436,
dez. 2007..
2. Haylen B et al. International braz j urol, v. 36, n. 1, p. 116-116, fev. 2010.

207

PÔSTER LIVRE
[566]

como tratamento de escolha para o câncer de próstata (Cap) localizado,
entretanto, apresenta morbidade considerável.
Objetivos: Avaliar possíveis diferenças nos resultados pós operatórios entre
pacientes submetidos à PR retropúbica com anastomose vesico-uretral contínua e aqueles com anastomose realizada com pontos separados.
Métodos: Análise retrospectiva de 22 pacientes submetidos à PR retropúbica entre janeiro e dezembro de 2012, divididos em 2 grupos. Grupo 1,10
pacientes em que a anastomose vesico-uretral foi realizada com sutura contínua e grupo 2, 12 pacientes, nos quais a anastomose vesico-uretral foi
feita com sutura com pontos separados. Foram comparados os resultados
pós-operatórios em relação a tempo de hospitalização, sonda e dreno; continência urinária, função erétil, margem positiva e recidiva bioquímica.
Resultados: O tempo médio de seguimento foi de 12,4 meses e as médias
de idade, tamanho da próstata, PSA e escore de gleason pré-operatórios
foram de 61,6 e 64,58 anos, 40,2 e 38,25g, 6,66 e 8,3ng/dL, 6,7 e 6,75,
respectivamente, para os grupos 1 e 2. 7 pacientes (70%) no grupo 1 e 7
(58,3%) no grupo 2 encontram-se continentes, enquanto a taxa de potência
(função erétil preservada) foi de 75% e 50%, respectivamente. Os tempos de
hospitalização, dreno e sondagem vesical de demora em dias foram de 4,9
e 10,68; 5,4 e 7,75; 12,7 e 15,5, respectivamente, para os grupos 1 e 2. Margens positivas foram verificadas em 30% no grupo de anastomose contínua
e em 8% no grupo com pontos separados, enquanto recidiva bioquímica
esteve presente, respectivamente, em 30 e 16,6%.
Conclusões: A prostatectomia radical retropúbica é excelente opção para
tratamento do CAp localizado com bons índices de sobrevida livre de doença. Em nosso estudo, verificou-se que a anastomose vesico-uretral com
sutura contínua associou-se a maiores taxas de continência e potência pósoperatórias e a menores tempos de hospitalização, uso do dreno e sondagem vesical de demora.
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ACESSO TRANS-CORPORAL MODIFICADO PARA O IMPLANTE DO ESFINCTER URINÁRIO ARTIFICIAL
MARCELO LAURIA*1; CLEMILDO PEREIRA JÚNIOR1; FELIPE RESTREPPO1;
MAURICIO RUBINSTEIN1; IRINEU RUBINSTEIN1; ANDRE GUILHERME LAGRECA
CAVALCANTI2
1.UNIRIO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.UNIRIO E HFCF, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência; uretroplastia; esfíncter
Resumo:
Introdução e Objetivos: O acesso trans-corporal foi descrito por Webster,
e vem sendo amplamente utilizado para o manejo de casos complexos de
implante de esfíncter urinário artificial ( AUS ). O objetivo do implante transcorporal é proteger a porção dorsal da uretra, geralmente desprovida de boa
cobertura de tecido espongioso. Quando necessitamos de uma proteção
de toda a circunferência uretral, várias opções técnicas já foram descritas
na literatura, de forma isolada, e geralmente utilizando algum tipo de tecido
ou material biológico. Os autores descrevem uma técnica de implante transcorporal modificado que permite a cobertura e proteção de toda a circunferência uretral.
Material e Métodos: No total de 7 pacientes foram submetidos a esta nova
técnica de implante trans-corporal de AUS. A idade média deste grupo de
pacientes era de 64 anos ( 50 a 72 anos). Uma uretroplastia prévia foi a indicação do implante trans-corporal em 4 pacientes e erosão prévia do cuff
a indicação em 3 pacientes. Todos os pacientes apresentavam queixas de
disfunção erétil severa no momento da cirurgia. Esta técnica foi realizada
através de uma acesso perineal em todos os casos, após a dissecção da
uretra e exposição dos corpos cavernosos – dois flaps de corpo cavernosos
com cerca de 2 cm de comprimento e 1,5 cm de largura eram confeccionados em cada lado da uretra e mobilizados para uma sutura na linha mediana, possibilitando uma completa cobertura e proteção uretral. O defeito
do corpo cavernoso foi tratado através da aplicação local de um patch de
pericárdio bovino, possibilitando o fechamento dos corpos cavernosos sem
uma diminuição significativa do seu diâmetro. Posteriormente, o ¨cuff¨ uretral
era normalmente medido e implantado. A ativação do sistema do AUS foi
realizada após 6 semanas em todos os casos.
Resultados: Em apenas 01 paciente foi necessária a retirada do ¨cuff¨ por
erosão e todos os casos remanescentes encontram-se com funcionamento
oclusivo ativo e adequado após um período mínimo de observação de 6
meses. Em 3 paciente foi realizado o implante de uma prótese peniana, sem
dificuldades técnicas.
Conclusão: Esta técnica modificada de AUS parece ser uma opção viável e
poderá ser utilizada no armamentarium do manejo de casos complexos de
incontinência urinária masculina.
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ANALISE DA PRESSÃO DE PERDA EM PACIENTES COM IUE, EXISTE
DIFERENÇA CONFORME A VIA DE PARTO?
EDUARDO MACIEL NARVAES*; ANA PAULA BARBERIO BOGDAN; THIAGO DA
SILVEIRA ANTONIASSI; RODOLFO RAMOS JÚNIOR; VICTOR MIYAKUSHI; FERNANDO BUCHALA DE CAMPOS
FAMERP, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinencia urinaria de esforco; via de parto; pressao de
perda
Resumo:
OBJETIVOS: Verificar se existe diferença entre as pressões de perda conforme a via de parto, em pacientes higidas e idade menor que 55 anos.
MÉTODOS: Foram avaliados, retrospectivamente, 213 casos de pacientes
com queixa de incontinencia urinaria de esforço (IUE) que realizaram estudo
urodinâmico entre janeiro de 2011 e janeiro de 2013. Após analise dos prontuários e dos exames de urodinamica, foram excluidas 123 pacientes. Dentre
os fatores exclusão estavam: pacientes nuliparas, idade maior ou igual a
55 anos, mais de uma via de parto, cirurgias prévias para correção de IUE,
presença de hiperatividade detrusora e diabetes. As pacientes foram dividas
em dois grupos: parto vaginal e parto cesárea. Procurou-se determinar a
faixa etária, a pressao de perda, numero de partos e numero de gestações.
RESULTADOS: A faixa etária dos dois grupos foi semelhante, em torno de 46
anos. Tanto o número de partos quanto o número de gestações foi maior no
grupo parto normal, entretanto sem diferença estatística. A média da pressão
de perda encontrada no grupo parto cesárea foi de 52,71 cm H2O, um índice estatisticamente significativo maior que o grupo parto vaginal, no qual a
média da pressão de perda foi de 64,37 cm H2O (p = 0,025). CONCLUSÃO:
A incontinência urinária tem sido relatada como um problema que interfere
no trabalho, na vida social e sexual da mulheres e que pode gerar impacto
negativo na qualidade de vida relacionada à saúde. O parto veginal tem sido
difundido com um dos principais fatores de risco para IUE, entretanto na
amostra estuda verificamos que a pressão de perda no grupo parto vaginal
a pressão de perda é significativamente maior que no grupo parto cesárea.
Entretanto, tal diferença não afeta na conduta definitiva para o tratamento da
IUE, no caso, implante de Sling.
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PROSTATECTOMIA RADICAL RETROPÚBICA NO TRATAMENTO DO
CÂNCER DE PRÓSTATA. ANALISE DOS RESULTADOS PÓS-OPERATÓRIOS ENTRE ANASTOMOSE VESICO-URETRAL CONTÍNUA E COM PONTOS SEPARADOS.
MAURICIO MURCE ROCHA*; RENAN EBOLI-LOPES; MARCEL CALEGARI
HAYASHI; MARILIA BUENOS AIRES CABRAL TAVARES; GEOVANNE FURTADO
SOUZA; CARLOS BENEDITO MENEZES VERONA
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,
SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; incontinência urinária; prostatectomia
Resumo:
Introdução: O câncer de próstata é o tumor maligno mais comum entre os
homens depois do de pele não melanoma. Com a disseminação da dosagem sérica do antígeno prostático específico (PSA) e da biópsia de próstata
guiada por ultrasom, houve aumento no diagnóstico, principalmente de estágios mais precoces. A prostatectomia radical (PR) vem se consolidando

208
802

PÔSTER LIVRE
Os pacientes, mesmo em estágios avançados com comprometimento de
linfonodos retroperitoneais, experimentam 96% de taxa de cura com o tratamento multimodal [1].
Objetivo: Análise de 13 pacientes, num universo de 85 casos, submetidos a
ressecções múltiplas pós-quimioterapia para tumor de testículo.
Método: Análise retrospectiva de dados coletados prospectivamente de
85 pacientes portadores de câncer de testículo submetidos a LNRPQT no
período de 1999-2012. Destes, 13 foram também submetidos a ressecções
em outros sítios.
Resultados: Apresentamos a casuística do Instituto Nacional de Câncer
no período de 1999-2012. Neste período foram realizadas 85 LNRPQT. 13
destes pacientes foram também submetidos a ressecções extra-abdominais. Os sítios de ressecção foram: arco costal, pleura, mediastino, pulmão
e região cervical (tabela 1).
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TÉCNICA DE MONFORT EM PACIENTE DE 16 ANOS COM SÍNDROME
DE PRUNE-BELLY
GUSTAVO BALDINO NABINGER*; TIAGO ELIAS ROSITO; BRASIL SILVA NETO;
PATRIC MACHADO TAVARES; MILTON BERGER; CATIUCIA CARNEIRO LOPES
HOMMERDING
HCPA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Prune-belly; monfort; cirurgia
Resumo:
A síndrome de Prune Belly (SPB) é uma doença rara da parede abdominal
associada a má-formações genito-urinárias com apresentações variadas.
Afeta predominantemente meninos e tem incidência em torno de 1:35.000
nascidos-vivos. As três principais anormalidades na SPB são flacidez da
parede abdominal, criptorquidismo bilateral e anormalidade do trato urinário.
A parede abdominal pode ter ausência completa da musculatura, podendo
levar a disfunção respiratória, lordose, constipação. Os defeitos do trato
urinário são: aumento da capacidade vesical, causando resíduo pós-miccional, diversos graus de displasia renal, dilatação ureteropelvica, refluxo vesico-ureteral ou infecção urinária de repetição. Tratamento cirúrgico consiste
em reparo das anomalias, orquidopexia e reconstrução da parede abdominal
objetivando uma melhora funcional e estética. A cirurgia de Monfort é uma
técnica bem conhecida de reconstrução da parede abdominal com resultados satisfatórios.
Menino de 14 anos, com 1m75cm e 80Kg, referenciado a hospital terciário
com diagnóstico de síndrome de Prune-Belly. A preocupação do paciente e
da família era em relação à flacidez abdominal, a qual o paciente disfarçava
usando espartilho. O paciente já havia sido submetido a orquidopexia bilateral com menos de 1 ano de idade. Além disso apresentava infecções recorrentes do trato urinário. Cintilografia renal com DMSA demonstrou função
normal de ambos os rins. TC de abdome mostrou apenas leve hidronefrose
à direita. Uretrocistografia não apresentou refluxo vesico-ureteral. Avaliação urodinâmica evidenciou aumento da capacidade vesical, diminuição da
sensibilidade e resíduo pós-miccional de 88ml. O paciente foi submetido a
cirurgia de Monfort, que é uma técnica baseada em reparo em duas camadas trespassadas de fáscia que permite acesso facilitado à cavidade
abdominal para reconstruções urológicas e preserva os músculos íntegros.
Esta técnica incluiu, ainda, a excisão de pele redundante da linha média,
incisões laterais da musculatura transversa, geralmente poupada da hipoplasia, aproximação com redução do defeito e fechamento. O paciente não
teve nenhum complicação no pós-operatório, sendo acompanhado ambulatorialmente com plena satisfação do resultado estético e referindo melhora
da força abdominal após o procedimento.
Mesmo em pacientes mais velhos, a cirurgia de Monfort pode ser executada.
Este é o caso de paciente mais velho com síndrome de Prune-Belly operado
pela técnica de Monfort na literatura.

Tabela 1
SÍTIO

LHP

EVOLUÇÃO

Teratoma

Curado

Carcinoma embrionário
+ tumor de pequenas
células

Óbito

Pulmão + mediastino posterior + pescoço

teratoma

Curado

Pulmão + mediastino posterior + pescoço

teratoma

Óbito

Pulmão

Teratoma + carcinoma
embrionário

Curado

Pulmão

teratoma

Curado

Pulmão + mediastino médio e posterior

teratoma

Óbito

Pulmão

necrose

Curado

Pulmão

necrose

Óbito

Teratoma + carcinoma
embrionário

Curado

necrose

Curado

Teratoma + carcinoma
embrionário

Curado

teratoma

Curado

Pulmão + mediastino posterior + pescoço

Arco costal + pleura
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Mediastino posterior +
pulmão

[572]

Pulmão

RESSECÇÕES MÚLTIPLAS EM TUMORES METASTÁTICOS DE TESTÍCULO: EXPERIENCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE CANCER

Mediastino
cervical

FRANZ SANTOS CAMPOS*; FELIPE MONNERAT LOTT; ANTONIO ORNELLAS
SOUZA; BERNARDO LINDENBERG NOBREGA; FELIPE VAZ LIMA; GUSTAVO
RUSCHI BECHARA

Pulmão

INCA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de testiculo; linfadenectomia; quimioterapia

posterior

e

Conclusão: Encontramos 14% de incidência de ressecções múltiplas em pacientes portadores de tumor de testículo metastático. Estes pacientes com
metástases múltiplas foram responsáveis por 33% dos óbitos na nossa casuística. A presença de doença em sítios outros além do retroperitôneo foi
fator isolado de mau prognóstico na análise univariada.

Resumo:
Introdução: O câncer de testículo representa 1% dos tumores que acometem os homens. É o tumor mais prevalente em jovens de 15 a 35 anos.
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ntrodução: Fístula vésico-retal (FVR) ocorre em 1 a 2% dos pacientes submetidos a prostatectomia radical. A correção pela técnica de York-Mason
(YM) é uma opção terapêutica com alta taxa de sucesso e baixa morbidade.
Objetivos: Relatar três casos de pacientes com FVR pós prostatectomia radical tratados pela técnica de York-Mason (YM) no serviço de urologia Hospital
universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).Métodos: Foi
realizado estudo retrospectivo de série de três casos operados e acompanhados no período de 2005 a 2012. Resultados: Dos três pacientes, dois
apresentavam pneumatúria (dois pacientes) e perda urinária pelo reto(um
paciente). Ao toque retal identificou-se fístula palpável confirmada pela uretrocistografia. Todos os pacientes foram submetidos a colostomia e após 3
a 6 meses ao tratamento cirúrgico da fístula. Nenhum paciente apresentou
incontinência fecal, entretanto todos ficaram com incontinência urinária de
esforço, moderada em dois casos e severa em um. Não houve recidivas
com seguimento tardio de mais de quatro anos Conclusão: A técnica de
YM modificada é uma opção com resultados satisfatórios para a correção
da fístula vésico-retal, que permite uma exposição ampla da fístula e cursa
com baixos índices de incontinência fecal devido à reconstrução por planos
da musculatura esfincteriana, entretanto todos os pacientes apresentaram
incontinência urinária. Caracteriza-se como boa opção para o tratamento
das fístulas vésico-retais sendo tecnicamente reprodutível e com bons resultados funcionais a longo prazo.

EFEITO DA REABILITAÇÃO PRECOCE DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO
PÉLVICO NA RECUPERAÇÃO DA CONTINÊNCIA URINÁRIA EM HOMENS
SUBMETIDOS À PROSTATECTOMIA RADICAL: UMA ANÁLISE CRÍTICA
DA LITERATURA
THAIS S.R GUEDES*1; LUÍZA O.S BRAGA1; MARIA CRISTINA DA CRUZ2
1.FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO
HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Urinary incontinence, ; prostatectomy; pelvic floor muscle
training
Resumo:
Introdução: O tratamento fisioterápico, em especial o treinamento dos músculos do assoalho pélvico (MAP), tem se mostrado como uma das intervenções mais efetivas para o tratamento da incontinência urinária (IU) em
homens pós-prostatectomia radical (PR). Contudo, essa conduta é amplamente discutida na literatura no que diz respeito à reabilitação das funções
dos MAP imediatamente após a retirada da sonda vesical. Objetivo: Revisar
a literatura científica que respondesse à pergunta clínica: “A reabilitação precoce dos MAP é efetiva na recuperação da continência urinária em homens
submetidos à PR?”. Além disso, analisar a qualidade metodológica dessa
evidência e divulgar os resultados por meio do Critically Appraised Topics
(CAT). Métodos: Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, PEDro e BIREME, entre dezembro/2011 a junho/2013, utilizando os seguintes
descritores: urinary incontinence, prostatectomy, pelvic floor muscle training.
A qualidade metodológica dos estudos foi analisada por meio da aplicação
da Escala PEDro. Os resultados foram descritos sob a forma de CAT, um
resumo estruturado em uma página que analisa a qualidade metodológica
de um estudo em torno de uma pergunta clínica. Resultados: Foram selecionados três estudos para apreciação crítica, sendo todos ensaios clínicos
aleatorizados. Em relação à qualidade metodológica, apenas um estudo obteve pontuação excelente na escala PEDro totalizando 9/10. Os outros obtiveram 5 pontos e 3 pontos (escala 0-10). Esses últimos foram incluídos por
se adequarem à pergunta clínica. Os artigos investigados esclarecem que o
treinamento dos MAP é uma abordagem segura e efetiva para tratamento
da IU pós PR. Para tanto, pode ser implementado logo após a retirada da
sonda vesical aos homens prostatectomizados. Uma abordagem educacional associada a um programa supervisionado de treinamento e conscientização dos MAP podem acelerar o processo de recuperação da continência e
minimizar os sintomas urinários. Embora tenha sido observado que as taxas
de continência sejam igualmente reduzidas em um ano de pós-operatório,
antecipá-la significa trazer bem estar e qualidade de vida após o diagnóstico
e tratamento de um câncer. Conclusões: Os estudos têm mostrado que a reabilitação precoce dos MAP é efetiva na recuperação da continência urinária
em homens submetidos à PR. É válido, contudo, que sejam investidos estudos com maior rigor metodológico. Fonte de financiamento:Nenhuma. Conflito de interesse: Inexiste
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CARCINOMA DE CÉLS. RENAIS: METÁSTASE PARA BEXIGA E GLANDULAS SALIVARES PÓS NEFRECTOMIA - RELATO DE CASO
CECILIA STROPPA FANQUIM*; FELIPE MONNERAT LOTT; FELIPE VAZ LIMA;
GUSTAVO RUSCHI BECHARA; ANTONIO ORNELLAS SOUZA; FRANZ SANTOS
CAMPOS
INCA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de rim; recidiva; metástases
Resumo:
Introdução: Os sítios mais comuns de metástases de tumores renais são
pulmões, ossos, fígado, cérebro e pele. Metástases para a bexiga e para
a glândulas (gl.) salivares originadas de tumores renais são extremamente
raras, sendo que para bexiga há menos de 40 casos relatados (1). Em revisão
da literatura foram observados 25 casos de metástases de tumores de células renais para a gl. parótida.
Objetivos: Apresentar relato de caso de paciente atendido no Instituto Nacional de Câncer que, após 9 anos da nefrectomia direita, apresentou metástase para bexiga e glândulas parótida e submandibular esquerdas de
tumor de células renais.
Paciente e Método: Relato de caso de metástase de carcinoma de células
renais para bexiga e gl. salivares.
Resultado: Paciente do sexo masculino com 86 anos, submetido à nefrectomia radical direita em 2000 com diagnóstico de carcinoma de células renais
Furhman 2, medindo 4,3 x 3,5 x 3,1 cm, com infiltração focal da gordura
peri-renal.
Durante acompanhamento em 2011, ultrassonografia de vias urinárias evidenciou lesão vesical medindo 1,3 x 0,8 cm na parede anterior, sendo submetido
a ressecção trans-uretral do tumor vesical em Novembro de 2011. LHP revelou
carcinoma de células claras pTa, com confirmação por imunpohistoquímica,
com positividade dos marcadores RCC, CD10 e Vimetina e negatividade para
AE 1/3, CK 7 e CK 20.
Logo em seguida, o paciente notou aumento de volume sobre a glândula parótida esquerda. Em Julho de 2012 foi realizada a parotidectomia com esvaziamento cervical e retirada da gl. submandibular ipsilateral. LHP: carcinoma metastático de células claras para parótida e submandibular, pN0. Imunohistoquímica
com positividade dos marcadores Vimetina, CD 10 e RCC e negatividade para
CK 7, CK 20 e S100. Não apresenta recidivas até o momento.
Conclusão: Metástases para regiões atípicas como gl. salivares e bexiga por
tumores de origem renal são extremamente raras e indicam prognóstico reservado para tais pacientes. No entanto, a ressecção das metástases está sempre
indicada quando exequível e em paciente com bom performance status.
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FÍSTULA VÉSICO-RETAL APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL TRATADA
PELA TÉCNICA DE YORK-MASON MODIFICADA: RESULTADO E SEGUIMENTO DE 4 ANOS.
RICARDO DUARTE MOTA*; FERNANDO HENRIQUE FERNANDES NEVES RIBEIRO; GIL VICENTE CORRÊA FULGÊNCIO; MARIANA DE ALMEIDA BELO; ANDRÉ
AVARESE FIGUEIREDO; HUMBERTO ELIAS LOPES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE
FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Fistula vesico-retal; york-mason; prostatectomia radical
Resumo:
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pos (n=5) que receberam tratamento por 6 semanas consecutivas: Grupo
MNU (Grupo 2): recebeu uma dose intravesical de 0,3 mL de soro fisiológico
0,9%; Grupo MNU+BCG (Grupo 3): recebeu uma dose intravesical de 106
UFC – 40 mg de BCG; Grupo MNU+P-MAPA (Grupo 4): recebeu uma dose
intravesical de 5 mg/Kg de P-MAPA. Os resultados demonstraram carcinoma
com invasão de lâmina própria (pT1) no Grupo 2, carcinoma papilífero (pTa)
alto grau no Grupo 3 e hiperplasia plana no Grupo 4. Os níveis protéicos para
VEGF, HIF-1α e MMP-2 foram significativamente aumentados nos Grupos 2
e 3 em relação aos Grupos 1 e 4. Já os níveis protéicos para TLR2, TLR4,
p53, Endostatina e BAX foram significativamente aumentados no Grupo 4
em relação aos Grupos 2 e 3. Assim, pode-se concluir que a imunoterapia
com P-MAPA mostrou efeito estimulatório sobre os TLRs 2, 4 e p53, os quais
se correlacionaram com a melhora histopatológica da bexiga urinária e ocorrência de apoptose. O processo de angiogênese mostrou-se inversamente
correlacionado ao aumento dos TLRs e p53. Finalmente, a imunoterapia com
P-MAPA foi mais efetiva em relação ao BCG em induzir apoptose e desacelerar o processo de angiogênese no CBNMI.

DESEMPENHO DOS QUESTIONÁRIOS MASSACHUSETTS MALE AGING STUDY (MMAS) E ANDROGEN DEFICIENCY IN THE AGING MALE
(ADAM) NA PREDIÇÃO DA TESTOSTERONA LIVRE EM PACIENTES COM
40 ANOS OU MAIS ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE UROLOGIA
RENAN DESIMON CABRAL*; TIAGO ELIAS ROSITO; MILTON BERGER; WALTER
JOSÉ KOFF; BRASIL SILVA NETO
UFRGS, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Hipogonadismo; testosterona; questionário
Resumo:
Objetivo: Atualmente, a medição de Testosterona Livre calculada é considerado como sendo o padrão-ouro no diagnóstico do hipogonadismo em homens, porém, não está disponível para todos os indivíduos com suspeita de
diminuição da função testicular. Portanto, avaliamos se o questionário Adrogen Deficiency in the Aging Male (ADAM) e o questionário Massachusetts
Male Ageing Study (MMAS) poderiam ser utilizados como substitutos das
determinações bioquímicas na identificação de hipogonadismo em homens
com 40 anos ou mais.
Métodos: Foram analisados 460 homens, com 40 anos ou mais de idade,
participantes voluntários do programa de rastreamento de câncer de próstata do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foi avaliada a capacidade dos
questionários ADAM e MMAS de identificar homens com níveis baixos de
Testosterona Total, Livre Calculara e Biodisponível.
Resultados: A sensibilidade e especificidade do questionário ADAM, com
relação à Testosterona Livre Calculada, foram de 73,6% e 31,9%, respectivamente. O uso de ADAM resultou em uma classificação adequada da
nossa população em indivíduos normais ou hipogonádicos em 52,75% dos
casos. Para o questionário MMAS, a sensibilidade foi calculada em 59,9% e
a especificidade em 42,9%. Com o seu uso, a classificação dos pacientes foi
realizada corretamente em 51,4% dos casos.
Conclusão: Os questionários ADAM e MMAS têm uma sensibilidade adequada para identificar homens com baixos níveis de testosterona livre. No
entanto, devido à sua falta de especificidade, estes testes não podem ser
utilizados como um substitutos da dosagem de Testosterona Livre Calculada
em homens com 40 anos ou mais em nosso meio.
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RUPTURA ESPONTÂNEA DE BEXIGA: RELATO DE CASO E REVISÃO DA
LITERATURA
CARLOS GOMES BISPO*; ANDRÉ COSTA MATOS; ÉWERTON PEDROSA MURAGAKI; EZEQUIEL FABIANE FABIANE SPANHOLI; MARCUS VINICIUS XAVIER;
FREDERICO MASCARENHAS
HOSPITAL SÃO RAFAEL, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Ruptura; espontânea; bexiga
Resumo:
Introdução: Ruptura espontânea da bexiga (REDB) é um evento raro, havendo 159 relatos na literatura, poucos em pacientes sem fatores de risco
como: pós radioterapia, patologias primárias da bexiga (divertículo, tuberculose, cistite crônica, carcinoma), instrumentação, bexiga neurogênica
ou abuso de álcool. Os sintomas são vagos em pacientes sem história de
trauma ou doença vesical prévia. O diagnóstico costuma ser tardio, baseado
em sintomas de peritonite, ascite, elevação de escórias renais, febre, oligúria
e hematúria.
Objetivos: Revisar a literatura e relatar o caso de REDB em paciente de 42
anos, masculino.
Métodos: Foi realizada revisão da literatura na base de dados pubmed, utilizando as palavras: spontaneous urinary bladder rupture.
Resultados: O paciente apresentou dor hipogástrica súbita e disúria há 4
dias. Evoluiu com piora da dor e diminuição do débito urinário com hematúria ao final da micção. Procurou emergência sendo prescrito analgesia e
antibiótico, sendo liberado. Chega a emergência de nossa instituição em
anúria há 2 dias, dor e distensão abdominal. Negava trauma, uso de medicações ou sintomas urinários prévios. A TC demonstrou bexiga com conteúdo denso e heterogêneo, observando-se irregularidade de seu contorno
na região da cúpula, com aparente extravasamento de contraste na fase
excretora para a cavidade abdominal. O diagnóstico foi confirmado e tratado
com laparotomia exploradora e cistorrafia. Foram identificados 574 artigos,
sendo a grande maioria relatos de casos com revisão da literatura. Destes,
a REDB ocorreu em pacientes com radioterapia prévia, instrumentação, tumor de bexiga, bexigas ampliadas, pacientes diabéticos, abuso de opióide,
bexiga neurogênica, abuso de álcool. Raramente não se encontrou um fator
predisponente. No presente relato, após questionar os familiares, obtivemos
a história de que o paciente consumiu álcool 5 dias antes da entrada no
pronto socorro. Por isso, atribuímos a um trauma não mencionado como
provável causa da ruptura vesical.
Conclusões: REDB é um evento raro e com sintomas vagos o que faz o
diagnóstico ser postergado. A maioria dos casos se deve a fatores predisponentes e, mesmo em casos em que eles não estejam presentes, acreditamos
que a principal causa se deve a traumas não valorizados pelo paciente. O
padrão ouro para o diagnóstico é a cistografia retrógrada por RX ou TC. O
reparo cirúrgico pode ser aberto ou laparoscópico. Lesões extraperitoneais
podem ser manejadas conservadoramente
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VIAS DE SINALIZAÇÃO DOS RECEPTORES TOLL-LIKE E P53 REGULAM
A ANGIOGÊNESE E APOPTOSE NO CÂNCER DE BEXIGA NÃO-MÚSCULO
INVASIVO: EFEITOS DO IMUNOMODULADOR P-MAPA
AMANDA POCOL CARNIATO*1; PATRICK VIANNA GARCIA1; ISEU SILVA NUNES2;
NELSON DURAN1; WAGNER JOSÉ FÁVARO1
1.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL;
2.FARMABRASILIS, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de bexiga; imunoterapia; angiogênese
Resumo:
Compostos capazes de atuar como agonistas dos receptores Toll-like (TLRs)
são considerados candidatos promissores para serem desenvolvidos como
medicamentos contra o câncer. O processo de angiogênese é essencial
para o crescimento e disseminação de células neoplásicas. A alta frequência de recorrência do câncer de bexiga não-músculo invasivo (CBNMI) pode
estar relacionada aos baixos efeitos das atuais terapias sobre os TLRs e
angiogênese. Nesse cenário, uma nova perspectiva é representada pelo
imunomodulador P-MAPA (agregado polimérico anidrídico fosfolinoleatopalmitoleato de amônio e magnésio), desenvolvido pela rede não-governamental Farmabrasilis. Assim, os objetivos deste estudo foram caracterizar os
efeitos da ativação das vias de sinalização dos TLRs 2, 4 e p53 na regulação
do processo de angiogênese (VEGF, HIF-1α, MMP-2, Endostatina) e apoptose (BAX) frente ao uso do imunomodulador P-MAPA e imunoterapia com
BCG (Bacillus Calmette-Guerin) no CBNMI. Para a indução do CBNMI, 15
ratas Fischer 344 receberam uma dose de 1,5 mg/Kg do carcinógeno Nmetil-N-nitrosouréia (MNU) a cada 15 dias, totalizando 4 doses. Os outros 5
animais que não receberam MNU foram considerados como Grupo Controle
(Grupo 1). Após a indução com MNU, os animais foram divididos em 3 gru-
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Métodos: Estudo descritivo de caso clínico baseado no levantamento de
dados do prontuário do paciente.
Resultados: Paciente de 62 anos com queixa de palpação de nódulo rígido e indolor em testículo direito há 8 meses, com discreto crescimento no
período. Negava disfunção erétil, trauma local ou outras queixas. Tabagista e
sem outras comorbidades. Ao exame físico apresentava-se em bom estado
geral, com ausência de ginecomastia ou linfonodomegalia inguinal e com
nódulo endurecido palpável no pólo superior do testículo direito com 3 cm de
diâmetro. Exames laboratoriais normais, incluindo gonadotrofina coriônica
humana e alfa fetoproteina. Ultrasom de testículos evidenciando nódulo de
3,5 x 3,5 cm em pólo superior do testículo direito com hidrocele discreta
ipsilateral e tomografia de abdômen sem evidência de comprometimento de
linfonodos retroperitoneais. Fora submetido à orquiectomia radical inguinal
direita em janeiro de 2012 e o exame anatomopatológico evidenciou neoplasia do cordão sexual do testículo direito, compatível com tumor de células de
sertoli. Paciente segue em acompanhamento sem sinais de recidiva.
Conclusões: Tumores de célula de sertoli, apesar de raros, merecem atenção
principalmente devido à dificuldade em estabelecer critérios histológicos de
malignidade. Tumores malignos geralmente apresentam crescimento rápido
e manifestam-se em idades mais avançadas. Alguns achados que sugerem doença maligna são: tamanho maior que 5 cm, invasão de estruturas
adjacentes e atividade mitótica elevada, porém, a certeza de malignidade
ocorre somente na presença de metástases, sendo estas mais comuns para
linfonodos retroperitoneais, quando deve ser indicada linfadenectomia retroperitoneal. Orquiectomia por via inguinal é o tratamento padrão. Radio e
quimioterapia são pouco efetivos.
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ANÁLISE DO TRIFECTA NOS PACIENTES SUBMETIDOS A PROSTATECTOMIA ROBOTICA NO INCA
FRANZ SANTOS CAMPOS*; FELIPE MONNERAT LOTT; BERNARDO LINDENBERG NOBREGA; ANTONIO ORNELLAS SOUZA; GUSTAVO RUSCHI BECHARA;
FELIPE VAZ LIMA
INCA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de prostata; robótica; trifecta
Resumo:
Introdução: O adenocarcinoma de próstata é a enfermidade mais importante
e o tema mais controverso da Urologia contemporânea. Para o Brasil, no
ano de 2012, estimam-se 60.180 casos novos de câncer da próstata. Nas
regiões Sudeste (78/100 mil) e Nordeste (43/100 mil), o câncer da próstata é
o mais incidente entre os homens.
Cerca de 85% das prostatectomias nos EUA são realizadas com o auxílio
do robô (PRRA).
Objetivo: Análise do TRIFECTA (controle do câncer, potência sexual e continência) e relato da casuística dos pacientes submetidos à PRRA no INCa.
Método: Estudo prospectivo de 46 pacientes submetidos a PRRA, com
análise do Trifecta e descrição da casuística.
Resultados: A média e mediana de idade dos nossos pacientes foi de 61
anos (variando de 47 a 70 anos). O PSA variou de 1 a 23ng/ml, com média de
8,26 e mediana de 7,2ng/ml. O estadiamento clínico estabelecido foi de T1c
a T2c. O IMC médio foi de 23, variando de 18 a 29. O sangramento médio
foi de 212ml (variando de 10 a 1200ml, com mediana de 150ml). O tempo
médio de console foi de 233 minutos (variando de 140 a 470, com mediana
de 210 minutos). Dos 46 casos, temos prontos os LHP de 42 pacientes e
seguimento de potência sexual e continência de 36 casos, com seguimento
médio de 3,46 meses, variando de 1 a 9 meses. Temos 61,3% de pacientes
continentes, 25% de incont. leve (troca de até 1 pad/dia), 11% de incont.
moderada (4 casos com seguimento de 3 meses) e 2,7% de incont. grave (1
caso com seguimento de 1 mês). Quanto à ereção, temos 13,8% de ereções
grau 0 (seguimento inferior a 3 meses); 33,3% grau 1; 19,4% grau 2; 25%
grau 3 e 8,5% grau 4.
Todos os pacientes possuem PSA < 0,2ng/ml, exceto 1 com Gleason 7 (4+3)
pT2c e margem cirúrgica positiva que foi encaminhado à radioterapia de
resgate em Junho de 2013, aos 9 meses de operado, estando continente e
com ereções Grau 1 sem medicação e sem procura por atividades sexuais.
25% dos nossos pacientes preenchem o critério de Trifecta. Se analisarmos
somente a continência (visto que cerca de 40% dos pacientes ainda não
procurou ter relações sexuais com a parceira) e o controle do câncer, esta
taxa subiria para 83%.
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NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCÓPICA SEM ISQUEMIA EM PACIENTE COM RIM REMANESCENTE: RELATO DE DOIS CASOS
AURUS DOURADO MENESES*1; RICARDO LEAL DOS SANTOS BARROS2; BRENNO IVO SOARES SANTOS2; VITOR NUNES SANTOS2; RODRIGO SOUZA MADEIRA
CAMPOS3; DEBORA MARIA RIBEIRO RAULINO1
1.HOSPITAL SAO MARCOS, TERESINA, PI, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUI, TERESINA, PI, BRASIL; 3.HOSPITAL A.C. CAMARGO,
SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Isquemia zero; nefrectomia parcial laparoscópica sem
isquemia; carcinoma de células renais de células claras
Resumo:
INTRODUÇÃO: O tratamento de escolha para tumores renais em estádio T1,
quando factível, é a cirurgia poupadora de néfrons. Apesar de amplamente
difundido, o uso de técnicas minimamente invasivas para o tratamento
destes casos é reservado a apenas poucos serviços no Brasil. Quando se
trata de tumores renais em rim solitário, este tratamento é ainda mais desafiador, deve-se prezar pelos resultados oncológicos, sem esquecer dos
resultados funcionais. Desta forma, nos últimos anos têm-se enfatizado o
uso de técnicas, nas quais se evitam o clampeamento da artéria renal principal sendo chamadas de “Isquemia Zero“.
OBJETIVO: Relatar dois casos de nefrectomia parcial por via laparoscópica
sem isquemia (NPLSI), em dois pacientes com rim remanescente.
MÉTODOS: Caso 1 – 66 anos, submetido em 2003 à nefrectomia radical
(NR) direita por tumor papilífero, demonstrou em seguimento lesão nodular
exofítica de 2,8cm em polo inferior do rim esquerdo à tomografia, escore nefrométrico R.E.N.A.L. – 5X; clearence de creatinina de 72,1 mL/min/1,73m².
Caso 2 – 66 anos, Submetido a NR à direita em 2002 por carcinoma de
células renais de células claras (CCRC). Em seguimento oncológico apresentou lesão nodular sólida mesofítica de 2,7cm em parede anterior do terco
médio do rim esquerdo, com score nefrométrico 7A. Realizou-se tomografia
computadorizada com cortes de espessura de 1mm para diagnóstico e programação cirúrgica em ambos os casos.
RESULTADOS: Caso 1 - Foi submetido a NPLSI com clampeamento seletivo da artéria polar inferior, desclampeada após 15 min. Tempo cirúrgico:
130 min, com perda sanguínea de 50ml no intraoperatorio. Alta após 48
horas de internação com HB 13,2. Resultando em carcinoma de células renais papilífero, Furhman 1, margens livres. Após 1 ano de seguimento apresenta-se sem evidência de doença e clearence de 65,2 mL/
min/1,73m². Caso 2 – Foi submetido a NPLSI, sem clampeamento após
redução da PAM. Sem intercorrências. Tempo cirúrgico:150 minutos, Perda sanguínea estimada: 90ml; Alta após 48 horas de internação. Resultando carcinoma de célulass renais células claras, Furhman 3, margens
livres. Apresenta-se livre de doença após 4 meses.

Conclusão: Concluímos que, apesar da curva de aprendizado nestes primeiros 46 casos, sem termos feito a via laparoscópica previamente, os resultados de transfusão, controle do câncer (viés de baixo seguimento ainda),
continência e tempo operatório são bastante satisfatórios.
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TUMOR TESTICULAR DE CÉLULAS DE SERTOLI – RELATO DE CASO
MAURICIO MURCE ROCHA*; RENAN EBOLI-LOPES; MARCEL CALEGARI
HAYASHI; MARILIA BUENOS AIRES CABRAL TAVARES; WESLEY LUIZ SANTOS
LIMA; MIGUEL ZERATI FILHO
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,
SP, BRASIL.
Palavras-chave: Neoplasias testiculares; tumor de células de sertoli; células
de sertoli
Resumo:
Introdução: Tumor de células de sertoli corresponde a menos de 1% dos
tumores testiculares primários. Ocorrem em qualquer idade e são malignos
em 10% dos casos. Ocasionalmente, levam a ginecomastia e disfunção erétil devido à produção de estrógenos e podem estar associados a anomalias
genéticas como a síndrome de Peutz-Jeghers. Por apresentarem baixa incidência, o diagnóstico e classificação histológicos podem ser difíceis. O
tratamento do tumor primário é feito com orquiectomia radical inguinal e o
estadiamento é semelhante aos tumores testiculares germinativos.
Objetivos: Relatar um caso raro de tumor testicular de células de sertoli
acompanhado em nosso serviço.
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CONCLUSÕES: A NPLSI apresentou excelente resultados funcionais, oncológicos, com um mínimo de sangramento intraoperatório, dor pós-operatória e uma menor convalescência. Entretanto, devendo ser reservada a
pacientes selecionados, com baixo escore nefrométrico nas mãos de cirurgiões experientes.

há ainda um protocolo bem definido de quimioterapia para os casos mais
avançados, que geralmente evoluem para óbito.
Objetivos: Relatar caso de paciente com câncer de pênis metastático para
região inguinal com sobrevida de 22 anos, livre de recidiva, após tratamento
trimodal com linfadenectomia (linf.) inguinal bilateral após quimioterapia com
Bleomicina, Ifosfamida e Cisplatina (BIP) x 2 e radioterapia inguinal bilateral
57Gy.
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Método: Relato de caso de paciente atualmente com 44 anos de idade, matriculado aos 22 anos com câncer de pênis metastático submetido a terapia
trimodal.

ITALO MARCELO DO REGO NASCIMENTO*; MARCIO NOVAES LIMA FERREIRA;
RODRIGO BRASILEIRO DO REGO BARROS; FABIO JOSE DA SILVA MIRANDA;
BENHUR ROSENDO GOMES DE LIMA; NATHANAEL BATISTA MODESTO SILVA

Resultados: Apresentamos relato de sobrevida livre de recidiva de 22 anos
em paciente com câncer escamoso de pênis pT2N3 submetido a tratamento
trimodal.
Paciente matriculado no INCa em Fevereiro de 1991 aos 22 anos de idade.
Apresentava história de cauterização química de lesão na glande durante
4 meses, tendo sido, posteriormente, submetido a penectomia parcial em
Março de 1991. O laudo anátomo-patológico revelou carcinoma epidermóide de pênis diferenciado pT2. Cerca de 30 dias depois do procedimento
cirúrgico notou aparecimento de massa inguinal esquerda com fistulização
da mesma em Junho de 1991.
Em Setembro de 91 foi iniciado protocolo de quimioterapia com BIP, 2 ciclos.
Posteriormente foi submetido a radioterapia inguinal bilateral (57Gy em 25
frações) com término em Outubro de 1991.
No mesmo mês foi submetido a linf. inguinal esquerda com rotação de retalho de fáscia lata. LHP: pN3. Em fevereiro de 1992 foi então submetido a
linf. inguinal direita. LHP: pN0. Permaneceu em acompanhamento semestral desde então, apresentando alguns episódios de infecção urinária baixa
tratados com antibioticoterapia oral. Última consulta na urologia em Junho
de 2013 sem evidência de doença ao exame físico, cintilografia óssea, ultrassonografia pélvica ou RX de tórax.
Conclusão: Apesar da baixa taxa de cura do câncer de pênis com doença
inguinal extensa, esta é possível se realizado por equipe multi profissional.

EMPREGO DA URETERORRENOSCOPIA NAS AFECÇÕES LITIÁSICAS DO
TRATO URINÁRIO SUPERIOR

HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Ureterorrenoscopia; endourologia; novas tecnologias
Resumo:
INTRODUÇÃO: A década passada nos proporcionou grandes avanços na
área de endoscopia revolucionando as técnicas minimamente invasivas. Tais
técnicas que incluem litotripsia extra corpórea, ureterorrenoscopias, nefrolitotripsia percutânea e videolaparoscopia quando associadas são capazes
de resolver cerca de 90% das afecções litiásicas do trato urinário superior
reservando a cirurgia aberta para casos excepcionais.OBJETIVOS:Traçar o
perfil dos pacientes submetidos à ureterorrenoscopia na única emergência
urológica do Sistema Único de Saúde (SUS) do estado de Pernambuco com
litíase do trato urinário superior. Alertar para uma real necessidade de se equipar as emergências visto a grande demanda de pacientes com urolitíase.
MÉTODOS: Estudo retrospectivo, transversal, baseado na análise de 114
casos de ureterorrenoscopias empregadas no tratamento de emergência ou
eletivo de urolitíase do trato urinário superior no período de 01 de Fevereiro
de 2013 a 31 de Maio de 2013 (4 meses). RESULTADOS:Com uma média de
28,5 ureterorrenoscopias por mês, houve predomínio do sexo Masculino em
60% da amostra. A média etária foi de 40,9 anos, sendo 74,5% das cirurgias
de caráter de Urgência e 25,5% eletivas. O sintoma mais prevalente à admissão foi lombalgia esquerda (43,3%) . 40,7% dos casos tinham algum indício
de infecção no momento do ato cirúrgico. O lado esquerdo teve um ligeiro
predomínio em relação ao direito no que diz respeito à topografia dos cálculos no pré-operatório, porém o ureter distal direito foi o local mais comum
(21,9%). Vale ressaltar que 26,3% tinham mais de uma localização diferente
dos cálculos. 80% dos cálculos foram achados no intraoperatório conforme
exames prévios. O tamanho médio dos cálculos foi de 1,03 cm . Havia alteração da função renal em 25,5% da amostra, destes 28 casos, 85,7% restabeleceram a função e apenas 14,3% evoluíram para diálise. O litotridor
balístico foi a principal fonte energética para litotripsia (47,3%) seguido do
holmium laser(18,4%). O cateter duplo J foi utilizado em 88,6% dos casos.
Complicação intraoperatória em 2 casos: 1 estenose por lesão de mucosa
e uma transfixação do rim por cateter duplo j sem maiores consequências.
61,4% não precisaram de tratamentos complementares.Complicações pós
operatórias em 6,1% com 1 óbito. CONCLUSÕES:Maioria dos pacientes só
conseguem acesso ao tratamento endoscópico após alguma complicação
da urolitíase.O tratamento endoscópico foi pouco mórbido, baixa mortalidade e eficaz na sua maioria.
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CLINICAL DIAGNOSTIC ACCURACY ACCORDING TO URODYNAMIC
RECOMMENDATION IN A SINGLE BRAZILIAN INSTITUTION
THIAGO SEIJI CARVALHO SILVEIRA*; DANIEL KANDA ABE; MASSAKI TANI; NELSON GASPAR DIP JÚNIOR; ALEXANDRE CRIPPA SANT’ANNA; OCTÁVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO, SÃO
PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Urodynamic; urinary incontinence; neurogenic bladder.
Resumo:
Introduction: Although there are many controversies on indications of urodynamic study . Our objectives were to describe the urodinamic findings and
evaluate the diagnostic clinical accuracy and the surgical outcome by comparing clinical prediction and final urodynamic finding according to urologists
and non-urologists.
Methods: The retrospective study involved 818 patients who underwent US
from January 2009 to December 2010; we analyzed sex, age, clinical indication, final diagnosis and surgical outcomes indicated by an urologist (Group
I - GI) or non-urologist (Group II - GII). We applied the Chi-square test for
statistical analysis.
Results: Overall, 62% of urologists and 60% of non-urologists obtained clinical diagnostic concordance with US findings. Urinary incontinence (UI) was
the most prevalent diagnosis and mostly indicated by non-urologist (72%),
while most of other diseases were indicated by urologists (45.7%). When UI
was excluded, diagnostic accuracy was greater among urologists (p<0.001).
A third of cases managed by urologists underwent surgical procedure versus
only 3% managed by non-urologists (p<0.001)
Conclusions: Both urologists and non-urologists are able to diagnose UI with
high accuracy. Urologists had higher rate of diagnostic concordance than
non-urologists when UI is excluded; Therefore, urologists may provide better
clinical non-UI suspicion and also higher surgical management rate according to US indication.
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CANCER DE PENIS PT2N3: SOBREVIDA LIVRE DE DOENÇA APÓS 22
ANOS DE TRATAMENTO MULTIMODAL: RELATO DE CASO
NELSON MONNERAT KOIFMAN*; FELIPE MONNERAT LOTT; GUSTAVO RUSCHI
BECHARA; FELIPE VAZ LIMA; ANTONIO ORNELLAS SOUZA; FRANZ SANTOS
CAMPOS
INCA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de penis; linfadenectomia; quimioterapia
Resumo:
Introdução: O câncer de pênis é uma enfermidade com maior incidência
na população de baixa renda, sobretudo no Norte e Nordeste do Brasil. A
chance de cura quando há doença linfonodal gira em torno de 20%. Não
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aspectos técnicos da complexidade de cada caso.
Métodos: pacientes atendidas no ambulatório de urologia do Hospital São
Rafael. Sendo uma paciente (n.1) com história de radioterapia pélvica por
cancer de colo uterino, que evolui com fistula vesico vaginal e bexiga contraída, 15 anos após a radioterapia. Submetida a tratamento cirúrgico via
transabdominal com bipartição da bexiga e utilização de alça de delgado
ampliação vesical. Retalho de epíplon foi interposto entre a sutura vesical e
vaginal. Outra paciente (n.2) com história de fistula vesico-vaginal, iniciado
logo após cirurgia de histerectomia. Submetida a correção cirúrgica por via
laparoscópica transabdominal. A bexiga foi separada da vagina, encontrando-se a fístula, previamente cateterizada. Foi isolada e suturada com linhas
de suturas perpendiculares.
Resultados: A paciente n. 1 permaneceu internada durante 15 dias, em uso
de sonda vesical e ureteres cateterizados. Permaneceu sondada até o 30º
pós operatório. Após retirada de sonda, vem apresentando micção espontânea com um volume de 300ml, sem resíduo pós miccional. A paciente n. 2
recebeu alta no pos operatório 2 dias e permaneceu em uso de sonda vesical por 18 dias. Após retirada de sonda evolui com micções espontâneas.
Ambas com mais de 01 ano de seguimento, sem recidivas.
Conclusão: O tratamento das fístulas vésico vaginais, inicialmente realizado
por via vaginal ou transabdominal, pode ser realizado por via laparoscópica
com bons resultados pós operatórios, menor estadia hospitalar e retorno
precoce às atividades. Entretanto, em casos complexos, principalmente
após radioterapia, recomendamos abordagem aberta.
Fonte de financiamento: Nenhum
Conflito de interesses: Nenhum
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VARIAÇÕES ANATÔMICAS DO SISTEMA ARTERIAL RENAL ATRAVÉS
DE ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTISLICE: UM ESTUDO PILOTO
GUSTAVO RAMALHO PESSOA NEGROMONTE*; JOÃO VICTOR COSTA BARRETO
BRÍGIDO; LEANDRO HENRIQUES MESQUITA TAVARES; ARLINDO MONTEIRO DE
CARVALHO JÚNIOR; SEVERINO AIRES DE ARAUJO LIMA; CARLOS FERNANDO
DE MELLO JUNIOR
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
Palavras-chave: Anatomia; rins; sexo
Resumo:
Introdução: O conhecimento anatômico das variações arteriais renais é de
fundamental importância na prática clínica e cirúrgica da urologia. Os estudos realizados no nordeste brasileiro são escassos, não havendo análises
de referência significativas sobre estas variações nesse grupo populacional. Objetivo: Analisar o padrão vascular e as variações de comprimento e
diâmetro das artérias renais entre os sexos. Métodos: Estudo retrospectivo
com base na análise de imagens de angiotomografia, através de um aparelho MultiSlice de 64 canais, Philips, com a técnica de projeção de intensidade máxima (MIP), após a administração endovenosa do contraste iodado, na fase arterial. A nomenclatura adotada foi a de Sampaio e Passos.
A análise estatística foi realizada no SPSS 21.0, através da correlação de
Spearman, qui-quadrado de independência com correção de Yates, T de
Student, Mann-Whitney, Shapiro-Wilk. Adotou-se como significante p<0,05.
Resultados e Discussão: A amostra constituiu de 33 pacientes, sendo 51,5%
feminino e 48,5% masculino. No rim direito masculino e feminino, houve
variação em 56,2% e 23,5%, respectivamente, sendo extra-hilar polar superior a mais prevalente. No rim esquerdo masculino e feminino, variação
em 18,7% e 29,4%, com predomínio da extra-hilar polar superior e polar
superior, respectivamente. Não houve correlação entre o sexo e presença
de variação renal no lado direito, p=0,3, e esquerdo, p=0,4. O diâmetro direito (p=0,763) e esquerdo (p=1) e comprimento direito (p=0,4) e esquerdo
(p=0,7) da a. renal principal entre os sexos não encontraram diferenças estatísticas. A relação entre o lado direito e esquerdo da a. renal principal não
apresentou correlação significativa (p=0,56) entre o comprimento no sexo
masculino, mas houve no sexo feminino (p=0,003). Em relação ao diâmetro,
não houve correlação significativa (p=0,073) no masculino, mas houve no
feminino (p=0,026). Conclusão: Verificamos uma maior prevalência de variações das artérias renais do que o descrito na literatura geral, sem diferença
significativa entre os sexos. O comprimento e o diâmetro das artérias renais
principais entre os sexos não foram estatisticamente diferentes. Observouse no sexo feminino, que quanto maior o comprimento e diâmetro de um
lado, havia uma correspondência contralateral. No sexo masculino, não foi
observada essa relação. Nossos dados, estão de acordo com o observado
na literatura nacional.
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ABORDAGEM LAPAROSCÓPICA DA SÍNDROME DE ZINNER
JOSÉ COCISFRAN ALVES MILFONT*1; IURI ARRUDA ARAGÃO2; VICTOR TEIXEIRA
DUBEUX1; GUSTAVO PEÇANHA VIEIRA1; LUCILIO MEDEIROS1
1.UROTECH, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PEDRO ERNESTO - UERJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Síndrome de zinner ; cisto de vesícula seminal ; cirurgia
laparoscópica
Resumo:
Introdução: A síndrome de Zinner é uma rara malformação congênita dos ductos mullerianos envolvendo a vesícula seminal e trato urinário superior, que se
apresenta com cisto de vesícula seminal, obstrução do ducto ejaculatório e
agenesia renal ipsilateral. Menos de 100 casos com este diagnóstico foram relatados na literatura. O tratamento do paciente com síndrome de Zinner deve ser
guiado pela sintomatologia do paciente. A abordagem cirúrgica deve ser indicada na falha de medidas conservadoras. Atualmente, os acessos minimamente
invasivos, como laparoscopia e robótica, devem ser utilizados com preferência
sobre a abordagem cirúrgica aberta. O presente artigo relata nossa experiência
no tratamento com abordagem laparoscópica de dois casos de síndrome de
Zinner em jovens de 18 anos com sintomas urinários irritativos e dor pélvica.
Objetivos: Descrever a técnica laparoscópica e resultados no tratamento da Síndrome de Zinner.
Métodos: Em outubro de 2007 e em maio de 2013 tratamos cirurgicamente,
com técnica laparoscópica, dois pacientes do sexo masculino com diagnóstico
de síndrome de Zinner.
Resultados: Ambos os pacientes tinham 18 anos de idade no momento do
diagnóstico e referiam queixas de dor pélvica e sintomas irritativos do trato
urinário inferior. Foram diagnosticados por ultrassonografia e tomografia computadorizada, confirmados por ressonância nuclear magnética, com cisto de
vesícula seminal direita e agenesia renal ipsilateral. Ambos foram submetidos à
ressecção por via laparoscópica. O acesso foi transperitoneal, com 01 porte de
12mm na cicatriz umbilical e 03 portes acessórios semelhantes ao acesso para
prostatectomia radical. A dissecção se iniciou com abertura do peritônio que
envolve o cisto de vesícula seminal e exposição do mesmo, que era dissecado caudalmente até sua inserção na próstata, onde era clipado e ressecado. O
tempo cirúrgico médio foi de 60 minutos, não houve sangramentos. Deixamos
dreno Jackson Pratt em ambos os pacientes, que foi retirado no 1º dia pósoperatório. Demos alta no 2.° dia pós-operatório. Os 2 pacientes evoluíram com
melhora completa dos sintomas.
Conclusão: A abordagem laparoscópica da Síndrome de Zinner, escolhida como tratamento cirúrgico para estes pacientes, representa uma
ótima solução como técnica minimamente invasiva para uma rara malformação congênita da vesícula seminal, com excelentes resultados
cirúrgico e estético.
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FÍSTULA VESICO VAGINAL: COMPLEXIDADES DIFERENTES EXIGEM
ABORDAGENS DISTINTAS
ÉWERTON PEDROSA MURAGAKI*; ANDRÉ COSTA MATOS; EZEQUIEL FABIANE
FABIANE SPANHOLI; CARLOS GOMES BISPO; MARCUS VINICIUS XAVIER; FREDERICO MASCARENHAS
HOSPITAL SÃO RAFAEL, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Fistula vesico vaginal; ampliação; laparoscopia
Resumo:
Introdução: Fistulas vesico-vaginais são raras, mas causam sérios problemas médicos e sociais. As principais causas nos paises em desenvolvimento são trabalho de parto prolongado e trauma obstétrico. Nos países
desenvolvidos é um problema raro e as principais causas são cirurgias
pélvicas, radioterapia pélvica e doenças malignas. Tradicionalmente o reparo
cirurgico pode ser realizado via vaginal ou via abdominal. Ultimamente, a
abordagem laparoscópica ou robótica tem sido factível e com resultados
semelhantes à aberta.
Objetivo: relatar dois casos de fistula vesico vaginal, com abordagens distintas. Um deles por laparoscopia e o outro por cirurgia aberta, enfatizando
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Lauro Wanderley (HULW), João Pessoa-PB. A infecção nosocomial foi definida como aparecimento de infecção após 48hrs de internação hospitalar.
Resultados: Com base no estudo observou-se um total de 172 casos de
ITUs. Nestes, a maior ocorrência por Klebsiella pneumoniae e Escherichia
coli, que possuíram frequências iguais, representando juntas cerca de 50%
dos casos. Dentre as demais espécies, a mais expressiva foi a Pseudomonas
aerusginosa, com 9,3%. Em relação aos anos analisados, pode-se observar
que K. pneumoniae e E. coli predominaram nos três anos, com porcentagens
individuais praticamente superiores a 20%. No entanto, em 2011, houve uma
maior prevalência da E. coli sobre as demais bactérias. Discussuão: E. coli
é responsável, em média, por 70 a 80% da incidência de ITUs em diversas
literaturas, mas não se verificou esse padrão neste trabalho. Um fato interessante observado foi que a prevalência de Enterococus sp. e Enterobacter sp. repetiram-se de forma semelhante em todos os anos analisados. As
bactérias Providencia sp., A. faecalis e K. ozaenae apresentaram-se como
ocasionais, tendo a primeira ocorrida apenas em 2009 e as demais em 2010.
Conclusão: A microbiota de cada hospital deve ser avaliada individualmente.
Em relação ao HULW, há uma maior prevalência de K. pneumoniae, E. coli e
P. aerusginosa, neste período. Contudo, com base em trabalhos nacionais,
aK. pneumoniae vem se tornando cada vez mais frequente como causadora
de ITU nosocomiais.
____________________________________________________________________
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NOVO MODELO DE DEFICIÊNCIA ESFINCTERIANA INTRÍNSECA EM RATOS
SCHEILA FONTAINE CHAVES NASCIMENTO*1; ANA PAULA SANTOS BISPO1;
KATIA RAMOS MOREIRA LEITE2; ROGÉRIO SIMONETTI1; VALDEMAR ORTIZ1;
ROBERTO MESQUITA SOLER1
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL;
2.UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Deficiência esfincteriana intrínseca; incontinência de esforço; pressão de perda urinária
Resumo:
Introdução: Devido à elevada prevalência da incontinência urinária de esforço nas mulheres, existem vários modelos de deficiência esfincteriana
intrínseca (DEI) em ratas. No entanto, não existe na literatura um modelo
estabelecido de DEI em ratos.
Objetivos: O objetivo deste estudo foi estabelecer um modelo animal de DEI
em animais machos e avaliar as diferenças histológicas e funcionais entre
machos e fêmeas.
Métodos: O experimento utilizou 60 animais da raça Wistar, 30 fêmeas e 30
machos pareados por idade. Metade dos animais foi submetida ao procedimento de eletrocauterização ao nível do esfíncter uretral externo (EUE) e tecidos circundantes à uretra. A outra metade foi submetida a uma simulação da
operação. Após 2, 6 e 16 semanas dos procedimentos (eletrocauterização
ou simulação), os animais (n=5 por grupo) foram submetidos a cistometria
sob anestesia, medida de pressão de perda urinária (PPU) e as uretras foram
retiradas para análises histológicas.
Resultado: Não houve diferenças nos parâmetros da cistometria entre os
animais dos grupos eletrocauterização e simulação, em ambos os sexos,
nos diferentes tempos de avaliação, garantindo a não interferência da eletrocauterização uretral na função vesical. A média de PPU nos animais
eletrocauterizados machos e fêmeas foi estatisticamente menor em cada
intervalo de tempo observado em comparação com os animais do grupo
simulação, respectivamente: fêmeas 39±1.2; 41±5.5; 39±1.4 versus 14±3.5;
16±1.1; 17±1 (p <0,0001); Machos 55±4.4; 66±1.8; 64±4.6 versus 15±1.7;
21±3.4; 18±1.9 (p <0,0001). Quando comparados os machos e fêmeas do
grupo simulação, os machos tiveram PPU superior em todos os intervalos de
tempo (p <0,0001). O EUE foi significativamente mais espesso nos animais
machos comparado às fêmeas (350 ± 10 e 55 ± 4,2 mm, p <0,0001). Após
2 semanas, alterações inflamatórias foram vistas apenas nos animais eletrocauterizados Após 6 semanas da eletrocauterização, foram observadas
alterações histológicas como atrofia do músculo estriado e maior deposição
de colágeno entre as fibras, que se manteve até o término do experimento
similarmente em ambos os sexos.
Conclusão: A eletrocauterização produziu um modelo animal duradouro e
confiável de deficiência esfincteriana intrínseca em animais machos, semelhante ao o que ocorre nas fêmeas. Apesar de machos e fêmeas apresentarem respostas semelhantes à lesão, as mudanças na PPU nos machos
foram mais evidentes, considerando-se que tinham maior PPU basal que
as fêmeas.
___________________________________________________________________
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NEW N-PHENYLPIPERAZINE DERIVATIVES HAVE ANTI-PROLIFERATIVE
EFFECT IN HUMAN PROSTATE CELLS
JÉSSICA NASCIMENTO VIANA*1; LUIZ ANTÔNIO ANTÔNIO SOARES ROMEIRO2;
PEDRO AUGUSTO VASCONCELLOS REIS SOUZA3; LUIZ EURICO NASCIUTTI4;
FRANÇOIS NOËL1; CLAUDIA LUCIA MARTINS SILVA1
1.UFRJ - FARMACOLOGIA BIOQUÍMICA E MOLECULAR, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL; 2.UNB - LAB. DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS, BRASÍLIA, DF, BRASIL; 3.HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ RJ
- SERVIÇO DE UROLOGIA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 4.UFRJ - PROGRAMA DE PESQUISA EM BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Bph; n-phenylpiperazine; luts
Resumo:
Introduction: Previously, new N-phenylpiperazine derivatives (LDT series)
were synthesized and the pharmacological evaluation unveiled a potent α1adrenoceptor (AR) antagonism with high affinity for α1A-, α1D-AR and serotonergic 5-HT1A receptors acting as multi-target antagonists. The lower urinary
tract symptoms (LUTS) are the major complaint among aging men and they
are usually caused by benign prostatic hyperplasia (BPH), a urological disorder which the usual pharmacological treatment is the use of the selective
α1A-AR antagonist tamsulosin. Recently, α1D-AR and 5-HT1A receptors antagonists have also been considered new putative strategy for the treatment
of BPH since they have an anti-proliferative effect.
Aim: Evaluate in vitro the anti-proliferative effect of the new compounds LDT3
and LDT5.
Methods: Prostate samples were collected from patients with LUTS secondary from BPH during transurethral resection; informed consent was obtained
from donors (Ethics Committee of UFRJ, CAAE-0029.0.197.000-05). Human
DU-145 cell line, an androgen-independent cell cancer (from Rio de Janeiro
Cell Bank (UFRJ)) and BPH primary stromal cell cultures were established.
Cell proliferation was induced by phenylephrine (PHE) and 5-HT (1-3 µM), in
the absence or presence of 50 nM LDTs, BMY 7378 (α1D-AR antagonist) or
p-MPPF (5-HT1A receptor antagonist). We performed MTT and Trypan Blue
exclusion assays 48h after treatment to investigate viability and proliferation,
respectively.
Results: Pre-incubation of both culture cells with BMY 7378 prevented cell
proliferation induced by PHE, corroborating the role of α1D-AR in stromal cell
proliferation (Kojima et al., Prostate, 2009, 69:1521). We also obtained similar
data after blocking 5-HT1A receptors with p-MPPF. LDT3 and LDT 5 had no
cytotoxic effect per se, but they inhibited cell proliferation induced either by
PHE and 5-HT with similar efficacy (n = 5 assays performed in quintuplicate,
P < 0.05, ANOVA followed by post hoc Dunnet test). Moreover, both compounds inhibited with high affinity (nM) rat prostate contraction mediated by
α1A-AR in vitro (data not shown).
Conclusion: LDT3 and LDT5 are high affinity antagonists of α1D-AR and
5-HT1A receptors, as well as α1A-AR. They block adrenergic-mediated prostate contraction and behave as anti-proliferative agents in human prostatederived stromal cells. Therefore, they are potentially useful to develop new
lead compounds for BPH and LUTS treatment.

[609]

PERFIL DAS BACTÉRIAS CAUSADORAS DE INFECÇÃO DO TRATO
URINÁRIO NOSOCOMIAIS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
GUSTAVO RAMALHO PESSOA NEGROMONTE*; JOÃO VICTOR COSTA BARRETO
BRÍGIDO; CAMILA EMIDIO BASTOS; ALBALUCIA MARIA DA COSTA CARVALHO;
ARLINDO MONTEIRO DE CARVALHO JÚNIOR; JOSÉ SOARES NASCIMENTO
UFPB, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
Palavras-chave: Infecção hospitalar; rins; prevalência
Resumo:
Introdução: A infecção do trato urinário (ITU) de natureza nosocomial é uma
das patologias mais frequentes na clínica médica, sendo uma das principais
infecções responsáveis pelos aumentos dos custos hospitalares. Elas podem ser adquiridas tanto fora como dentro dos hospitais. Nesse caso, quando adquirida dentro dos hospitais, as bactérias causadoras das patologias e
sua resistência aos antibióticos variam de acordo com o hospital estudado.
Sendo assim, cada hospital apresenta um foco específico destas bactérias.
Objetivo: Analisar o perfil das bactérias causadoras de ITUs nosocomiais
em um hospital universitário. Metodologia: Estudo retrospectivo com base
na análise dos laudos de urocultura positiva para infecção noscomial abrangendo os anos 2009, 2010 e 2011, que foram previamente selecionados
pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Universitário
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baixa acurácia, não é reprodutível.
OBJETIVO:Avaliar a qualidade de vida dos pacientes com diagnóstico
urodinâmico de BHI na Santa Casa de Ribeirão preto.
MÉTODOS:Estudo retrospectivo de pacientes com diagnóstico urodinâmico
de BHI na Santa Casa de Ribeirão Preto, entre janeiro 2012 e marco 2013.
Sendo aplicado um questionário validado de QV(KHQ) realizado por argüição
verbal via contato telefônico, além de avaliar a adesão ao tratamento, melhora com o tratamento medicamentoso e análise do conhecimento do paciente sobre a doença. Foram incluídos no estudo apenas pacientes com
BHI. RESULTADO:Foram realizados 627 exames urodinâmicos por queixas
diversas, dos quais 55 tiveram diagnóstico de BHI. Foi conseguido contato
com 24 dos pacientes elegíveis para o estudo(46,3%), com idade média de
64 anos. Dos 24 pacientes elegíveis, 16 tinham conhecimento sobre o diagnóstico (66,66%), 16 receberam tratamento medicamentoso, sendo que
8(50%) apresentaram melhora dos sintomas, entre estes, apenas 3 pacientes
(18,75%) mantiveram uso continuo da medicação. Entre os pacientes que
abandonaram o tratamento (13 pacientes, 81,25%), 7 foi devido a ausência
de melhora dos sintomas (53,84%), 5 por melhora dos sintomas(38,46%)
e 1 devido a efeitos colaterais da medicação (7,69%). Conforme o KHQ, o
escore de QV médio foi de 51, variando de 27 a 99, sendo 0 o melhor e 100
o pior escore de QV.
CONCLUSÃO: As drogas antimuscarinicas tem sido o tratamento mais utilizado para BHI. As principais causas de descontinuação tratamento são
falta de resposta, efeitos colaterais e desestímulo do paciente. Espera-se
que orientando bem o paciente sobre sua doença e com novas drogas com
menos efeitos colaterais reduza taxa abandono tratamento.

Support: FAPERJ, CNPq, CAPES
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TAMANHO DO PENIS OBJETIVO E SUBJETIO EM 100 PACIENTES DA
UROLOGIA DO HOSPITAL DE BASE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CARLOS ABIB CURY*; FERNANDO BUCHALA DE CAMPOS; EDUARDO MACIEL
NARVAES; RODOLFO RAMOS JÚNIOR; VICTOR MIYAKUSHI; GUILHERME SCANNAPIECO ZAMBONE
FAMERP, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Tamanho; penis; harmonia
Resumo:
Introdução: O tamanho do pênis sempre foi motivo de estudo por parte dos
médicos e de preocupação dos pacientes. Existem poucos trabalhos na literatura médica brasileira sobre esse assunto. No Brasil só existe 01 trabalho
de autoria de Gliva, Pagarri e colaboradores .Como a população brasileira é
o resultado da mistura do branco, negro e índio a miscigenação traz também
a curiosidade a respeito do tamanho e satisfação dos homens, em relação ao
próprio pênis. Com isso são necessárias novas pesquisas para atualização
de dúvidas sobre a medida peniana do brasileiro.Objetivo: Levantar dados
atualizados sobre a identidade do paciente: idade maior que 18 anos, peso,
raça, harmonia entre o falo e o escroto e tamanho do pênis objetivo e subjetivamente.Método: Avaliação do tamanho do pênis inicia-se com o paciente
em pé, usando uma régua graduada onde o Zero está em contato com o
osso pubiano, em seguida coloca-se o falo em contato com a graduação,
onde terminar a glande será considerado o tamanho do pênis flácido.Em
seguida com o polegar e o indicador do avaliador na glande crie leve estiramento sobre a régua, com isso considera-se o pênis ereto. Serão avaliados
também a harmonia do pênis com o escroto além da impressão do próprio
paciente sobre o que ele acha, do tamanho (pequeno ou grande) e estético
(bonito ou feio) de seu pênis.Resultados:Os resultados serão apresentados
através da avaliação de 100 pacientes do ambulatório de Urologia do Hospital de Base de Rio Preto, comparando o tamanho encontrado, flácido e ereto
com os de outros povos e raças.O paralelo achado de forma objetiva,cria a
impressão subjetiva do paciente, bem como a harmonia do pênis com o escroto e vice versa. Conclusão: Os números irão mostrar vários conceitos que
ainda não foram discutidos anteriormente como as diferenças entre o que foi
encontrado pelo avaliador e a impressão pessoal pretendida pelo paciente.

____________________________________________________________________
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TRANSLUMINAL APPROACHES TO VESICORECTAL FISTULA REPAIR
PABLO ALOISIO LIMA MATTOS*; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; RENATO
MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; ROBERTO VAZ JULIANO; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO; MARCOS TOBIAS MACHADO
ABC MEDICAL SCHOOL, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Fistula; complications; tamis
Resumo:
Introduction: The vesicorectal fistula is one the most devastating postoperative complications after radical prostatectomy. Definitive treatment is a
challenging due to morbidity and recurrence. None of currently techniques
are unanimous.
Objectives: This article describes two new minimally invasive approaches as
option of reconstructive surgery.
Methods: We treat two patients with vesicorectal fistula after radical prostatectomy. In the first case, we performed a transanal minimally invasive
surgery (TAMIS) with standard laparoscopic instrumentation. We use Alexis
device for access and 3, 5 and 11 mm triangulated ports for procedure. The
surgical steps were: Cystoscopy and implant of guide wire on fistula; Positioning; Transanal access; Identification of the fistula; Dissection; Closure
of vesical wall; Injection of fibrin glue in default; Closure of rectal wall. In the
second case, we performed a transvesicoscopic surgery. We use 5, 5 and 11
mm triangulated ports for procedure. The surgical steps were: Positioning;
Transvesical access; Identification of the fistula; Dissection; Closure of rectal
wall; Closure of vesical wall.
Results: The mean operation time was 225 minutes, with a time of reconstruction surgery slightly higher in the transanal minimally invasive surgery.
No perioperative complications and conversion were observed. Hospital stay
was 2 days and the catheters were removed at 4 weeks. No recurrence was
observed.
Conclusions: These approaches have low morbidity and are feasible. The
greatest difficulties were maintain luminal dilation, instrumental manipulation
and suturing. With further experience, the procedure time can be shortened
and reflect in the longer benefit to the patient.

____________________________________________________________________
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QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES COM BEXIGA HIPERATIVA IDIOPÁTICA SUBMETIDOS A URODINÂMICA NA SANTA CASA DE MISERICÓRIA DE RIBEIRÃO PRETO
SAMUEL SANTANA COSTA*; GILFRED CANUTO PEREIRA; JOSE AUGUSTO NEVES TAVANIELLI; GILBERTO PINHEIRO NUNES DA SILVA NETO; FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES; JOSE FABIANO DECUSSE
HOPITAL SANTA CASA DE RIBEIRÃO PRETO, RIBEIRÃO PRETO, SP,
BRASIL.
Palavras-chave: Bexiga hiperativa; urodinamica; tratamento
Resumo:
INTRODUÇÃO:Bexiga hiperativa idiopática(BHI) é definida como urgência miccional associada ou não a incontinência urinária de urgência, usualmente acompanhada de aumento na freqüência miccional, na ausência
de fatores metabólicos ou patológicos. Tem prevalência de cerca 16% na
população e compromete drasticamente a qualidade de vida(QV), sendo
causa de isolamento social, queda de produtividade, frustração e baixa
auto-estima. A melhora objetiva dos parâmetros urodinâmicos nem sempre
se reflete na melhora da QV. Questionários de QV,entre eles o Kings Heath
Questionnaire(KHQ), constituem-se método de escolha para avaliar presença e impacto dos sintomas urinários na QV, visto que a anamnese, além da
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FÍSTULA DE URETRA POSTERIOR PÓS-AMPUTAÇÃO ABDOMINO-PERINEAL DO RETO COM ACESSO POSTERIOR. RELATO DE CASO E DISCUSSÃO DE TÉCNICAS OPERATÓRIAS.
RODRIGO ROSA DE LIMA*1; LUIZ FERNANDO SOUZA MEIRELES1; GERMANO
ADELINO GALLO1; RAFAEL ROSA ERGANG2; EDUARDO CARVALHO RIBEIRO1;
FRANSBER RONDINELLE ARAÚJO RODRIGUES1
1.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, BRASÍLIA, DF, BRASIL; 2.HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Fístula; uretra; uretroplastia
Resumo:
Introdução: As fístulas complexas de uretra posterior são de difícil tratamento cirúrgico, seja por acesso perineal, transanal-esfincteriano ou abordagem
posterior. São mais comuns após prostatectomia radical, e costumam ter
resolução difícil em casos irradiados.
Objetivo: Relatar caso de fístula em uretra prostático-membranosa após
lesão iatrogênica durante amputação abdomino-perineal do reto (AAPR) e
discutir opções de tratamento cirúrgico.
Método: Revisão de prontuário e literatura.
Resultados: RSS, 49 anos, submetido a colectomia total + AAPR em
19/09/12. Diagnóstico de Síndrome de Lynch na família e adenocarcinoma
de reto inferior. Realizou quimioterapia e radioterapia neoadjuvante um mês
antes do procedimento. A abordagem utilizada pela Coloproctologia foi incisão mediana + incisão sacro-perineal elíptica posterior. No ato operatório
evidenciou-se tumor aderido à uretra posterior em transição prostáticomembranosa, com exposição da luz uretral por 02 cm de extensão após
exérese (lesão parcial). Optado por rafia primária da lesão com fio absorvível
e manutenção de sonda uretral por 03 semanas. Evoluiu com alto débito
pelo dreno posicionado na ferida posterior (300-400 mL ao dia), realizada
uretrocistografia no 14° DPO, que evidenciou extravazamento de contraste
em topografia da lesão descrita. Realizada uretrocistoscopia, evidenciada
área descrita hiperemiada, sem orifício fistuloso identificável. Troca de sonda
uretral por outra mais calibrosa (20 Fr) e tentativa de terapia conservadora.
Retirou a sonda em 4 semanas, com extravazamento de urina na região
sacral, porém continente. Realizada nova sondagem uretral e optado por
uretroplastia perineal posterior em 01/02/13, com ressecção da área da fístula e anastomose primária. Apresentou evolução arrastada, com extravazamento de urina pelo dreno (30 mL/dia) até a alta, no 19° DPO. No momento,
paciente está continente e sem perdas urinárias pela região sacral. A abordagem perineal clássica utilizada é de mais familiar ao urologista. Entretanto,
uma possibilidade de acesso discutida no momento da indicação cirúrgica
foi a cirurgia de ASTRA (abordagem anterior sagital transanorretal). A mesma
vem sendo utilizada mais frequentemente em patologias uretrais posteriores
e para acesso ao seio urogenital alto, especialmente em crianças com excelentes resultados.
Conclusão: Fístulas uretrais posteriores são de difícil tratamento, e o conhecimento de técnicas cirúrgicas diversas pode facilitar sua resolução. ‹‹‹
____________________________________________________________________
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HÁ DIFERENÇA NA QUANTIDADE DE PERDA URINÁRIA EM MULHERES
CLIMATÉRICAS COM PASSADO OBSTÉTRICO DE PARTO VAGINAL OU
CESARIANA ?
MARIA THEREZA A.B.C MICUSSI*1; SILVIA OLIVEIRA RIBEIRO1; ELVIRA MARIA
MAFALDO SOARES2; ELIZABEL S.R VIANA1; TÉCIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHÃO1
1.UFRN, NATAL, RN, BRASIL; 2.MEJC-UFRN, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; climatério; avaliação
Resumo:
A incontinência urinária (IU) acomete frequentemente mulheres de meia-idade
e idosas e alguns fatores podem contribuir para aparecimento e/ou agravo,
como partos, constipação intestinal, doença pulmonar crônica, obesidade,
histerectomia, deficiência estrogênica, dentre outros. O objetivo deste trabalho é avaliar a continência urinária em mulheres climatéricas através do

pad-test de 1 hora. Através de um estudo descritivo, de corte transversal
foram estudadas 30 mulheres climatéricas, usuárias das unidades básicas
de saúde da cidade do Natal/RN, divididas igualmente em dois grupos conforme a forma de parto. O grupo 1 (G1) foi caracterizado por aquelas submetidas a parto normal e o grupo 2 (G2) submetidas a cesariana. Todas as
mulheres realizaram a avaliação clínica, pad-test de 1 hora e dosagem hormonal ( estradiol - E2, hormônio estimulante da tireóide - TSH e testosterona
– T, através do método de quimiluminescência. Os resultados mostraram
homogeneidade entre os grupos quanto a média de idade, encontrando no
G1 54,9 ±3,2 anos e no G2 54,8±4,5 anos (p=0,9). Em relação à paridade,
a média de filhos foi equivalente a 3,5±1,3 (G1) e 1,9±1,2 (G2) e a média do
índice de massa corpórea (IMC) foi 26,4±3,9 (G1) e 28,4±3,1. Todas as pacientes (100%) apresentaram menopausa natural e o tempo menopausal foi
6,8±3,7 anos no G1 e 6,9±4,5 anos no G2 (p=0,9). A dosagem do TSH não
diagnosticou casos de tireopatia no G1 (TSH=1,7±0,9) e G2 (TSH=1,7±0,8).
Não houve diferença significativa quanto às perdas urinárias entre os grupos
(p=0,09). A redução na concentração de E2 foi proporcional a quantidade da
perda urinária (p<0,05), contudo não observou correlação com os níveis de
T. Diante dos dados, a análise isolada da forma de parto, parece não ser um
fator predisponente a IU. Por outro lado, o fator hormonal, através do nível
de estradiol mostra correlação com as perdas de urina.
____________________________________________________________________
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COMPARAÇÃO ENTRE O DIAGNÓSTICO CLÍNICO VERSUS ULTRASSONOGRÁFICO NA PRESERVAÇÃO DO TESTÍCULO NOS CASOS
DE TORÇÃO TESTICULAR
FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES*; SAMUEL SANTANA COSTA; JOSE
AUGUSTO NEVES TAVANIELLI; GILBERTO PINHEIRO NUNES DA SILVA NETO;
GIANCARLO MARTORANO PRIANTE; GILBERTO SABER
SANTA CASA DE RIBEIRAO PRETO, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Torção testicular; ultrassonografia; escroto agudo
Resumo:
INTRODUÇÃO
Torção do cordão espermático é um desafio diagnóstico para o urologista
e para o radiologista. A visualização direta do cordão torcido durante a ultrassonografia de alta resolução de emergência foi proposta para evitar a
exploração cirúrgica sistemática e abusiva, entretanto diante de pacientes
com um exame clinico acurado podemos obter melhores taxas de preservação testicular.
OBJETIVO
Avaliar o tempo de isquemia critica em pacientes submetidos diretamente a
exploração testicular vs aqueles submetidos a ultrassonografia doppler de
alta resolução em um serviço de referência.
MÉTODO
Foi realizado um estudo retrospectivo que incluiu 52 pacientes, admitidos
com quadro de escroto agudo suspeitos clinicamente para torção testicular; esses foram subdivididos em 02 grupos (A) exploração testicular direta
e (grupo B) ultrassonografia doppler de alta resolução (7.5- 12 MHz transducer) testicular prévio a cirurgia.
RESULTADOS
Foram avaliados 52 pacientes (idade média de 17 anos) com suspeita clínica
de torção testicular; destes, 25 (grupo A) foram encaminhados diretamente
para o centro cirúrgico (por forte suspeita clínica de torção do cordão espermático) e 27 (grupo B) foram submetidos a ultrassonografia doppler de
alta resolução. Realizado 4 orquiectomias no grupo A e 14 no grupo B com
P= 0,75. 21 orquidopexias( grupo A) e 13 (grupo B) (P= 0,02); Apesar da
maioria dos trabalhos publicados serem condizentes a uma melhor avaliação com métodos subsidiários observamos que em nosso grupo estudado
a exploração testicular foi importante para melhores taxas de salvamento e
preservação testicular.
CONCLUSÃO
Concluímos que apesar da ultrassonografia com doppler de alta resolução
ser factível de ser realizada com alta sensibilidade e especificidade, o exame
clínico acurado foi imprescindível para diminuir o tempo de isquemia crítica
e tornar possível uma maior taxa de preservação testicular no grupo de pacientes estudados.
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ELISA RS FLORES*; TÚLIO M. GRAZIOTTIN; ALANA D RANZI; CLAUDIA G BICCA;
IVANA BM DA CRUZ; FERNANDA B MORRONE

GUILHERME SOUZA SARMENTO VALENTE*; LETICIA MATTOS MENEZES; VINICIUS CARNEIRO; PEDRO GERALDO JUNIOR; GUSTAVO CLÍMACO GALVÃO;
PAULO GUILHERME DE OLIVEIRA SALLES

BLADDER SQUAMOUS CELL CARCINOMA IS NOT RELATED TO HPV
NOR P16

POSTER LIVRE

ACUTE EFFECT OF GUARANÁ ON VIABILITY, CELL DEATH AND OXIDATIVE STRESS OF HUMAN BLADDER CANCER T24 CELL LINE
UFCSPA, POA, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Guarana; câncer de bexiga; cultura celular

INSTITUTO MARIO PENNA, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Blader cancer; hpv; p16
Resumo:
ABSTRACT: Background: Human papiloma virus (HPV) has been implicated
in the development of several human cancers. The role of HPV in the pathogenesis of genital SCC in well established, but its possible relation with the
carcinogenesis of SCC of the bladder has not been confirmed yet. Several
studies have researched this association but, to date, the results remain conflicting. Cervical neoplasia and SCC at other organ sites overexpress p16 – a
protein involved in the regulations of cell cycle. However, only one study has
been conducted to verify whether p16 can be used as a surrogate marker for
HPV infection in urinary bladder SCC.
Objective: Determine the possible role of HPV infection in the pathogenesis
of SCC of the bladder and verify whether p16 expression could be an immunohistochemical marker for HPV in this neoplasia.
Matherials and methods: A selection of 14 cases ofSCC of the bladder treated at Instituto Mário Penna between 2010 and 2013 was performed analyzing
the immunohistochemical profile, PCR for HPV and the clinical and pathological features of the patients.
Results: HPV DNA and protein were not detected in any of the cases analyzed. The expression of p16 was not verified in thirteen of our cases and, in
one case, it was considered focally positive.
Conclusions: HPV infection does not play a role in the pathogenesis of SCC
of the urinary bladder. No evidence that p16 overexpression is usually present in SCC of the bladder and neither its relation with HPV infection of this
tissue was found. Thus, we don’t recommend the use of this protein as an
immunohistochemical marker for this neoplasia.
____________________________________________________________________

Resumo:
Background/Aim: the role of rich caffeine beverages on bladder carcinogenesis is not conclusive and experimental studies can contribute to understanding this open question. An in vitro study was performed to test the effect of
guaraná (Paullinia cupana) extract on T24 human bladder carcinoma cells.
Material and Methods: T24 cells viability exposed a broad range of guaraná
concentrations (3.8 – 30000 µg/mL) was determined. Metothrexate, cisplatin
and gemcitabine were used as positive control. Analysis of caspases (1,3 and
8) and reactive oxygen species (ROS) concentrations were also determined.
Results: lowest guaraná concentrations (4.5< 100 µg/mL), similar to chemotherapic drugs, decreased the T24 cells viability, and increased the caspases
1, 3 and 8, as well as ROS levels. On the other hand, guaraná in higher concentrations increased T24 cells viability.
Conclusion: guaraná extracts presented a concentration-dependent dual effect (anticarcinogenic/procarcinogenic) on T24 bladder cells.
____________________________________________________________________
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SARCOMA DE BEXIGA: RELATO DE CASO
PATRIC MACHADO TAVARES*; RENAN TIMOTEO OLIVEIRA; RODRIGO SILVA
HCPA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Sarcoma; bexiga; mesenquimal
Resumo:
Introdução: Neoplasias não uroteliais da bexiga representam menos de 5% de
todos os tumores vesicais. Sarcoma se constitui na malignidade mesenquimal
mais comum do trato genitourinário. . A apresentação clínica mais comum é a
hematúria (81%), seguido polaciúria (28%) e de disúria (19%).
Objetivo: Relatar um caso de uma paciente com sarcoma de bexiga
Resultado: Paciente de 54 anos, feminina, procura emergência por dor em
abdome inferior, disúria, polaciúria e urgência miccional. Ecografia demonstra
lesão expansiva no assoalho vesical medindo pelo menos 4,0 x 1,7 cm, determinando uretero-hidronefrose de grau moderado a severo à direita. TC de
abdômen sem contraste devido função renal comprometida, mostra bexiga
urinária com espessamento parietal, mais significativo no assoalho, com moderada dilatação sistema coletor a montante do meato ureteral bilateralmente.
Linfonodomegalias junto aos vasos ilíacos externos, à direita, medindo 1,8 x
1,5 cm e à esquerda 1,4 x 1,2 de diâmetros axiais. Submetida à ressecção
trans-uretral de bexiga com ressecção da lesão que envolvia todo o trígono
e colo vesical, com uretra mostrando sinais de invasão grosseira. No mesmo
procedimento paciente foi submetida à nefrostomias direita guiada por ecografia. O anatomopatológico da lesão diagnosticou lesão maligna indiferenciada, de alto grau, com áreas de necrose e áreas mixóides. A análise imunohistoquímica identificou uma neoplasia maligna fusocelular/ epitelióide de alto
grau. Como sequência no tratamento a paciente então foi submetida à cistectomia radical com derivação urinária à Wallace associado a linfadenectomia
pelvica bilateral. O anatomopatológico da lesão diagnosticou um Sarcoma
pleomórfico indiferenciado de bexiga. Posteriormente a paciente foi submetida à tratamento adjuvante com gencitabina e cisplatina
Conclusão: Pacientes com carcinoma sarcomatóide se apresentam mais frequentemente com uma doença localmente avançada ou com doença metastática. A sobrevida total em 5 anos é de 37% . O tratamento principal consiste em cistectomia radical. Devido sua baixa incidência não há estatísticas
médicas relevantes em seu tratamento, assim sendo a opinião de toda equipe
multidisciplinar deve ser levada em consideração na opção terapêutica.
____________________________________________________________________
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INCREASED TISSUE FACTOR EXPRESSION IS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF MORTALITY IN CLEAR CELL CARCINOMA OF THE KIDNEY
DANIEL D OLIVEIRA SILVA*; VINICIUS DUVAL DA SILVA; JORGE ANTONIO PASTRO NORONHA; GUSTAVO FRANCO CARVALHAL
PUCRS, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Kidney neoplasm; tissue factor; prognosis
Resumo:
Introduction: Renal cell carcinomas are responsible for 2-3% of all solid malignancies. Many preoperative and postoperative prognostic factors have
been reported in renal cell carcinomas, such as tumour size, clinical and
pathological stage, Fuhrman grade, among others. However, none of these
factors, isolated or in association can predict with certainty which tumours
will eventually recur and affect patients’ survival.4 Thus, a continuous search
for novel prognostic markers in renal cell carcinomas is justified.
Purpose: increased expression of tissue factor (TF), a primary initiator of the
extrinsic coagulation pathway, has been associated with a worse prognosis
in a variety of solid tumours. We report for the first time the correlation of the
immunohistochemical expression of tissue factor with clinical and pathological outcomes in clear cell carcinomas of the kidney.
Methods: immunohistochemical expression of tissue factor was evaluated in
58 paraffin-embedded samples of clear cell carcinomas of the kidney treated
at the same university hospital, and was correlated with clinical and pathological variables and with overall survival. We defined high or low immunohistochemical expression of TF according to the median of the areas measured
in all cases.
Results: An high intensity tissue factor expression (TF area > 10 µm2) was
observed in 22.4% of the tumours (13 patients), and was an important predictor of overall mortality, both in univariate and multivariate analyses (p <
0.05).Median overall survival for both groups was 66 months; 78.2 months
for patients in the group of lower TF expression and 27.5 months for patients
in the group of higher TF expression (log rank p < 0.001). The hazard ratio
for mortality was 9.7 (CI 3.7-25.6) for tumours with increased TF expression.
Conclusions: Increased immunohistochemical expression of TF was an important independent predictor of mortality in a contemporary cohort of patients with clear cell carcinoma of the kidney. Further studies are necessary
to define the role of TF in clinical practice.
____________________________________________________________________
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que evoluíram com trombose. Também foram puncionados quatro acessos
para hemodiálise em cada veia femoral e dois acessos em cada veia jugular
interna. A paciente evoluiu com impossibilidade de punção de novos sítios
vasculares, sendo indicado diálise peritoneal. Na avaliação pré-transplante,
foi solicitado ultrassom-doppler de vasos ilíacos que evidenciaram artérias e
veias ilíacas pérvias bilateralmente. Durante a cirurgia, foi realizada incisão
de Gibson à esquerda, com achado de fibrose importante de veias ilíacas,
o que impedia a anstomose. Foi verificado também que a veia gonadal esquerda apresentava bom calibre, sendo confeccionada anastomose venosa
término-lateral de veia renal com a veia gonadal esquerda. Procedeu-se com
anastomose término-lateral da artéria renal com a artéria ilíaca comum. Resultados: Após o desclampeamento do hilo renal, verificou-se boa perfusão
do órgão. Foi visualizada urina drenando pelo ureter no intra-operatório. O
ultrassom-doppler do enxerto após 1 semana evidenciou boa distribuição
vascular com índices de resistividade intrarrenais variando de 0,81 a 0,85,
artéria e veias renais pérvias e pico de velocidade sistólica na artéria renal
de 142cm/s. Conclusões: Concluímos que a anastomose da veia do enxerto
renal com a veia gonadal é factível, sendo uma opção quando as veias ilíacas
são inexistentes devido a importante fibrose. No entanto, nessa paciente,
esse procedimento determinou altos índices de resistividade arteriais intrarrenais, o que pode comprometer a função do enxerto.

AVALIAÇÃO DO ESTADIAMENTO PATOLÓGICO EM PACIENTES COM
CÂNCER DE PRÓSTATA EM ESTADIO CLÍNICO T1C SUBMETIDOS A
PROSTATECTOMIA RADICAL
HELENO DIEGUES PAES*; SANDER TESSARO ROCHA; RODOLFO JOSÉ FAVARETTO FILHO; MIKAEL VIEIRA DA SILVA; ALEX SATO TANAKA; MINORI SAITO
HOSPITAL SANTA MARCELINA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; estadiamento; exame digital da próstata
Resumo:
Introdução: A avaliação inicial dos casos de câncer de próstata consiste no
estadiamento e estratificação de risco de progressão da doença. No estadiamento clínico baseado na classificação TNM, o quesito T é avaliado na
maioria dos serviços em nosso país a partir do exame digital da próstata,
uma vez que a ressonância magnética de alta resolução multiparamétrica
não é amplamente disponível.
Objetivo: O objetivo do nosso estudo é avaliar a eficácia do exame digital
da próstata no estadiamento do câncer de próstata quando os tumores não
são palpáveis.
Método: Realizamos revisão dos prontuários dos pacientes submetidos a
prostatectomia radical em nossa instituição entre março de 2010 e março
de 2013. Foram relacionados 151 pacientes, dos quais foram excluídos 18
devido dados incompletos em prontuário. Oitenta foram selecionados por
não terem doença palpável ao exame digital.
Resultados: O PSA variou de 2,4 a 31,5 (média=9,73, mediana=8,39).
Cinquenta e nove pacientes apresentavam Gleason score 3+3 (73,75%) na
biópsia pré-operatória, 12 (15,00%) apresentavam Gleason 3+4, 7 (8,75%)
apresentavam Gleason 4+3, 1 (1,25%) apresentavam Gleason 4+4 e 1
(1,25%) apresentava Gleason 2+3. Vinte e um (26,25%) pacientes apresentaram estadiamento pós operatório com doença unilateral (pT2a e pT2b),
37 (46,25%) apresentaram tumor bilateral (pT2c), 19 (23,75%) apresentaram
tumores localmente avançados (pT3a e pT3b), e em 3 (3,75%) casos não foi
encontrado câncer na peça cirúrgica. Foi realizada a linfadenectomia obturatória bilateral em 45 pacientes (56,25%), não sendo encontrado nenhum
linfonodo comprometido pelo tumor prostático. Houveram margens comprometidas em 15 pacientes (18,75%).
Dividindo os pacientes com doença não palpável de acordo com os critérios de D’Amico temos 39 (54,16%) de baixo risco, 26 (36,11%) de risco
intermediário e 7 (9,7%) de alto risco. Dentre os de baixo risco de D’Amico
encontramos 6 casos (15,4%) de doença localmente avançada na peça
cirúrgica.
Conclusões: O exame digital da próstata, quando não há tumor palpável,
apresenta uma chance de subestadiamento relativamente grande, não
sendo um método com boa acurácia para predizer volume de doença e de
estadiamento tumoral. Os critérios de D’Amico de estratificação de risco de
progressão de doença não foi um método confiável para predizer doença
localizada no grupo de baixo risco.
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EFEITO DA TADALAFILA NA AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DE TESTÍCULOS DE RATOS WISTAR SUBMETIDOS À MODELO EXPERIMENTAL DE
VARICOCELE
CLAUDIO FERREIRA BORGES*1; FELIPE MONGE VIEIRA1; LORENZO SANSON
LANI1; LETICIA NOGUEIRA DA GAMA DE SOUZA1; LEANDRO CORREA LEAL2;
ADRIANO FREGONESI3
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, VITORIA, ES, BRASIL;
2.HOSPITAL MERIDIONAL, CARIACICA, ES, BRASIL; 3.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Varicocele; ratos; tadalafila
Resumo:
Introdução:A varicocele é uma condição que corresponde à dilatação das veias do plexo pampiniforme responsáveis pelo retorno venoso dos testículos.
Esta situação acomete aproximadamente 13% da população adulta do sexo
masculino, muito relacionada à infertilidade. O mecanismo fisiopatológico
que faz com que a varicocele cause infertilidade é pouco compreendido:
atualmente o acúmulo de radicais livres devido à dificuldade circulatória
tem sido proposto como explicação da infertilidade destes pacientes.Vários
estudos comprovaram a eficácia do rato como modelo experimental para
estudo da varicocele .Este trabalho visa avaliar se a tadalafila possui efeito
protetor em testículos de ratos em modelo experimental de varicocele. Materiais e métodos:O estudo foi submetido e aprovado no Comitê de ética de
uso animal da Universidade Federal do Espírito Santo. Foram utilizados 21
animais, ratos Wistar, com idade entre oito e dez semanas e peso aproximado de 300g, sendo sete animais em cada grupo (A- Sham; B- indução
cirúrgica de varicocele; C- indução cirúrgica de varicocele com administração diária de tadalafila - 5mg/kg/dia administrados por via oral). Os grupos
foram tratados por doze semanas.No fim do tratamento, os animais foram
novamente submetidos à laparotomia com identificação das varicoceles
induzidas cirurgicamente, orquiectomia bilateral e sacrifício. As amostras
foram fixadas com solução de Bouin. Foram analisados cem cortes transversais de túbulo seminíferos de cada testículo segundo sua desestruturação
tubular e os critérios de Johnsen .Resultados: Foi demonstrada a presença
de lesão varicosa unilateral na veia espermática esquerda, confirmada por
fotografias, nos grupos submetidos à cirurgia em relação ao grupo Sham
não submetido. No entanto, não houve variações em outras variáveis, como
peso e tamanho dos animais de todos os grupos.À análise da microscopia
não foram observadas alterações nos critérios de Johnsen. Pode-se, entretanto observar grande desestruturação e desarranjo dos túbulos seminíferos não tratados com tadalafila em relação ao grupo tratado e ao grupo
Sham. Conclusão:Através de nossos estudos percebemos que não houve
alteração espermatogênese entre os grupos.Foi constatada alteração no arranjo estrutural dos túbulos seminíferos do grupo que sofreu indução cirúrgica de varicocele em relação aos grupos Sham e ao grupo com varicocele
cirurgicamente induzida tratados com tadalafila.

____________________________________________________________________

[643]

ANASTOMOSE DA VEIA DO ENXERTO RENAL COM A VEIA GONADAL
DURANTE TRANSPLANTE - RELATO DE CASO
BRUNO MOREIRA MAPURUNGA*; DJALMA RIBEIRO COSTA; LÚCIO FLÁVIO
GONZAGA-SILVA; RICARDO REGES DE OLIVEIRA MAIA; JOÃO BATISTA GADELHA CERQUEIRA; AILSON GURGEL FERNANDES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, FORTALEZA, CE, BRASIL.
Palavras-chave: Veia gonadal; transplante renal; anastomose
Resumo:
Introdução: O implante de enxertos renais nos vasos ilíacos foi introduzido
por Kuss em 1951, sendo que esse sítio permanece até hoje como a primeira
escolha. Múltiplos acessos vasculares puncionados nas veias femorais podem determinar fibrose desses vasos, o que pode impedir a anastomose
da veia do enxerto renal nesse sítio. Objetivos: Relatar uma alternativa para
anastomose da veia renal quando as veias ilíacas encontram-se comprometidas durante o transplante, bem como os demonstrar os achados do
ultrassom-dopler do enxerto após o procedimento. Métodos: Realizou-se
a análise do prontuário de uma mulher de 38 anos que evoluiu com insuficiência renal crônica dialítica por hipertensão arterial não controlada. A paciente iniciou o regime de hemodiálise 1 ano e 9 meses antes do transplante
renal. Nesse período, foram confeccionadas quatro fístulas arteriovenosas
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ao grau histológico, 58,27% possuiam alto grau histológico (Gleason ≥7) e
10,12% do total Gleason ≥8. Houve comprometimento de margem cirúrgica
em 38% dos casos. Conclusão: Os achados de alto índice de detecção do
câncer na peça cirúrgica confirmando o diagnóstico da biópsia, o elevado
grau histológico na maior parte dos pacientes e a frequente extensão a margens são indicativos de doença localmente avançada. Consequentemente,
a ausência do rastreio sistemático para o CaP nesta população pode ser em
parte responsável por a detecção tardia do CaP em pacientes do SUS. Isto
corrobora achados dos estudos europeus que mostram o rastreio seletivo
como medida para detecção precoce do câncer da próstata.
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PRIAPISMO NEONATAL - RELATO DE CASO

POSTER LIVRE

EZEQUIEL FABIANE FABIANE SPANHOLI*; NILO CESAR LEÃO; OLDACH PITOMBO; FREDERICO MASCARENHAS
HOSPITAL SÃO RAFAEL, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Priapismo; neonatal; tratamento
Resumo:
Introdução: O priapismo neonatal é uma entidade rara e de causa desconhecida na maioria dos casos, inicialmente descrita em 1876. Grande parte dos
pacientes apresentam resolução espontânea do quadro, sendo que poucos
necessitarão de algum tipo de tratamento específico. Objetivo: Relatar um
caso de priapismo neonatal em um recém-nascido (RN) a termo. Método:
Relatamos o caso de um RN nascido a termo, APGAR 8 e 9, sem comorbidades e com exame clinico normal, exceto por priapismo presente ao nascimento. Resultados: Paciente foi submetido a conduta conservadora após a
realização de exames complementares como gasometria de punção cavernosa que mostrou padrão arterial e US com doppler de pênis, também sem
alterações. O paciente apresentou detumescência progressiva, estando o
pênis completamente flácido no quinto dia de vida. Após esse periodo apresentou apenas ereções fisiológicas. Conclusão: O priapismo neonatal é uma
entidade rara, com apenas 13 casos descritos na literatura. A etiologia não
pode ser definida na maioria dos casos, sendo que numa minoria destes,
pode ser atribuída a policitemia e a transfusão sanguínea. Além disso, deve
ser diferenciada das ereções fisiológicas que apresentam curta duração e
são comuns nessa faixa etária. A conduta conservadora deve ser aplicada a
maioria dos casos e o tratamento medicamentoso ou cirúrgico reservado aos
pacientes com persistência do quadro além de cinco dias.
Conflito de interesse: nenhum
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AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO COM RESVERATROL EM RATOS SUBMETIDOS À TORÇÃO TESTICULAR ANTES, DURANTE E APÓS A PUBERDADE
JORGE LUIZ MEDEIROS-JR*1; CARINA TEIXEIRA RIBEIRO1; RAQUEL MILHOMEM
LANGE1; DIOGO BENCHIMOL DE SOUZA1; MARCO AURÉLIO PEREIRA SAMPAIO2; FRANCISCO JOSÉ BARCELLOS SAMPAIO1
1.UERJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.UFF, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Torção testicular; função reprodutiva; resveratrol
Resumo:
A torção testicular (TT) acomete qualquer idade, no entanto é mais incidente em pacientes com menos de 21 anos de idade. Esta condição afeta a
produção de espermatozóides do testículo torcido podendo comprometer
a fertilidade do indivíduo. Este presente estudo avaliou a função reprodutiva, alguns parâmetros de espermatozóides e morfologia dos testículos de
ratos adultos submetidos à torção testicular antes, durante e após a puberdade, e também o efeito do tratamento com resveratrol. Os testículos
direitos dos ratos foram torcidos a 720º por 4 horas em todos os grupos,
exceto no grupo controle. A TT foi realizada durante os períodos pré-púbere
(4 semanas de idade), púbere (6 semanas de idade) e adulto jovem (9 semanas de idade). Para cada grupo, houve um outro grupo que os animais
foram submetidos ao mesmo procedimento e foram tratados com resveratrol, 30 mg/kg injetado por via intraperitonel, 30 minutos antes da destorção,
seguido por gavage por 7 dias. Cada rato na idade adulta acasalou com 3
fêmeas adultas com 12 semanas de idade para avaliar alguns parâmetros de
fertilidade. Todos os animais foram mortos com 14 semanas de idade e os
testículos foram removidos para análise de concentração, motilidade e viabilidade dos espermatozóides de amostras colhidas da cauda dos epidídimos.
Os parâmetros morfológicos foram avaliados por métodos estereológicos.
A função reprodutiva dos animais nas diferentes idades não foi afetada pela
TT, no entanto, após o tratamento os ratos operados com 4 e 6 semanas de
idades tiveram maior potência e os ratos operados com 9 semanas de idade
apresentaram maior taxa de fecundidade na idade adulta. Os parâmetros de
espermatozóides dos testículos torcidos diminuiram em todas as idades, e
o resveratrol não foi efetivo, embora tenha recuperado a produção de espermatozóides no grupo que foi submetido à TT com 9 semanas de idade, em
que todos os animais foram aspermatogênicos após a TT. Os parâmetros
morfológicos foram afetados em todos os testículos torcidos em todas as
idades. Alguns desses parâmetros melhoram após o tratamento com resveratrol, principalmentenos ratos submetidos à TT com 4 semanas de idade.
Entretanto, o resveratrol recuperou o epitélio seminífero no grupo que sofreu TT com 9 semanas de idade, os quais não apresentaram epitélio após
a TT. Não houve nenhum dano nos testículos contralaterais. O resveratrol
promoveu efeito protetor para TT, principalmente quando os animais foram
submetidos à TT em idade pré-púbere.
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ALTA FREQUÊNCIA DE CARCINOMA PROSTÁTICO COM GRAU HISTOLÓGICO DE GLEASON ELEVADO EM PROSTATECTOMIA RADICAL DE
PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
THIAGO FAGNER INÁCIO VILAR*1; JUAREZ ANDRADE ARAÚJO1; MARCOS LEAL2;
ÍCARO CÉSAR NUNES NOGUEIRA LIMA1; AGNALDO ALVES CARVALHO-SOBRINHO1; IGUARACYRA BARRETO DE OLIVEIRA ARAÚJO1
1.FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA-UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL;
2.HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ-LBCC, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; psa; prostatectomia radical
Resumo:
A última estimativa mundial apontou o câncer de próstata (CaP) como o
segundo tipo de câncer mais frequente em homens. O uso sistemático do
antígeno prostático específico (PSA) no rastreio de CaP tem sido associado
a detecção precoce desta doença. Vários trabalhos recentes tem questionado o custo-benefício do uso sistemático da dosagem do PSA no rastreio
de carcinomas de próstata. Objetivo: Verificar o grau histológico e extensão
da neoplasia à margens cirúrgicas em peça de pacientes com diagnóstico
prévio de carcinoma prostático por biópsia, indicada por rastreio oportunístico pelos níves do PSA. Método: Foram analisados todos os laudos
anatomo-patológicos de prostatectomias radicais, consecutivos, no período
de um ano (2009), em um hospital referência do SUS (Sistema Único de
Saúde) para tratamento de câncer no estado da Bahia. Resultados: um total de 411 pacientes com idades entre 31 e 82 anos (mediana de 68 anos)
foram submetidos a prostatectomia radical com 98,54% confirmando o diagnóstico da biópsia para CaP e 1,46% sem achado da doença. Quanto
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RELATO DE CASO - TRATAMENTO CONSERVADOR DO TRAUMA RENAL CONTUSO GRAU IV ASSOCIADO A URINOMA RETROPERITONEAL
VOLUMOSO.
GUILHERME SOUZA SARMENTO VALENTE*; WALTER LUIZ RIBEIRO CABRAL;
ANDRE LOPES SALAZAR; ANDERSON DE OLIVEIRA GALVÃO; GUSTAVO CLÍMACO GALVÃO; ALEX ARAUJO SIMÕES
INSTITUTO MARIO PENNA, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Trauma renal contuso; tratamento conservador; urinoma
retroperitoneal
Resumo:
INTRODUÇÃO: O trauma é a sexta causa de morte atualmente. Além da
morbimortalidade, a distribuição por faixa etária dos paciente acometidos é
fator epidemiológico contundente, sendo a principal causa de morte em indivíduos entre 15 anos e 45 anos, estes responsáveis por mais da metade das
mortes registradas. Os traumatismos genitourinários concorrem com 10%
de todos os traumatismos, sendo mais comuns no sexo masculino, podem
apresentar comprometimento renal em 1% a 5% dos casos. Nefrectomias
tardias são esperadas em até 8% dos casos, considerando diferentes séries.
O manejo conservador no trauma renal contuso é determinado pela extensão da lesão, e é a conduta recomendada na grande maioria dos casos.
OBJETIVO: Relatar um caso clínico de trauma renal contuso grau IV associado a volumoso urinoma retroperitoneal, conduzido em nosso serviço
de urologia. MÉTODOS: Paciente masculino, 14 anos, vítima de queda de
motocicleta em zona rural com oito dias de evolução. Encaminhado ao serviço com quadro de febre, lombalgia à direita e hematúria macroscópica,
até então sem método de imagem do abdome. Hemodinâmicamente estável, foi submetido a tomografia computadorizada (TC) à admissão hospitalar. Identificado trauma renal complexo à direita com fragmentação renal (3
fragmentos), nefrograma preservado, e lesão de via excretora, classificada
como grau IV segundo a American Association for the Surgery of Trauma.
Observando ainda coleção retroperitoneal heterogênea, contida pela Gerota,
com extravasamento de contraste calicinal em polo superior. Sem descrição
de outras lesões abdominais associadas. Submetido a TC de controle 3 dias
após a admissão, com manutenção de urinoma, estimado em 620ml quando
foi posicionado stent ureteral, com sucesso.
RESULTADOS: Paciente evoluiu com melhora clínica e radiológica após
posicionamento do stent ureteral, com estabilidade hemodinâmica e hematimétrica, além de resolução da febre e redução da coleção retroperitoneal.
Alta hospitalar após dez dias de internação. Controle tomográfico tardio
evidenciado reorganização morfológica renal e reabsorção completa da
coleção retroperitoneal. CONCLUSÃO: O tratamento conservador do trauma
renal contuso é hoje opção de primeira linha na condução de pacientes hemodinâmicamente estáveis e com traumatismos grau I a IV. Mesmo para serviços com menor experiência no manejo do trauma a conduta conservadora
é opção inicial mandatória nestes casos, desde que habilitados à manipulação endoscópica do trato urinário e possibilidade de cuidados intensivos.
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PERICÁRDIO BOVINO COMO ALTERNATIVA DE RECONSTRUÇÃO DE
VEIA CAVA INFERIOR NO CÂNCER RENAL PT3C
GUILHERME SOUZA SARMENTO VALENTE*; ANDERSON DE OLIVEIRA GALVÃO;
WADSON MICONI; PEDRO GERALDO JUNIOR; ALEX ARAUJO SIMÕES; WALTER
LUIZ RIBEIRO CABRAL
INSTITUTO MARIO PENNA, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Carinoma renal; veia cava; pericardio bovino
Resumo:
INTRODUÇÃO: A extensão tumoral para o interior da veia cava inferior na
forma de trombo ocorre em 4% a 10% dos carcinomas de células renais
e oferece um desafio cirúrgico. Dependendo da extensão e do comprometimento da parede da veia cava inferior a reconstrução pode ser realizada
através de venorrafia primária, “patch” de circunferência parcial e até mesmo
substituição com prótese de lúmen total. Originalmente o “patch” de pericárdio bovino foi utilizado em defeitos parciais, quando menos de 50% do lúmen do vaso foi comprometido na ressecção.
OBJETIVOS: Relatar um caso de tratamento cirúrgico de carcinoma de células renais com extensão para parede de veia cava inferior com reconstrução
com prótese de lúmen total.

MÉTODOS: Trata-se do paciente A.M.F. de 70 anos com quadro de tumoração renal direita complexa com trombo de veia cava inferior infra-hepática
segundo TC de abdome e pelve multislice. O acesso realizado foi tóracofrenolaparotomia direita, após mobilização do fígado e do rim direito foi evidenciada infiltração extensa da veia cava inferior (parede) com trombo tumoral
associado. A ressecção removeu toda a circunferência da veia cava inferior
por uma extensão de 5cm. Foi então optado pela substituição com pericárdio bovino com a técnica derivada da veia cava superior.
RESULTADOS: O paciente teve alta hospitalar no 16º dia pós-operatório sem
eventos adversos. O anatomo-patológico evidenciou um carcinoma de células renais Fuhrman 4 pT3c pN0 margens livres. O paciente está em uso
de AAS sem a necessidade de anticoagulação plena. Durante a internação
recebeu heparina de baixo peso molecular profilática apenas.
CONCLUSÃO: A abordagem cirúrgica do paciente com carcinoma renal
pT3b – pT3c deve ser ditada pelo Urologista com auxílio fundamental do
Cirurgião Vascular e ou Cardiovascular. O planejamento pré-operatório é
importante, mas os achados perioperatórios podem diferir em relação ao
planejamento em um percentual elevado de casos dado a rápida progressão
tumoral e a dificuldade de avaliação vascular dos métodos de imagem. A
ressecção com reconstrução de veia cava inferior é uma técnica com bom
desempenho em pacientes selecionados para os quais a ligadura não é uma
boa opção, e o pericárdio bovino utilizado neste caso clínico é um material
bastante empregado em reconstrução de veia cava superior e constitui uma
opção na reconstrução de veia cava inferior, mas carece de estudos comparativos bem delineados.
____________________________________________________________________
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VOLUMOSO ABSCESSO RETROPERITONEAL APÓS PROSTATECTOMIA
RADICAL RETROPÚBICA. RELATO DE CASO.
EDUARDO CARVALHO RIBEIRO*; FRANSBER RONDINELLE ARAÚJO RODRIGUES; DANIEL PETRIZ ASSIS; RODRIGO ROSA DE LIMA; LUIZ FERNANDO SOUZA MEIRELES; GERMANO ADELINO GALLO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, BRASÍLIA, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Abscesso; prostatectomia; retroperitôneo
Resumo:
Introdução: A linfocele pélvica é uma possível complicação da prostatectomia radical retropúbica, porém incomum. Apesar de poder regredir espontaneamente, muitas vezes pode precipitar sintomas como dor e abaulamento
abdominal, necessitando de intervenção. As opções de tratamento variam
de acordo com as características da linfocele. Drenagem por punção percutânea ou marsupialização por laparoscopia são técnicas eficazes, porém
devem ser evitadas na presença de linfocele volumosa com infecção associada. Neste caso, deve-se realizar cirurgia aberta com drenagem externa.
Existe relato na literatura de linfocele volumosa retroperitoneal após prostatectomia com extensão até o espaço subcapsular hepático.
Objetivo: Relatar caso de volumoso abscesso retroperitoneal peri-renal à direita após prostatectomia radical retropúbica.
Método: Revisão de prontuário e da literatura.
Resultados: Paciente de 66 anos, submetido à biópsia prostática há 2 anos
(PSA=4,8ng/dl). Toque retal sem nódulos. Diagnóstico de adenocarcinoma
acinar usual, 6/18 fragmentos, Gleason 4+3, envolvendo até 60% dos fragmentos. Foi submetido à prostatectomia radical retropúbica, sem intercorrências (pT2cNxMx). No 6° pós-operatório (PO) apresentou dor e abaulamento em fossa ilíaca e flanco direito e um episódio de febre. Tomografia
evidenciou volumosa coleção retroperitoneal à direita ascendendo para o
espaço peri-renal. Foi submetido no 12° PO à lombotomia direita para drenagem de abscesso peri-renal e posicionado dreno túbulo-laminar. Cultura
da secreção sem crescimento bacteriano. No 24° PO evoluiu com aumento
de drenagem de secreção purulenta pelo dreno laminar posicionado no
espaço de Retzius durante o 1° procedimento e confirmada presença de
grande coleção retroperitoneal pela tomografia, sendo então reabordado via
lombotomia prévia. Drenada novamente volumosa coleção purulenta perirenal e peri-pancreática, com crescimento na cultura de Stenotrophomonas
maltophilia, sensível à sulfametoxazol-trimetoprima (SMZ/TMP). Durante a
internação, fez uso de Imipenem (14 dias) e Vancomicina (10 dias) segundo
orientação da Infectologia. Recebeu alta hospitalar após melhora clínica no
40° PO em uso de SMZ/TMP via oral. Atualmente, em seguimento ambulatorial, sem recidiva bioquímica.
Conclusão: A presença de abscesso volumoso retroperitoneal após prostatectomia radical retropúbica é uma complicação pouco comum e que
necessita de tratamento cirúrgico precoce com drenagem externa e antibioticoterapia.
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orquiectomia bilateral e 15 por orquiectomia subcapsular bilateral em nosso
serviço. Variáveis foram comparadas em cada grupo: complicações a curto
e longo prazo, período de internação, sequelas psicológicas e efeitos sobre
os níveis hormonais desses pacientes.

CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO*; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA
JR; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO; ROBERTO VAZ JULIANO; MARCOS TOBIAS MACHADO

Resultados
No total 30 pacientes foram incluídos no estudo. A média de idade foi de
72,1 anos. Cintilografia óssea pré-operatória foi positiva ou fortemente sugestiva de doença metastática em 65% dos pacientes. Tempo médio duração
da cirurgia foi de 26 minutos no grupo da orquiectomia total e 38 no grupo
da orquiectomia subcapsular bilateral. O período médio de internação hospitalar foi igual em ambos os grupos (2 dias a partir da data da cirurgia).
No grupo da orquiectomia subcapsular, a taxa de complicações cirúrgicas
a curto prazo foi superior no grupo da orquiectomia. O grau de satisfação
pós-operatório tardio foi superior no grupo da orquiectomia subcapsular. O
controle hormonal foi atingido em ambos os grupos, com índices de queda
de testosterona e PSA pós operatórios semelhantes em ambos os grupos.

POSTER LIVRE

LESS TOTALLY EXTRAPERITONEAL (TEP) IS MORE THAN CONVENTIONAL TEP FOR UNCOMPLICATED INGUINAL HERNIA REPAIR? A
COMPARATIVE STUDY

ABC MEDICAL SCHOOL, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Less; hernia; tep
Resumo:
Introduction: Totally extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair is a widely
accepted alternative to conventional treatment with several perioperative advantages. Transumbilical laparoendoscopic single-site surgery (LESS) is an
emerging approach and has been reported for a number of surgical procedures with superior aesthetic results but other advantages need to be proven.
Objectives: The aim of this paper is to demonstrate the feasibility of LESS
TEP inguinal hernia repair and compare the results with our own experience
with conventional TEP technique.
Methods: Thirty-eight uncomplicated inguinal hernias were repaired by LESS
TEP approach between January 2010 and January 2011. All procedures were
done by a 3-4 cm transumbilical incision using the Alexis wound retractor
attached to three trocars. Body mass index, age, operative time, blood loss,
complications, conversion rate, amount of analgesia, hospital stay, return to
normal activities, surgeon comments and patient satisfaction with aesthetic
results were measured to be compared with the last 38 matched-paired conventional TEP inguinal hernia repair performed by the same surgeon.
Results: All procedures were performed with no conversion. In both unilateral
and bilateral LESS TEP inguinal repairs the mean operative time was longer
than conventional TEP (60 ± 10 vs. 40 ± 5 min, p = 0.001 and 80 ± 20 vs. 55 ±
10 min, p = 0.02). There was no difference between the two approaches when
analyzed blood loss, complications, conversion rate, hospital stay, time until
returns to normal activities and analgesic requirement.
Conclusion: Considering our preliminary results we believe that beyond the
safety and effectiveness, LESS TEP inguinal hernia repair promises to be the
preferred technique to treat uncomplicated inguinal hernias.

Conclusão
Castração cirúrgica pela técnica bilateral subcapsular parece viável e perfeitamente exequível no tratamento de primeira linha de pacientes com câncer
de próstata avançado e que não respondem ao tratamento hormonal, mostrando neste estudo ser comparável ao tratamento padrão de orquiectomia
total, com menor impacto psicológico nesses pacientes.
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CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE PELVE RENAL ASSOCIADO A CÁLCULO
CORALIFORME
PATRIC MACHADO TAVARES*; BERNARDO DA SILVA MOREIRA; BRASIL SILVA
NETO; GUSTAVO BALDINO NABINGER; VINICIUS RUBIN
HCPA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Carcinoma; epidermóide; pelve renal
Resumo:
Introdução: Tumores do trato urinário superior correspondem em 5% de todos dos tumores uroteliais. Destes 10%, são carcinomas escamosos. Esta é
uma malignidade rara tipicamente associada à inflamação crônica do urotélio secundário a doença calculosa ou pielonefrite crônica. Sinais e sintomas
apresentados pelos pacientes com carcinoma epidermóide de trato urinário
superior são dor abdominal ou em flanco, hematúria micro ou macroscópica,
febre, perda ponderal e massa palpável
Objetivo: Relatar um caso de um paciente com calculo coraliforme submetido a nefrectomia por exclusão funcional e anatomo-patológico revelando
carcinoma epidermóidde de pelve renal.
Resultado: Paciente com 77 anos, masculino, dá entrada na emergência por
dor lombar crônica à esquerda, massa palpável e visível em flanco esquerdo
e emagrecimento de 15kg em 1 ano. TC de abdome com severa dilatação
pielocalicinal do rim esquerdo, medindo 24x 17x 13 cm, determinada por
grande cálculo coraliforme. Parênquima renal esquerdo com atrofia importante. O líquido no interior das cavidades coletoras tem densidade levemente
aumentada, aspecto que sugere a presença de debris inflamatórios ou hemorráticos. Submetido a nefrectomia esquerda. Anatomo-patológico revelou
carcinoma epidermóide bem diferenciado queratinizante da pelve renal,
com áreas sarcomatóides comprometendo metade do parênquima remanescente. Metástase de carcinoma epidermóide em massa de linfonodos
adjacentes.
Conclusão: Cálculos renais crônicos constituem um risco para o desenvolvimento de metaplasia escamosa que pode levar ao carcinoma de células
escamosas.
Embora esta doença maligna seja rara no trato urinário superior, os pacientes
com litíase renal de longa data devem ser monitorizados. Este diagnóstico
deve ser incluído na um diferencial de quando se avalia uma massa renal que
é associada a condições inflamatórias crônicas.
O prognóstico é similar ao carcinoma de células transicionais do trato
urinário superior. Embora estes pacientes tendam a um pior prognóstico,
em virtude de se apresentar numa fase mais avançada. Trata-se de uma
neoplasia agressiva, de alto grau, geralmente não responsiva à quimioterapia
e à radioterapia.
A maioria dos paciente sobrevivem menos de 1 ano após a cirurgia, com
uma sobrevida em um ano em torno de 10%.
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE TÉCNICAS DE ORQUIECTOMIA EM PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA AVANÇADO - UM ESTUDO PROSPECTIVO E RANDOMIZADO
ROGÉRIO SAINT-CLAIR PIMENTEL MAFRA*; RAFAEL MORRONI OLIVEIRA; THOMAZ OLIVEIRA PROTTI; MARCOS FIGUEIREDO COSTA; DENNY FABRICIO MAGALHÃES VELOSO; GELBERT LUIZ CHAMON CARMO AMORIM
SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Orquiectomia total; orquiectomia subcapsular; câncer de
próstata
Resumo:
Introdução
O câncer de próstata representa um grande problema de saúde pública no
Brasil. Pacientes com doença avançada já no diagnóstico são candiadatos
a terapia hormonal com análogos de LHRH. Diante de falha terapêutica
documentada, a orquiectomia se torna uma opção interesante. O presente
estudo visa avaliar as diferentes técnicas de orrquiectomia nesse grupo de
pacientes, e delinear a opção cirúrgica mais interessante confrome critérios
hormonal, estético e psicológico no pós-operatório.
Objetivo
Avaliar melhor técnica cirúrgica para pacientes portadores de neoplasia de
próstata avançada hormônio refratários, estabelecendo comparação entre
orquiectomia bilateral total e subcapsular.
Método
Entre Abril de 2012 e Agosto de 2013 foram realizadas 30 orquiectomias
em pacientes com tumor de próstata avançado, sendo 15 por técnica de
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com carcinoma de uretra atendidos no Hospital de Câncer de Barretos de
2008 a 2012.
Resultados: A média de idade foi de 60 anos (45-69 anos). O quadro clínico
foi de disúria e dificuldade miccional em 4 das pacientes, hematúria em 2 delas e infecção urinária de repetição em 1 paciente. O estadiamento mostrou
doença localizada em 1 caso e localmente avançada nas outras 4 mulheres,
sendo que, dessas, 2 já tinham metástases linfonodais. A paciente com
doença localizada foi submetida apenas a ressecção da lesão, estando viva
após 40 meses de seguimento. Exenteração pélvica anterior + linfadenectomia pélvica + reconstrução do trato urinário a Bricker foram realizadas em 3
das pacientes, além de radioterapia adjuvante em 1 delas, devido à presença
de linfonodos positivos na peça cirúrgica. Esta está viva e sem doença após
15m. Das outras 2, uma está viva após 5m da cirurgia e a outra foi a óbito
por progressão da doença após 9m. A quinta paciente apresentou-se com
metástases linfonodais retroperitoneais e não tinha condições clínicas para
suportar uma cirurgia de grande porte. Foi então encaminhada para quimioterapia, mas respondeu mal ao tratamento, falecendo após 8m do diagnóstico. O anátomo-palotógico mostrou adenocarcinoma em 3 das pacientes, carcinoma urotelial em uma e a outra apresentou carcinoma escamoso,
sendo a última a que teve melhor evolução clínica.
Conclusão: A neoplasia de uretra, apesar de rara, é muito agressiva e a sua
suspeita precoce é importante pois o diagnóstico em estadio inicial é fundamental para a melhor evolução clínica e para que seja possível um tratamento menos agressivo e mutilante para a paciente.

METÁSTASE INGUINAL EM PACIENTE COM SEMINOMA CLÁSSICO
GIL VICENTE CORRÊA FULGÊNCIO*1; RICARDO DUARTE MOTA1; FERNANDO
HENRIQUE FERNANDES NEVES RIBEIRO1; ANDRÉ AVARESE FIGUEIREDO1;
HUMBERTO ELIAS LOPES1; ADRIANA DE SOUZA SÉRGIO FERREIRA2
1.SERVIÇO DE UROLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL; 2.SERVIÇO DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Seminoma; metástase; inguinal
Resumo:
Introdução: O Seminoma é um tumor germinativo do testículo, e representa
30 a 40% dos tumores testiculares. É dividido em 2 grandes grupos: clássico (mais de 90%) e espermocítico. O prognóstico do seminoma é bom,
principalmente nos casos em que está restrito ao testículo, onde até 95%
dos pacientes podem ser curados. O tratamento é a orquiectomia via inguinal e radioterapia (RT) e/ou quimioterapia (QT) a depender do estadiamento
do paciente. Metástases para a região inguinal são encontradas em cerca
de 0,5% dos seminomas, devido à uma alteração na anatomia linfática (violação cirúrgica do escroto ou região inguinal) de modo que os linfonodos
inguinais drenem os vasos linfáticos eferentes do testículo; ou que ocorra
uma infiltração metastática para parte do cordão espermático não removido
durante a cirurgia. Objetivo: Relatar um caso de seminoma clássico de testículo com metástase inguinal e realizar uma revisão da literatura. Método:
Revisão de prontuário e levantamento bibliográfico. Resultados: Homem de
47 anos, com aumento do volume testicular direito em dois anos, associado
à orquialgia direita há 1 mês. Apresentava marcadores tumorais: AFP, hCG e
DHL normais, ultrassom demonstrando imagem hipoecóica de 13,8x6,5cm
em testículo direito e a tomografia (TC) de abdome e pelve e raio-x de tórax
eram normais. Foi submetido à orquiectomia direita por via inguinal e o
exame anatomopatológico revelou seminoma clássico com invasão capsular. Paciente foi classificado como estádio I e realizou RT adjuvante. No 11º
mês pós-operatório apresentou-se com massa endurecida, em região inguinal direita que se apresentava na TC como lesão sólida, lobulada, 3,8x3,5cm,
com realce pelo contraste e área hipodensa central. Realizada inguinotomia
direita com exérese da massa e o laudo histopatológico foi consistente com
metástase de seminoma clássico. O tratamento foi complementado com
QT. Paciente permanece em acompanhamento ambulatorial, encontra-se
assintomático e sem alterações nos exames laboratoriais e de imagem. Conclusão: Doença metastática inguinal em pacientes com tumor de testículo é
uma patologia rara. E esta condição é facilmente compreendida com o conhecimento anatômico do sistema linfático genital e inguinal. Minimizar o risco
de metástase inguinal com ligadura alta do funículo espermático e investigar
mais cortes do cordão durante exame patológico são ações importantes que
otimizam o tratamento do paciente com câncer de testículo
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TRATAMENTO CONSERVADOR DA LESÃO HEPÁTICA E ESPLÊNICA EM
PACIENTES SUBMETIDOS A NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA.
CARLOS HIROKATSU WATANABE SILVA*; RAFAEL MIRANDA SILVESTRE; PAULO
ROBERTO PEREIRA DE ASSIS; ROBERTO IGLESIAS; FABIO VICENTINI; JOAQUIM
DE ALMEIDA CLARO
HOSPITAL BRIGADEIRO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotripsia percutânea; lesão de cólon; lesão de delgado
Resumo:
Introdução: a nefrolitotripsia percutânea (NLP) é um procedimento seguro
para o tratamento de cálculos renais. As complicações maiores de ocorrem
em 1-5%, sendo a lesão de órgãos adjacentes pouco comum, não havendo
consenso no manejo dessas lesões. Apresentamos dois casos de lesão de
fígado e um de lesão de baço manejadas conservadoramente de maneira
bem sucedida.
Objetivo: discutir o manejo conservador de lesões esplênicas e hepáticas
após procedimento de NLP.
Materiais e Métodos: 421 pacientes foram submetidos a NLP em nosso
serviço no período de junho de 2010 a junho de 2013, sendo realizada tomografia computadorizada de controle no primeiro dia pós-operatório conforme protocolo do serviço. Foram analisados parâmetros relacionados ao
paciente (ASA, IMC, idade), características relacionadas ao cálculo/anatomia renal (Classificação de Guys), técnica (posição, punção), complicação
e tratamento.
Resultados: ocorreram 2 casos (0,4%) de lesão hepática e 1 caso de lesão
de baço (0,2%). Em todos os casos, os pacientes foram posicionados em
decúbito dorsal e foi realizada punção única. O diagnóstico da lesão foi realizado à tomografia de controle pós-operatória. Nos três casos, os pacientes
foram orientados a manter repouso no leito, controle de hemoglobina sérica,
monitoramento de parâmetros hemodinâmicos e permaneceram com nefrostomia por 07 dias. Média de tempo de cirurgia: 96min (60-120min). Variação
de Hb: 2,7 (1,3-3,5), hemodinamicamente estáveis durante toda a internação. Tempo médio de internação de 8,1 dias. Nenhum paciente necessitou
de transfusão sanguínea e todos ficaram livres de cálculo no pós-operatório.
No caso da lesão de baço, a punção foi supracostal.
Conclusão: a lesão de baço e fígado são eventos raros durante o procedimento de NLP. A avaliação pré-operatória da janela de punção, a técnica, o
posicionamento do paciente e a utilização de ferramentas complementares
como a ultrassonografia intra-operatória podem evitar lesões inadvertidas.
Uma vez identificada a lesão, o tratamento conservador é possível na maioria
dos casos.
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NEOPLASIA PRIMÁRIA DE URETRA EM MULHERES – UMA SÉRIE DE
CASOS
CARLOS FLÁVIO ARAÚJO SILVA*; WESLEY JUSTINO MAGNABOSCO; ELINEY
FERREIRA FARIA; ALEXANDRE CESAR SANTOS; RAFAEL JOSE SOUZA; ROBERTO DIAS MACHADO
HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS, BARRETOS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Neoplasia; uretra; mulheres
Resumo:
Introdução: A neoplasia uretral primária em mulheres é uma patologia rara
(menos de 0,003% dos tumores genito-urinários do sexo feminino). Devido
à sua raridade, os conhecimentos adquiridos até o momento são através
de séries de casos. Porém, existe uma escassez de casuísticas brasileiras,
sendo necessária a divulgação de séries nacionais para compreendermos
melhor essa patologia em nosso país.
Objetivos: Relatar uma série de casos brasileira de tumor de uretra em mulheres.
Métodos: Foram revisados retrospectivamente os prontuários de 5 pacientes
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guínea estimada; taxas de complicações trans e pós-operatórias; recorrência bioquímica; margens cirúrgicas positivas, e correlação com o estadiamento patológico.
Resultados: Não houve diferença estatística entre os grupos em relação aos
dados pré-operatórios. A média de idade foi 62,8 anos, o PSA médio foi
6,9 ng/dl e o peso prostático 39,3g. 80,9% dos casos eram T1c, o escore
de Gleason mais prevalente foi 6 (50,4%), seguido pelo 7 (40%). O tempo
cirúrgico total médio foi 135,8 min (139,5 vs 132,3 min; p= 0.269) e o da
anastomose uretro-vesical de 21,9 min (23,3 vs 20,7min; p= 0.027). As taxas
globais de conversão e complicações foram 4,3%, não havendo diferença
entre os grupos. A taxa global de margens cirúrgicas positivas (MCP) foi
17,1%, não havendo diferença entre os grupos (16,4% vs 17,9%; p = 0,835).
A incidência de MCP foi 8,3% dos pT2, e 73,3% dos pT3. A taxa de recorrência bioquímica global foi 12,6%, cujo seguimento variou de 2 a 56 meses.
Apenas houve diferença estatística entre os grupos em relação ao tempo de
anastomose (23,3 vs 20,7min; p= 0.027), perda sanguínea estimada (200,7 vs
156,4 mL; p< 0.003) e tempo com sonda vesical (10,6 vs 8,8 dias; ).
Conclusão: A redução das médias do tempo de anastomose UV, perda sanguínea estimada e tempo com sonda vesical, sugerem que houve um melhor
domínio e aperfeiçoamento da técnica de PRLE. A CA obtida com a PRL
transperitoneal facilitou a migração e adoção desta cirurgia pela via extraperitoneal.

POSTER LIVRE

EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO DE UROLOGIA DO HOSPITAL CENTRAL
DA AERONÁUTICA COM CONDUTA CONSERVADORA NO CÂNCER DE
PRÓSTATA
DANIEL ALMEIDA MELO*; SANDRO RIBEIRO GOMES; CARLOS EDUARDO MOTTA; FELIPE COUTINHO DE SOUZA; CLAUDIO PESSOA; CARLOS CARVALHAL
HOSPITAL CENTRA DA AERONÁUTICA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; active surveillance; watchful waiting
Resumo:
Introdução: Com o crescente diagnóstico do câncer de próstata cada vez
mais cedo, muitos pacientes podem ser submetidos a tratamentos custosos e com perda de qualidade de vida em caso de tumores indolentes sem
necessidade. Os pacientes idosos portadores de câncer de próstata de
baixo risco (PSA<10, estadio clínico <cT2c, Gleason<7, <3 fragmentos de
positivos na biópsia com <50% de acometimento cada) podem ser acompanhados com dosagem de PSA trimestral e re-biópsia anual, podendo ser
submetidos a tratamento com intenção de cura a partir do momento em que
houver aumento significativo de PSA, com velocidade de PSA/ano>2ng/ml,
PSA doubling time<6 meses, piora do padrão histológico nas re-biópsias ou
desejo do paciente. A essa conduta chamamos vigilância ativa, ou “active
surveillance”. Já os pacientes portadores de comorbidades importantes e
de baixa expectativa de vida com PSA<10 e Gleason até 7 podem ter sua
doença acompanhada com dosagem de PSA trimestral e serem submetidos
a tratamento paliativo (hormonal) caso haja piora dos seus parâmetros clínicos. A essa conduta chamados de “watchful waiting”.
Objetivo: Compartilhar a experiência do serviço de urologia do Hospital Central da Aeronáutica com a conduta conservadora no câncer de próstata.
Métodos: 41 pacientes tiveram conduta conservadora quanto ao câncer de
próstata, com média de idade de 74,75 anos (56-87), média de PSA 5,02.
16 pacientes foram excluídos do protocolo e iniciaram tratamento, sendo
destes 1 por desejo próprio, 8 devido a piora do padrão histológico, 7 devido
a aumento do PSA e 1 Paciente teve óbito não-câncer-específico. O tempo
médio de acompanhamento para os que foram excluídos da conduta conservadora foi de 684 dias (112-2196) e para os que permaneceram foi de
1050 dias (119-2289).
Resultado: A conduta conservadora é factível e segura, evitando efeitos
colaterais indesejáveis e desnecessários e evitando gastos, sem impacto a
sobrevida dos pacientes.
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PUNIÇÃO EM CRIANÇAS COM ENURESE – INCIDÊNCIA E CARACTERÍSTICA FAMILIARES
FERNANDO HENRIQUE FERNANDES NEVES RIBEIRO*; RICARDO DUARTE
MOTA; GIL VICENTE CORRÊA FULGÊNCIO; JOSÉ MURILLO BASTOS NETTO;
CACILDA ANDRADE SÁ; ANA CAROLINA GUSMÃO PAIVA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE
FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Enurese; punição; pais
Resumo:
Introdução: A punição imposta pelos pais a crianças com enurese é geralmente um segredo dentro das famílias. O grau de tolerância da família com
relação à enurese é fator preditivo ao sucesso do tratamento. Ao procurar
tratamento para sua criança os pais tem a oportunidade de receber informações que os leve a compreender que a punição não só pode piorar os
sintomas da enurese, como diminuir a autoestima destas crianças.
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Objetivo: Identificar a frequência com que os pais usam de punição em crianças e adolescentes portadores de enurese.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A PROSTATECTOMIA
RADICAL LAPAROSCÓPICA REALIZADA PELO ACESSO EXTRAPERITONEAL, APÓS A CURVA DE APRENDIZADO.

Materiais e Métodos: Foi realizado estudo transversal prospectivo envolvendo pais (N=41) e crianças (N=41) com enurese monossintomática. Foi
aplicado questionário semiestruturado à criança e ao responsável, separadamente. As respostas obtidas sobre características demográficas, frequência de punição, histórico de enurese e histórico de punição pelos pais foram
computados e analisados utilizando o software SPSS 15,0.

HUMBERTO N. BARBOSA JUNIOR*; PAULO ROCHA DE ARRUDA CÂMARA; DENIS WAKED BRITO; DANILO DE ANDRADE GUERRA; GUILHERME AGRA BEZERRA DOS SANTOS; TIBERIO M. SIQUEIRA JR.
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; prostatectomia radical; laparoscopia

Resultados: A idade média das crianças foi 9,37±2,3 anos. Houve um discreto predomínio do sexo masculino (56,1%). Cem por cento das crianças
relataram que sofreram algum tipo de punição devido à enurese. Todas sofreram punição verbal, 39% punição física com contato e 58,5% punição
física sem contato. Foi observado uma correlação positiva entre sexo feminino e punição física sem contato (p=0,049). Na avaliação dos pais, foi observado que 68,3% tinham o ensino fundamental incompleto e 31,7% ensino
médio. O principal agressor foi a mãe, alegando a causa disciplinar para a
agressão. História de enurese estava presente em 73,2% dos pais e 68,3%
destes relataram que sofreram punição por causa da enurese e, 100% deles
puniram verbalmente seus filhos.

Resumo:
Introdução: Apesar da prostatectomia radical laparoscópica extraperitoneal
(PRLE) já ser um procedimento bem estabelecido, há carência de séries nacionais com esta técnica. Este estudo relata os resultados obtidos com série
de casos operados por esta técnica, por um único cirurgião, em um centro
de referência nacional, após vencida a curva de aprendizado (CA).
Objetivo: Analisar os resultados perioperatórios e oncológicos precoces, obtidos com PRLE, durante evolução técnica de um único cirurgião. A CA foi
obtida com a realização da mesma técnica pela via transperitoneal em 40
casos.
Métodos: 155 pacientes foram submetidos à PRL em nosso serviço, nos
últimos sete anos. Os 40 primeiros foram operados por via transperitoneal
e foram excluídos desta análise. Os 115 últimos casos foram submetidos
à PRLE. Estes foram avaliados e subdivididos em dois grupos, sendo os
primeiros 57 casos (grupo 1) e seguintes 58 casos (grupo 2). Foi feita uma
análise comparativa entre as variáveis: tempo cirúrgico total e perda san-

Conclusões: Estes resultados preliminares apresentam dados importantes
para profissionais que atendem crianças e adolescentes com enurese, sobre
a necessidade da inclusão dos pais no tratamento, como medida de orientação e prevenção ao alto índice de punição que essas crianças podem sofrer.
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O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL COMO FATOR DE RISCO PARA METÁSTASE LINFONODAL EM CÂNCER DE PÊNIS
ROBERTO DIAS MACHADO*1; RODOLFO BORGES DOS REIS2; ELINEY FERREIRA
FARIA1; WESLEY JUSTINO MAGNABOSCO1; FERNANDO ZAPPAROLI GONÇALVES1; ALEXANDRE CESAR SANTOS1
1.HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS, BARRETOS, SP, BRASIL; 2.FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO (USP), RIBEIRÃO PRETO, SP,
BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de pênis; linfonodos inguinais; imc
Resumo:
INTRODUÇÃO
O câncer de pênis (CP) é raro, o tipo histológico mais comum é o carcinoma
de células escamosas. A taxa de incidência do (CP) no Brasil é uma das
maiores do mundo, sendo responsável por 2% das neoplasias que acometem os homens. A etiologia é multifatorial e o tratamento é mutilante. O
prognóstico depende do acometimento linfonodal. Existem inúmeros estudos associando a obesidade com o risco aumentado de vários cânceres e
com a agressividade tumoral. Para tumores de próstata, rim, colón, endométrio a obesidade é fator de risco importante, porém não existem estudos
relacionando as desordens do peso com os tumores de pênis.
OBJETIVO
Avaliar se o índice de massa corporal (IMC- Kg/m2) se correlaciona com a
presença de linfonodos positivos, ressecados e densidade linfonodal nos
pacientes com CP.
MÉTODO
Foram avaliados retrospectivamente 70 pacientes submetidos á linfadenectomia inguinal por CP de janeiro de 2000 a dezembro de 2011. Os pacientes eram divididos de acordo com o estado nutricional padronizados pela
Organização Mundial da Saúde (OMS). Foram avaliadas a presença ou ausência de linfonodos positivos, o número de linfonodos positivos e o número
de linfonodos ressecados e a densidade linfonodal para cada grupo. Estes
parâmetros foram confrontados com o IMC. A correlação foi dada como estatisticamente significativa se p< 0,05
RESULTADOS
A média do IMC para todo o grupo foi de 25,9 ± 6,0 e mediana de 24. Trinta
e nove pacinentes eram eutrófico, 12 tinham sobrepeso e 12 eram obesos,
7 pacientes foram excuidos. A média dos linfonodos positivos foi de 2,2 ;
2,2 ; 1,5 para os pacientes eutróficos, com sobrepeso e obesos, respectivamente. Enquanto que a média dos linfonodos ressecados foi de 21,1;
23,3; 16,8 para os eutrófico, com sobrepeso e os obesos, respectivamente.
Metástase linfonodal foi vista em 37 pacientes (52,9%) dos casos. Pacientes
obesos tiveram uma menor média de linfonodos positivos e de ressecados quando comparados aos outros pacientes, porém sem significância
estatística.
CONCLUSÃO
O IMC não foi fator de risco de risco para a presença de metástase linfonodal
em pacientes com CP submetidos a linfadenectomia inguinal. Houve uma
tendência de um menor número de linfonodos ressecados e positivos em
pacientes obesos.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A CONTRAÇÃO DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO
PÉLVICO E MÚSCULOS ABDOMINAIS NA CONTINÊNCIA URINÁRIA
GIOVANA VESENTINI*; GABRIELA MARINI; FERNANDA PICULO; DÉBORA CRISTINA DAMASCENO; ANGÉLICA MÉRCIA PASCON BARBOSA; MARILZA VIEIRA
CUNHA RUDGE
UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária de esforço; músculo esquelético; contração muscular
Resumo:
INTRODUÇÃO: Incontinência Urinária de Esforço (IU) é definida como perda
involuntária de urina, possui consequências avassaladoras para a mulher,
pois causa muitas vezes prejuízos em sua qualidade de vida1,2. Alguns estudos mostram a relação entre os músculos que participam dos mecanismos
de continência urinária, entre eles, a co-contração dos músculos do assoalho pélvico (AP) e dos músculos abdominais (Ab). Desta forma, é importante
entender a importante relação dos mecanismos que favorecem a continência
urinária, entre eles a atuação dos músculos abdominais. OBJETIVOS: O ob-

jetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico de trabalhos
que relacionem a contração muscular do AP associada a contração dos
músculos Ab. MÉTODOS: Foi realizada revisão de literatura referente aos
últimos anos de artigos na íntegra no site do database do National Center
of Biotechnology Information (NCBI – PUBMED) e SCIELO. Foram empregados os seguintes termos: “Continence”, “Abdominal Muscles”, “Pelvic Floor
Muscles” e “Woman”. RESULTADOS: Foram encontrados 178 trabalhos.
Destes, 24,7% (44) estavam relacionados à contração isolada dos músculos
do AP e 4,5% (8) à contração associada de músculos Ab e do AP que é o
objetivo da pesquisa. Considerando estes 4,5% (8) como total de artigos
estudados, 25% (2) destes foram feitas comparações entre mulheres continentes e incontinentes, 25% (2) dos artigos realizados, somente mulheres
com IU, 37,5% (3) dos artigos encontrados apenas mulheres continentes e
12,5 (1) revisão de literatura. Com relação ao ano de publicação, 37,5% (3)
dos artigos encontrados são considerados atuais, com publicação posterior
ao ano de 2009 e 62,5% com publicação anterior ao ano de 2009. A cocontração dos músculos Ab contribuem para gerar força para a contração
do AP. Os músculos do AP são ativados durante as contrações musculares Ab e o inverso também é verdadeiro, pesquisadores relatam que, para
mulheres continentes, não é possível contrair totalmente o AP sem contrair
os músculos Ab.CONCLUSÕES: Os estudos referentes à contração associada dos músculos Ab e os músculos do AP são escassos na literatura.
Entretanto, pôde ser comprovada a participação destes para a manutenção
da continência urinária, com isso, favorece o tratamento para IU. Com as
estratégias atuais e consistentes para o tratamento da IU, é importante frisar
que existe possibilidade para criar soluções alternativas de grande valia para
a prática clínica.
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PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR EM INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE DOWN
FLÁVIA CRISTINA CARVALHO MRAD*1; ADRIANNE MARIA BERNO DE REZENDE
DUARTE2; SANDRA HELENA CERRATO TIBIRIÇÁ2; MAÍRA LORENZO DE SÁ CAMARGO2; JOSE BESSA JUNIOR3; JOSÉ MURILLO BASTOS NETTO2
1.FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA,
JUIZ DE FORA, MG, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE
FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL; 3.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE SANTANA, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Sindrome de down ; sintomas do trato urinário inferior; dysfunctional voiding symptom score (dvss)
Resumo:
Introdução: A síndrome de Down (SD) é a mais frequente dentre as síndromes
genéticas e com maior expectativa de vida. Dados sobre sintomas do trato
urinário inferior (LUTS) nesta população são escassos.Objetivo:. Investigar
a prevalência de LUTS em indivíduos com SD e sua correlação com idade
e gênero, bem como as questões mais sensíveis e específicas do Dysfunctional Voiding Symptom Score (DVSS).Métodos: Estudo transversal no qual
foram avaliados indivíduos com SD pertencentes ao Ambulatório da Síndrome de Down, único com critérios específicos de atendimento em Minas
Gerais, Brasil. Os sintomas do trato urinário foram avaliados através da aplicação da versão adaptada e validada para população brasileira do DVSS. No
DVSS, os valores de corte para indicar a possibilidade de disfunção do trato
urinário inferior (DTUI), são > 6 para meninos e > 9 meninas.Resultados: Dos
114 indivíduos avaliados, foram elegíveis 84, com idade média 15,85 anos ±
5,01 anos, sendo 66,70% do gênero feminino. A prevalência de DTUI encontrada foi de 27,38% (Figura1). Os sintomas foram mais freqüentes nos indivíduos do gênero masculino (OR 3,06; IC 95% (1,131 a 8,321); p=0,03) e com
idade menor ou igual a 10 anos (OR 5,22; IC 95% (1,867 a 14,61); p= 0,001).
O sintoma referido na pergunta 8 (“Seu(a) filho(a) tem que fazer força para
fazer xixi?”) foi o mais específico quando presente (91,82% [81,91-97,28] IC
95%), indicando maior probabilidade de LUTS (LR+=17,4, VPP=76,47%) e o
sintoma referido na pergunta 4 (“Seu(a) filho(a) tem que fazer força para fazer
cocô?”) foi mais sensível quando ausente (86,96% [66,4-97,24] IC 95%), indicando menor probabilidade de DTUI (LR-= 0,19, VPN= 92,68% ). Foi encontrado residuo urinário em apenas cinco individuos com LUTS (21,7%). A
infecção urinária foi diagnosticada em quatro (17,39%) indivíduos com LUTS
e dois (3,27%) sem DTUI. Conclusão: LUTS foi mais prevalente em meninos
menores de 10 anos e pareceu melhorar com a idade. Tais resultados podem
orientar os profissionais envolvidos no acompanhamento de tais indivíduos
para a necessidade de uma investigação padronizada de LUTS, possibilitando a prevenção e/ou intervenção terapêutica correta.
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Encontrava-se em seguimento com oncologia pediátrica, onde permaneceu
assintomática e durante realização de tomografia computadorizada (TC) de
abdome foi identificada massa renal sólida à direita de 6x5cm. Foi submetida
à nefrectomia parcial direita e o laudo anatomopatológico com estudo imunohistoquímico revelou adenofibroma metanéfrico. Paciente está há 2 anos
em acompanhamento,está assintomática e os exames são normais. Caso
2: Paciente feminina de 16 anos apresentou-se com dor lombar contínua à
direita há 45 dias. Durante investigação, realizou ultrassonografia renal que
revelava cisto renal complexo à direita de 3x3cm. A TC de abdome mostrou
lesão sólida de dimensões semelhantes à encontrada na ecografia. Foi optada pela realização de biópsia renal. O laudo da patologia foi de adenoma
metanéfrico. A paciente foi acompanhada em vigilância ativa. Após 2 anos
de seguimento, houve aumento da lesão (5x4cm) sendo optado por nefrectomia parcial direita que confirmou o laudo da biópsia. A paciente encontra-se assintomática e com exames normais após 36meses de seguimento.
Conclusão:Os tumores metanéfricos renais são neoplasias renais benignas
de excelente prognóstico. Devido à raridade do tumor e falta de critérios
clínicos e radiológicos altamente preditivos, não se consegue diferenciar
essa condição da neoplasia renal maligna, e, assim, a grande maioria dos
pacientes são submetidos à cirurgia

POSTER LIVRE

HANDS ON PURE LAPAROSCOPIC PROSTATECTOMY TRAINING: WHAT
ABOUT THE RESULTS?
MARIO FERNANDES CHAMMAS JR*1; SAVIO DUARTE2; MARTIM BOTTENE2;
LISIAS CASTILHO3; ELCIO DIAS SILVA3; ANUAR IBRAHIM MITRE3
1.HC-FMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.FACULDADE DE MEDICINA DE
JUNDIAÍ, JUNDIAI, SP, BRASIL; 3.INSTITUTO SÍRIO-LIBANÊS DE ENSINO E
PESQUISA, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prostate; cancer; laparoscopy
Resumo:
PURPOSE: Pure laparoscopic prostatectomy is one of most difficult urologic
surgeries. A current dilemma is how to incorporate a “hands-on” training
method for laparoscopic radical prostatectomy (LRP) without jeopardizing
patients’ management and outcomes. Our group proposed a stepwise intensive training method aiming to adequately train urologists to perform the
procedure. We prospectively analyzed if the student’s participation would
have an adverse effect on intraoperative parameters and surgical outcomes.
PATIENTS AND METHODS: Our training consisted of an intensive and practical 2-day course of pure LRP with one student and three proctors for each
training session. After reviewing the main technical aspects of the procedure
the student typically participated in two surgeries as an assistant (first and
second assistant) on day one and performed the surgery as the main surgeon
on day two. In the fourth surgery he can reinforce the main points participating again as a assistant. A total of 56 consecutive patients (40 operated by
proctors (group 1) and 15 by students (group 2) were enrolled in this study.
We examined intraoperative and perioperative outcomes including complications. Presence of positive margins and urinary continence were also compared.
RESULTS: Mean age was 58.3 and 62.3 years (P=0.02), for groups 1 and 2
respectively. Body mass index was 26.07 and 24.76 (P=0.41). Mean prostate
size was 33.4 and 50.6 grams (p=0.10). Seven patients (17.5%) in group 1
had pathologic T3 disease or higher, all patients in group 2 had a T1 or T2
tumor. Positive surgical margin was present in 10% (group 1) and 13.3%
(group 2) of patients (p=0.63). Median total operative time was 139.5 and
207.8 minutes (p<0.001) and blood loss was 146.8 and 221 cc (p=0.01) for
groups 1 and 2. There was no statistical difference regarding urinary continence at 6 months (p=0.07) but continence rates at one year were slightly
better for group 1 (p=0.04).
CONCLUSIONS: Although an increased operative time and blood loss were
evident in patients operated by course students, apparently, pure LRP can be
safely performed during hands-on courses, with acceptable operative times
and outcomes, with no significant adverse impact for the patients.
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IDENTIFICAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE SENSIBILIDADE A
ANTIMICROBIANOS DE BACTÉRIAS ISOLADAS DE INFECÇÕES COMUNITÁRIAS DO TRATO URINÁRIO DE PACIENTES ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO CURSO DE MEDICINA DO
UNICEUMA EM SÃO LUÍS
LARISSA GOMES DA SILVEIRA*; JANAYNNA RIOS DE MORAES SOUZA; BRUNO
IWAZAKY; GABRIELA LOPES CARVALHO; ROSIMARY DE JESUS GOMES TURRI;
MARIA ROSA QUARESMA BONFIN
UNIVERSIDADE CEUMA, SÃO LUÍS, MA, BRASIL.
Palavras-chave: Infecção do trato urinário; urocultura; antimicrobianos
Resumo:
Introdução: As infecções urinárias não complicadas, adquiridas na comunidade, estão entre às infecções mais comuns que acometem a maioria
das mulheres. A utilização empírica de antimicrobianos de largo espectro
no tratamento de ITU e a descontinuidade do tratamento, por má adesão à
orientação médica, são responsáveis por um maior índice de recorrências de
infecções bacterianas multirresistentes. A ocorrência do patógeno causador
da ITU varia geograficamente e o perfil de suscetibilidade requer monitoramento para a orientação terapêutica.
Objetivos: Conhecer a prevalência e susceptibilidade aos antibióticos e
produção de ESBL pelas cepas das bactérias isoladas de uroculturas de pacientes atendidas no ambulatório de especialidades médicas do UniCEUMA.
Métodos: Participaram da pesquisa, até o momento, 150 mulheres atendidas
no ambulatório de medicina do Uniceuma, acima de 18 anos que aceitaram
participar assinando TCLE. As pacientes foram orientadas a realizar a higienização prévia da genitália, com água e sabão, e fazer a coleta da urina pela
técnica do jato médio em frascos estéreis. Em seguida as amostras foram
semeadas em ágar CLED com alça calibrada de 10µL e incubadas a 37°C
por 24 horas. Após a incubação foi realizada a leitura. Foram consideradas positivas amostras que apresentaram crescimento ≥ 105 UFC/ml. Para
a identificação das espécies foi realizada a semeadura em ágar McConkey,
teste da oxidase e testes bioquímicos para enterobactérias. Foi realizado
o antibiograma pelo método de disco de infusão conforme orientações do
CLSI/2013.
Resultados: Das 150 amostras analisadas, até o momento, 10 foram positivas para Escherichia coli representando 6,6%. As cepas isoladas apresentaram suscetibilidade aos principais antibióticos utilizados para o tratamento
de ITU.
Conclusão: Os resultados obtidos nesta pesquisa estão de acordo com
dados encontrados na literatura que apontam para prevalência de enterobactérias como principais agentes etiológicos de ITU em mulheres, sendo
a espécie prevalente, a Escherichia coli. Não foi detectadas resistência e
produção de ESBL nas cepas isoladas até o momento como relatado em
outros estudos. Acredita-se que este resultado é devido às cepas serem
provenientes de pacientes da comunidade.
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ADENOMA E ADENOFIBROMA METANÉFRICO: A MESMA NEOPLASIA?
GIL VICENTE CORRÊA FULGÊNCIO*1; RICARDO DUARTE MOTA1; FERNANDO
HENRIQUE FERNANDES NEVES RIBEIRO1; ANDRÉ AVARESE FIGUEIREDO1;
HUMBERTO ELIAS LOPES1; EMÍLIO AUGUSTO CAMPOS PEREIRA DE ASSIS2
1.SERVIÇO DE UROLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL; 2.ANATOMIA PATOLÓGICA DO HOSPITAL MONTE SINAI, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Metanéfrico; adenofibroma; adenoma
Resumo:
Introdução: Os tumores metanéfricos foram classificados pela OMS (2002)
como tumores benignos renais. São neoplasias raras, oriundas da diferenciação de elementos estromais e epiteliais embriologicamente relacionados
com restos nefrogênicos. Subdividem-se em 3 grupos de acordo com o
que vai ser formada a neoplasia metanéfrica: adenoma (pequenas células
epiteliais), tumor estromal (estroma) e adenofibroma (padrão bifásico). O
adenoma, diferente do adenofibroma, é mais comum no sexo feminino, e
a idade média do diagnóstico é de 46 e 24 anos respectivamente. Geralmente são assintomáticos, apresentando-se como achado incidental em
exame de imagem, e por serem indistinguíveis de outras neoplasias sólidas,
acabam sendo tratados com cirurgia. Objetivo: Relatar 2 casos de tumores
metanéfricos e realizar uma revisão da literatura. Método: Revisão de prontuário e levantamento bibliográfico. Resultados: Caso 1: Paciente feminina
de 16 anos havia sido submetida a tratamento de tumor de Wilms bilateral
com nefrectomia radical esquerda e quimioterapia; e radioterapia à direita.

Fomento: FAPEMA
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urografia excretora e ecografia do aparelho urinário.Resultados: De um total 2850, pacientes submetidos à LECO realizou-se, aproximadamente 4000
disparos com poder de foco de 4 a 9 no equipamento Lithostar Multiline , e
3000 disparos com poder de foco de 4 a 6 no Lithoskop, dependendo da localização, densidade do cálculo e da resposta do paciente, ficando após em
observação clínica por 30 dias. Após a 1ª sessão, ficaram livres de cálculos
2.085 pacientes num percentual de 73.15% e necessitaram de reaplicação
673 pacientes 23.61% e destes 92 pacientes num percentual de 3.24 %
foram encaminhados para outro procedimento .Conclusão: A LECO é um
bom método de resolução para os cálculos do sistema urinário. Em nosso
serviço, podemos demonstrar que cálculos ureterais podem ser submetidos
à LECO, com bom índice de resolução . Devemos considerar que se trata
de cálculos de ou acima de 0,5 cm. Em nossa opinião a LECO pode ser
indicada em cálculos ureterais, com índice de resolução satisfatório e rápido
retorno do paciente às suas atividades.

IDIOPATHIC SCROTAL CALCINOSIS: A RARE ENTITY AND A REVIEW OF
THE LITERATURE
ALEXANDRE POMPEO*1; MARCEL ARANHA SILVEIRA1; WILSON MOLINA2; DAVID SEHRT2; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO1; FERNANDO KIM2
1.FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRÉ, SP, BRASIL; 2.UNIVERSITY OF COLORADO, SCHOOL OF MEDICINE, DENVER, ESTADOS
UNIDOS.
Palavras-chave: Scrotal calcinosis; intradermal nodules; calcification of epidermal
Resumo:
Introduction: Scrotal calcinosis is a rare condition with presentation including
intradermal nodules varying in size and number. Differentials include calcification of epidermal or pilar cysts noted by the presence of keratinaceous
debris. We present two cases of scrotal calcinosis at our institution.
Methods: A retrospective review of 2 patients in 2012 presenting with possible scrotal calcinosis was conducted following institutional review board
approval. Complete medical history was recorded and scrotal reconstruction
was performed.
Results: Both patients indicated onset of disease in early adolescence, had
normal laboratory work-ups, and etiology was unknown. Scrotal calcinosis
was pathologically confirmed following surgery. Reconstruction was successfully performed and patients were satisfied with outcomes.
Conclusion: Surgery for scrotal calcinosis is indicated to relieve symptoms
and preserve scrotal cosmetics. The etiology of scrotal calcinosis is still not
fully understood.
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA QUALIDADE DE VIDA SOBRE AS PERDAS
URINÁRIAS EM MULHERES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA
THAIS LUCIA PINHEIRO*1; CAREN HELOISE SANTIAGO DA COSTA1; JULIANA
NISHIMURA BUENO1; ERICA FEIO CARNEIRO NUNES2; NAZETE DOS SANTOS
ARAUJO3; CIBELE NAZARE DA SILVA CAMARA4
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL;
2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, BELÉM, PA, BRASIL; 3.UNIVERSIDADE DA AMAZONIA, BELÉM, PA, BRASIL; 4.UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARÁ, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinencia urinária; pad test; qualidade de vida
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Resumo:
Thais L. Pinheiro; Caren H. S. da Costa; Juliana N. Bueno; Erica F. C. Nunes;
Nazete S. Araújo; Cibele N. S. Camara.
Universidade Federal de São Paulo / Escola Paulista de Medicina – UNIFESP/
EPM (São Paulo – SP)

LECO COMO MONOTERAPIA EM CÁLCULOS DE URETER SUPERIOR E
MEDIO
MARCIA FÁTIMA BALEN MATTÉ*1; DERCIO NONEMACHER1; ANTÔNIO ERNESTO TODESCHINI2; DEBORAH TODESCHINI3; ELIZTE MARIA SAWICKI3; PABLO
BERTÃO MARQUES ELAIS RIBEIRO3

INTRODUÇÃO: A incontinência urinária (IU) é definida pela International
Continence Society (ICS) associada com a International Urogynecological
Association (IUGA), como qualquer perda involuntária de urina. A IU pode
ser considerada um problema de saúde publica por influenciar diretamente
nas atividades diárias, sociais e sexuais das mulheres, causando piora da
qualidade de vida. Autores salientaram que achados na literatura ressaltam
que a intensidade com que ocorre a IU (pequena, moderada ou severa), irá
influenciar a qualidade de vida da mulher incontinente, ou seja, quanto maior
o volume urinário perdido, maior será a implicação negativa. OBJETIVOS:
Avaliar o impacto da qualidade de vida e as perdas urinárias de pacientes
com Incontinência urinária de esforço (IUE) e urge-incontinência. MÉTODOS:
Foram analisadas 52 fichas de avaliação de mulheres que passaram pelo
setor de Fisioterapia do Ambulatório de Uroginecologia e Cirurgia Vaginal da
Universidade Federal de São Paulo/ Escola Paulista de Medicina (UNIFESP/
EPM), sendo 26 com IUE e 26 com sintomas de urge-incontinência. A análise
da qualidade de vida (QV) foi feita pelo questionário ICIQ-SF (International
Consultation on Incontinence Questionnaire – Short-Form) e os dados de
perda urinária através do pad test de infusão. RESULTADOS: As pacientes
com IUE apresentaram, dentre outros achados, uma média do ICIQ-SF de
13,42 e do pad test de 15,4g. Já as paciente com sintomas de urge-incontinência, mostraram uma média do ICIQ-SF de 12,1 e pad test de 11,5g.
CONCLUSÃO: Haja visto que, quanto mais o resultado do questionário ICIQSF distancia-se de 0 e aproxima-se de 21, pior é caracterizado o impacto na
QV. O pad test é outro ponto importante, pois acima de 1g já é indicativo de
IU. Podemos afirmar então, que mulheres com IUE têm mais perda urinária,
e consequentemente a isto, sua QV também sofre maiores danos.

1.CENTRO HOSPITALAR SANTA MÔNICA, ERECHIM, RS, BRASIL; 2.CENTRO HOSPITALAR SANTA, ERECHIM, RS, BRASIL; 3.CENTRO HOSPITALAR SANTA MONICA, ERECHIM, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Litotripsia; eficácia ; cálculos urinários
Resumo:
Introdução: Com a melhora da qualidade de equipamentos de última geração e usando ondas eletromagnéticas, a fragmentação dos cálculos renais
e ureterais vem apresentando um resultado satisfatório e com menos efeitos
colaterais. Com o aprimoramento técnico desses equipamentos, o manuseio
torna-se fácil, rápido e com custo reduzido. Existem várias opções minimamente invasivas, para tratamento de cálculos urinários, com excelentes
resultados e rápida convalescença. Os resultados iniciais apresentados por
Chaussy em 1980 utilizando a LECO representaram o início de uma revolução no tratamento da litíase urinária, confirmando a eficácia deste método. Objetivo Este trabalho objetivou mostrar nossa experiência com cálculos
ureterais maiores de 0,5 mm de diâmetro e que podem ser tratados pela
LECO como mono terapia, usando equipamento Lithostar Multiline até novembro de 2011 e após Lithoskop com intensificador de imagem,. Material e
método O presente estudo foi realizado com pacientes tratados no Serviço
de Endourologia do Centro Hospitalar Santa Mônica de Erechim, com equipamento Lithostar Multiline e Lithoskop da Siemens com bom poder de foco.
De julho/98 a Maio de 2013 foram realizadas 6742 sessões em 5890 pacientes neste serviço e desses foram selecionados 2850 pacientes com cálculos
de ureter proximal e médio acima de 0,5mm.de diâmetro. Todo o paciente
submetido à LECO vem acompanhado de RX simples de abdômen, TC, ou
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o diagnóstico de adenocarcinoma de ureter é incomum, principalmente em
fase inicial. Todavia, sempre que diante de uma lesão ureteral do tipo adenocarcinoma a investigação de outro foco neoplásico é mandatória, mesmo
que na ausência de sintomas específicos.
Objetivo: Relatar um caso de adenocarcinoma secundário de ureter e resumir as características da doença através de uma revisão da literatura.
Método: revisão de prontuário e levantamento bibliográfico.
Resultados: Paciente do sexo feminino de 53anos, tabagista, hipertensa, diabética, admitida com hematúria macroscópica intermitente associada à dor
lombar esquerda de início há um ano.
O estudo tomográfico revelou extensa lesão em ureter médio à esquerda
com dilação do sistema pielocalial além de linfonodos calcificados paraaórticos. Foi realizada ureteroscopia com biópsia que revelou neoplasia maligna
invasiva de alto grau com aparente infiltração do tecido muscular.
Paciente submetida à nefroureterectomia esquerda c/ linfadenectomia retroperitoneal, e o exame anatomopatológico e imunohistoquímico diagnosticou
adenocarcinoma “tipo intestinal” infiltrando parede de ureter.
Durante a investigação do foco neoplásico primário, foi realizada colonoscopia com biópsia que diagnosticou adenocarcinoma túbulo-viloso invasor de
submucosa moderadamente diferenciado. Paciente foi encaminhada para
tratamento quimioterápico no serviço de oncologia e faleceu um mês após
o diagnóstico.
Conclusão: O adenocarcinoma de ureter é uma neoplasia rara, sem características clínicas específicas, que se apre senta quase sempre como metástase
de outra neoplasia. A investigação do foco primário deve ser sempre realizada, independentemente da presença ou não de sintomas extra-urinários.
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LESÕES DE VÍSCERA OCA EM PACIENTES SUBMETIDOS A NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.
RAFAEL MIRANDA SILVESTRE*; CARLOS HIROKATSU WATANABE SILVA; PAULO
ROBERTO PEREIRA DE ASSIS; ALEXANDRE DANILOVIC; FABIO VICENTINI; JOAQUIM DE ALMEIDA CLARO
HOSPITAL BRIGADEIRO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotripsia percutânea; lesão de delgado; lesão de cólon
Resumo:
Introdução: a nefrolitotripsia percutânea (NLP) é um procedimento seguro e
a lesão de órgãos adjacentes é pouco comum, não havendo consenso no
manejo dessas lesões. A lesão de intestino é rara e a maioria das lesões é de
cólon com incidência de até 1%. Menos de 20 casos de lesão do duodeno
foram descritos na literatura. Apresentamos a revisão da série de casos de
lesão do trato gastrointestinal de nosso serviço, diagnóstico e tratamento.
Objetivo: apresentar a experiência do nosso serviço no manejo de lesões
de víscera oca identificadas durante procedimento de NLP ou no pós-operatório imediato.
Material e Métodos: 421 pacientes foram submetidos a NLP em nosso serviço no período de junho de 2010 a junho de 2013. Cinco casos foram selecionados para análise e discussão. Foram analisados parâmetros relacionados ao paciente (ASA, IMC, idade, gênero), características relacionadas
ao cálculo e anatomia renal (Classificação de Guys, lateralidade), técnica
(posição, punção), complicação e tratamento.
Resultados: ocorreram 4 casos de lesão de cólon (0,9%), 1 caso de lesão
de delgado (0,2%). No caso de lesão de duodeno e em dois casos de lesão
de cólon, foi identificada a lesão ainda no intra-operatório, sendo o procedimento suspenso e as lesões manejadas conservadoramente. Em dois casos
a lesão de cólon foi identificada no primeiro dia de pós-operatório, sendo
que um dos casos necessitou de tratamento cirúrgico e foi realizada derivação do trânsito. O outro caso foi submetido a tratamento conservador e a
permanência da nefrostomia no trajeto com tração progressiva com controle
radioscópico, permitiu o fechamento do trajeto sem formação de fístula. Em
todos os casos, a janela para punção renal mostrava-se estreita e com risco
aumentado de punção de víscera oca.
Conclusão: a lesão de víscera oca é evento raro. A avaliação pré-operatória
da janela de punção, a técnica e o posicionamento do paciente são essenciais para que sejam evitadas lesões inadvertidas. O diagnóstico precoce e
interrupção do procedimento em caso de dúvida é importante para o manejo
conservador e evitar aumento das lesões.
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ACTIVE SURVEILLANCE: LONG TERM RESULTS IN A LATIN AMERICAN
SINGLE CENTER
LEONARDO OLIVEIRA REIS*1; MICHAEL ANTUNES DE CERQUEIRA1; JOÃO CARLOS CARDOSO ALONSO2; RONALD FINAMOR REJOWSKI2; FABIANO ANDRE SIMOES2; WALKER WENDEL LARANJA2
1.UNICAMP E HMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.HMP, PAULÍNIA, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Active surveillance; prostate cancer; long term
Resumo:
INTRODUCTION: While active surveillance (AS) is a treatment option for men
with low-risk prostate cancer (PCa) limiting overtreatment, favorable outcomes are based on cohorts that under-represent Latin American (LA) men.
OBJECTIVES: To explore whether race-based health disparities exist among
men with low-risk PCa under AS, we pioneering evaluated long-term results
of LA men.
METHODS: A Latin American single center prospectively maintained database was analyzed and the expanded eligibility criteria for AS were clinical
stage T1/T2a, PSA density < 0.15, biopsy Gleason score ≤ 6, ≤2 positive
biopsy cores, and ≤ 50% involvement of any biopsy core. Patients were followed by semiannual PSA/digital rectal examination(DRE), and annual multiparametric MRI/prostate biopsy. The same urologist performed all biopsies
(≥12 cores) and the same radiologist all the multiparametric MRI.
RESULTS: Of 27 patients, 9 (33.3%) T2a, mean PSA 5.2 ng/dl (1.2-12), all
underwent the first surveillance biopsy and the median follow-up was 38
months (12-72). No cancer was found in 33.3 % of biopsies, and 22 patients
(81.5 %) remained eligible for AS. Two patients died of unrelated causes and
five needed definitive treatment, 1 by up-grade and 4 by up-volume (3 radical
prostatectomies, 1 focal cryotherapy and 1 radiotherapy, all under control).
Among the 4 cases of up-volume, multiparametric MRI identified 3 cases
(75%). There was no loss to follow up.
CONCLUSIONS: Active surveillance showed to be safe for Latin American
men with low risk PCa. Surveillance biopsy and multiparametric MRI are
important for identifying patients who require active treatment. This study
allowed determination of the active treatment-free survival rate and is informative for making treatment decisions among LA.
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ADENOCARCINOMA DE CÓLON COM METÁSTASE PARA URETER
GIL VICENTE CORRÊA FULGÊNCIO*1; RICARDO DUARTE MOTA1; FERNANDO
HENRIQUE FERNANDES NEVES RIBEIRO1; ANDRÉ AVARESE FIGUEIREDO1;
HUMBERTO ELIAS LOPES1; ALINE CRISTINA PAVANI2
1.SERVIÇO DE UROLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL;
2.ACADÊMICA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Adenocarcinoma; cólon; ureter
Resumo:
Introdução: O tumor de ureter é uma entidade rara que compreende 1%
das neoplasias do trato urinário e em 95% das vezes são carcinomas de
células transicionais. Os adenocarcinomas, quando encontrados, representam em quase sua totalidade, metástases de outra neoplasia primária, mais
comumente do trato gastrointestinal. Quando o adenocarcinoma é primário
do ureter ocorre principalmente no terço inferior do ureter e está associado
à inflamação crônica local e/ou presença de cálculo levando a metaplasia
glandular do urotélio. O tratamento passa pela nefroureterectomia, radioterapia e quimioterapia. Devido à falta de manifestações clínicas específicas,
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES PROCESSAMENTOS HISTOLÓGICOS NA INTERPRETAÇÃO DE BIOPSIAS TESTICULARES
AUGUSTO BARBOSA REIS*1; REGINALDO MARTELLO2; PAULO GUILHERME DE
OLIVEIRA SALLES2; FERNANDO MARCOS DOS REIS1; FERNANDA RADICCHI
CAMPOS LOBATO ALMEIDA1; HELIO CHIARINI GARCIA1
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE, MG,
BRASIL; 2.HOSPITAL DAS CLINICAS UFMG, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Azoospermia; biopsia testicular; histopatologia
Resumo:
Introdução:Para compreender melhor os processos histopatológicos que
acometem o testículo do homem azoospérmico, compararamos métodos de
preparação histológica de biopsias testiculares. Material e métodos: coletaram-se biópsias testiculares de 21 homens azoospérmicos que foram divididas em três fragmentos, sendo o primeiro deles processado pela técnica
convencional (fixação em Bouin e inclusão em parafina), o segundo processado pelo método de fixação em glutaraldeído e inclusão em resina plástica
à base de glicol metacrilato (GMA) e o terceiro utilizado para pesquisa de
espermatozoides. As alterações histopatológicas foram descritas, comparativamente, em se considerando três diferentes escores: (i) de cinco padrões
(mais utilizado na anatomia patológica), (ii) de Johnsen e (iii) de Bergmann.
Foram coletados dados clínicos, como volume testicular, dosagem sérica de
testosterona total e FSH. Todos os parâmetros avaliados basearam-se principalmente nas diferenças citológicas e na chance de se encontrar espermatozoides nas biopsias testiculares. Resultados: Demonstrou-se que as duas
técnicas de preparação histológica foram concordantes na avaliação das
notas dos três diferentes tipos de escores utilizados, entretanto alguns indivíduos (21%) apresentaram melhora no diagnóstico histopatológico quando
avaliados com a técnica de fixação em glutaraldeído e inclusão em GMA. Os
padrões que mais apresentaram mudança foram de hipoespermatogênese
para espermatogênese normal e atrofia ou esclerose testicular para parada
de maturação. Discussão: Esta melhora no escore dos pacientes relacionase com um aumento na chance de se encontrar espermatozoides em uma
nova biópsia testicular. Ademais, o processamento glutaraldeído/GMA apresentou uma maior correlação entre os três escores - cinco padrões, Johnsen
e Bergmann - com o achado de espermatozoides. Dentre os escores, o de
Bergmann foi o que apresentou melhor correlação com o encontro de espermatozoides em cinco indivíduos (26%) dos 19 avaliados. Os dados clínicos,
em relação ao volume testicular e dosagens hormonais, foram semelhantes
entre os grupos com e sem espermatozoides nas biópsias testiculares. Conclusão: o presente trabalho demonstrou que a preparação de biopsias testiculares com o método de glutaraldeído/GMA é mais preciso no diagnóstico
de certas azoospermias, aumentando a chance de pacientes azoospérmicos, que poderiam ter sido considerados incapazes pelo método tradicional,
de serem pais biológicos.
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AUTOTRANSPLANTE RENAL PARA TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO
SEVERA EM CRIANÇA DE 04 ANOS DE IDADE PORTADOR DE ARTERITE
DE TAKAYASU EM NATAL, RIO GRANDE DO NORTE.
RODRIGO CARVALHO HOLANDA LEITE*; PAULO RENATO LEAL COSTA; ABDO
FARRET NETO; MARCIO VILLAR DE FREITAS; FLAVIA DA COSTA FERNANDES;
PAULO JOSÉ DE MEDEIROS
UFRN, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Autotransplante; arterite de takayasu; nefrectomia laparoscópica
Resumo:
Introdução
Hipertensão renovascular por estenose da artéria renal é a forma mais comum de hipertensão secundária. Em crianças, a doença renovascular é
responsável por 5-10% dos casos de hipertensão pediátrica. Nesta população, a causa mais comum de hipertensão renovascular é a Arterite de
Takayasu (AT).
Objetivo
Relatar o caso de hipertensão severa em criança de 4 anos de idade, por
AT, tratada com autotransplante renal e normalização da pressão arterial e
melhora da função renal, e apresentar revisão da literatura.
Método

Relato de caso e revisão da literatura, utilizando o PUBMED, com termos
autotransplante, Arterite de Takayasu, nefrectomia laparoscópica.
RRDM, masculino, 4 anos, internado por hipertensão arterial sistêmica.
Ultrassonografia com doppler e angio TC: assimetria significativa das artérias renais, com diminuição de fluxo na artéria esquerda. Cintilografia renal:
função renal relativa 71% rim direito e 29% no esquerdo. Exame de fundo
de olho com retinopatia hipertensiva grau III. Anti-hipertensivos orais sem
sucesso. Realizado aortografia abdominal: sinais de arterite de grandes vasos, com oclusão completa da artéria renal esquerda, compatível com AT.
Realizada nefrectomia laparoscópica esquerda, com reconstrução em banco
da artéria renal. Autotransplante realizado nos vasos ilíacos. Cintilografia renal e ecodoppler pós-operatórios com boas função renal e vascularização
intrarenal. Retornou após 4 meses, sem uso de medicações, com pressão
arterial controlada. Na literatura encontramos que a AT apresenta taxa de
sobrevida estimada em 5 anos de 83% e em 10 anos de 58%. Quando indicado o tratamento intervencionista, a angioplastia é o método de escolha.
O uso de stent em crianças é controverso, poisâ€‹ o resultado de longo prazo
é desconhecido. Para os casos com oclusão vascular total, que impossibilita
o procedimento de angioplastia, a realização de nefrectomia e o autotransplante são possibilidades de tratamento com bons resultados. O uso de
laparoscopia para autotransplante limita o tamanho da incisão, reduz a morbidade, o tempo de internação, oferece menos desconforto pós-operatório,
maior satisfação ao paciente e resultado do enxerto equivalente em comparação com a nefrectomia convencional.
Conclusão
Ao observar a normalização dos níveis tensionais, com melhora da função
renal e boa vascularização intra-renal após o autotransplante renal, apontamos como satisfatória a evolução do paciente com o tratamento instituído.
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LEISHMANIOSE DE BOLSA ESCROTAL- RELATO DE CASO
THIAGO LUÍS DA PAZ SANTOS*; DJALMA RIBEIRO COSTA; RAPHAEL FARIAS
FARIAS DE CARVALHO; RICARDO REGES DE OLIVEIRA MAIA; JOÃO BATISTA
GADELHA CERQUEIRA; LÚCIO FLÁVIO GONZAGA-SILVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA, CE, BRASIL.
Palavras-chave: Leishmaniose; bolsa escrotal; hiv
Resumo:
INTRODUÇÃO: Leishmaniose cutânea é uma doença infecciosa causada
por protozoário do gênero Leishmania, transmitido pela fêmea do inseto do
gênero Phlebotomus no Velho Mundo e Lutzomyia no Novo Mundo. Manifestações clínicas da leishmaniose cutânea dependem da interação entre
a virulência da espécie e a resposta imune do hospedeiro. Lesões genitais
são raras, porém tem sido descritas na América do Sul principalmente em
mineiros e trabalhadores rurais.
OBJETIVO: Relatar um caso de Leshmaniose de bolsa escrotal em paciente
HIV positivo.
MÉTODOS: Revisão direta de prontuário.
RESULTADO: A.M.M., 36 anos, natural e procedente de Fortaleza-CE. Em
Abril de 2011, paciente HIV (SIDA) positivo acompanhado no ambulatório de
infectologia do Hospital São José( Fortaleza-CE) foi encaminhado ao ambulatório de DST do Hospital Universitário Walter Cantídio(UFC) com quadro de
lesão escrotal esquerda úlcero- vegetante, 3x4 cm. Realizado biópsia incisional da lesão e sugerido diagnóstico de herpes, iniciou-se tratamento com
aciclovir 600 mg 8/8h, ciprofloxacino 500 mg dose única, azitromicina 1g
dose única e neomicina tópico, havendo melhora parcial e recidiva do quadro
quando descontinuava o tratamento. Após quatro meses de tratamento paciente retorna com piora da lesão agora exsudativa de 5x5 cm escrotal sem
acometimento de estruturas profundas. Foi realizado biópsia excisional com
histopatológico: Lesão ulcerada com denso infiltrado inflamatório misto, rico
em polimorfonucleares, onde se vê de permeio macrófagos com citoplasma
repleto de estruturas amastigotas que se coram pelo Giemsa. Vê-se ainda na
superfície células multinucleadas, com amoldamento nuclear e aspecto em
vidro fosco (Herpes). Realizou-se tratamento com fluconazol 8mg/kg/dia por
trinta dias com melhora clínica evidente e cura da lesão.
CONCLUSÃO: Leishmaniose cutânea é usualmente caracterizada por úlcera
crônica localizada no sítio de inoculação, sendo as lesões genitais raras,
porém descritas na América do Sul em mineiros e trabalhadores rurais. As
lesões causadas pela leishmaniose cutânea são geralmente localizadas em
áreas expostas do corpo, sendo o acometimento de extremidades observados em 70% dos casos. Pacientes HIV positivos apresentam lesões difusas
e de aspectos não usuais.
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iar os resultados de médio prazo da técnica de sling uretral longitudinal em
pacientes prostatectomizados com incontinência urinária por insuficiência
esfincteriana. Métodos: De maio de 2003 a dezembro de 2010, 148 pacientes com incontinência urinária foram submetidos à técnica de sling uretral
bulbar com fixação retropúbica e pré-púbica. Foram avaliados os resultados
da melhora da continência e complicações cirúrgicas. Resultados: A média
de idade dos pacientes operados foi de 67 anos (50-84 anos), sendo que
87% tinha se submetido a prostatectomia radical, 9% a RTU de próstata e
4% a prostatectomia transvesical. Previamente à cirurgia de sling, a maioria
apresentava incontinência urinária moderada (34%) ou grave (35%). Conseguiu-se continência (0-1 absorventes/dia) em 54%, melhora significativa (2 a
3 absorventes/dia) em 11% e pouca ou nenhuma melhora em 35% ao final
de dois anos de seguimento. A revisão cirúrgica para reaperto do sling foi realizada em 29 pacientes (19,5%) em média 7,8 meses após o procedimento,
porém apenas 5 pacientes obtiveram algum resposta. A infecção cirúrgica foi
observada em 2 pacientes e afetou o silicone supra-púbico utilizado e não
a tela de marlex. A erosão de uretra ocorreu em 3 paciente e em 1 paciente
foi necessária remoção cirúrgica do sling devido a dor perineal severa. Conclusão: A técnica do sling uretral bulbar longitudinal com fixação pré-púbica
e retropúbica têm mostrado resultados de médio prazo consistentes e duradouros, com resultados similares às outras técnicas de sling, com baixo
custo, baixa morbidade e complicações aceitáveis.
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ABORDAGEM LAPAROSCÓPICA DE METÁSTASE ÚNICA DE CECO PARA
ADRENAL - RELATO DE CASO.
FELIPE DE ALMEIDA E PAULA*1; FELIPE DO CARMO MOURA2; SILVIO ROBERTO
FELIPPE BUENO1; RAVÍSIO ISRAEL DOS SANTOS JUNIOR1; LUIS ANTONIO BUGALHO1; MARCELO GUIMARAES TIEZZI1
1.SANTA CASA DE PRESIDENTE PRUDENTE, PRESIDENTE PRUDENTE,
SP, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA, PRESIDENTE PRUDENTE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adrenal; laparoscopia; metástase
Resumo:
Introdução: Metástase à distância para órgãos como fígado e pulmão é relativamente comum em pacientes com câncer colorretal. Baseados em relatos
de autópsia, o comprometimento da glândula adrenal não é incomum. Entretanto, seu acometimento metastático isolado é raro. Além disso, supõe-se
que a metástase adrenal caracteriza doença generalizada e com mau prognóstico. As abordagens cirúrgicas nesse estágio da doença são controversas, ainda mais quando relacionadas as técnicas minimamente invasivas. No
entanto, relatamos um caso abordado cirurgicamente por via laparoscópica,
com extirpação total do tumor, sem complicações, e seguimento livre de
doença, o que pode representar melhora prognóstica e a viabilidade do emprego da técnica.
Objetivos: Relatar um caso de metástase única de câncer de ceco para adrenal direita, tratado efetivamente e sem complicações, com adrenalectomia
radical por via laparoscópica.
Métodos: Revisão da literatura médica dos últimos 25 anos e confrontação
com um caso raro tratado em nossa Instituição, dos resultados cirúrgicos
oncológicos, viabilidade técnica e seguimento livre de doença. A paciente de
52 anos, foi diagnosticada com biópsia guiada por tomografia, investigada
com PET-SCAN e tratada com adrenalectomia direita laparoscópica, tendo
seguimento atual de 12 meses.
Resultados: Tratada efetivamente por via minimamente invasiva, sem complicações maiores ou menores, com tempo de internação de 24 horas, extirpamos a adrenal e um tumor de 5cm de diâmetro, respeitando todos os preceitos cirúrgicos oncológicos. Em seguimento por 12 meses, não apresentou
recidiva da doença localmente ou em outro sítio.
Conclusões: Devido a relativa raridade de metástase adrenal proveniente
do câncer de cólon, não existem estudos randomizados que comprovem
a efetividade do tratamento cirúrgico. No entanto, com base na nossa experiência e na literatura internacional, acreditamos que a adrenalectomia em
pacientes com lesão única representa no momento o gold standart na abordagem terapêutica. A abordagem laparoscópica para essa metástase, em
pacientes adequadamente selecionados, tem se demonstrado uma técnica
segura e factível, com resultados terapêuticos e oncológicos superiores aos
da cirurgia aberta.
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EFICÁCIA DA ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCUTÂNEA PARASSACRAL
EM CRIANÇAS COM BEXIGA NEUROGÊNICA
ÉRICO CORREIA NEPOMUCENO*; FÁBIO QUINTILIANO E LIMA; MARIA LUIZA
VEIGA; PATRÍCIA LORDELO; UBIRAJARA BARROSO JUNIOR
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Bexiga neurogênica; eletroestimulação transcutânea; criança
Resumo:
Introdução: A eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS) parassacral é
eficaz no tratamento de crianças com disfunção não-neurogênica do trato
urinário inferior. Naquelas com etiologia neurogênica, os anticolinérgicos
continuam sendo o tratamento padrão. Como na maioria destes pacientes
não há lesão completa dos tratos nervosos, a eletroestimulação poderia
também propiciar melhora clinica e nos parâmetros urodinâmicos.
Objetivo: Avaliar a eficácia da TENS parassacral em crianças portadoras de
bexiga neurogênica com incontinência urinária.
Materiais e métodos: Estudo prospectivo com grupo controle. Foram incluídas 26 crianças com bexiga neurogênica (média de idade 6,4±4,2) que apresentaram hiperatividade detrusora ou déficit de complacência, assistidas
pelo Centro de Disfunções Miccionais na Infância (CEDIMI) no período de
2011 a 2012. Um grupo (n=18) recebeu tratamento com oxibutinina oral por
10 semanas e outro grupo (n=8) foi tratado com 30 sessões de TENS parasacral. Através da realização do diário miccional e estudo urodinâmico antes e
uma semana após o tratamento, foram avaliados os desfechos: números de
fraldas/dia, sensibilidade (desejo miccional), capacidade cistométrica máxima (CCM) e complacência. Foi utilizado o teste de Wilcoxon para análise das
variáveis contínuas e o teste de MacNemar para as categóricas.
Resultados: A TENS parassacral melhorou a continência em 87,5% das crianças ao reduzir o número de fraldas/dia de 7,2±3,6 para 4,7±3 (p=0,01),
enquanto que a oxibutinina melhorou 66,67% com média de 5,7±2,7 para
4±2,4 fraldas/dia (p<0,01). O tratamento com eletroestimulação propiciou
melhora na sensibilidade vesical em 85,7% (p=0,06), enquanto que a oxibutinina em 16,7% (p=0,25). Houve aumento significante na CCM apenas
no grupo da oxibutinina com média de 108±71mL para 148±70mL (p<0,01),
enquanto que entre os tratados com TENS a média foi de 161±122mL para
169±125mL (p=0,5). A complacência foi melhorada no grupo da TENS de 7
para 19 cmH2O (variação de 3-56) com p<0,01. No grupo da oxibutinina este
aumento foi menor de 11 para 13 cmH2O (variação de 2-28) com p=0,03.
Conclusão: A TENS parassacral foi eficaz ao melhorar a continência, a complacência vesical e a sensibilidade vesical desta população. Isto permite
inferir que a eletroestimulação pode ser usada como tratamento adjuvante
nesses pacientes.
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RESULTADOS DE MÉDIO PRAZO DA TÉCNICA DE SLING URETRAL LONGITUDINAL
BARBARA VIEIRA LIMA AGUIAR MELÃO*; LUIS FELIPE VELLACICH YUBI; ANTONIO CAVANI NETO; CARLOS HERMANN SCHAAL; RENATO PRADO COSTA;
FERNANDO CESAR SALA
HOSPITAL AMARAL CARVALHO, JAU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinencia urinaria; pós-prostatectomia; sling uretral bulbar
Resumo:
Introdução: A incontinência urinária é uma das principais complicações após
prostatectomia radical e ressecção transuretral da próstata, estando sempre
associada a significante piora na qualidade de vida. As opções cirúrgicas
para esses pacientes incluem o esfíncter urinário artificial (EUA), a injeção
de agentes periuretrais e a colocação de sling masculino. O EUA é considerado o procedimento cirúrgico padrão para tratamento da incontinência
pós-prostatectomia, entretanto, o sling é uma alternativa menos invasiva e
de menor custo, com taxas de sucesso entre 50% a 80%. Objetivo: Aval-
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circunferencialmente. À patologia, foram encaminhados múltiplos fragmentos da próstata e uretra de cor acastanhada totalizando 20g de material
ressecado. Estudo histopatológico d revelou neoplasia maligna fusocelular
de alto grau com intenso pleomorfismo celular, áreas de necrose e alto índice
mitótico. Imuno-histoquímica revelou proteína S-100 positiva difusamente,
melanina-A positiva em poucas células, confirmando diagnóstico de melanoma maligno em mucosa transicional. Tomografias de crânio, tórax, abdome e pelve com contraste para estadiamento e identificou metástase pra
tórax à direita.
15 dias após o procedimento urológico cirúrgico, voltou a ser internado com
quadro de infecção urinária e delirium. Após 21 dias de internação foi constatado aumento progressivo de massa em região peniana com duplicação
do volume da lesão. Houve persistência da infecção urinária, a despeito do
tratamento clínico. Evoluiu com deterioração clínica progressiva e foi a óbito
após 45 dias de internação por sepse de foco urinário.
Conclusão: Por sua baixa incidência, não há consenso no manejo do melanoma de uretra. O tratamento cirúrgico isoladamente não costuma ser suficiente sendo na maioria das vezes necessária terapia adjuvante, linfadenectomia, imunoterapia e radioterapia. Mesmo com o tratamento, o prognóstico
é pobre pelo diagnóstico tardio e sobrevida média em 2 anos de 63% e de
31% em 5 anos
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TRANSPLANTE DUPLO DE ORGÃOS: REVISÃO DOS CASOS REALIZADOS NO HOSPITAL DE BASE (HB) DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
LUIS FRANCISCO BARBERO GABRIOTTI*; GUSTAVO HERNANDEZ AMERICO DE
MEDEIROS; RODOLFO RAMOS JÚNIOR; EDUARDO MACIEL NARVAES; MARCIO
GATTI; PEDRO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA
FAMERP, SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Transplante duplo; transplante pancreas; transplante rim
Resumo:
Introdução:Nos últimos anos podemos observar um progressivo aumento
da quantidade de transplantes realizados mundialmente, seja pela multiplicidades de centros que realizam ou pelo aperfeiçoamento das equipes e
técnicas cirúrgicas, dos hospitais e de uma maior oferta de órgãos. Nos portadores de DMI, menores de 50 anos e com IRC terminal em hemodiálise, o
transplante duplo de Rim e Pâncreas (SPK) aumenta a sobrevida em relação
à hemodiálise ou ao Transplante Renal isolado. O SPK é o tratamento de
escolha. Sobrevida média em 10 anos de 75,8% para os pacientes. Para
pacientes com doença hepática avançada e em diálise há pelo menos três
meses, o transplante de fígado e rim simultâneamente (LKT) é o melhor
tratamento, conforme o de doença hepática terminal (Model for End-stage
Liver Disease – MELD). O fígado transplantado funciona como um órgão
imuno-protetor para os demais órgãos transplantados ao mesmo tempo).
Objetivos: Apresentar os casos de transplante duplo de órgãos realizados no
HBase de São José do Rio Preto em 10 anos.Materiais e métodos: Foram
revisados 21 pacientes submetidos a transplante duplo de órgãos, onde são
13 SPK e 8 LKT de 2003 a 2013. 100% dos enxertos são de doador-cadáver.
Os receptores eram portadores de insuficiência crônica de órgãos combinados. Foram avaliados as indicações , tempos cirúrgicos, complicações e o
desfecho funcional.Resultados: Foram realizados 13 SPK, em 6 mulheres e 7
homens, com idade média de 31,6 anos. Foram realizados 8 LKT, 3 do sexo
feminino e 5 masculino, com idade media de 41,0 anos. Realizada a mesma
técnica cirúrgica em todos os transplantes, com duração média 333 minutos
para SPK e 546,6 para o LKT; internação média de 15 dias sendo 5,3 dias em
UTI.. No seguimento, 9 pacientes estão com enxerto funcionante para SPK
e 5 para LKT.Conclusão: O transplante duplo os pacientes com insuficiência
de múltiplos órgãos, desenvolvendo uma maior sobrevida ao paciente, ao
enxerto e, principalmente uma melhor qualidade de vida após transplante
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RESULTADOS PRELIMINARES DA DESTORÇÃO E DESCOMPRESSÃO DA
TÚNICA ALBUGÍNEA COM ENXERTO DE TÚNICA VAGINAL NO TRATAMENTO DA TORÇÃO DO CORDÃO ESPERMÁTICO DIAGNOSTICADA
TARDIAMENTE
TIAGO VASCONCELLOS*; LUCAS SCHULZE; CELSO PRUDÊNCIO PIMENTEIRA;
MOACYR SIMAS; LUCIANO ALVES FAVORITO; LEANDRO KOIFMANN
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Torção; testículo; enxerto
Resumo:
Introdução:A torção testicular (TT) é uma emergência extremamente comum
que necessita de rápida avaliação, diagnóstico preciso e intervenção cirúrgica precoce. Acredita-se que danos severos ao estroma testicular ocorrem após 6 horas do início do quadro clínico. Entretanto, pacientes que se
apresentam com mais de 6 horas ainda devem ser submetidos a exploração cirúrgica pois a viabilidade do testículo é de difícil previsão. Acredita-se
que o mecanismo de lesão sobre o estroma testicular ocorra devido a uma
síndrome compartimental gerada pela isquemia consequente da torção do
cordão espermático.Objetivo:Nosso objetivo é apresentar os resultados preliminares obtidos através da distorção seguida de enxerto de túnica vaginal
para descompressão da túnica albugínea nos quadros de torção testicular
com diagnóstico tardio.Métodos:No período entre Janeiro de 2013 e Junho
de 2013 um total de 4 casos de TT foram admitidos em nossa unidade,
sendo submetidos a tratamento cirúrgico e acompanhados prospectivamente através de USG com dolpper colorido e medida testicular com trinta
dias de pós-operatório. Os pacientes com quadro clínico iniciado entre 6 e
24 horas eram submetido a destorção do testículo, seguida de incisão na
túnica albugínea para descompressão do estroma testicular e implante de
enxerto de túnica vaginal suturado utilizando Vicryl 4.0. Todos recebiam alta
no primeiro dia de pós-operatório e eram acompanhados ambulatorialmente
com realização de USG de testículo com doppler colorido para avaliação de
fluxo sanguíneo e medidas testiculares.Resultados:Um total de 5 casos de
TT foram atendidos na emergência de nossa unidade. Destes 3 ocorreram
do lado direito e 2 à esquerda, o intervalo de tempo variou de 8-18 horas
(média de 13.5 horas). A idade média foi de 15 anos (14 a 16 anos). Na avaliação pós-operatória todos os pacientes possuíam fluxo sanguíneo preservado ao doppler e medidas testiculares semelhantes quando comparados
com testículo contralateral. Conclusão:A TT é uma emergência urológica que
necessita de tratamento rápido, mas em muitas vezes não isto não é possível devido a grande dificuldade de acesso dos pacientes ao urologista e o
despreparo dos médicos generalistas em realizar o diagnóstico precoce, o
que leva a altas taxas de orquiectomia em nossa unidade. Dessa maneira, a
descompressão da túnica albugínea seguida de enxerto vaginal surge com
uma nova possibilidade de tratamento na tentativa de aumentar os índices
de preservação testicular.
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MELANOMA PRIMÁRIO DE URETRA: RELATO DE CASO E REVISÃO DA
LITERATURA.
CARLOS HIROKATSU WATANABE SILVA*; HENRIQUE YUJI WATANABE SILVA;
THIAGO AUGUSTO CUNHA FERREIRA; RAFAEL MIRANDA SILVESTRE; CLÁUDIO
BOVOLENTA MURTA; JOAQUIM DE ALMEIDA CLARO
HOSPITAL BRIGADEIRO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Melanoma; uretra; metastático
Resumo:
Introdução: o melanoma maligno primário de uretra é um tumor raro, que
representa menos de 1% dos caos de melanoma e 4% dos tumores de uretra. Esse tumor de característica agressiva é mais incidente em mulheres
(3:1) e apresenta prognóstico reservado. O diagnóstico costuma ser tardio
com atraso médio de 2 anos até a instituição do tratamento.
Objetivo: descrever caso clínico de melanoma primário de uretra.
Métodos: relato de caso e revisão bibliográfica.
Resultados: paciente masculino,85 anos, queixa de jato fraco, esforço miccional, sensação de esvaziamento incompleto, disúria e hematúria há 06 meses. Há 2 meses, submetido à uretrocistoscopia sem biópsia, em outro serviço, que identificou duas lesões vegetantes de 1cm com aspecto de carne
de peixe, às 7 e 12h em uretra peniana proximal.
Atendido no nosso serviço após 2 meses com quadro de infecção e retenção urinária. Recebeu tratamento para infecção e posterior ressecção transuretral da lesão. A lesão apresentava aspecto de carne de peixe, friável e
extensa acometendo a uretra peniana desde seu terço médio até a próstata
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para irmão. A nefrectomia esquerda foi realizada por laparoscopia, com
ligadura dos vasos renais com duplo clip de titânio. No momento da síntese da incisão para retirada do órgão, notou-se sangramento abundante
e hipotensão. Foi realizada uma conversão para cirurgia aberta e foi diagnosticado sangramento pela veia renal esquerda do doador, causada por
mal-funcionamento dos clips. A paciente recebeu transfusão sanguínea e
evoluiu satisfatoriamente, recebendo alta no terceiro dia de pós-operatório.
Ao revisar a literatura encontramos que a hemorragia durante a nefrectomia
laparoscópica do doador foi inicialmente relatada em 2006, estando relacionada com uso de clips de titânio e do tipo Hem-O-Lok. Desde 2006, o uso
deste clips está contra-indicado para a ligadura da artéria renal, nos Estados
Unidos, mas por falhas no sistema regulatório, novos casos continuaram a
ocorrer. No Brasil, não há regulação à respeito do uso destes clips. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o uso do Hem-O-Lok para a ligadura
da artéria renal na nefrectomia do doador vivo.

POSTER LIVRE

MAQUINA DE PERFUSÃO EM RINS PÓS-ISQUEMIA ESTÁTICA PROLONGADA - ESTUDO CONTROLADO
MILTON BORRELLI JR*; MARCELO LANGER WROCLAWSKI; ANA CRISTINA MATOS; ALVARO PACHECO E SILVA
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Máquina de perfusão renal; transplante renal; dgf
Resumo:
Introdução: Máquina de Perfusão Hipotérmica (LIFEPORT) têm sido utilizadas para a preservação de enxertos renais de doador cadáver. Preconiza-se
a colocação do rim na máquina imediatamente após sua retirada. Apresentamos experiência do Serviço de Transplante Renal do HIAE com a Máquina
de Perfusão Renal em rins submetidos previamente a isquemia fria estática.
Material e Métodos: Neste estudo controlado comparamos os primeiros
14 rins colocados em máquina de perfusão hipotérmica após tempo prolongado de isquemia fria estática entre 03 e 06 de 2013 (Grupo I) com 136
casos de transplante renal de doador falecido preservados exclusivamente
em isquemia estática, realizados entre11/2008 e 05/2012 (Grupo II). Os principais dados comparados no estudo foram o de tempo de DGF, dias de
internação, rejeição aguda e creatinina final.
Resultados: Não houve diferença demográficas entre os grupos estudados.
Observamos que no grupo mantido em máquina de perfusão o tempo de
internação e os dias de retardo da função foram menores. No Grupo I os
pacientes permaneceram em média 13 dias internados e no Grupo II 19 dias
(p=0,011). O tempo de DGF do Grupo I foi de 1,5 dia e no Grupo II foi de 10
dias (p=0.017). Observamos rejeição aguda em 8,3% no Grupo I e em 20%
do Grupo II. A Creatinina de alta no grupo I foi de 2,14 e no Grupo II foi de
2,6.
Conclusão: A preservação dos rins em Máquina de Perfusão, mesmo após
tempo prolongado de isquemia fria, determinou redução nos dias de internação e dias de DGF. Houve, também, menor índice de rejeição e de DGF. A
creatinina de alta também foi menor no Grupo I.

Conclusão
Relatamos o caso de hemorragia por mal-funcionamento de clip durante nefrectomia laparoscópica de doador vivo. Conclui-se que a falta de regulação
internacional poderia evitar estas complicações.
____________________________________________________________________
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AVALIAÇÃO DO USO DE PROFILAXIA ANTIMICROBIANA EM PACIENTES SUBMETIDOS A NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA.
THIAGO AUGUSTO CUNHA FERREIRA*; PATRÍCIA RADY MULLER; NAGILA FERNANDA REIS; CLÁUDIO BOVOLENTA MURTA; JOAQUIM DE ALMEIDA CLARO;
RAFAEL MIRANDA SILVESTRE
CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DO HOMEM – HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI/ H, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Antibioticoprofilaxia; nefrolitotripsia percutânea; endourologia
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Resumo:
Introdução: As infecções urinárias (ITU) são causas comuns de morbidade
perioperatória, sendo responsáveis pelo aumento de custos e do tempo de
internação hospitalar. Em procedimentos endourológicos como a nefrolitotripsia percutânea (NLP), a urosepse no período pós-operatório imediato é
uma importante complicação, ocorrendo em até 4,7% dos casos. O maior
conhecimento de aspectos que contribuam para a prevenção destes eventos é fundamental para a prática segura da cirurgia urológica. Objetivo:
avaliar os pacientes submetidos a NLP com bacteriúria pré operatória, microorganismos envolvidos e o uso de profilaxia antimicrobiana prolongada
antes do procedimento. Métodos: no período de fevereiro a junho de 2013
foram triados 58 pacientes submetidos a NLP, sendo realizada a avaliação da urocultura pré-operatória. Os pacientes com bacteriúria receberam
ciprofloxacino 500mg via oral duas vezes ao dia por cinco dias e mantido
nitrofurantoína 100mg via oral uma vez ao dia até a realização da cirurgia
(mínimo de uma semana). Resultados: Sete pacientes (12%) apresentaram
urocultura positiva. Os microorganismos envolvidos foram escherichia coli
(22%), proteus mirabilis (22%), serratia ssp (22%) e enterobacter ssp (11,1%)
Dentre os pacientes que receberam profilaxia antimicrobiana, nenhum apresentou evento infeccioso no período pós-operatório imediato. Conclusões:
Uma pequena parcela dos pacientes operados apresentou bacteriúria préoperatória. A ausência de complicações infecciosas graves nos pacientes do
presente trabalho corrobora com evidências atuais que apontam para o uso
rotineiro de profilaxia antimicrobiana prolongada pré-operatória como forma
de reduzir o índice de urosepse após o NLP..
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HEMORRAGIA DURANTE NEFRECTOMIA LAPAROSCÓPICA DE DOADOR
VIVO. RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA.
RODRIGO CARVALHO HOLANDA LEITE*; RODRIGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA; CÉSAR ARAÚJO BRITO; THIAGO DA SILVA COSTA; PAULO RENATO LEAL
COSTA; PAULO JOSÉ DE MEDEIROS
UFRN, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia laparoscópica de doador vivo; complicações
hemorrágicas; hem-o-lok
Resumo:
Introdução: Complicações hemorrágicas ocorridas por uso de clips vasculares na realização de nefrectomias laparoscópicas em doadores vivos, para
transplante renal, vêm sendo relatadas desde 2006. Apesar disto, há subnotificação e não há regulação mundialmente aceita sobre o assunto.
Objetivo: Relatar o caso de hemorragia ocorrida durante uma nefrectomia
laparoscópica de doador vivo e apresentar revisão da literatura.
Método: Relato de caso e revisão da literatura, utilizando o PUBMED, com
termos nefrectomia laparoscópica de doador vivo, complicações hemorrágicas, clips e Hem-O-Lok.
Resultado: GCM, sexo feminino, 34 anos, é internada para doação renal
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no que diz respeito ao controle local e sobrevida livre de doença, apesar
da morbidade peri-operatória do procedimento. Analisamos o perfil das cistectomias radicais realizadas no serviço de uro-oncologia do Hospital Luxemburgo, correlacionando aspectos clínicos com anátomo patológicos.
Métodos: Foi realizado estudo epidemiológico observacional descritivo e retrospectivo com um total de 143 cistectomias radicais no período de janeiro
de 2009 a julho de 2012. Analisaram-se por meio de protocolo próprio e tabelas de excel, variáveis das características destes pacientes como também
variáveis do quadro clínico, de aspectos operatórios e dos padrões anatomopatológicos encontrados.
Resultados: Foram analisados um total de 143 pacientes submetidos a cistectomia radical com linfadenectomia até a bifurcação das ilíacas. A média
de idade do grupo foi de 66 anos, 80% do sexo masculino. Todos os pacientes se apresentavam com quadro de hematúria macroscópica, 70% dos
casos tinham história atual ou prévia de tabagismo, 35% apresentavam dor,
perda ponderal em 12,5%, hidronefrose unilateral 27% e 4% prejuízo da
função renal. A maioria dos pacientes (77%) foram submetidos a derivação
urinária com conduto ileal à bricker.
Com relação à avaliação anatomopatológica, houve correspondência entre
o estadiamento patológico da RTU e pós cistectomia em 80% dos casos
e 15% foram subestadiados previamente. Carcinoma de alto grau foi encontrado em cerca de 90% dos pacientes. Em relação ao status linfonodal,
foram dissecados em média de 12 linfonodos, com 27% de linfonodos acometidos gerando uma densidade linfonodal de 32% para metástases nos
mesmos. Ocorreu invasão anigiolinfática em 32%. Estádio pT2 em 52% e
40% como pT3/T4. Correlacionando o pT com o acomentimento de linfonodos, estes eram positivos em 14% dos T2 e em 75% dos T3/T4.
Conclusões: No serviço de urologia do Instituto Mário Penna, a maioria dos
pacientes submetidos a cistectomia radical com linfadenectomia nível I são
maiores de 60 anos, têm derivação urinária com conduto ileal. A hematúria
foi sinal clínico presente em todos os casos com a um alto índice de pacientes apresentando-se com tumores de estádio III e IV.

ADENOCARCINOMA DE URETRA EM MULHER: RELATO DE CASO E
TRATAMENTO USANDO A TÉCNICA LAPAROSCÓPICA
RODRIGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA*; DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA; PEDRO SALES LIMA DE CARVALHO; LUISA DUTRA MEDEIROS; MARIELA SAMANTHA DE CARVALHO COSTA; CANDICE ALVES ESMERALDO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Uretra; oncologia; laparoscopia
Resumo:
INTRODUÇÃO: Os adenocarcinomas uretrais são neoplasias raras, correspondendo a cerca de 0,2% de todos os tumores femininos, e por isso poucos estudos são descritos abordando esta doença. Sua origem é incerta e
o prognóstico dependente do estadiamento clínico e da localização tumoral
OBJETIVOS:Relatar o caso de paciente 60 anos, feminino, com quadro
de esforço miccional e disúria há cerca de nove anos e divertículo uretral
diagnosticado em 2003, não tratado por opção da paciente. Com a piora
dos sintomas procurou novo atendimento médico, e realizou Ressonância
Magnética que mostrou nódulo sólido com projeção parcial da uretra para
bexiga. Foi realizada RTU de colo vesical, cujo histopatológico evidenciou
adenocarcinoma de células claras com invasão de lâmina própria em bexiga
e uretra. Dessa forma foi submetida a exenteração pélvica anterior laparoscópica, sem intercorrências.
MÉTODOS: Relato de caso, dados colhidos durante internação e revisão
de literatura.
RESULTADOS: Paciente teve boa evolução, sua cirurgia foi totalmente laparoscópica, com perda sanguínea estimada em cerca de 300 ml, rápida recuperação, pouca dor no pós operatório e retorno rápido as suas atividades
cotidianas. Ainda está em seguimento ambulatorial e acompanhamento com
oncologia clínica.
CONCLUSÃO: O adenocarcinoma de uretra é uma neoplasia rara, corresponde a 0,02% dos tumores em mulheres, e 1% dos tumores urogenitais
femininos. Correspondem a cerca de 10% de todos os tumores de uretra,
gerando sintomas obstrutivos ou irritativos. São três vezes mais comuns em
homens que em mulheres, nestas tendo incidência de 1,5/1000000. Está associada a diversos fatores de risco, dentre os quais se inclui a presença de
divertículos. A maioria dos pacientes é sintomática e a progressão da doença se dá por contiguidade, linfática ou hematogênica, nestes casos mais
comuns para pulmão, fígado, ossos oucérebro. O prognóstico permanece
incerto, devido à ausência de estudos prospectivos justificada pela baixa
incidência. O tratamento é feito pela associação de cirurgia, incluindo-se a
exenteração pélvica, quimioterapia e radioterapia, devendo os casos ser individualizados em relação à associação terapêutica. Exenteração pélvica
por laparoscopia é uma cirurgia que requer experiência e treinamento do
urologista, os resultados aparentam ser muito bons tanto do ponto de vista
de tratamento da doença de base, quanto da recuperação da paciente. Consideramos importante relatar pela sua raridade.
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SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR EM MOTOTAXISTAS NO
MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA – PE
ERICLEIDE NUNES BRASIL*; ANGELY ANNY DE CASTRO ALENCAR; BRENO
GUSMÃO FERRAZ; GABRIELA SOUTO VIEIRA DE MELLO
FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO, SERRA TALHADA, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Mototaxistas; sintomas urinários; saúde do homem
Resumo:
Os trabalhadores que utilizam a motocicleta como instrumento de trabalho
se expõe a vários riscos que decorrem das condições do ambiente e da
forma como se adaptam a ele, apresentando sinais e sintomas que passam
despercebidos e que podem se agravar com o tempo, podendo estes ser
evitados se procurassem investigar seu estado de saúde precocemente. O
objetivo do estudo é determinar a ocorrência dos sintomas do trato urinário
inferior em mototaxistas no município de Serra Talhada - PE, avaliando os
hábitos de vida e a rotina de trabalho como fatores de risco para a ocorrência
desses sintomas. O estudo é do tipo descritivo, transversal do tipo inquérito
e com abordagem quantitativa. Do total de 750 profissionais cadastrados no
município, foram selecionados 75 mototaxistas, o que corresponde a 10%
da população alvo. Os dados foram coletados através de um questionário
estruturado com 26 perguntas. A seleção dos candidatos à entrevista foi
realizada por meio de uma amostra aleatória simples. Como resultado identificou-se que há distúrbios referentes às características do ambiente, das
horas de trabalho e das condições em que são realizadas as atividades. A
maioria dos profissionais são jovens-adultos e trabalham com carga horária
elevada visando maior lucratividade e mesmo assim os dados revelam baixo
nível salarial. A presença de sintomas urinários incomuns a idade dos entrevistados o que poderia fazer relação à atividade dos mototaxistas. Os hábitos
adquiridos durante o trabalho aumenta a vulnerabilidade de adquirir problemas urinários.
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PERFIL DAS CISTECTOMIAS DO INSTITUTO MÁRIO PENNA DE 20092012: RELATO DOS PARÂMETROS PERI-OPERATÓRIOS E ANÁTOMO
PATOLÓGICOS DE 143 PACIENTES.
RENATO BELUCO BELUCO CORRADI FONSECA*; GUSTAVO CLÍMACO GALVÃO;
WADSON MICONI; WALTER LUIZ RIBEIRO CABRAL; GABRIEL VIEIRA OLIVEIRA;
ANDRE LOPES SALAZAR
HOSPITAL LUXEMBURGO/MARIOPENNA, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de bexiga; cistectomia; complicações pós-cistectomia
Resumo:
Introdução: Cerca de 30% dos pacientes com neoplasia de bexiga se apresentam com doença músculo invasiva ao diagnóstico, sendo a cistectomia
radical o tratamento de escolha nestes casos. A cirurgia provou ser eficaz

233

PÔSTER LIVRE
[726]

Resultados
Os resultados demonstraram intensa imunorreatividade para AR no compartimento epitelial de todos os grupos. A imunorreatividade para ERα foi
intensa nos compartimentos epitelial e estromal dos Grupos 2, 3 e 4. ERβ
foi imunolocalizado apenas no compartimento epitelial dos Grupos 1, 2 e 3,
e ausente no Grupo 4. Os níveis protéicos para TLRs 2, 4 e MyD88 foram
significativamente menores nos grupos 3 e 4 em relação aos Grupos 1 e 2.
Os níveis protéicos para NF-kB foram significativamente maiores nos Grupos 3 e 4. A ocorrência das CTCP foram mais frequentes no compartimento
epitelial dos Grupos 4 e 3 em relação ao Grupo 2. CTCP do compartimento
epitelial foram positivas para ABCG2/PSCA/C-Myc/CD44/CD133/p63/ERα
e CTCP do estroma foram positivas para ABCG2/C-Myc/CD133/Vimentin/
ERα. CTCP foram ausentes no Grupo 1. Assim pode-se concluir que as expressões diminuídas dos TLR 2, 4 e MyD88 e aumento do NF-kB nas lesões
prostáticas, especialmente no CP, indicaram importante papel desses na
regulação da carcinogênese prostática. ERβ mostrou efeito estimulante sobre
a sinalização TLR-MyD88, os quais se correlacionaram com a diminuição do
grau histopatológico.
Conclusão
Finalmente, a dinâmica de sinalização dos RHSE e sinalização TLR-MyD88
podem ser cruciais para o desenvolvimento de novas terapias para as lesões
prostáticas proliferativas.

POSTER LIVRE

CAN PI-RADS SCORE IMPROVE ELIGIBILITY FOR ACTIVE SURVEILLENCE IN MEN WITH LOW RISK PROSTATE CANCER?
GILBERTO LAURINO LAURINO ALMEIDA*; GIUSEPPE PETRALIA; ARA ALCONCHEL; GENNARO MUSI; SERENA DETTI; OTTAVIO DE COBELLI
EUROPEAN INSTITUTE OF ONCOLOGY (IEO), MILAO, ITÁLIA.
Palavras-chave: Cancer prostata; pi-rads; active surveillance
Resumo:
Introduction: A barrier to the acceptance of active surveillance for men with
prostate cancer is the risk of underestimating the cancer burden on initial
biopsy. Objective: To analyze the value of multi-parametric endorectal magnetic resonance imaging (mpMRI) and PI-RADS score in predicting upgrading in men with low risk prostate cancer (PCa). Methods: we analyzed prospectively 134 men with low-risk PCa and active surveillance criteria (initial
biopsy Gleason score 6 or less, PSA less than 10 ng/ml, clinical stage T2a or
less) submitted to robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy (RALP).
Two radiologists prospectively analyzed the mp-MRI exams of the prostate
according to 2012 ESUR prostate MR guidelines using the PI-RADS classification for structured reporting. Each lesion was given a PI-RADS score
based on location, size and probability of extra-prostatic disease. The highest lesion PI-RADS score for each patient was compared with the pT and
Gleason score (GS) at final pathology. Patients were divided in two groups:
I (PI-RADS 1-3 = highly unlike to equivocal) and II (Pi-RADS 4-5 = likely and
highly likely to clinically significant disease). Results: 127 (94.7%) patients
showed an upgrading in the clinical stage; 93.3% in group I and 95.1% in
group II. 104 (77.6%) patients showed PI-RADS 4 and 5. Gleason score >=
7 was presented in 55 (52.8%) patients of group II, 13 (44.8%) with Pi-RADS
4 and 42 (56%) with PI-RADS 5. In group I, 10 (33%) patients presented GS
>=7, otherwise 20 (66%) patients presented GS 6. The PI-RADS score 3 or
less had a high specificity (71%) for upgrading on final pathology; and PIRADS score 4-5 was highly sensitive (84.6%) for upgrading on final pathology. Conclusion: Adding PI-RADS score acquired by mp-MRI to the initial
clinical evaluation of men with clinically low risk PCa helps predict upgrading
in definitive pathology and can be useful to assess eligibility for active surveillance.
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PIELOLITOMIA LAPAROSCÓPICA: UMA ALTERATIVA PARA TRATAMENTO DE LITÍASE EM PELVE RENAL
SILVANA SALES SALES DE DEUS BARBOSA*; IGOR ROCHA MARTINS FRANKLIN;
RICARDO MATIAS LOPES; LUIZ RODRIGUES DE SOUZA MARTINS FILHO; RAFAEL PAIVA ARRUDA; CARLOS ROGÉRIO NOGUEIRA DOS SANTOS
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, TERESINA, PI, BRASIL.
Palavras-chave: Pielotitotomia; laparoscopica; transperitoneal
Resumo:
Introdução: O tratamento de cálculo renal evoluiu bastante desde a década
de 1980. Houve a introdução de litotripsia extracorpórea e o desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas como a ureterorrenolitotripsia e a
nefrolitotripsia percutânea para o tratamento da litíase ureteral e renal. Com
o advento e a expansão da laparoscopia, pode-se ter mais uma alternativa
terapêutica para os casos de litíase em pelve renal: a pielolitotomia laparoscópica.
Objetivos: Relatar série de casos de pacientes com cálculo em pelve renal,
submetidos a pielolitotomia laparoscópica no Hospital da Polícia Militar em
Teresina-PI.
Métodos: No período de março de 2012 a junho de 2013, 12 pacientes foram
submetidos a pielolitotomia laparoscópica por apenas um cirurgião. Sete pacientes eram do sexo masculino e cinco, do sexo feminino. A média de
idade era 49,9 anos (28 - 70 anos).Os cálculos estavam localizados em pelve
renal com média de tamanho 1,7cm (1,0-2,3cm). Em 10 casos, o cálculo
estava na pelve renal esquerda e em dois, na direita. Dois pacientes já tinham sido submetidos a tratamento com litotripsia extracorpórea prévia sem
sucesso. A abordagem laparoscópica foi via transperitoneal, com confecção
do pneumoperitônio por técnica de Hanson e colocação de 3 trocarteres
(sendo um de 10mm para a ótica na linha axilar anterior; e dois de 5mm para
o instrumental cirúrgico na linha axilar média).
Resultados: O tempo cirúrgico médio foi de 180minutos (90 – 250min), com
drenagem transoperatória em torno de 135ml. Todos os pacientes tiveram
Stone free. O cateter duplo J foi colocado por via laparoscópica em 10
pacientes. O período de internação teve uma média de 3,5 dias (1- 8dias).
Ocorreram duas(16,6%) complicações transoperatórias: uma lesão de serosa do duodeno, sendo corrigida com rafia do mesmo; e uma lesão de veia
renal, sendo realizada sutura laparoscópica. Nenhum paciente necessitou de
transfusão sanguínea ou de conversão cirúrgica. Dois pacientes evoluíram
com íleo paralítico no pós-operatório, tendo melhora com dieta laxativa ou
uso de sonda nasogástrica.
Conclusões: A laparoscopia no tratamento de litíase em pelve renal tem se
apresentado como uma técnica viável, eficaz e segura, com baixa morbidade, sendo uma alternativa terapêutica como procedimento minimamente
invasivo.
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IMPLICAÇÕES DA SINALIZAÇÃO VIA RECEPTORES TOLL-LIKE E RECEPTORES DE HORMÔNIOS SEXUAIS ESTERÓIDES NO MAPEAMENTO
DAS CÉLULAS-TRONCO CANCEROSAS PROSTÁTICAS
MAURICIO MOREIRA*; WAGNER JOSÉ FÁVARO; PATRICK VIANNA GARCIA;
ATHANASE BILLIS; WAGNER EDUARDO MATHEUS; UBIRAJARA FERREIRA
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de prostata; receptores; hormonio
Resumo;
Introdução
A sinalização dos receptores toll-like (TLR) pode promover resultados opostos: crescimento tumoral e evasão imune ou apoptose e parada do ciclo celular. Os hormônios sexuais esteróides e seus receptores (RHSE) são responsáveis pela manutenção morfológica e fisiológica da próstata. Além disso, a
ocorrência das células-tronco cancerosas prostáticas (CTCP) representam
um passo importante na patogênese glandular.
Objetivos
Os objetivos deste estudo foram caracterizar e correlacionar os efeitos da
sinalização dos TLRs e RHSE com a ocorrência das CTCP em homens com
hiperplasia benigna (HBP), neoplasia intraepitelial prostática (NIP), câncer
prostático (CP) ou sem lesão.
Metodos
Sessenta cortes da zona periférica prostática de homens a partir de 60 a
90 anos de idade foram divididos em 4 grupos (n=15 por grupo): sem lesão
(Grupo 1); HBP (Grupo 2); NIP (Grupo 3); CP (Grupo 4). Os cortes foram submetidos às análises imunohistoquímicas e Western Blotting para o receptor
de andrógeno (AR), receptores estrogênicos α e β (ERα e ERβ), via de sinalização dos TLRs (TLR2, TLR4, NF-kB, MyD88) e biomarcadores para CTCP
(CD44, CD133, p63, ABCG2, C-Myc, PSCA e vimentina).
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Método: Revisão de prontuário e da literatura.
Resultados: Paciente de 49 anos, feminina, assintomática, com história familiar positiva para doença de Von Hippel-Lindau, foi encaminhada pelo serviço
de radiologia do Hospital Universitário de Brasília devido a achado incidental
de processo expansivo de 3 cm em seio renal esquerdo, identificado em tomografia computadorizada, com realce heterogêneo em meio de contraste.
A investigação tomográfica evidenciou ainda cistos pancreáticos e múltiplos
diminutos hemangioblastomas cerebelares. História familiar: dois filhos com
tumor cerebelar, um filho com cistos pancreáticos e renais, um irmão falecido
devido a tumor cerebelar, uma sobrinha paraplégica e com perda visual. Realizada nefrectomia radical esquerda, sem intercorrências, tendo o paciente
recebido alta hospitalar no terceiro dia pós-operatório. O resultado do exame
histopatológico evidenciou lesão lobulada, pardo-escura, bem delimitada,
medindo 3,4 x 2,7 x 2,0 cm, localizada em pirâmide renal, compatível com
tecido esplênico heterotópico, confirmado por estudo imuno-histoquímico. A
incidência do baço ectópico não é bem conhecida, mas estima-se que 70%
a 80% dos casos ocorram em mulheres, principalmente na idade reprodutiva
(entre 20 e 40 anos). As características tomográficas do achado em rim esquerdo levaram a grande suspeita de malignidade, justificando a abordagem
cirúrgica. Devido à localização da lesão próxima ao seio renal, não foi possível procedimento com preservação de néfrons. Diante do provável diagnóstico da doença de Von Hippel-Lindau e sua associação com carcinoma
renal, outra hipótese pré-operatória foi praticamente descartada. Paciente
assintomática no seguimento pós-operatório até o presente momento.
Conclusão: A presença de tecido ectópico esplênico próximo ao rim pode
mimetizar uma lesão neoplásica renal, a despeito de investigação adequada.

VAPORIZAÇÃO DE PRÓSTATA COM PLASMA BUTTON: RESULTADOS DE
CURTO E MÉDIO PRAZOS.
CARLOS HIROKATSU WATANABE SILVA*; LUCIANO LAGE SALLES; PAULO ROBERTO PEREIRA DE ASSIS; ADALBERTO ANDRIOLLO; JOÃO PADUA MANZANO;
JOAQUIM DE ALMEIDA CLARO
HOSPITAL BRIGADEIRO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Eletrovaporização transuretral ; bipolar; próstata
Resumo:
Introdução: o tratamento cirúrgico do aumento da próstata é um dos procedimentos mais comuns da prática urológica. A ressecção transuretral
de próstata (RTUp) monopolar é o tratamento padrão. A vaporização com
plasma baseado em tecnologia bipolar se propõe como forma de tratamento
alternativo de menor morbidade.
Objetivo: avaliar a eficácia e segurança do uso da tecnologia de vaporização
de próstata com Plasma Button bipolar. Materiais e métodos: oito pacientes
foram selecionados para o procedimento, sete com hiperplasia prostática
benigna e um com neoplasia de próstata. Um dos pacientes apresentava
hemofilia com necessidade de reposição de Fator VIII. Todos os pacientes
apresentavam sintomas moderados a graves e desejavam ser submetidos a
tratamento cirúrgico. Três pacientes sondados. Todos os pacientes seguiram
o protocolo da instituição e responderam o International Prostate Symptom
Score (IPSS) e o Quality of Life Score (QoL), no pré-operatório e com 6 meses
de seguimento. Foram submetidos a ultrassonografia (US) de próstata préoperatória e urofluxometria pós-operatória. Resultados: média de idade de
69 anos (60-78). Tamanho médio de próstata: 61,2g (32-128g). Tempo médio de vaporização: 47,6 min (26-75min). Foi necessário irrigação em 7 dos
8 pacientes, média de 26,2h (14-36h). Excetuando um paciente, todos os
demais ficaram sondados por pequeno período de tempo: média de 29,5h
(20-38h) determinando internação de 38h (24-60h). 4 pacientes queixaramse de disúria moderada a intensa no pós-operatório com duração de até 3
semanas. IPSS pré-operatório de 23,3 (12-35) com QoL de 5,1 (4-6). Em 6
meses, o IPSS médio foi de 4 (3-8), com QoL de 1,1 e fluxo urinário máximo
de 14,8ml/s (5-32ml/s). Um dos pacientes que fazia uso de SVD apresentou
falha na retirada da sonda com necessidade de cateterismo prolongado (28
dias). O paciente com hemofilia apresentou tempo de irrigação e sondagem
superior à média, mas com resultados satisfatórios na evolução de curto e
médio prazos. Em nenhum caso foi necessária transfusão sanguínea.
Conclusão: a vaporização de próstata com Plasma Button bipolar se mostrou
segura e com baixa taxa de complicações pós-operatórias. Dessa forma,
dispõe-se de uma tecnologia promissora no arsenal urológico. Contudo, o
aumento da amostragem, do tempo de seguimento e a comparação com
outras tecnologias são necessários.
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PREVALÊNCIA DO HPV, E SEUS SUBTIPOS, NOS PACIENTES COM NEOPLASIA MALIGNA DE PÊNIS, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA
ONCOLÓGICA DO ESTADO DO PARÁ.
LUIS OTÁVIO AMARAL DUARTE PINTO*; ALUIZIO GONÇALVES DA FONSECA;
RUI MASCARENHAS JUNIOR; LUIZ OTÁVIO FONSECA
HOSPITAL OFIR LOYOLA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer; pênis; hpv
Resumo:
Introdução: No Brasil, a incidência de neoplasia maligna do pênis varia entre
2,9 a 6,8 casos/100.000 hab/ano. Em estudo realizado no Estado do Pará,
observou-se a incidência de 5,7/100.000 hab/ano. A etiologia do câncer de
pênis está associada a múltiplos fatores de risco, como a presença de prepúcio, mal hábito de higiene, dermatites crônicas e tabagismo. Entretanto
o fator de risco mais extensivamente estudado é a infecção pelo papilloma
vírus humano. Nos pacientes com carcinoma epidermóide de pênis, a presença do DNA do HPV é muito variável, alcançando 15% a 80% dos casos.
Objetivo: avaliar a prevalência do HPV e seus subtipos nos pacientes com
neoplasia maligna de pênis, tratados no Hospital de Referência Oncológica
do Estado do Pará.
Métodos: O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
local. Foram avaliados 82 pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna
de pênis, tratados no Hospital Ophir Loyola, Belém - Pará, no período de
2001 a 2008. Os participantes do estudo foram submetidos à amputação
peniana e a abordagem dos linfonodos inguinais foi realizada de acordo com
o protocolo do Departamento de Urologia do hospital. Os blocos de parafina
das peças cirúrgicas foram submetidos a cortes seriados em micrótomo, os
quais foram usados na obtenção do DNA para detecção viral. As amostras
foram avaliadas através da reação em cadeia da polimerase (PCR). Após A
PCR, a identificação do tipo viral foi feita através de um sequenciador de
capilar ABI 3130 Genetic analyser, Hitachi.
Resultados: O DNA do HPV foi detectado em 60,9% (50 de 82) dos espécimes fixados em parafina. A distribuição viral no total da amostra foi:
HPV11 (64%), HPV6 (32%), HPV16 (30%), HPV53 (18%), HPV33 (4%) e os
tipos 18, 68, 45, 51, 52 e 58 (2%). Os subtipos de alto e baixo risco foram
identificados em 24% e 50% dos casos, respectivamente.
Conclusão: A prevalência do HPV, nos pacientes portadores de câncer de
pênis, foi de 60,9%, com um predomínio dos subtipos virais de baixo risco
oncogênico.
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BAÇO ECTÓPICO MIMETIZANDO LESÃO RENAL SUSPEITA DE MALIGNIDADE EM PACIENTE COM DOENÇA DE VON HIPPEL-LINDAU
EDUARDO CARVALHO RIBEIRO*; FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DIAZ; RODRIGO ROSA DE LIMA; LUIZ FERNANDO SOUZA MEIRELES; GERMANO ADELINO GALLO; DANIEL PETRIZ ASSIS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, BRASÍLIA, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Baço ectópico; nefrectomia; neoplasia renal
Resumo:
Introdução: O baço ectópico é uma condição incomum na prática médica.
Costuma ser assintomático, de diagnóstico pré-operatório difícil e com poucos casos descritos na literatura. A doença de Von Hippel-Lindau é uma
rara condição genética autossômica dominante, na qual são encontrados
hemangioblastomas em cerebelo, medula espinhal e retina, além de estar
associada a carcinoma renal e feocromocitoma.
Objetivo: Relatar caso de baço ectópico mimetizando lesão renal suspeita
de malignidade.
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satisfaction was considered non similar when there were more than 1 negative answer for any question or any patient in comparison to standard group.
Results: The groups were homogeneous regarding demographic, clinical and pathological aspects. None operative complications were found.
Satisfaction was unanimously high in all patients surveyed and the length
of hospitalization was adequate similarly in each group. In general, global
satisfaction scores showed all patients “satisfied” with the experience. We
considered the negative answers in the group discharged on postoperative
day as a reference baseline. No patient had more than 1 negative answer in
comparison with number baseline from standard discharged. No one patient
required opioids. Conclusion: In our study the early experience with open
radical prostatectomy with discharge in the same day surgery is promising.
Preoperative patient counseling and selection is paramount. Outpatient open
radical retropubic prostatectomy with mini-incision can be performed with
the maintenance of patient satisfaction.
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IMPLANTE DE SEMENTES DE IODO 125 EM PORTADORES DE CÂNCER
INICIAL DA PRÓSTATA: AVALIAÇÃO DO CONTROLE BIOQUÍMICO EM 5
ANOS EM UMA COORTE DE BASE HOSPITALAR
GIL VICENTE CORRÊA FULGÊNCIO*1; RICARDO DUARTE MOTA1; FERNANDO
HENRIQUE FERNANDES NEVES RIBEIRO1; VICTOR DA SILVA COELHO2; HUMBERTO ELIAS LOPES1; ADRIANA DE SOUZA SÉRGIO FERREIRA3
1.SERVIÇO DE UROLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL;
2.ACADÊMICO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL; 3.SERVIÇO DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Braquiterapia; câncer; próstata
Resumo:
Introdução: O câncer de próstata é a neoplasia visceral mais incidente no
homem brasileiro. Com o advento do antígeno prostático específico (PSA),
esses tumores vêm sendo diagnosticados em estágios cada vez mais inicias,
sendo potencialmente curáveis. Objetivo: Essa série representa a experiência de um hospital de Minas Gerais com o implante de sementes de Iodo
125. Métodos: Foi incluído no estudo um total de 65 pacientes portadores
de câncer localizado da próstata, submetidos à braquiterapia permanente
e exclusiva, entre janeiro de 2002 a dezembro de 2005. Todos os pacientes
tiveram registro dos escores de Gleason à biópsia, do antígeno prostático
específico (iPSA) e do estadiamento clínico anterior ao tratamento. A recidiva
bioquímica foi definida como três elevações consecutivas de PSA (ASTRO).
Curvas de Kaplan Meier foram confeccionadas para calcular as taxas de
sobrevida livre de recidiva bioquímica e teste de log-rank aplicado para comparar a possível interferência de fatores clÍnico-patológicos na recorrência
bioquímica. A influência de múltiplas variáveis na sobrevida livre de recidiva
bioquímica, como PSA inicial, escore de Gleason, estádio e hormonioterapia neoadjuvante foram estimados por regressão de Cox. Resultados: O
tempo médio de follow-up foi de 56,1 meses. A sobrevida livre de recidiva
bioquímica (SLRb) em cinco anos para a população de estudo foi de 79,7%
(IC 95%: 66,8 a 87,99). A SLRb em cinco anos foi significativamente superior
(p=0,0012) para os pacientes do grupo de baixo risco 91,6% (IC 95%:75,9297,24), quando comparada com àquela dos pacientes do grupo de risco
intermediário/alto 59,19% (IC 95%:36,00-76,40). A SLRb também foi significativamente superior nos pacientes com iPSA ≤ 10ng/ml (p=0,0084) e com
escore de Gleason ≤6 à biópsia prostática (p=0,0057). Na análise multivariada, o risco de falha bioquímica também se manteve maior nos pacientes
que pertenciam ao grupo de risco moderado/alto e para pacientes com iPSA
superior a 10ng/ml. Conclusão: Os dados de SLRb em cinco anos para pacientes de risco baixo e intermediário desta análise foram comparáveis aos
da literatura. Níveis séricos de iPSA e grupo de risco foram os fatores prognósticos independentes para falha bioquímica.
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MICROAMBIENTE DO ESTROMA REATIVO E A PROGRESSÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA: MAPEAMENTO DAS CÉLULAS-TRONCO CANCEROSAS PROSTÁTICAS
MAURICIO MOREIRA*; WAGNER JOSÉ FÁVARO; PATRICK VIANNA GARCIA;
ATHANASE BILLIS; WAGNER EDUARDO MATHEUS; UBIRAJARA FERREIRA
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de prostata; celulas tronco; progressão
Resumo:
MICROAMBIENTE DO ESTROMA REATIVO E A PROGRESSÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA: MAPEAMENTO DAS CÉLULAS-TRONCO CANCEROSAS
PROSTÁTICAS
Maurício M. S. Júnior1; Patrick V. Garcia2; Wagner E. Matheus1; Athanase
Billis3; Ubirajara Ferreira1; Wagner J. Fávaro2.
1Departamento de Cirurgia, Área de Urologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas – SP
2Laboratório de Carcinogênese Urogenital e Imunoterapia (LCURGIM), Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), Campinas – SP
3Departamento de Patologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas – SP
Introdução
O estroma reativo ocorre em muitos tipos de cânceres humanos e está relacionado à progressão e recidiva tumorais. Os fatores de crescimento e
as metaloproteinases da matriz (MMP) são altamente expressos no câncer
de próstata e podem atuar como fatores de crescimento parácrinos e/ ou
autocrinos para as células tumorais. Além disso, a ocorrência das célulastronco cancerosas prostáticas (CTCP) representam um passo importante na
patogênese glandular.
Objetivos
Assim, os objetivos do presente estudo foram caracterizar o microambiente
do estroma reativo, bem como correlacioná-lo com a ocorrência das CTCP
na patogênese do câncer de próstata.
Métodos
O estroma reativo foi avaliado através de 20 amostras da zona periférica
prostática provenientes de prostatectomia radical, e divididas em dois grupos (n=10 amostras por grupo): estroma sem resposta desmoplásica (Grau
0 de reatividade – Grupo 1) e estroma com intensa resposta desmoplásica
(Grau 3 de reatividade – Grupo 2). As amostras foram submetidas às análises
histopatológicas e imunohistoquímicas para os marcadores de reatividade
estromal (α-actina de músculo de liso - α-SM, vimentina, fator de crescimento fibroblástico - FGF-2, fator de crescimento homólogo à insulina - IGF-1,
MMP-2), e biomarcadores para CTCP (CD44, CD133, p63, ABCG2, C-Myc,
PSCA, receptor estrogênico α – ERα, vimentina).
Resultados
A morfologia e a imunohistoquímica revelaram aumento de fibras colágenas e diminuição das células musculares lisas no Grupo 2. As células do
estroma reativo (Grupo 2) foram positivas para vimentina e α-SM, indicando
fenótipo de miofibroblastos. As imunorreatividades para IGF-1, FGF-2 e
MMP-2 foram significativamente maiores no Grupo 2 em relação ao Grupo
1. A imunorreatividade para ERα foi intensa nos compartimentos epitelial e
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OUTPATIENT OPEN RADICAL PROSTATECTOMY WITH MINI-INCISION:
FEASIBILITY, OUTCOMES AND PATIENTS’ SATISFACTION. A RANDOMIZED STUDY.
IGOR ROCHA MARTINS FRANKLIN*1; ROBERTO DIAS MACHADO1; WESLEY
JUSTINO MAGNABOSCO1; FERNANDO ZAPPAROLI GONÇALVES1; RODOLFO
BORGES DOS REIS2; ELINEY FERREIRA FARIA1
1.HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS, BARRETOS, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL DAS CLÍNICAS USP RIBEIRÃO PRETO, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Outpatients; prostate cancer; radical prostatectomy
Resumo:
Abstract
Background: To compare randomized groups of patients that had discharged
on postoperative day 2, 1 and same day surgery regarding the feasibility of
ambulatory open radical prostatectomy while maintaining patient satisfaction
and safety. Methods: We performed a prospective study with 45 men underwent open radical retropubic prostatectomy with mini-incision at one institution. The groups were according selected patients discharged on postoperative day 2, day 1 and in the same day of surgery, respectively. We included all
patients in a survey to address patient satisfaction after the expedited pathway. We used for survey general questions to assess global satisfaction. The
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estromal do Grupo 2. As CTCP foram mais frequentes no Grupo 2 em relação
ao Grupo 1. CTCP do compartimento epitelial foram positivas para ABCG2/
PSCA/C-Myc/CD44/CD133/p63/ERα e CTCP do estroma foram positivas
para ABCG2/C-Myc/CD133/Vimentin/ERα. Assim, pode-se concluir que as
intensas imunorreatividades para FGF, IGF e MMP certamente comprometeram a interação epitélio-estroma glandular e podem ser considerados
como reguladores do microambiente do estroma reativo. A ocorrência das
CTCP foram intensamente associadas à ocorrência do estroma reativo.
Conclusão
Finalmente, conclui-se que o estroma reativo deve ser considerado como
um componente biológico importante na progressão do câncer de próstata.
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MANEJO CIRÚRGICO E FOLLOW-UP DE PACIENTES COM CARCINOMA
DE CÉLULAS RENAIS COM TROMBO DE VEIA CAVA INFERIOR SUPRADIAFRAGMÁTICA COM UTILIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA
IURI ARRUDA ARAGÃO*; JOSÉ ANACLETO DUTRA RESENDE JUNIOR; DANILO
SOUZA CRUZ; RUI TEÓFILO FIGUEIREDO; EDUARDO CÉSAR CORTES DE GOUVÊA; GUILHERME CHONCHOL BAHBOUT
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO - UERJ, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Carcinoma de células renais; trombo de veia cava inferior;
trombectomia
Resumo:
Introdução: Aproximadamente 4% a 10% de todos os pacientes com carcinoma de células renais (CCR) têm envolvimento da veia cava inferior (VCI)
com trombo tumoral e em 1% dos casos este se estende até o átrio direito.
Nesses casos a única terapia disponível é a intervenção cirúrgica com trombectomia. Várias técnicas são propostas e dependem da extensão proximal
do trombo tumoral, sendo que nos trombos supradiafragmáticos, a utilização
a utilização de circulação extracorpórea (CEC) com bypass cardiopulmonar
(CPB) geralmente é utilizada. Neste estudo mostraremos nossa experiência
no manejo de pacientes com CCR com trombo tumoral em VCI supradiafragmática, utilizando CPB sem hipotermia.
Objetivos: Avaliar as características cirúrgicas e resultados oncológicos de
pacientes tratados com trombectomia da VCI por trombo tumoral de CCR.
Métodos: Em uma análise retrospectiva de junho de 2009 a maio de 2011,
tratamos cinco paciente com CCR envolvendo VCI supradiafragmática e/
ou câmaras cardíacas com utilização de CPB sem hipotermia. Avaliamos as
características cirúrgicas e do tumor, bem como a morbimortalidade perioperatória dos pacientes.
Resultados: A idade média dos pacientes foi de 60 ±8 anos. Dois eram do sexo
feminino e 3 do sexo masculino. O tempo médio de acompanhamento foi de
22,2±18,1 meses. Todos apresentavam trombo tumoral em VCI supradiafragmática, em 2 o trombo tumoral ia até átrio direito e em 1 ia até ventrículo direito.
O tempo cirúrgico médio foi de 400±62 min, com tempo médio de circulação extracorpórea de 42,6±17,4 min. Uma média de 5,8±1,7 concentrados de hemácias foram utilizados no intraoperatório. Não houve embolia pulmonar perioperatória. Não houve alteração na função renal pós-operatória. O período médio
de internação foi de 16±7,2 dias, com média de 5 ± 2,1 dias em unidade de
tratamento intensivo. Dois pacientes evoluíram para óbito, 1 por complicações
cirúrgicas imediatas e outro por acidente vascular hemorrágico no 10º mês. Um

paciente apresentou nódulos pulmonares no 18º mês, que se mantêm estáveis
no acompanhamento. Dois pacientes encontram-se, até a última revisão, sem
sinais de progressão da doença.
Conclusões: O uso de CEC com CPB sem hipotermia demonstrou-se seguro, sem impacto significativo na mortalidade e morbidade perioperatórias,
apresentando-se como um bom método cirúrgico para tumores renais com
envolvimento de VCI e/ou câmaras cardíacas, com bons resultados oncológicos, sendo factível em centros com grandes volume e experiência.
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TRATAMENTO DE LITÍASE URETERAL PROXIMAL POR VIA LAPAROSCÓPICA
SILVANA SALES SALES DE DEUS BARBOSA*; IGOR ROCHA MARTINS FRANKLIN;
RICARDO MATIAS LOPES; LUIZ RODRIGUES DE SOUZA MARTINS FILHO; ERISSON MATOS DE OLIVEIRA; WALTERDES ALVES SARAIVA
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, TERESINA, PI, BRASIL.
Palavras-chave: Ureterolitotomia; laparoscopia; cálculo ureteral
Resumo:
Introdução: O tratamento ideal de litíase ureteral proximal para cálculos
grandes e impactados ainda é controverso. Existem várias modalidades terapêuticas como litotripsia extracorpórea, ureterorrenolitotripsia semirígida
ou flexível , nefrolitotripsia percutânea, laparoscopia e técnica aberta. A
ureterolitotomia laparoscópica tem evoluído muito nos últimos anos, tendo
a vantagem de ser uma técnica minimamente invasiva e com grandes taxas
de stone free.
Objetivos: Relatar série de casos de pacientes com cálculo em ureter superior, submetidos a ureterolitotomia laparoscópica no Hospital da Polícia
Militar em Teresina-PI.
Métodos: No período de fevereiro de 2012 a abril de 2013, 9 pacientes
foram submetidos a ureterolitotomia laparoscópica por apenas um cirurgião.
Quatro pacientes eram do sexo masculino e cinco, do sexo feminino. A
média de idade foi 43 anos (31 - 61 anos).Os cálculos estavam localizados
em ureter proximal com média de tamanho 1,0cm (0,9 -1,2 cm). Em cinco
casos, o cálculo estava no ureter proximal esquerdo e em quatro, na direito. Três pacientes ( 33,3%) já tinham sido submetidos a cirurgia prévia
sem sucesso(dois, a Litrotripsia extracorpórea; um, a ureterorrenolitotripsia
semirígida). A abordagem laparoscópica foi por via transperitoneal, com
confecção do pneumoperitônio por técnica de Hanson e colocação de 3
trocarteres (sendo um de 10mm para a ótica na linha axilar anterior; e dois
de 5mm para o instrumental cirúrgico na linha axilar média, sendo um abaixo
do rebordo costal e o outro na região do flanco).
Resultados: O tempo cirúrgico médio foi de 108minutos (40 – 180min), com
drenagem transoperatória em torno de 115ml. Apenas um paciente(11,1%)
não teve stone free por migração do cálculo para ureter distal, sendo submetido a ureterorrenolitotripsia semirígida. O cateter duplo J foi colocado por
via laparoscópica em 7 pacientes. O período de internação teve uma média
de 2,1 dias (2- 3 dias). Não ocorreram complicações transoperatórias ou
pós-operatórias. Nenhum paciente necessitou de transfusão sanguínea ou
de conversão cirúrgica.
Conclusão: A laparoscopia no tratamento de cálculos ureterais grandes e
impactados tem se mostrado eficaz, segura e com baixa morbidade. Mostrase também como uma opção terapêutica na falha de outras técnicas minimamente invasivas.
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Objetivos: Identificar, na literatura nacional, a produção científica sobre a
temática “dificuldades na assistência à saúde dos homens na APS”; destacar os principais aspectos abordados nos artigos científicos, inerentes ao
acesso do homem à APS.
Metodologia: Revisão literária realizada através de levantamento bibliográfico de artigos científicos contidos nas bases de dados Medline e Scielo,
bem como do Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.
Resultados: Vários estudos demonstram que, em geral, os homens morrem
em maior quantidade e mais cedo que as mulheres. Laurenti (1998), a partir de dados de vários países das Américas, revela que os homens tinham
uma expectativa de vida ao nascer sempre menor quando comparada à das
mulheres. Esta situação desfavorável para os homens precisa ser considerada e enfrentada pelos serviços de saúde, os quais devem estudar o desenvolvimento de trabalhos voltados para os homens em uma perspectiva
de gênero. Somente desta forma será possível aumentar a visibilidade das
necessidades da população masculina, compreendida em um contexto sociocultural, a partir de ações mais efetivas para o cuidado de saúde.
Conclusão: A ausência dos indivíduos do sexo masculino nas UBS não deve
ser pensada exclusivamente como uma falta de responsabilidade dos homens com sua saúde nem como uma falha na organização dos modelos de
APS. Este problema esta inserido no contexto de uma complexa teia de relações que envolve três dimensões que interagem entre si: os homens e sua
“identidade”; os serviços na maneira como eles se organizam para atender
os usuários considerando suas particularidades; os vínculos estabelecidos
entre os homens e os serviços e vice-versa.

AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS PATOLÓGICOS DE PIOR PROGNÓSTICO,
NOS PACIENTES COM CÂNCER DE PÊNIS, SUBMETIDOS A TRATAMENTO CIRÚRGICO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ONCOLÓGICA DO ESTADO
DO PARÁ.
LUIS OTÁVIO AMARAL DUARTE PINTO*; ALUIZIO GONÇALVES DA FONSECA;
RUI MASCARENHAS JUNIOR; LUIZ OTÁVIO FONSECA
HOSPITAL OFIR LOYOLA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer; pênis; prognóstico
Resumo:
Introdução: No Brasil, a incidência de neoplasia maligna do pênis varia entre 2,9 a 6,8 casos/100.000 hab/ano. No Pará, observou-se a incidência de
5,7/100.000 hab/ano. A extensão do acometimento linfonodal é considerado
o fator de pior impacto na sobrevida doença específica, entretanto o grau de
diferenciação, o estadio tumoral, a presença de invasão perineural e linfovascular apresentam importância prognóstica independente.
Objetivo: avaliar os fatores histopatológicos associados com um pior prognóstico nos pacientes com câncer de pênis.
Métodos: Foram avaliados 82 pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna de pênis, tratados no Hospital Ophir Loyola, Belém - Pará, no período
de 2001 a 2008. Os participantes do estudo foram submetidos à amputação
peniana e a abordagem dos linfonodos inguinais foi realizada de acordo com
o protocolo do Departamento de Urologia do hospital. Os fatores histopatológicos, como tamanho tumoral (T), invasão linfovascular (ILV), infiltração
perineural (IPN), fronte de invasão e subtipo histológico do tumor foram analisados de forma uni e multivariada em relação ao risco de desenvolvimento
de metástases linfonodais.
Resultados: A análise univariada da sobrevida livre de doença inguinal em
cinco anos, de acordo com as variáveis histopatológicas, demonstrou que
o estadio T≥T1b-T4 (HR=5,76), infiltração linfovascular (HR=2,90), invasão
perineural (HR=2,88), e fronte de invasão Infiltrativa (HR=2,68) foram, em
ordem decrescente, fortes preditores de metástase inguinal, ocorrendo
em 82,6% (38/52), 100% (11/11), 94,4% (17/18) e 70,2% (33/47) dos casos, respectivamente. Apenas o subtipo sarcomatóide relacionou-se com
metástases regionais. A análise multivariada mostrou que T≥T1b-T4, ILV e
fronte de invasão Infiltrativa foram fortes fatores preditivos independentes
para metástases inguinais.
Conclusão: T≥T1b-T4, ILV e fronte de invasão infiltrativa foram os fatores
preditivos independentes para metástases inguinais.
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EFICÁCIA E SEGURANÇA DE TRÊS MÉTODOS ANESTÉSICOS NA BIÓPSIA PROSTÁTICA GUIADA POR ULTRASSOM ENDORRETAL.
PABLO DIOGO ALVES*; IRINEU RUBINSTEIN; MAURICIO RUBINSTEIN; ANDRE
GUILHERME LAGRECA CAVALCANTI; CLEMILDO PEREIRA JÚNIOR; FILIPI HEINZ
UNIRIO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Biópsia; próstata; anestesia
Resumo:
Introdução: O referido trabalho analizou a eficácia e segurança de três métodos anestésicos na biópsia prostática guiada por ultrassonografia transrretal.
Avaliou-se o método anestésico mais eficaz, contribuindo na redução da dor,
custo e toxicidade. Desta forma possibilitando a sua realização ambulatorial
de rotina.
Materiais e métodos ‹Quarenta e cinco pacientes, com indicação de biópsia
prostática, foram distribuídos em três grupos de 15 pacientes escolhidos por
randomização. Um grupo com anestesia periprostática, outro com intraprostática e o grupo controle com lidocaína gel tópica. No periprostático, o uso
do ultrassom permite visualizar o ângulo vésico- prostático, onde se passa
o feixe nervoso, e fazemos a injeção de 5 mL de lidocaína a 1% bilateralmente com agulha de raquianestesia para obeso. No braço intraprostático,
a próstata é dividida em sextantes fazendo a injeção de 5 mL do anestésico
dentro do parênquima da próstata em cada uma das seis partes. No grupo
controle, faz se lidocaína gel tópica na mucosa intrarretal. Os participantes
foram submetidos a uma avaliação de dor conforme uma escala visual
analógica que varia de zero a dez..
Resultados ‹ A média de dor para o periprostático, intraprostático e lidocaína
gel foram 2, 3,1 e 4,7 respectivamente
Conclusão: O melhor método anestésico foi o Extraprostático, seguido do
intraprostático e por fim a lidocaina gel tópica ( p valor < 0,05). O trabalho
não apresentou conflito de interesses
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DIFICULDADES NA ASSISTENCIA À SAÚDE DOS HOMENS NA APS.
ADRIANO DE SOUSA COSTA*
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS, PB,
BRASIL.
Palavras-chave: Dificuldades; cuidado; homem
Resumo:
Introdução: É disseminada entre os homens a ideia de que as Unidades Básicas
de Saúde (UBS) são serviços destinados exclusivamente para mulheres, crianças e idosos, gerando, no sexo masculino, a sensação de “não pertencimento”
a este espaço. Com respeito a pouca presença masculina nos serviços de atenção primária à saúde (APS), muitas são as justificativas, indicando que existem
dificuldades de interação entre as necessidades de saúde da população masculina e a organização das práticas de saúde das UBS.
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de imagem. A confirmação foi feita por meio da análise histopatológica da
lesão. Um dos casos apresentava apenas acometimento da glande, sendo
submetido à glandectomia parcial. O outro paciente exibia acometimento
extenso de glande e haste peniana, sendo necessária a realização de amputação total do pênis. Este paciente evolui ao óbito no quarto mês de pósoperatório devido complicações cardiovasculares. O paciente submetido à
ressecção parcial da glande encontra-se em acompanhamento ambulatorial
rigoroso.
Conclusão: A calcifilaxia é uma doença de curso devastador, com elevada
mortalidade. As principais causas de óbito relacionam-se com problemas
cardiovasculares ou infecciosos.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOIS INCIDENTALOMAS EM PACIENTE NÃO IDOSO: RELATO DE CASO
JOÃO VICTOR COSTA BARRETO BRÍGIDO*1; FÁBIO M. DE MELO2; MARCELO F.
DE SOUZA2; GUSTAVO RAMALHO PESSOA NEGROMONTE1
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL;
2.HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JOÃO PESSOA, PB, BRASIL.
Palavras-chave: Incidentaloma; schwannoma; carcinoma renal papilífero
Resumo:
Introdução: Define-se incidentaloma como um tumor encontrado por coincidência (incidental), sem sintomas clínicos ou suspeitas diagnósticas.
Trata-se de uma patologia comum em idosos, contudo rara nos demais
grupos etários. Mais de sete por cento dos pacientes acima dos 60 anos
podem ser portadores de um crescimento insidioso benigno ou, dificilmente, maligno, geralmente detectado quando um exame de imagem
rotineiro é utilizado para analisar sintomas não relacionados ao tumor.
Objetivo: relatar o diagnóstico e tratamento cirúrgico de um paciente não
idoso com dois incidentalomas. Método: será relatado o caso do paciente
J.R.S. de 44 anos que, durante consulta de rotina, realizou ultrassonografia abdominal, que evidenciou tumoração em abdome inferior à esquerda.
Prosseguindo com a investigação, fez-se uma tomografia computadorizada, que mostrou lesão expansiva retroperitonial em escavação pélvica
à esquerda e nódulo em polo inferior do rim direito. Após confirmação dos
achados com o exame de ressonância magnética, encaminhou-se o paciente para tratamento cirúrgico, cuja conduta foi nefrectomia parcial direita
seguida de ressecção do tumor pélvico em fossa obturatória esquerda. O
exame anatomopatológico das peças excisadas diagnosticou carcinoma
renal papilífero em rim direito e Schwannoma em escavação pélvica à
esquerda. Resultado: no paciente do presente estudo, a excisão dos incidentalomas ocorreu sem maiores complicações, não deixando sequelas.
Conclusão: em pacientes não idosos, os incidentalomas, apesar de raros,
podem ocorrer, sendo essencial ao médico utilizar exames de imagem
nas rotinas ambulatoriais, a fim de promover diagnóstico precoce dos
mesmos e, portanto, atuar com maiores chances de cura.
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VÁLVULA DE URETRA POSTERIOR EM IRMÃOS NÃO GÊMEOS - RELATO
DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
TIAGO ELIAS ROSITO*; LUCAS MEDEIROS BURTTET; GUSTAVO BALDINO NABINGER; GUILHERME BEHREND RIBEIRO; MILTON BERGER; BRASIL SILVA
NETO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Válvula de uretra posterior; familiar; relato
Resumo:
INTRODUÇÃO
Válvula de uretra posterior (VUP) é uma anomalia obstrutiva potencialmente
fatal, a qual ocorre apenas nos homens, com incidência de cerca de 1:400025000 nascimentos (1-3). Apenas 11 relatos de irmãos não gêmeos com a
doença foram relatados, e não há predisposição genética estabelecida (4).
O diagnóstico é geralmente pré natal e é a causa mais comum de doença
renal crônica devido à obstrução do trato urinário em crianças (5, 6).
Relatamos o caso de irmãos não-gêmeos com VUP, para descrever o caso
e seu manejo, discutir a importância da identificação precoce da doença, e
revisar a literatura.

____________________________________________________________________

RELATO DO CASO
A primeira criança apresentou retenção urinária aos dois meses de idade, foi
submetido a uma ultrassonografia (US) e uma uretrocistografia retrógrada e
miccional (UCRM) que confirmaram o diagnóstico de VUP. Foi inicialmente
submetido ureterostomia bilateral proximal em alça e, seis meses depois
ablação da VUP. Aos dois e três anos teve as ureterostomias fechadas, e foi
realizada nova ablação por sintomas obstrutivos. Atualmente, aos 5 anos, a
criança não tem queixas miccionais e tem função renal normal.
O segundo menino tem três anos de idade, iniciou aos três meses com polaciúria, abdômen distendido e prostração. US e a UCRM confirmaram VUP.
Após antibioticoterapia por sepse foi submetido a ablação. Devido a persistentes altas pressões do detrusor e resíduo pós miccional, foi iniciado
cateterismo. Atualmente US mostra espessamento vesical, tem níveis de
creatinina de 1,8 mg / dl e estudo urodinâmico normal. A mãe refere ter realizado ultrassom pré natal nas duas gestações sem relato de alterações.
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CALCIFILAXIA PENIANA: ANÁLISE DOS CASOS DE UMA INSTITUIÇÃO
DE REFERÊNCIA UROLÓGICA DO NORTE DO BRASIL.
LUIS OTÁVIO AMARAL DUARTE PINTO*; ALUIZIO GONÇALVES DA FONSECA;
RUI MASCARENHAS JUNIOR; LUIZ OTÁVIO FONSECA
HOSPITAL OFIR LOYOLA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Calcifilaxia; pênis; hiperparatireoidismo
Resumo:
Introdução: A calcifilaxia é uma condição sistêmica infrequente, porém extremamente grave, acometendo cerca de 1% dos indivíduos com doença
renal crônica em estágio terminal. Ocorre como consequência do hiperparatireoidismo secundário, proporcionando um aumento dos níveis séricos de
cálcio e fosfato e posterior acúmulo de cálcio na túnica média de vasos de
pequeno e médio calibre. O acometimento peniano está relacionado com um
quadro mais avançado e de pior prognóstico.
Objetivo: Avaliar os casos de calcifilaxia peniana de uma Instituição de Referência em Urologia no Pará.
Métodos: Foi feito um levantamento de casos no arquivo médico do Hospital
Ophir Loyola, Belém – Pará. Os dados obtidos foram comparados com a
literatura internacional.
Resultados: No período de 2009 a 2012 foi registrada a ocorrência de dois
casos de calcifilaxia na instituição. Os pacientes eram portadores de insuficiência renal crônica devido hipertensão arterial sistêmica e estavam em
hemodiálise por mais de três anos. Os pacientes deram entrada no hospital
referindo o surgimento súbito de uma lesão dolorosa na glande, que evoluiu
para ulceração e necrose. O diagnóstico foi realizado por meio de história
clínica e exame físico detalhado, associado às alterações laboratoriais e

DISCUSSÃO
O diagnóstico precoce da VUP é essencial para diminuir morbidade, já que
as complicações iniciam no período pré natal (7).
Os irmãos tiveram diferentes abordagens iniciais, mas a evidência atual não
mostra nenhuma vantagem a longo prazo sobre desvio urinário antes da
ablação da válvula comparando ablação primária.
A revisão da literatura identificou 11 casos de irmãos não-gêmeos com VUP
(4). A idade de diagnóstico foi desde antenatal até 3 anos, com seis casos de
diagnóstico tardio (após 6 meses).
Embora a falta de um US completo possa explicar o diagnóstico tardio nos casos revisados o diagnóstico pré natal ocorreu apenas na metade dos casos.
CONCLUSÃO
VUP é uma anomalia rara, mas deve ser investigada em famílias com uma
história prévia. O diagnóstico precoce é o esteio no tratamento desta doença, a fim de minimizar as morbidades.
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inguinal esquerda. Laudo histopatológico final sugeria adenocarcinoma
moderadamente diferenciado, com áreas mucossecretoras. Material foi encaminhado para análise imunohistoquímica que sugeria sítio primário extratesticular com provável origem em trato gastrointestinal. Exames de imagem,
laboratoriais e endoscópicos foram realizados sem evidência de doença fora
do escroto. Durante o seguimento ele era reavaliado com exames periódicos(4/4 meses) não sendo detectada lesão extra-epididimária, nem recidiva
local após 2 anos de acompanhamento; sendo então considerado o diagnóstico de adenocarcinoma primário do epidídimo.
Discussão:
O adenocarcinoma primário de epidídimo é doença rara possuindo por volta de 30 casos relatados na literatura mundial. Pode corresponder a lesão
metastática principalmente de próstata devendo ser investigado sitio extraescrotal. Quando na presença de metástase possui prognóstico reservado.
O tratamento inicial é cirúrgico e o uso de quimioterápicos ainda não está
estabelecido por protocolos e deve ser reservado para doença avançada.
Acometimento linfonodal retroperitoneal pode estar presente. O seguimento
deve abranger exames de imagem abdominais e torácicos para detecção
de metástases.
Conclusão:
O adenocarcinoma primário de epidídimo é uma neoplasia muito rara. O diagnóstico diferencial com lesão metastática é difícil podendo necessitar de
perfil imuno-histoquímico e uro-patologistas experientes. O tratamento das
lesões suspeitas deve ser a orquiectomia radical padrão. A realização de linfadenectomia retroperitoneal ainda não está estabelecida como rotina, nem
o uso de quimio ou radioterapia. Devido a sua raridade, seu diagnóstico é um
desafio tanto para urologistas quanto para os patologistas.

POSTER LIVRE

TRATAMENTO ENDOSCÓPICO DO REFLUXO VESICOURETERAL: EXPERIÊNCIA DE 10 ANOS
RENAN EBOLI-LOPES*; MAURICIO MURCE ROCHA; MARCEL CALEGARI
HAYASHI; MARILIA BUENOS AIRES CABRAL TAVARES; WESLEY LUIZ SANTOS
LIMA; MIGUEL ZERATI FILHO
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,
SP, BRASIL.
Palavras-chave: Refluxo vesicoureteral; infecção; pielonefrite
Resumo:
Introdução: O refluxo vesicoureteral (RVU) é uma das principais patologias
urológicas da infância, acometendo cerca de 1% da população pediátrica.
As principais modalidades terapêuticas são: observação, antibioticoprofilaxia, cirurgia e tratamento endoscópico. Recentemente, a correção endoscópica vem se tornando opção atraente por ser menos invasiva e apresentar boa
eficácia, principalmente em refluxos de baixo e moderado graus. O uso do
Deflux® (Dextrameno e Acido Hialurônico) e, recentemente, do Vantris® (Poliacrilato-Polialcohol) tem tido grande aceitação. Este tratamento é realizado
para minimizar o risco de infecção do trato urinário (ITU) febril, cicatrizes
renais, hipertensão e perda da função renal.
Objetivos: Avaliar indicações e respostas ao tratamento endoscópico do
RVU em seus diversos graus.
Métodos: Estudo retrospectivo com 74 pacientes e 110 unidades renais,
submetidos a tratamento endoscópico de RVU com Deflux® e Vantris®,
entre janeiro de 2002 e dezembro de 2012. Foram analisadas as variáveis:
idade, sexo, lado, grau do RVU, presença de disfunção miccional, indicação,
regressão do refluxo, necessidade de reaplicação e reimplante ureteral.
Resultados: A média de idade no diagnostico foi de 8,2 anos (7 dias-59
anos), sendo 88% do sexo feminino. O tempo médio do diagnóstico ao tratamento endoscópico foi de 34 meses e o tempo médio de seguimento de 41
meses (7-108). Dos 74 pacientes tratados, 34 apresentavam RVU bilateral.
As indicações mais comuns foram: ITU febril em 37(50%) pacientes, ITU de
repetição em 25(33,7%), grau do RVU em 9 (12,1%) e cicatriz em 3 (4,0%).
Disfunção miccional esteve presente em 33,7% dos casos. Da amostra,
63(85,2%) eram RVU de baixo e moderado grau (Grau I -III) e 11(14,8%)
alto grau (Grau IV). A taxa de cura global foi de 83,7%, sendo 87,1%(55) no
grupo dos pacientes de baixo e moderado graus e 54,5%(6) nos de alto grau.
Foram realizadas reaplicações nas 11 unidades que apresentaram insucesso
com efetividade em 63,6%. Realizado reimplante em apenas 6 unidade.
Conclusão: O tratamento endoscópico mostrou-se bastante eficaz nos
refluxos de grau leve a moderado e uma boa opção para os de grau IV,
principalmente por ser um tratamento rápido, efetivo e com baixa taxa de
complicações. Embora, alguns estudos comprovem sua eficácia com seguimento superior a 10 anos, maior tempo de seguimento é necessário para
confirmação de seu êxito em longo prazo, já que a recidiva do RVU após seu
desaparecimento ainda é uma preocupação.
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AVALIAÇÃO DA PRESSÃO ANAL MASCULINA POR PALPAÇÃO DIGITAL
E POR PERINEOMETRIA: EXISTE CORRESPONDÊNCIA ENTRE ESTAS
MEDIDAS QUANDO AVALIAMOS OS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO DE HOMENS INCONTINENTES APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL?
MARIA CRISTINA DA CRUZ*1; THAIS S.R GUEDES2; GABRIELLA FERREIRA VIEIRA2; CARLOS EDUARDO CORRADI FONSECA1; DANIEL XAVIER LIMA3; ELYONARA MELLO FIGUEIREDO3
1.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL;
2.FISIOTERAPEUTA, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL; 3.UFMG, BELO
HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; músculos do assoalho pélvico; prostatectomia
Resumo:
Introdução: A avaliação digital anal e a perineometria são recomendas como
formas de se avaliar os músculos do assoalho pélvico (MAP) em homens.
No entanto faltam informações sobre os valores dessas medidas e a relação
entre elas. Objetivos: Descrever os valores da avaliação da pressão anal de
homens pós-prostatectomizados a partir da palpação digital e do perineômetro; investigar a relação entre a medida de força pela palpação digital
e pelo perineômetro. Métodos: Estudo transversal em que homens com IU
após prostatectomia radical (PR) foram avaliados entre abril/2012 e dezembro/2012. A força dos MAP foi avaliada pela palpação digital anal, mensurada em uma escala de 0 a 5 em que 0 = ausência de contração muscular e
5 = contração excelente, e pela perioneometria através do Peritron® 9300
(CardioDesign, Austrália) onde considerou-se o maior dos valores de três
contrações. Foi usada estatística descritiva para caracterizar a amostra e
teste de correlação de Spearman para verificar a relação entre as medidas
da palpação digital e as do perineômetro. Adotado 5% de significância. Resultados: Foram avaliados 83 homens incontinentes após a PR. Na palpação
digital, o valor 3 esteve presente em 43,4% dos participantes, seguido dos
valores 2 e 4 (ambos 22,9%). Os valores do perineômetro apresentaram média de 101,31 cmH2O, com desvio padrão de 66,04, variando de 0 a 408
cmH2O. Há uma relação positiva entre as medidas da palpação digital e as
do perineômetro (r = 0,673; p = 0,000). Conclusões: Os dados apresentados
oferecem valores de referência para a avaliação da pressão anal em homens
tanto pela palpação digital, mais utilizada na prática clínica, como pela perineometria, comumente utilizada na pesquisa. A correlação positiva entre as
duas medidas indica que a palpação digital em homens pode ser utilizada,
na prática clínica, em substituição à perineometria, desde que avaliado por
profissionais com experiência no exame funcional dos MAP.
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ADENOCARCINOMA PRIMÁRIO DE EPIDÍDIMO: RELATO DE CASO
FELIPE VAZ LIMA*; DIOGO E ABREU; GUSTAVO RUSCHI BECHARA; RENATO
FERREIRA MARTINS; JOSÉ ANACLETO DUTRA RESENDE JUNIOR; TOMÁS ACCIOLY SOUZA
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Adenocarcinoma de epidídimo; relato de caso; tratamento
Resumo:
Introdução:
Tumores do epidídimo são raros sendo na maioria das vezes lesões císticas
caracterizadas pela espermatocele. Lesões malignas no epidídimo e cordão
espermático são incomuns sendo os tumores primários mais frequentes que
as lesões metastáticas. Dentre as lesões malignas primárias paratesticulares
a mais frequenta é o rabdomiosarcoma. Outros tipos como o adenocarcinoma primário são mais raros na literatura com cerca de 30 relatos.
Objetivo:
Relatar caso de adenocarcinoma de epidídimo primário com seguimento de
2 anos.
Resultados:
Paciente masculino, 52 anos, foi diagnosticado com massa escrotal em
2011 com marcadores tumorais normais, sendo submetido a orquiectomia
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Resultados: Dos 60 pacientes, 47 eram do sexo masculino (78,3%). Trinta
e nove pacientes tinham sido submetidos a apenas uma aplicação de onabotulinumtoxina (65%), 17 pacientes a duas aplicações (28,3%) e quatro
pacientes a três aplicações (6,7%). Quarenta e um pacientes (68,3%) responderam estar totalmente satisfeitos com o tratamento. Sete pacientes
(11,7%) responderam estar parcialmente satisfeitos, dois pacientes (3,3%)
indiferentes ao tratamento, um paciente (1,7%) parcialmente insatisfeito e
nove pacientes (15%) totalmente insatisfeitos.
Conclusão: A maioria dos pacientes tratados com injeção intradetrusora de
onabotulinumtoxina encontrava-se totalmente satisfeitos com o resultado do
tratamento.

RELATO DE CASO: ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA DE APRESENTAÇÃO INICIAL COM HEMATÚRIA INCOERCÍVEL E TUMORAÇÃO RETROVESICAL CÍSTICA DE GRANDES DIMENSÕES
HELENO DIEGUES PAES*; BRUNO HURTADO RODRIGUES; RONNIE MUNIZ OLIVEIRA; BRUNO FIGUEIREDO FOEPPEL; RENATO ALVIM SOARES; MINORI SAITO
HOSPITAL SANTA MARCELINA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; hematúria; tratamento
Resumo:
Introdução: O câncer de próstata é uma doença de história natural e de padrões de disseminação locorregional e sistêmica bem conhecidos. Quando
a doença se apresenta com sinais e sintomas atípicos, com alterações em
exames de imagem que fogem ao padrão habitual, seu diagnóstico torna-se
um desafio.
Objetivo: Relatar um caso de neoplasia de próstata com apresentação atípica.
Relato de caso: Homem de 72 anos, deu entrada no pronto socorro com
história de astenia e perda ponderal de 10kg em 3 meses, associado a hematúria macroscópica há 2 meses, com piora nos últimos dias. Ao exame
físico constatamos que estava em mal estado geral, descorado, desidratado
e taquicárdico. O abdome era indolor e sem massas palpáveis. Ao toque
retal verificamos uma próstata de grandes dimensões, não sendo possível
a palpação da sua base, de consistência fibroelástica e sem nódulos. A hemoglobina era 5,3g/dL e o hematócrito de 16,2%. O coagulograma era normal. Realizada ultra-sonografia que evidenciou tumoração cística complexa
em topografia retrovesical. À tomografia computadorizada foi confirmado o
achado ultra-sonográfico e foi constatado que a suas dimensões ultrapassavam a cúpula vesical, com volume de 254cm3. Recebeu hemotransfusão
e foi submetido a cistoscopia com objetivo de hemostasia e evacuação de
coágulos. No intra-operatório foi optado por ressecção transuretral do colo
vesical e próstata, porém o ressectoscópio adentrou na tumoração cística
retrovesical. Optado por interromper o procedimento e realizar cistostomia
suprapúbica. Evoluiu com sangramento persistente e múltiplas hemotransfusões. Foi submetido a duas arteriografias, com embolização das artérias
pudendas e vesical inferior, porém não houve melhora do sangramento.
Apresentou PSA= 132,8 e o exame anatomopatológico dos fragmentos da
RTU diagnosticou adenocarcinoma de próstata Gleason 4+5. Foi submetido
à orquiectomia bilateral, conseguindo melhora do sangramento. Após seguimento de seis meses, o paciente mantém PSA <0,03mg/ml, com melhora do
estado geral, ganho ponderal e sem recidiva do sangramento.
____________________________________________________________________
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INFLUÊNCIA DA PRÁTICA ESPORTIVA NA AVALIAÇÃO FUNCIONAL DOS
MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO: ESTUDO PRELIMINAR
DELCIA BARBOSA DE VASCONCELOS ADAMI*1; SIMONE BOTELHO2; FABÍOLA
KENIA ALVES3; LARISSA CARVALHO PEREIRA3; JOSEANE MARQUES SILVA3;
CASSIO LUÍS ZANETTINI RICCETTO3
1.PUC-MINAS, POÇOS DE CALDAS, MG, BRASIL; 2.UNIFAL, ALFENAS,
MG, BRASIL; 3.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Eletromiografia; palpação digital; musculos assoalho pélvico
Resumo:
Introdução. O número de mulheres acometidas por disfunções do assoalho
pélvico (AP) cresce a cada ano, tendo como consequência a incontinência
urinária (IU). Foi estimado que uma em cada quatro mulheres com idade entre 30 a 59 anos já vivenciou algum episódio de incontinência urinária. Objetivo: Avaliar a contratilidade dos músculos do assoalho pélvico (MAP) em mulheres sedentárias e ativas, praticantes de modalidades esportivas. Métodos:
Estudo descritivo composto por 156 mulheres (idade média de 55,71 ±12,88
anos) divididas em três grupos: sedentárias (SD): composto por 35 mulheres;
baixo impacto (BI): composto por 103 praticantes de caminhada; alto impacto (AI): composto por 18 praticantes de voleibol.Foram coletados dados pessoais, sócio-demográficos e clínicos, seguidos de avaliação física realizada
por um fisioterapeuta, que consistiu de palpação digital (Escala Modificada
de Oxford); eletromiografia de superfície (EMGs) dos MAP com probe endovaginal (Physio-Med Services®). O protocolo de avaliação eletromiográfica
constou da solicitação de três contrações isométricas, voluntárias, máximas
do assoalho pélvico. Durante a análise dos dados eletromiográficos, foram
selecionados cinco segundos de cada contração registrada e realizada a
média de três RMS (Root Mean Square) de cada paciente. Foram utilizados
os testes Qui-Quadrado ou exato de Fisher e teste de Kruskal-Wallis para
análise estatística com nível de significância 0.5%. Resultados: Houve diferença significativa entre o grupo AI comparado aos grupos SD e BI conforme
descrito na Tabela 1. Em relação à EMGs, o grupo AI obteve valores significativamente maiores quando comparados aos grupos BI e SD (p=0.007), mas
não houve diferença significativa entre estes dois últimos grupos (SD e BI).
Conclusão: Mulheres que realizam atividade física de AI apresentam maior
contratilidade dos músculos do assoalho pélvico avaliada por meio de critérios clínicos e eletromiográficos quando comparadas ao grupo de mulheres
sedentárias ou que realizam atividades físicas de baixo impacto.
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AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS PACIENTES PORTADORES HIPERATIVIDADE DETRUSORA DEVIDO À LESÃO MEDULAR SUBMETIDOS À
APLICAÇÃO INTRADETRUSORA DE ONABOTULINUMTOXINA.
RÚITER SILVA FERREIRA*; LIVIA GABRIELA ROCHA SALIBA; MAURÍCIO RASSI
CARNEIRO
SETOR DE UROLOGIA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR.
HENRIQUE SANTILLO - CRER, GOIÂNIA, GO, BRASIL.
Palavras-chave: Lesão medular; toxiina botulínica tipo a; urodinâmica
Resumo:
Introdução: A injeção intradetrusora de toxina botulínica tipo A (TBA) tem se
tornado uma opção de segunda linha para pacientes que são incapazes de
tolerar drogas antimuscarínicas ou àqueles que a resposta clinica a essas
drogas é insatisfatória. Seu efeito varia de 6 a 9 meses sendo necessária
nova aplicação.
Objetivo: Avaliar a satisfação dos pacientes portadores hiperatividade detrusora devido a lesão medular, submetidos à aplicação intradetrusora de
onabotulinumtoxina.
Material e Métodos: Sessenta pacientes consecutivos de ambos os
sexos, acima de 18 anos, portadores de lesão medular e com diagnóstico
urodinâmico de hiperatividade detrusora foram tratados com injeção intradetrusora de 300 U de onabotulinumtoxina (Botox®, Allergan). A droga foi
diluída em 30 ml de SF 0,9% (10 U/ ml) e injetado 1,0 ml em 30 pontos da
parede vesical preservando-se o trígono. Todos os pacientes, previamente,
não haviam tido resposta adequada ao uso de antimuscarínicos ou não toleraram seus efeitos colaterais. Foi utilizada como objeto de avaliação a Escala
Likert modificada (totalmente satisfeito, parcialmente satisfeito, indiferente,
parcialmente insatisfeito, totalmente insatisfeito). Os pacientes foram entrevistados durante consultas de rotina no ambulatório após 12 semanas de
cada aplicação.

Tabela 1. Valores da palpação digital segundo à Escala Modificada de Oxford
Sedentárias
n (%)  

Baixo
impacto
n (%)  

Alto impacto
n (%)  

1

5 (14.29)*

16 (15.53)*

0(0)

2

13 (37.14)*

34 (33.01)*

1(5.56)

3

7 (20)

32 (31.07)

7(38.89)*

4

8 (22.86)

17(16.50)

7(38.89)*

5

2 (5.71)

4(3.88)

3(16.67)*

Grau de
contração

*Valores significativos utilizando-se do Teste de Fisher (p<0.05)
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cular (p=0,014) e idade (p=0,001). Conclusão: A maioria dos participantes
foi capaz de contrair os MAP, entretanto poucos apresentaram coordenação
adequada. A força está positivamente relacionada à coordenação e resistência dos MAP. Além da idade, força e resistência dos MAP estão associadas
à gravidade da IU, o que reforça a importância destas na continência urinária
após a prostatectomia radical. Uma avaliação adequada das funções dos
MAP antes de se iniciar o treinamento dos MAP poderá acelerar o processo
de recuperação do paciente além de poupá-lo de condutas desnecessárias.

POSTER LIVRE

COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS DE LINFADENECTOMIA INGUINAL, EM PACIENTES COM CÂNCER DE PÊNIS.
LUIS OTÁVIO AMARAL DUARTE PINTO*; ALUIZIO GONÇALVES DA FONSECA;
RUI MASCARENHAS JUNIOR; LUIZ OTÁVIO FONSECA; MAURICIO GUIMARAES
HOSPITAL OFIR LOYOLA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de penis; linfadenectomia; complicações
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Resumo:
Introdução: No Brasil, a incidência de neoplasia maligna do pênis varia entre
2,9 a 6,8 casos/100.000 hab/ano. Em estudo realizado no Estado do Pará,
observou-se a incidência de 5,7/100.000 hab/ano. A extensão do acometimento linfonodal é considerada o fator de pior impacto na sobrevida doença
específica; no entanto a linfadenectomia inguinal apresenta uma incidência
elevada de complicações pós-operatórias.
Objetivo: Avaliar as complicações pós-operatórias de linfadenectomias inguinais, nos pacientes com câncer de pênis, tratados no Hospital de Referência Oncológica do Estado do Pará.
Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo por meio da análise dos
prontuários de 73 pacientes, com diagnóstico de neoplasia maligna de pênis, tratados no Hospital Ophir Loyola, Belém - Pará, no período de Julho de
2007 a Junho de 2008. A linfadenectomia superficial bilateral, com congelação, foi preconizada em todos os casos de linfonodos inguinais palpáveis,
após o tratamento antibiótico, ou naqueles pacientes com estadiamento T2
- T4, e/ou grau de diferenciação G2 - G3. Na presença de comprometimento
neoplásico dos linfonodos superficiais, sucedia-se a linfadenectomia radical
clássica. A linfadenectomia pélvica era efetuada nos casos em que houvesse
invasão dos linfonodos inguinais profundos.
Resultados: As complicações mais frequentes foram: linfocele (39,22%),
deiscência de ferida operatória (29,41%), seroma (25,49%), linfedema
(25,49%) e infecção de sítio cirúrgico (21,49%).
Conclusão: A linfadenectomia inguinal associa-se com uma elevada taxa de
complicações. A complicação mais comum foi o surgimento de linfocele.

[779]

URETROPLASTIA COM ENXERTO DE MUCOSA VAGINAL PARA O
TRATAMENTO DE ESTENOSE URETRAL EM MULHER: RELATO DE CASO
BRUNO HURTADO RODRIGUES*; RAFAEL SIQUEIRA ROCHA VIDAL; RONNIE
MUNIZ OLIVEIRA; ALEX SATO TANAKA; FRANCISCO KANASIRO; MINORI SAITO
HOSPITAL SANTA MARCELINA, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Uretroplastia; mucosa vaginal; estenose
Resumo:
Introdução: a estenose uretral em mulheres é condição rara, e não há consenso na
literatura em relação ao tratamento, podendo ser através de dilatações periódicas,
uretrotomia interna ou mesmo uretroplastia.
Relato de caso: paciente do sexo feminino, 48 anos, com sintomas de esvaziamento
(jato fraco, esforço miccional, intermitência, sensação de esvaziamento incompleto) há
3 anos. Uretrocistografia: dilatação do colo vesical, com dificuldade no esvaziamento da
bexiga. Cistoscopia: estenose em terço médio da uretra. Foi submetida a uretroplastia
com enxerto de mucosa vaginal de aproximadamente 2cm anastomosada dorsalmente
à uretra, sem intercorrências. A sonda vesical foi mantida até o primeiro retorno, com
uma semana. A paciente manteve-se continente, referindo melhora do padrão urinário
Conclusão: apesar de não haver consenso sobre o tratamento definitivo da
estenose de uretra no sexo feminino, com poucos casos na literatura e sem
acompanhamento relatado no pós-operatório tardio, a uretroplastia com
enxerto de mucosa oral é opção viável, com melhora do esvaziamento vesical e dos sintomas.
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RELAÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO E A GRAVIDADE DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA APÓS A PROSTATECTOMIA RADICAL
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AVULSÃO PENIANA ESPONTÂNEA POR CARCINOMA DE PÊNIS – RELATO DE CASO

MARIA CRISTINA DA CRUZ*1; THAIS S.R GUEDES2; GABRIELLA FERREIRA VIEIRA2; CARLOS EDUARDO CORRADI FONSECA1; DANIEL XAVIER LIMA3; ELYONARA MELLO FIGUEIREDO3

RAFAEL AGOSTINHO MAIOLI*; ANDRÉ RAMOS SORGI MACEDO; ANDRÉ RICARDO GARCIA; SILVIO HENRIQUE MAIA DE ALMEIDA; LAIS CAETANO IRENO; VICTOR HUGO TOLOTTO DE CARVALHO

1.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL;
2.FISIOTERAPEUTA, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL; 3.UFMG, BELO
HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Músculos do assoalho pélvico; incontinência urinária; fator de risco

HURNP, LONDRINA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Carcinoma; pênis; avulsão
Resumo:
Introdução: Aproximadamente 95% das neoplasias penianas são carcinomas
epidermóides. Os fatores de risco incluem fimose, má higiene peniana e infecções por papilomavírus humano. A invasão uretral é incomum, sendo encontrada em casos mais graves.
Objetivos: Relatar um caso de paciente portador de carcinoma epidermóide de
pênis com avulsão espontânea decorrente de necrose tecidual e revisão da literatura sobre o assunto.
Métodos: As informações foram obtidas a partir de análise de prontuário.
Relato de Caso: Masculino, 77anos, admitido no pronto socorro do Hospital
Universitário (HURNP) com avulsão peniana espontânea. Paciente referiu início
do quadro com prurido, que perdurou por seis meses, e que na madrugada
anterior ao episódio, percebeu que algo havia caído no vaso sanitário após urinar. Só constatou ausência da genitália na manhã seguinte, quando procurou
atendimento médico. Na admissão no HURNP, apresentava coto peniano rente
à parede infrapúbica, ulcerado, com secreção purulenta e exposição uretral,
além de edema de bolsa escrotal. Foi realizado antibioticoterapia, cistostomia
e biópsia da lesão que diagnosticou carcinoma epidermóide. A tomografia de
abdome para estadiamento constatou invasão de linfonodos inguinais. Optouse por penectomia radical com linfadenectomia bilateral inguinal e ilíaca, além
de uretrostomia perineal. Paciente evoluiu com trombose venosa profunda de
membro inferior esquerdo com evolução benigna, sendo então acompanhado
ambulatorialmente.
Conclusão: No Brasil o carcinoma peniano representa entre 5 a 16% dos cânceres masculinos, variando conforme a região estudada, tendo maiores incidências no Norte e Nordeste. Casos de avulsão peniana espontânea são raros na
literatura e representam desafios clínicos e psicossociais ao paciente.

Resumo:
Introdução: Os músculos do assoalho pélvico (MAP) são um dos principais
responsáveis pela continência urinária após a prostatectomia radical (PR).
Deficiências nos MAP parecem comprometer o bom funcionamento esfincteriano. O presente estudo hipotetizou que existe relação entre funções dos
MAP e gravidade da incontinência urinária (IU) em homens incontinentes.
Objetivos: Documentar as funções de capacidade de contração, coordenação, força e resistência dos MAP de homens pós-prostatectomizados, investigar a relação entre elas e suas influências na
gravidade da IU após a PR. Métodos: Trata-se de um estudo transversal em
que dados de 83 homens com IU pós-prostatectomia radical foram levantados em dois hospitais públicos no Brasil. Por aplicação de questionário
fechado, análise de registros hospitalares e exame físico, dados sociodemográficos, clínicos e sobre as funções dos MAP foram documentados. Estatística descritiva caracterizou a amostra; testes de correlação e de diferenças testaram a relação entre as funções dos MAP; análises de regressão uni
e multivariada testaram 16 potenciais fatores de risco para a gravidade da IU
(Pad test 24 h) e com α=0,05. Resultados: Todos os participantes estavam incontinentes quando da avaliação, aproximadamente 18 dias após a cirurgia.
A perda urinária média, mensurada pelo Pad test 24 h, foi de 341,85g. Quanto às funções dos MAP, 89,2% apresentavam capacidade de contração e
somente 26,5% coordenação, avaliadas por observação. A força média dos
MAP, mensurada por perineômetro, foi 101,31 cmH2O e a resistência média
dos MAP, mensurada por cronômetro foi de 11,7 segundos. Dentre os oito
preditores identificados nas análises univariadas, análises multivariadas selecionaram resistência muscular (p = 0,001) e idade (p = 0,003) ou força mus-
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inguinal lymph nodes and presentation of preliminary experience comparing
patients with and without palpable lymph nodes. Methods: From July 2006
to November 2010 were conducted 33 VEIL in 20 patients as complementary treatment for penile cancer in two referral hospitals in Latin America.
We analyzed the epidemiological and clinical characteristics of patients and
surgical and oncologic outcomes. Results: Fifty-five percent of the patients
included were clinical stage N0 and 45% were N +. Thirteen patients underwent bilateral VEIL and the remaining seven underwent VEIL unilateral and
conventional open surgery in the contralateral limb. The average operative
time for VEIL was 119minutes and mean resected lymph nodes was 8 per
lymphadenectomy. The overall complication rate was 33.2%. No patient had
skin necrosis. The lymphatic complication rate was 27.2%. Of the 6 cases in
which the saphenous vein was preserved (18.2%) there were no lymphatic
complications (P=,2). The overall survival rate was 80% and cancer-specific
survival was 90%. Mean follow-up was 20 months. Conclusions: VEIL is a
safe complementary procedure for treatment of penile cancer, even in patients with palpable lymph nodes. Oncological results in patients with palpable lymph nodes seem to be adequate, however they can only be confirmed
with larger series and longer follow-up.

NECROSE COMPLETA DE URETRA APÓS RESSECÇÃO TRANSURETRAL
DA PRÓSTATA (RTUP) COM PLASMA BUTTON – RELATO DE CASO
BRENO VALADARES GALVÃO RIBEIRO*1; HUMBERTO FRANÇA FERRAZ DE OLIVEIRA2; LEANDRO FRARLLEY SANTOS E MIRANDA2; JESSÉ DE OLIVEIRA SANTOS2; OADMIL MONTEIRO DA SILVA FILHO2; LUIZ EDUARDO CAFÉ2
1.HOSPITAL SANTA IZABEL -, SALVADOR, BA, BRASIL; 2.HOSPITAL SANTA
IZABEL, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Plasma button; necrose de uretra; hiperplasia de prostata
Resumo:
Introdução: Ressecção Uretral da Próstata (RTUP) é considerada a cirurgia
padrão ouro no Tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) em
próstatas < 80 gramas.Esse procedimento pode vir acompanhado de complicações importantes como Síndrome pós-RTU e sangramentos. A utilização da energia bipolar com Plasma Button para o tratamento da HPB tem
como objetivo evitar tais complicações, além de permitir ressecções em
próstatas maiores.Objetivo: Apresentar um caso clínico de necrose completa de uretra e retração vesical após a utilização do Plasma Button para
eletrovaporização da próstata no tratamento de Hiperplasia Prostática Benigna (HPB).Métodos: As informações foram obtidas por meio de revisão do
prontuário, entrevista com o paciente, registro fotográfico do resultado dos
procedimentos aos quais o paciente foi submetido e revisão da literatura.
Resultados: E.G.B., masculino, 72 anos, Testemunha de Jeová, com quadro
se sintomas obstrutivos do trato urinário inferior refratários à terapia medicamentosa. PSA: 2,92 e próstata: 60 gramas. Submetido a eletrovaporização
da próstata com Plasma Button no dia 06/02/2013. Material Olympus/ACMI.
Procedimento sem intercorrências, realizada uretrotomia interna por estenose de uretra. Pós-operatório sem complicações, suspensa irrigação no
1º Dia de Pós-Operatório (DPO), alta hospitalar com sonda no 3º DPO. Retirada sonda no 7º DPO, apresentando piúria e secreção uretral peri-sonda
com odor fétido. Prescrito ciprofloxacina. Retorno após 5 dias com necrose
da uretra peniana e perda urinária via ferida. Encaminhado para o centro
cirúrgico e realizado desbridamento de tecidos desvitalizados e cistostomia
cirúrgica, além de sondagem via abertura uretral no períneo. Realizada cistoscopia via perineal com 3 semanas da cirurgia que mostrou debrís circunferencialmente na uretra e pontos hemorrágicos com tecido de granulação
na bexiga. Avaliado pela cirurgia plástica que optou por confecção de retalho
fasciocutâneo de prepúcio em lesão de parede ventral do pênis. Evoluiu com
perda da sonda perineal, sem incontinência. Tentativa de nova sondagem
perineal sem sucesso (oclusão?). Nova cistoscopia via cistostomia mostrou
meatos ureterais tópicos, retração da bexiga, com trabeculações e colo vesical completamente fechado.Conclusões: Este caso exemplifica grave complicação do uso do Plasma Button. Sua etiologia não foi elucidada. Outros
relatos servirão para definir a viabilidade dessa técnica.
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SIMULADOR DE URODINÂMICA PARA TREINAMENTO MÉDICO
SÁTYRO GIL SOUZA NETO*; DANIEL COSTA CAVALCANTE ARAGÃO; SALVADOR
VILAR CORREIA LIMA; FÁBIO DE OLIVEIRA VILAR; EUGENIO SOARES LUSTOSA;
ARNALDO AMORIM DE LEMOS NETO
HC UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Urodinâmica ; simuladores; treinamento
Resumo:
INTRODUÇÃO: A necessidade de treinamento alternativo na prática médica
tem se tornado cada vez mais comum devido a chance de se agregar mais
segurança para os pacientes e para os médicos em aprendizado. Já difundidos no treino dos procedimentos cirúrgicos e endoscópicos, os simuladores
podem ser aplicados no ensino de realização de exames urodinâmicos.
A possibilidade de repetir o exame e de se deparar com as mais diversas
situações torna o médico mais hábil e seguro para proceder o exame com
agilidade e com menor exposição para o paciente. Outro fator estimulante
para se investir em simuladores é a redução de custos, que se mostra atrativa a médio prazo.
OBJETIVOS: Descrever a utilização de simulador de urodinâmica no treino
de residentes de urologia. Analisar os diversos elementos que compõem o
simulador e como eles podem reproduzir as mais diversas condições clínicas.
MÉTODO: O simulador consiste em um boneco do sexo masculino de fibra de vidro apresentando interior revestido com um polímero que simula o
tecido humano e genitália confeccionada com o mesmo material. Contém
no seu interior uma bexiga com capacidade que pode ser regulada, juntamente com sua pressão, através de um esfigmomanômetro que a envolve.
O colo vesical é envolto por um esfíncter artificial cujo sistema hidráulico
pode ser acionado através de um dispositivo inserido no escroto do boneco.
O mesmo dispõe ainda de um orifício retal em contato com todo o sistema,
possibilitando as medidas de pressão abdominal através de sondagem. Ainda, todo o sistema é selado hermeticamente por uma cobertura de polímero
que simula a parede abdominal. A compressão de tal estrutura pode simular
esforços abdominais (manobra de Valsalva).
RESULTADOS: Todo este sistema funcionando de forma integrada permite
a realização dos estudos urodinâmicos, contemplando a medida de parâmetros como fluxos máximo e médio, capacidade e complacência vesicais,
perdas urinárias aos esforços e contrações não inibidas. Avalia-se também
a pressão detrusora no fluxo máximo, permitindo a diferenciação entre obstrução infra-vesical e hipocontratilidade. Este modelo vem sendo utilizado
com sucesso pelos autores há cerca de 1 ano.
CONCLUSÃO: As primeiras impresssões com o uso de um simulador de
urodinâmica é que sua aplicação reduz custos, torna o residente mais habilidoso para realizar o exame, além de resguarda-lo de implicações legais
e éticas. No entanto, mais estudos são necessários para validar seu uso no
ensino médico.
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EXPANDED CRITERIA FOR VIDEO ENDOSCOPIC INGUINAL LYMPHADENECTOMY IN PENILE CANCER: PALPABLE LYMPH NODES
RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR*1; PEDRO ROMANELLI DE CASTRO2; RICARDO HISSASHI NISHIMOTO2; DIEGO ABREU CLAVIJO3; ANTONIO
CARLOS LIMA POMPEO1; MARCOS TOBIAS MACHADO1
1.FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTE, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL; 3.HOSPITAL PASTEUR, MONTEVIDEO, URUGUAI.
Palavras-chave: Inguinal lymphadenectomy ; penile cancer; laparoscopic
Resumo:
Introduction: Penile cancer represent up to 10% of cancers among males
in developing countries. The primary site of metastasis are inguinal lymph
nodes and 20-45% present positive lymph nodes at diagnosis. Open inguinal
lymphadenectomy is the gold standard for the treatment of inguinal metastasis in patients with penile cancer. Recently the Video Endoscopic Inguinal
Lymphadenectomy (VEIL) was proposed as an option to reduce the morbidity of the procedure in patients without palpable lymph nodes. Objective:
The aim of this work is the demonstration of VEIL in patients with palpable
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ção clínica e exame de imagem era realizada com 4 meses de pós-operatorio
na média. RESULTADOS: Tempo cirúrgico médio de 207 minutos, variando
de 300 a 130. A hospitalização media foi de 3.75 dias. Perda sanguínea estimada em 195 mL. Vasso anômalo foi encontrado em 12 pacientes (37,5%)
e estenose intrínseca nos outros 20 pacientes (62.5%). 6 pacientes tiveram
fistula urinaria por 11.6 dias na média, 4 foram tratados conservadoramente
e dois com nefrostomia. Não houve conversão para cirurgia aberta. 8 pacientes (25%) foram submetidos pielolitotomia para remoção de cálculo no
mesmo procedimento. Não houve falha do procedimento em nenhum dos
casos. CONCLUSÕES: Os dados apresentados pelo nosso serviço são concordantes com grandes séries da literatura, confirmando a segurança e a
efetividade da abordagem laparoscópica mesmo em um hospital de ensino.

[794]
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RESULTADOS DO REIMPLANTE URETEROVESICAL COM BEXIGA PSÓICA VIA LAPAROSCÓPICA
LUCAS TEIXEIRA E AGUIAR BATISTA*; MARCELO BRANDT; FRANCISCO MS BURITI; ALINE B PINHEIRO; MARCELO Q CERQUEIRA
UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Reimplante ureterovesical; laparoscopia; estenose ureteral
Resumo:
Introdução: A incidência da estenose de ureter distal tem aumentado devido
os procedimentos ureterais endoscópicos. A técnica aberta sempre foi considerada padrão ouro na reconstrução do ureter distal, mas com o aperfeiçoamento da laparoscopia, o reimplante ureterovesical laparoscópico tem
ganhado espaço na preferência das técnicas. Objetivo: Demonstrar a técnica
de reimplante ureterovesical laparoscópica com bexiga psóica. Métodos: O
diagnóstico da estenose ureteral foi realizada por tomografia computadorizada com localização da estenose 2 cm acima do cruzamento dos vasos
ilíacos. O trocater de 12mm foi posicionado entre a cicatriz umbilical e crista
ilíaca, o trocater de 10mm na cicatriz umbilical e o de 5mm, acima da sínfise púbica. O ureter foi dissecado até inserção da bexiga, os ligamentos
vesicais superiores foram liberados, a bexiga tracionada e rafiada no psoas.
O cateter duplo J foi passada em todos os pacientes via transcutanea. Resultados: Três pacientes foram submetidos a reimplante ureterovesical laparoscópica, a idade média foi 56,3 anos, média do IMC 22,1, a estenose ureteral localizadas entre 1 a 2 cm do cruzamento dos vasos iliacos a esquerda,
o tempo cirúrgico médio foi 151 minutos e sangramento de 43ml. Nenhum
paciente teve complicação no intra-operatório e um paciente apresentou infecção urinária no pós-operatório. A média da alta hospitalar foi 2,3 dias, o
retorno as atividades cotidianas em 11,6 dias. Conclusão: a técnica de reimplante ureterovesical laparoscópica com bexiga psóica é factível, apresenta
resultados semelhantes a técnica aberta devendo ser considerada como
opção terapêutica.
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SÍNDROME CEREBELAR PARANEOPLÁSICA SECUNDÁRIA A CARCINOMA UROTELIAL DE BEXIGA: RELATO DE CASO.
CARLOS HIROKATSU WATANABE SILVA*; HENRIQUE YUJI WATANABE SILVA;
THIAGO AUGUSTO CUNHA FERREIRA; RAFAEL MIRANDA SILVESTRE; CLÁUDIO
BOVOLENTA MURTA; JOAQUIM DE ALMEIDA CLARO
HOSPITAL BRIGADEIRO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Carcinoma urotelial; síndrome paraneoplásica; degeneração
cerebelar
Resumo:
Introdução: a degeneração cerebelar paraneoplásica (DCP) constitui grupo
heterogêneo de doença caracterizado por síndrome cebelar subaguda relacionada a tipos específicos de tumores e usualmente associada a anticorpos
anti-neurais. Existe somente um relato na literatura de DCP associado a tumor de urotelial de bexiga.
Objetivo: descrever caso de associação de carcinoma urotelial de bexiga e
DCP.
Materiais e Métodos: relato de caso e revisão bibliográfica.
Resultado/ Relato de caso: paciente de 72 anos, não-tabagista e sem comorbidades. Em Nov/2012 iniciou quadro de hematúria e disúria. Previamente assintomático. Ultrassonografia e TC com contraste identificaram
lesão de 4x2,1 cm em parede vesical associado a densificação de planos
gordurosos e linfonodomegalia em cadeias ilíaca comum e externa direita
de até 2,5cm. Enquanto aguardava programação ressecção transuretral de
bexiga (RTUb), iniciou quadro de ataxia, disfagia, disartria e nistagmo com
piora lenta e progressiva. Em dez/ 2012, foi internado para investigação neurológica. Tomografia de crânio, investigação infecciosa, metabólica/ nutricional mostraram-se negativas.
Submetido a RTUb, diagnóstico histopatológico de neoplasia urotelial de
alto grau invasiva (representação de muscalatura detrusora e tecido adiposo
com lesão) e infiltração perineural/angiolinfática presentes.
Diagnóstico presuntivo de DCP, uma vez excluídas outras causas. Tentativa de tratamento com pulso de corticóide e imunoglobulina, sem sucesso.
Após 45 dias do diagnóstico inicial, paciente evoluiu com degeneração cerebelar grave, disfagia, insuficiência respiratória e broncopneumonia. Foi a
óbito com sepse de foco pulmonar.
Conclusão: degeneração cerebelar paraneoplásica é doença rara sendo encontrada em associação com tumores de ovário, mama, útero e linfoma. Há
somente um relato de caso de associação com tumor urotelial de bexiga.
Constitui marcador de pior prognóstico tumoral e cuja terapêutica é limitada.
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PIELOPLASTIA DESMEMBRADA LAPAROSCÓPICA TRANSPERITONEAL: EXPERIENCIA DE UM SERVIÇO UNIVERSITÁRIO COM 34 CASOS
MATEUS COSENTINO BELLOTE*; LUIZ S SANTOS; BRUNO VINICIUS NEVES;
CHRISTIAN LUIZ ARTNER; EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA; ROBERTO KINCHESCKI
UFPR, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Estenose de jup; pieloplastia; videolaparoscopia
Resumo:
INTRODUÇÃO: Descrito pela primeira vez em 1949 por Anderson-Hynes, a
pieloplastia desmembrada aberta se tornou o padrão ouro para o tratamento
da estenose de junção ureteropielica, com taxas de sucesso de 90%. OBJETIVO: Avaliar retrospectivamente a experiência de um hospital universitário
de ensino, com 34 casos consecutivos de pieloplastia laparoscópica. MÉTODOS: De janeiro de 2011 a Junho de 2013, 32 pacientes com idade variando
de 11 a 70 anos, foram tratados com pieloplastia desmembrada videolaparoscopica para estenose da junção ureteropielica. Todos os pacientes tinham
sintomatologia compatível e cintilografia confirmando o diagnostico. Avalia-
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metria R.E.N.A.L, IMC, tempo de isquemia, sangramento, tempo cirúrgico,
taxas de conversão, ureia e creatinina pré-operatória e com 3 e 6 meses.
Resultados: A idade média foi de 55,6 anos, sendo 8 mulheres,o local do
tumor foi mesorrerenal em 8 casos, 4 em polo inferior e 2 em polo superior,
a classificação ASA 1 ocorreu em 7 casos e ASA 2 em 7 casos, IMC médio
foi de 25,37, a nefrometria R.E.N.A.L. foi 1 caso com 6 pontos, 3 casos com
7 pontos, 1 com 8 pontos, 4 com 9 pontos e 1 com 10 pontos, tempo de
isquemia médio foi de 21,4 minutos, o sangramento médio foi de 295ml,
tempo cirúrgico foi de 165 min, não houve conversão. A creatinina/uréia média pré-operatória, com 3 e 6 meses foi de 0,98mg/dl e 27,8mg/dl, 1,08mg/
dl e 34,8mg/dl,1,16mg/dl e 39,6mg/dl, respectivamente. Conclusões: O desclampeamento precoce do hilo renal após a ráfia da porção medular da lesão
durante a nefrectomia parcial é um procedimento factível, apresentando um
tempo de isquemia reduzido e pouco impacto sobre a função renal, porém
é necessário realizar um acompanhamento dos pacientes por um período
maior para uma melhor conclusão.
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AVALIAÇÃO DO DNA MITOCONDRIAL NOS TUMORES PENIANOS
RODOLFO BORGES DOS REIS*1; ELINEY FERREIRA FARIA2; ROBERTO DIAS MACHADO2; ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR1; CLAUDIA TARCILA GOMES
SARES1; ADAUTO JOSE COLOGNA1
1.FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS, BARRETOS, SP,
BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de pênis; dna mitocondrial; marcadores tumorais
Resumo:
INTRODUÇÃO: Os tumores de pênis associam-se à alta morbidade decorrente da própria doença e/ou de seu tratamento. Estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo de encontrar variáveis de prognóstico para esta
doença, porém, ainda não foram encontrados marcadores moleculares capazes de identificar o comportamento destes tumores. Alterações no mtDNA
associam-se a vários tipos de neoplasias e podem ter influência no risco
de desenvolvimento desses tumores e na susceptibilidade à infecção pelo
(HPV).
OBJETIVO: Verificar a presença de alterações moleculares do mtDNA nos
tumores penianos.
MÉTODOS: Selecionamos 31 pacientes diagnosticados com tumor peniano;
as amostras foram microdissecadas para analise patológica; o DNA total
foi obtido através da extração por fenol clorofórmio; a amplificação do DNA
total foi feita através da reação em cadeia da polimerase (PCR), para analise
de deleção comum e mutação de ponto 6267G>A do mtDNA. O número total
de cópias do mtDNA foi quantificado por PCR em Tempo Real.
RESULTADOS: Nos 31 pacientes estudados, não foi detectado a deleção comum do mtDNA em nenhum dos pacientes; A mutação de ponto 6267G>A
também não foi detectada na amostra.. O número de cópias relativas de
mtDNA entre o tecido tumoral peniano e os tecidos adjacentes (sem neoplasia) apesar de estar reduzido no tecido tumoral não apresentou diferença
estatisticamente significativa (p=0,46, teste de Mann Whitney).
CONCLUSÕES: Não foram detectadas mutações no mtDNA através das
técnicas de PCR e cálculo no número de cópias. Tais achados sugerem correlação com alterações do mtDNA associados a outras neoplasias, havendo
a necessidade da realização do sequenciamento genético do mtDNA nas
amostras.
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AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS PACIENTES E DOS DESFECHOS CLÍNICOS APÓS URETROPLASTIA: UMA ANÁLISE PROSPECTIVA.
STEPHAN ADAMOUR SODER*; VINICIUS RUBIN; TIAGO BORTOLINI; EDUARDO
TERRA LUCAS; TIAGO ELIAS ROSITO; BRASIL SILVA NETO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Estenose de uretra; uretroplastia; urofluxometria
Resumo:
Introdução: Estenoses uretrais são causa freqüente de sintomas do trato
urinário inferior em homens e podem impactar significativamente na sua
qualidade de vida. Há muitas opções de tratamento, desde procedimentos
endoscópicos minimamente invasivos a diferentes tipos de uretroplastias
abertas.
Objetivo: Nesse estudo avaliamos a satisfação dos pacientes e a qualidade
de vida após realização de uretroplastia aberta. Secundariamente, avaliamos
resultados dos parâmetros de urofluxometria e volume urinário residual.
Métodos: Estudo de coorte prospectivo, iniciado em dezembro de 2011.
Foram incluídos pacientes candidatos a uretroplastia aberta, sendo analisados o escore IPSS (International Prostate Symptoms Score), QOL (quality
of life question of the IPSS), parâmetros de urofluxometria e volume urinário
residual pós-miccional (VURPM), medido por ecografia abdominal, no préoperatório, um mês (1º mês PO) e seis meses (6º mês PO) após a retirada da
sonda vesical. Apresentamos os resultados dos primeiros 23 pacientes incluídos no estudo. As análises foram realizadas utilizando o programa SPSS
18.
Resultados: A média de idade foi de 62,7 anos (24-82 anos), com 73% sendo
brancos. Havia estenoses localizadas na uretra bulbar, membranosa e peniana em 16, 6 e 11 pacientes respectivamente, com alguns pacientes apresentando múltiplos segmentos estenóticos. Trauma foi a causa de 7 estenoses, 8 foram idiopáticas,3 por infecção e 5 por instrumentação prévia. 61%
dos pacientes já haviam sido submetidos a algum tipo de cirurgia uretral. O
método preferido para correção foi com enxerto de mucosa oral (12 pacientes), seguido por anastomose termino-terminal (11 pacientes). A média
obtida no escore IPSS no pré-operatório, um e seis meses após a cirurgia foi
de 18,8, 5,3 e 5,4, respectivamente (p=0,003). O QOL também apresentou
melhora, variando de 5,6 (pré-operatório) a 1,9 (1º mês PO) e 2,3 (6º mês PO)
(p=0,03). A média do fluxo urinário máximo aumentou de 4,6 ml/seg antes da
cirurgia para 12,0 ml/seg (1º mês PO) e 11,2 ml/seg (6º mês PO) (p=0,012). A
média de VURPM pré-operatório foi 51,1 ml comparados com 8,3 ml (1º mês
PO) e 6,75 ml (6º mês PO) (p=0,07).
Conclusão: Os dados preliminares mostram uma melhora significativa nos
escores de IPSS e no QOL, demonstrando uma boa aceitação global e
satisfação dos pacientes. Os parâmetros objetivos também apresentaram
melhora significativa, como verificado no aumento do fluxo urinário máximo.

APOIO: FAPESP
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IMPACTO DO DESCLAMPEAMENTO PRECOCE DO HILO RENAL APÓS
A RAFIA DA PORÇÃO MEDULAR RENAL DURANTE A NEFRECTOMIA
PARCIAL
LUCAS TEIXEIRA E AGUIAR BATISTA*; MARCELO BRANDT; CLAUDIO GALENO;
RAFAEL C SILVA; MARCELO Q CERQUEIRA
UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia parcial; laparoscopia; tumor renal
Resumo:
Introdução: A nefrectomia parcial videolaparoscópica é o tratamento padrão
ouro para tumores renais menores que 4cm, sendo o tempo de isquemia um
dos principais fatores prognósticos da função renal no pós-operatório. Objetivo: Avaliar os resultados do desclampeamento precoce do hilo renal após
realização de sutura continua na porção medular renal durante a nefrectomia parcial. Métodos: foram avaliados 14 pacientes que realizaram sutura
continua na porção medular do rim após a secção do tumor. O fio foi fixado
com um Hem-o-lock na extremidade distal e proximal do fio. O desclampeamento precoce do hilo renal foi realizado logo após o término desta sutura.
Os resultados avaliados foram: a idade, sexo, local do tumor, ASA, nefro-
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Video Endoscopic Inguinal Lymphadenectomy (VEIL) is an endoscopic procedure, and it seems to be a new and attractive approach duplicating the
standard open procedure with less morbidity.
Purpose: To report the surgical technique, procedural outcomes, and feasibility of simultaneous bilateral Video Endoscopic Inguinal Lymphadenectomy
(VEIL) in the management of patients with indication for inguinal lymphadenectomy.
Surgical Technique: VEIL was applied in all patients using the oncological
landmarks (the adductor longus muscle medially, the sartorius muscle laterally and the ingui¬nal ligament superiorly). A 1.5 cm incision was made 2
cm distally to the lower vertex of the femoral triangle. A second incision was
made 2 cm proximally and 6 cm medially. Two 10 mm Hasson trocars were
inserted in these incisions and the working space was insufflated with CO2
at 5-15 mmHg. The final trocar was placed 2 cm proximally and 6 cm laterally
from the first port.
Results: A total of 5 VEIL procedures in 3 patients were performed. Two patients underwent simultaneous bilateral VEIL while another underwent simultaneous bilateral surgery with VEIL on the right and open lymphadenectomy
on the left side due to an enlarged node. All laparoscopic procedures were
successfully performed without conversion and maintained the oncological
templates. One lymphocele occurred in the patient who underwent the open
procedure. None of the patients presented with skin necrosis after the procedure. Mean number of nodes retrieved was 6 from each side and 2 patients
presented with positive inguinal nodes. After one year of follow-up no recurrences were observed.
Conclusion: Simultaneous lymphadenectomy procedures are feasible. Improvement in operative and anesthesia time could decrease the morbidity
associated with inguinal lymphadenectomy while maintaining the oncological
principles.

POSTER LIVRE

EXERCÍCIOS EM SUPERFÍCIE INSTÁVEL MELHORAM A FUNÇÃO DOS
MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO E DIMINUEM OS SINTOMAS DE
INCONTINÊNCIA URINÁRIA?
JOSEANE MARQUES SILVA*1; LARISSA CARVALHO PEREIRA1; FABÍOLA KENIA
ALVES1; NATALIA MIGUEL MARTINHO2; SIMONE BOTELHO1; CASSIO LUÍS ZANETTINI RICCETTO1
1.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP, CAMPINAS, SP,
BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL, ALFENAS,
MG, BRASIL.
Palavras-chave: Assoalho pélvico; incontinência urinária; treinamento
Resumo:
Introdução: A utilização de superfícies instáveis para exercícios de reabilitação é indicada como um desafio ao sistema de controle motor e, por conseguinte, visa aumentar a velocidade de contração e a intensidade da atividade
muscular dos músculos estabilizadores do tronco; os quais apresentam forte
influência sobre a performance dos músculos do assoalho pélvico (MAP).
Deste modo, a idéia de associar o uso de uma superfície instável a protocolos de treinamento mais globalizados, pode ser uma alternativa interessante
para a prevenção e tratamento das disfunções do assoalho pélvico (AP), uma
vez que exigirá ainda mais o recrutamento muscular global, a fim de manter
o equilíbrio postural e auxiliar na realização dos exercícios. Objetivo: Investigar se o treinamento em superfície instável melhora a função dos MAP e os
sintomas de incontinência urinária. Métodos: Estudo do tipo ensaio clínico,
controlado, prospectivo. Participaram do estudo 68 mulheres com idade média de 43,63 (±22,03) anos, as quais foram avaliadas por meio de: (a) Palpação vaginal, graduada segundo a Escala Modificada de Oxford; (b) Avaliação
dos sintomas miccionais por meio de questionários validados: International
Consultation on Incontinence Questionnaire – Overactive Bladder (ICIQOAB) e International Consultation on Incontinence Questionnaire Urinary
Incontinence - Short Form (ICIQ UI-SF). Em seguida, as participantes foram
submetidas a um protocolo de treinamento baseado, maioritariamente, em
exercícios com bola suíça, individuais, por um período de seis semanas e
frequência de três vezes semanais. Para análise estatística, foi utilizado o
teste de Wilcoxon, com nível de significância de 0,05. Resultados: A contratilidade dos MAP aumentou significativamente (p<0,0001) após o treinamento e houve redução significativa nos escores dos questionários ICIQ-SF
(p<0,0001) e ICIQ-OAB (p<0,0001), demonstrando melhora nos sintomas de
perda urinária. Conclusão: O treinamento realizado por meio de exercícios
em superfície instável como a bola suíça apresentou excelente efetividade na
melhora da função dos MAP e na redução dos sintomas urinários; podendo
ser associado aos treinamentos convencionais, como forma de prevenção e
tratamento das disfunções do assoalho pélvico na prática clínica.
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EXPERIÊNCIA NO TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ESTENOSES DE URETRA FEMININA.
REBEKA MARTINS CAVALCANTI*1; VICTOR HUGO SENRA VICTOR1; ROBERTO
VON LAER1; JOÃO P.M. CARVALHO1; JORGE SABANEEFF1; ANDRE GUILHERME
LAGRECA CAVALCANTI2
1.HFCF, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.HFCF E UNIRIO, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Estenose; uretra; mulheres
Resumo:
Introdução e Objetivos: A estenose de uretra feminina é uma causa pouco comum de obstrução infra-vesical. Independentemente da etiologia, a
fibrose peri-uretral será a causa final da obstrução. Não há qualquer consenso quanto ao tratamento ideal, que varia de abordagens menos agressivas como uretrotomias internas e dilatações até uretroplastias. O objetivo
deste estudo é apresentar a experiência dos autores no manejo cirúrgico de
estenoses de uretra feminina.
Material e Métodos: No total 21 mulheres com idade média de 28 anos com
história sugestiva de estenose uretral ( múltiplas dilatações/uretrotomias) e
submetidas a uretroplastia, entre janeiro de 2000 a janeiro de 2012, foram
avaliadas retrospectivamente. 18 (85,7 %) pacientes foram submetidas ao
tratamento com a utilização de um retalho de mucosa vaginal e 3 (14,3%
) a um enxerto de mucosa oral em posição ventral. A escolha do tipo da
cirurgia esteve relacionada ao aspecto da mucosa vaginal no momento da
abordagem cirúrgica.
Resultados: O fluxo urinária máximo (médio) era de 6 ml/s no pré-operatório
e aumentou para 22 ml/s no pós operatório com um follow-up médio de 22
meses ( todos as pacientes apresentaram seguimento mínimo de 12 meses).
Apenas 1 paciente necessitou de cateterismo para dilatação de uma estenose sub-meatal. Surgimento de incontinência urinária de esforço ocorreu
em 3 pacientes (14,3%).
Conclusão: Técnicas de reconstrução uretral são seguras, efetivas e duráveis
e devem ser utilizadas em pacientes com quadros recorrentes de estenose
uretral.

____________________________________________________________________
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EXTENDING BOUNDARIES IN MINIMALLY INVASIVE PROCEDURES
WITH SIMULTANEOUS BILATERAL VIDEO ENDOSCOPIC INGUINAL
LYMPHADENECTOMY (VEIL) FOR PENILE CANCER: INITIAL EXPERIENCE AND SURGICAL CONSIDERATIONS.
ALEXANDRE POMPEO*1; GABRIEL KUSHIYAMA TEIXEIRA2; MARCOS TOBIAS
MACHADO2; WILSON MOLINA1; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO2; FERNANDO
KIM1
1.DENVER HEALTH MEDICAL CENTER AND UNIVERSITY OF COLORADO
HEALTH SCIENCES CENTER, DENVER, ESTADOS UNIDOS; 2.FACULDADE
DE MEDICINA DO ABC, SANTO ANDRE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Veil technique; penile cancer; lymph node dissection
Resumo:
Introduction: Inguinal lymph node dissection allows staging and treatment of
inguinal nodal disease. Lymph node involvement is a important prognostic
factor in penile cancer. However, the dissection causes morbidity and is associated with complications, such as lymphocele, skin loss and infection.
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secundária a uma maior resistência uretral. A medida da EPV pode ter valor
em crianças com válvula de uretra posterior, bexiga neurogênica, dissinergia
vesicoesfincteriana e bexigas de complacência diminuída. Na última década
tem aumentado o interesse na mensuração da EPV, através da ultrassonografia,
como medida não invasiva para avaliar disfunção do trato urinário inferior e ao
mesmo tempo se questiona se a EPV seria uma fator de risco para causar dano
ao trato urinário superior
Objetivos: Medir a EPV através da ultrassonografia, correlacioná-la com os
parâmetros urodinâmicos e avaliar o papel destes parâmetros para lesão do
trato urinário superior em pacientes com lesão medular traumática (LMT).
Métodos: Trata-se de um estudo transversal de 272 pacientes com LMT submetidos à estudo urodinâmico e ultrassonografia renal e de bexiga. A espessura
da parede anterior da bexiga foi medida em todos os pacientes e comparada
com os achados urodinâmicos. A cistografia foi realizada em 57 pacientes.
Resultados: A média da EPV foi de 3,94 mm e foi estatisticamente maior em pacientes com hiperatividade detrusora neurogênica associada à dissinergia vesicoesfincteriana (HDN/DVE), em comparação com aqueles sem DVE (p<0,001).
Essa média também foi maior em pacientes com complacência < 20 mL/cmH2O, comparada aos pacientes com complacência ≥ 20 mL/cmH2O (p<0,001).
A média da pressão detrusora máxima foi estatisticamente maior nos pacientes
com refluxo vesicoureteral (RVU) em comparação com aqueles sem RVU (100,7
vs 61,2 cmH2O respectivamente, p=0,022). Pacientes com complacência < 20
mL/cmH2O apresentaram prevalência de hidronefrose 4,2 vezes maior, comparada aos pacientes com complacência ≥ 20 mL/cmH2O. Não houve associação estatística entre EPV e hidronefrose ou RVU.
Conclusões: O aumento da EPV está associado à complacência < 20 mL/
cmH2O e HDN/DVE em pacientes com LMT. No entanto, não houve relação
entre a EPV e hidronefrose ou RVU. Baixa complacência e HDN/DVE são os
principais fatores de risco para dano ao trato urinário superior.

ASSOCIAÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS DO PSA COM O RISCO DE
DETECÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA EM UM CENTRO ACADÊMICO DE
REFERÊNCIA NO SUL DO BRASIL
ROBERTO LODEIRO MÜLLER*; MILTON BERGER; BRASIL SILVA NETO; WALTER
JOSÉ KOFF
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; biópsia; diagnóstico
Resumo:
Introdução: o PSA isoladamente possui baixa sensibilidade e especificidade
para o rastreamento do câncer de próstata (CaP), podendo levar a indicação de muitas biópsias de próstata desnecessárias. A avaliação longitudinal
do PSA através de seus parâmetros cinéticos do PSA-velocidade (PSAV)
e tempo de duplicação do PSA (TDPSA) são usados como preditores de
desfechos em algumas fases do CaP, mas seu uso para otimizar a detecção
do CaP é controverso. Além disto, o uso de apenas duas amostras de PSA
para o cálculo dos parâmetros cinéticos pode levar a estimativas incorretas.
Objetivo: Testar se o PSAV e TDPSA calculados com pelo menos 3 amostragens de PSA estão associados ao risco de câncer em pacientes indicados
à biópsia de próstata por suspeita de CaP, em um centro acadêmico de
referência no sul do Brasil.
Métodos: Entre 2000-7, 1.935 homens submeteram-se à biópsia de próstata
no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, RS (HCPA). Destes, nós excluímos
882 (45,6%) e 395 (20,4%) pois tinham apenas 1 e 2 amostras de PSA antes
da biópsia, respectivamente. Mais 73 (3,8%) homens foram excluídos por
uso de inibidores da 5-a-redutase ou cirurgia próstatica. Os dados clínicos
e patológicos foram extraídos do prontuário eletrônico do HCPA. O PSAV e
TDPSA foram calculados através da inclinação obtida da regressão dos valores do PSA sobre o tempo e usando o método log-slope, respectivamente.
A associação do PSAV e TDPSA como variáveis contínuas e categóricas
com o risco de detectar CaP foi analisada através de regressão logística
multivariada.
Resultados: Dos 585 homens disponíveis, CaP foi detectado em 134
(22,9%). O número de fragmentos por biópsia foi semelhante entre homens
com e sem CaP (14,5 x 14,6 frag. ; P=0,54). Homens detectados com CaP
eram mais velhos (69,0 x 67,3 anos; P=0,021), tinham maior % de toque retal
alterado (24,2 x 10,2%; P=0,001), maior densidade de PSA (0,26 x 0,18 ng/
mL/cc; P=0,004), maior prevalência de PIN/ASAP em biópsia prévia (18,2
x 9,2%; P=0,004), menor TDPSA (5,7 x 6,9 anos; P=0,0001) e maior PSAV
(1,24 x 0,69 ng/mL/ano; P=0,001; Tabela 1). Entretanto, no modelo multivariado, o PSAV e o TDPSA não estiveram associados ao risco de detectar CaP
(P>0,20, Tabela 2).
Conclusão: Em um centro acadêmico de referência, o PSAV e TDPSA calculados com pelo menos 3 amostras não são fatores de risco independentes
para o risco de detectar CaP. Novos marcadores de risco são necessários
para otimizar a indicação de biópsia na detecção do CaP
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CARÚNCULA URETRAL TROMBOSADA: RELATO DE CASO
OCTÁVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS*; MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA; THIAGO
SEIJI CARVALHO SILVEIRA; JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO; JOSE CARLOS
LOSITO PAIVA DA FONSECA JUNIOR; ALEXANDRE CRIPPA SANT’ANNA
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Carúncula; uretra; relato de caso
Resumo:
Introdução: A Carúncula uretral é uma lesão inflamatória benigna mais comum da uretra feminina, incidindo principalmente na pós-menopausa. Sua
etiologia é pouco compreendida, mas está relacionada com a deprivação estrogênica e prolapso da mucosa. É uma massa exofídica polipóide avermelhada no meato uretral, sendo um achado incidental em exame ginecológico,
na maioria dos casos. Quando sintomático, apresenta-se com spotting, disúria, dor local ou sintomas de esvaziamento. Seu tratamento, quando sintomático, é inicialmente clínico, com estrógenos tópicos e cirúrgico, quando
lesões refratárias ou maiores.
Objetivo: Relato de caso de rara forma de manifestação clínica trombosada
da carúncula, necessitando de tratamento cirúrgico.
Resultados: Paciente feminina, 57 anos, encaminhada pela Ginecologia. Paciente queixa-se há 2 meses de massa no intróito vaginal, com crescimento
progressivo e indolor. Há 1 semana com dor local, associada a hematúria
inicial, disúria e esforço miccional. Nega outros sintomas urinários, febre ou
perda de peso. Antecedentes: Menopausa há 8 anos, hipertensão arterial
sistêmica, histerectomia abdominal por mioma e nega tabagismo. Exame
físico geral sem alterações e o ginecológico com pólipo pediculado no meato
uretral de 3 cm, violáceo e doloroso. Exames laboratoriais dentro da normalidade, urocultura negativa. Realizada exérese da lesão com rafia da mucosa
com catgut. Evoluiu sem intercorrências, sendo mantida sonda vesical de
demora por 07 dias. Paciente retorna assintomática 30 dias após retirada
da sonda.
Conclusão: A Carúncula uretral trombosada é uma forma de manifestação
rara, porém bastante incomoda à paciente. Diagnósticos diferenciais devem
ser lembrados, como: carcinoma de células transicionais, melanoma, linfoma, tuberculose, abscesso de glándula de Skene, entre outros.
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CORRELAÇÃO ENTRE A ESPESSURA DA PAREDE VESICAL E OS
ACHADOS URODINÂMICOS EM PACIENTES COM LESÃO MEDULAR
TRAUMÁTICA
JOSE AILTON FERNANDES*1; MARCIA GONSALVES2; FABRICIO CARRERETTE1;
RONALDO DAMIÃO1
1.HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO-UERJ, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL; 2.REDE SARAH DE HOSPITAIS, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Bexiga neurogenica; espessura da parede vesical; lesão
medular
Resumo:
Introdução: A mensuração da espessura da parede vesical (EPV) ou do detrusor tem recebido um interesse crescente como um teste não invasivo
para diagnosticar disfunção do trato urinário inferior. Hipoteticamente, o
espessamento do músculo detrusor reflete a carga de trabalho da bexiga
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nica adequada. Os autores apresentam sua experiência no manejo cirúrgico
da anastomose vésico-uretra pós prostatectomia radical.
Material e Métodos:
Um total de 27 pacientes com idade média de 67 anos (57 a 73 anos), submetidos à correção cirúrgica de estenose de anastomose uretro-vesical entre janeiro de 2007 e janeiro de 2013 foram avaliados. Todos os pacientes
foram submetidos ao procedimento através de um acesso perineal pré-retal:
1.incisão perineal em “U” invertido com um prolongamento longitudinal distal, 2-Dissecção do complexo uretra/músculo bulbo espongioso, 3- Incisão
do tendão central do períneo e dissecção entre o reto e uretra, 4- Isolamento
da uretra membranosa, 5-abordagem do colo vesical e ressecção de tecido
fibrótico, 6-Liberação proximal da uretra com tentativa de preservação bilateral ou unilateral das artérias bulbares, 7-Anastomose término-terminal entre
a uretra e colo vesical. Todos os pacientes foram submetidos a algum tipo
de intervenção endoscópica antes do procedimento cirúrgico. Todos os pacientes apresentaram um follow-up mínimo de 6 meses com a realização de
controle endoscópico.
Resultados: A taxa de sucesso neste grupo de pacientes foi excelente – 25
( 92,6%), com falha em 2 pacientes apenas. Todos os pacientes apresentavam-se com algum grau de incontinência urinária no pós operatório e foram
encaminhados para tratamentos específicos. Complicações maiores não
forram observadas neste grupo de pacientes.
Conclusão: O acesso perineal pre-retal é adequado para o manejo de estenose de anastomose uretr-vesical e deve ser uma opção para o manejo de
casos refratários ao tratamento endoscópico.
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CLINICAL PRACTICE GAPS IN THE TREATMENT OF NON-MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER (NMIBC) AMONG BRAZILIAN UROLOGISTS
LEONARDO OLIVEIRA REIS*1; EDUARDO AZEVEDO DE SOUZA2; KHALED AHMED
TAHA NETO3; MARCUS V SADI4; GUSTAVO BORGES MENDONÇA5
1.UNICAMP E PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.UNICAMP,
CAMPINAS, SP, BRASIL; 3.PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL;
4.EPM, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 5..
Palavras-chave: Bcg; nmibc; guideline
Resumo:
INTRODUCTION: The management of non-muscle-invasive bladder cancer (NMIBC), particularly with regard to the use of bacillus Calmette-Guérin
(BCG) therapy and transurethral resection (TUR) in Brazil is unknown.
OBJECTIVES: To examine and compare NMIBC Brazilian management practices to European Association of Urology (EAU) and American Urological Association (AUA) guideline recommendations.
PATIENTS AND METHODS: In all, 476 urologists from Brazil participated in
this cross-sectional chart review, which was conducted in the 32nd Brazilian Congress of Urology. Participants were asked to describe their practice
regarding low-, intermediate- (defined as multiple or recurrent low-grade tumours) or high-risk (defined as any T1 and/or high-grade/G3 tumours and/or
carcinoma in situ) patients who underwent transurethral resection of bladder
tumour in 2009. Physicians completed a survey consisting of questions related to diagnosis, planned treatment, treatment status and follow-up. Frequency counts and associated percentages were used to analyze treatment
variables.
RESULTS: In all, 310 (65.13%) urologists treat 1 to 3 NMIBC cases per
month. Of the high-risk patients: 83.4% received EAU or AUA guideline-recommended intravesical therapy: 375 (78.8%) BCG induction therapy or BCG
induction plus maintenance and although not recommended for high-risk
NMIBC, 22 (4.6%) received intravesical chemotherapy. Of low risk patients:
271 (56.9%) received no adjuvant therapy, although not recommended, 167
(35%) received BCG induction therapy or BCG induction plus maintenance
and only 35 (7.3%) received intravesical chemotherapy. Of intermediate-risk
patients: 360 (75.6%) received maintenance BCG as recommended by the
EAU and the AUA. BCG dose were: - induction: 80, 40 and 120 mg for 193
(40.5%), 105 (22.1%) and 54 (11.3%), respectively and – maintenance: 40,
80 and 120 mg for 190 (39.9%), 144 (30.3%) and 32 (6.7%), respectively. The
utilized BCG strain was Moreau in 282 (59.3%) and Connaught (ImmuCyst)
in 125 (26.3%). Of patients prescribed maintenance BCG, 135 (28.4%) were
scheduled for at least 1 year of therapy. Routine re-TUR is offered by 322
(67.6%) in T1 cases. When BCG fails, 152 (31.9%) offer BCG re-treatment,
126 (26.5%) intravesical chemotherapy and 111 (23.3) offer cystectomy.
CONCLUSIONS: There is significant non-adherence to EAU and AUA guideline recommendations for BCG use in NMIBC by Brazilian urologists. As recently described, although with some peculiarities North America and Europe
also present guideline non-adherence (BJU Int. 2013 Mar 1. doi: 10.1111/
bju.12012.).
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“SLING “DE PAREDE VAGINAL MODIFICADO PARA O TRATAMENTO DA
INCONTINÊNCIA URINÁRIA APÓS RADIOTERAPIA PÉLVICA EXTENSA
RODOLFO BORGES DOS REIS*1; ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR1;
ELINEY FERREIRA FARIA2; JADER SALVIANO MACEDO1; ANDREY GARCIA ESTEVANATO1; ADAUTO JOSE COLOGNA1
1.FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS, BARRETOS, SP,
BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; radioterapia; sling
Resumo:
Introdução: O uso de materiais sintéticos muitas vezes é um desafio em
pacientes portadoras de incontinência urinária submetidos a radioterapia
pélvica extensa e portadoras de atrofia vaginal importante. Devido ao alto
risco de complicações como erosão e infecção a opção pela utilização de
tecido autólogo é atraente.
Objetivo: relatar a experiência em três pacientes portadoras de incontinência
urinária pós radioterapia pélvica utilizando-se a técnica do “sling” de parede
vaginal modificado (quatro pontos nos ângulos e sutura contínua nas laterais
do retângulo).
Pacientes e Métodos: Entre janeiro de 2009 e fevereiro de 2010, foram selecionados prospectivamente, três pacientes com UI pós a radioterapia para
o tratamento do carcinoma de endométrio. A investigação pré-operatória
foi realizada através da história clínica detalhada, exame físico, cistoscopia,
e avaliação urodinâmica . Todos os pacientes responderam o questionário
ICIQ-UISF, antes e um ano após a cirurgia. A avaliação urodinâmica não foi
realizada um ano após a cirurgia.
Resultados: O tempo médio de acompanhamento foi de 17,4 meses. Nenhum paciente apresentou complicações, tais como hemorragia, lesão visceral, infecção, fístulas ou lesões nervosas. Só a paciente número 2 desenvolveu quadro de bexiga hiperativa imediatamente após a cirurgia que se
resolveu espontaneamente após 6 meses. Apesar do fato de nenhum dos
pacientes ter referido continência plena após o procedimento cirúrgico, todos , através do ICIQ-UISF, relataram melhora em relação ao impacto da
incontinência urinária nas atividades cotidianas.
Conclusão: O “sling” de parede vaginal modificado utilizado para o tratamento da IU pós radioterapia é simples e de baixo custo e apresenta uma
baixa incidência de complicações locais no pós-operatório. A taxa de sucesso a curto prazo é satisfatória apesar de nenhum paciente ter referido continência total.Portanto, o emprego dessa técnica é uma opção aceitável para
os pacientes nos quais a dissecção entre a uretra e a parede vaginal e o
uso de materiais sintéticos podem aumentar o risco de complicações locais
como o aparecimento de fístulas ou erosão. É necessário maior tempo de
seguimento e ampliar a amostra para a correta avaliação da técnica descrita.
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ACESSO PERINEAL PRÉ-RETAL NO MANEJO DA ESTENOSE ANASTOMÓTICA APÓS A PROSTECTOMIA RADICAL
VICTOR HUGO SENRA VICTOR*1; REBEKA MARTINS CAVALCANTI1; RAFAEL
FLORES AMARO1; JOÃO P.M. CARVALHO1; JORGE SABANEEFF1; ANDRE GUILHERME LAGRECA CAVALCANTI2
1.HFCF, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.HFCF E UNIRIO, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Uretra; uretroplastia; prostatectomia
Resumo:
Introdução e Objetivos: A estenose da anastomose uretro-vesical é uma das
complicações do tratamento cirúrgico do câncer de próstata com maior
impacto na qualidade de vida dos pacientes. Não existe consenso quanto a
melhor forma de tratamento, porém a abordagem inicial é em geral realizada
através de dilatações e procedimentos endoscópicos, que apresentam altas
taxas de recorrência. Por outro lado o tratamento cirúrgico vem sendo pouco
descrito na literatura médica, não existindo também uma padronização téc-
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artéria renal. Foi indicado arteriografia diagnóstica com menos de 24 horas
de pós operatório que mostrou anastomose íntegra, sem estenose, porém
com enchimento tênue de contraste pelas artérias intra-renais. Essas artérias foram cateterizadas seletivamente e submetidas a trombólise com rTPA
15mg com melhora nítida do enchimento intra-renal. Constatou-se ainda
uma área de espasmo da artéria renal a 1 cm da anastomose, optando-se
por angioplastia com balão e stent intralumial, com excelente perfusão renal.
Resultados: Houve melhora imediata da perfusão renal. A creatinina reduziu
de 6,3mg/dL para 1,22mg/dL mantendo-se em 1,16mg/dL até o presente
momento. A paciente evoluiu com hematoma peri-enxerto de 11,3cm por
5,2cm, tratado de maneira conservadora pois o dreno JP (Blake) estava bem
posicionado na loja renal.
Conclusões: O tratamento endovascular precoce possibilitou a recuperação do enxerto renal apesar das alterações microtrombóticas e espasmo da
artéria renal pós anastomótica. Nestes casos, devido ao alto risco de nefrectomia na abordagem aberta, o tratamento endovascular precoce pode
ser uma alternativa útil, minimamente invasiva e eficaz no manejo destas
complicações cirúrgicas.

PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÔ ASSISTIDA X PROSTATECTOMIA
RADICAL VIDEOLAPAROSCÓPICA:GOLD STANDARD DA CIRURGIA
MINIMAMENTE INVASIVA?
CLEMILDO PEREIRA JÚNIOR*; PABLO DIOGO ALVES; TÁCIO VIEIRA; IRINEU RUBINSTEIN; MAURICIO RUBINSTEIN; ANDRE GUILHERME LAGRECA CAVALCANTI
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia radical robô assistida ; prostatectomia radical videolaparoscópica; câncer de próstata
Resumo:
Objetivo - No Brasil, o Câncer de Próstata é o segundo mais incidente, atrás
apenas do câncer de pele não melanoma. Com métodos diagnósticos mais
precisos, qualidade na informação e aumento da expectativa de vida, observa-se a elevação das taxas de incidência desta doença. A terapia cirúrgica
minimamente invasiva surgiu como opção terapêutica que oferece menor
morbidade associado a resultados oncológicos e funcionais positivos. O
vídeo compara os principais tempos cirúrgicos da Prostatectomia Radical
Robô Assistida e a Prostatectomia Radical Videolaparoscópica, demonstrando sua dinâmica.
Método – Foram utilizados vídeos distintos pareados nos principais tempos
cirúrgicos, comparando-os, analisando sistematicamente a dinâmica de
cada técnica.
Resultados – Os tempos cirúrgicos e suas nuances são demonstrados passo
a passo em cada vídeo. Podemos observar a complexidade de movimentos possíveis na manipulação pela Prostatectomia Radical Robô Assistida
facilitando a dissecção dos tecidos, ligadura do plexo e confecção da anastomose em comparação com a Prostatectomia Radical Videolaparoscópica.
Conclusão - A Prostatectomia Radical Robô Assistida é um procedimento
que vem sedimentando sua posição na urologia. É fornecida a visualização
tridimensional em alta definição e imagem amplificada do campo cirúrgico,
além de executar movimentos precisos e livres de tremor. Com as articulações presentes nos instrumentos, proporciona movimentos mais naturais à
custa de uma menor curva de aprendizagem. Os braços utilizados na cirurgia
possuem articulações de cotovelo e pulso, imitando os movimentos naturais
das mãos do cirurgião. A natureza intuitiva dos dispositivos possibilita que
a curva de aprendizado para cirurgia robótica seja menor que para cirurgia
laparoscópica. Com o aperfeiçoamento da técnica minimamente invasiva
alcançada nos últimos anos o procedimento é realizado com extrema segurança e com resultados funcionais e oncológicos animadores.

Fonte de financiamento: Nenhum.
Conflito de interesse: Nenhum.
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EXPERIÊNCIA DA NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA EM TUMORES T2-T4
LUCAS TEIXEIRA E AGUIAR BATISTA*; CLAUDIO GALENO; FRANCISCO MS BURITI; RAFAEL C SILVA; IURI C SILVA
UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia radical; laparoscopia; tumor renal
Resumo:
Introdução: A nefrectomia radical por laparoscopia é aceita como alternativa
para o manejo de tumores renais T1 desde os anos 90. Vários estudos tem
relatado a equivalência de resultados oncológicos entre os procedimentos
laparoscópico e aberto, para tumores T2 a T4. Objetivos: Demonstrar os
resultados dos pacientes submetidos à nefrectomia radical laparoscópica
com tumor renal medindo entre 7,1 e 14 cm. Métodos: 14 pacientes diagnosticados com tumor renal medindo entre 7,1 e 14 cm submetidos à nefrectomia radical laparoscópica, entre os anos 2009 e 2013, foram incluídos
neste estudo. Os dados foram colhidos prospectivamente, incluindo: idade,
cor, peso, altura, classificação anestesiológica do paciente (escala ASA), rim
acometido, localização do tumor, resultado anatomopatológico, estadiamento (sistema TNM), padrão histológico de Fuhrman, tamanho do tumor,
presença de sarcoma ou necrose, sangramento intraoperatório, tempo de
cirurgia, taxa de conversão, complicações intra e pós-operatórias, creatinina
e ureia pré e pós-cirúrgica, tempo para alta, analagesia pós-operatória e recidivas. Resultados: A idade média foi de 71 anos (variando entre 43 e 86
anos). Os exames anatomopatológicos demonstraram carcinoma de células
renais claras em 12 casos (85,7%) e carcinoma de células transicionais em 2
casos (14,3%). A realização do estadiamento classificou 9 tumores (64,3%)
como T2, 3 (21,4%) como T3, e apenas um tumor (7,1%) teve estadiamento
T4. Foi verificada metástase em mais de um linfonodo regional (N3) em 2 pacientes (14,3%), enquanto em 9 casos (64,3%) não foi verificada metástase
regional (N0); 2 pacientes (14,3%) não puderam ter os linfonodos avaliados
(Nx). Foi verificada metástase à distância apenas em um caso (7,1%); 3 pacientes (21,4%) não puderam ter a presença de metástase à distância avaliada. O tamanho médio do tumor foi de 8,3 cm (variando entre 7,2 e 14 cm). O
sangramento intraoperatório médio foi de 304,5 mL (em uma faixa que variou
de 100 a 600 mL). O tempo médio de cirurgia foi de 164,1 minutos (variando
entre 100 e 270 minutos). Dois procedimentos (12,5%) foram convertidos
à cirurgia aberta. Houveram complicações intraoperatórias em 2 pacientes
(14,3%) e pós-operatórias em 4 pacientes (28,6%). Conclusões: A nefrectomia radical laparoscópica é um procedimento cirúrgico seguro e eficaz para
tumores entre 7,1 e 14 cm. A utilização de sua técnica proporciona resultados satisfatórios no intra e pós-operatório.
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TRATAMENTO ENDOVASCULAR PRECOCE NO TRANSPLANTE RENAL :
RELATO DE CASO
MURILO FERREIRA ANDRADE*; MARCELO FERREIRA CASSINI; MINORU MORIHISA; MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI; RAFAEL RIBEIRO
MORI; SILVIO TUCCI JR
HC FMRP USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Transplante renal; tratamento endovascular; complicações
cirúrgicas
Resumo:
Introdução: A abordagem endovascular no transplante renal é instituída
como terapêutica tardia. Há poucos relatos na literatura do emprego precoce
de procedimentos endovasculares no transplante renal.
Objetivo: Relato de caso do tratamento endovascular precoce bem sucedido
em paciente transplantado renal.
Métodos: DLM, 46 anos, feminina, submetida a transplante renal doador
vivo relacionado em 30/01/12. Apresentou boa diurese inicial, seguida de
redução abrupta desta. A ultrassonografia do enxerto revelou índices renoilíaco e de resistência das artérias intra-renais normais (1,34 e 0,5 respectivamente). No entanto a pulsatilidade intra-renal mostrava padrão parvus et tardus ao doppler sugerindo trombose de artérias intra-renais ou estenose da
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cirúrgico, na duração da hospitalização e conseguinte redução do custo final do procedimento. Neste vídeo apresentamos a viabilidade da realização
de um procedimento completo de prostatectomia radical retropúbica aberta
utilizando exclusivamente a energia do bisturi bipolar avançado Enseal Trio®.
Paciente e Método: Paciente portador de câncer de próstata clinicamente
localizado e com expectativa de vida superior a 10 anos de acordo com
tratamento proposto de prostatectomia radical retropúbica. O procedimento
foi feito com paciente sob anestesia combinada (anestesia geral + bloqueio
peridural seguido de analgesia com morfina pelo cateter) através de incisão
mediana iniciada aproximadamente 5,0 cm abaixo do umbigo e a cirurgia realizada pela técnica de Walsh modificada. Os tempos cirúrgicos de remoção
da gordura periprostática incluindo hemostasia da veia dorsal superficial,
coagulação e secção da veia dorsal, dissecção sucessiva de: ápice prostático, feixe vasculo-nervoso, vesículas seminais e colo vesical foram feitos
utilizando exclusivamente o Enseal. Após a remoção da peça cirúrgica foi
confeccionada a anastomose uretro-vesical com pontos separados e drenagem da pelve.
Resultado: Não houve necessidade de reposição sanguinea e o paciente
recebeu alta 24 horas após a cirurgia em boas condições. A revisão cirúrgica
foi feita 11 dias após alta e não houve relato de qualquer intercorrência no
período.
Conclusões: A realização de prostatectomia radical retropúbica é viável de
ser realizada utilizando exclusivamente a pinça bipolar Enseal Trio.

POSTER LIVRE

ANÁLISE DOS SINTOMAS URINÁRIOS EM MULHERES COM URGE-INCONTINÊNCIA
THAIS LUCIA PINHEIRO*1; CAREN HELOISE SANTIAGO DA COSTA1; JULIANA
NISHIMURA BUENO1; ERICA FEIO CARNEIRO NUNES2; NAZETE DOS SANTOS
ARAUJO3; CIBELE NAZARE DA SILVA CAMARA4
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL;
2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, BELÉM, PA, BRASIL; 3.UNIVERSIDADE DA AMAZONIA, BELÉM, PA, BRASIL; 4.UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARÁ, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Urgeincontinencia; incontinencia; perda urinária
Resumo:
INTRODUÇÃO: Nesta padronização, a bexiga hiperativa é classificada como
síndrome de sintomas sugestivos de disfunção do trato urinário baixo. É,
especificamente, definida como urgência, com ou sem urge-incontinência,
usualmente acompanhada de aumento da frequência miccional e noctúria. Termos como síndrome da bexiga hiperativa, síndrome de urgência
ou síndrome de urgência-frequência denotam a mesma enfermidade. De
acordo com a nomenclatura, estes sintomas combinados são sugestivos
de hiperatividade do detrusor (definido por meio de exame urodinâmico
como contrações vesicais involuntárias demonstráveis). Ainda seguindo as
recomendações da padronização, estes termos só podem ser usados na
ausência de infecções ou de outras enfermidades locais. De todos esses
aspectos relacionados à saúde, nenhum pode estar desvinculado de outros problemas da vida como: os papéis e da interação social, das relações
econômicas, culturais, políticas e espirituais. Há evidências de que os incontinentes sofrem dos sentimentos de solidão, tristeza e depressão de forma
mais expressiva do que os continentes. Mulheres que apresentam níveis de
incontinência leve e moderada geralmente não procuram atendimento mas,
quanto atingem o período pós-menopausa, justamente quando aumenta o
grau de perda urinária, a busca pelo tratamento se torna maior. OBJETIVO:
Analisar os sintomas urinários de mulheres com urge-incontinência através
do questionário V-8 (Questionário de Avaliação da Bexiga Hiperativa) e diário
miccional. MÉTODOS: Após aprovação do CEP, sob numeração 2150/11,
foram analisadas 26 fichas de avaliação de mulheres com sintomas de urgeincontinência que passaram pelo setor de Fisioterapia do Ambulatório de
Uroginecologia e Cirurgia Vaginal da Universidade Federal de São Paulo/
Escola Paulista de Medicina (UNIFESP/EPM), no período de Maio de 2010 a
Outubro de 2011. A média de idade foi de 56,2 anos. RESULTADOS: Como
indicativo de urge-incôntinência, o questionário V8 deveria apresentar um
resultado maior que 8, e observamos no presente estudo uma média de 24
pontos, confirmando a presença de urge-incontinencia nas mulheres avaliadas. Dentre outros achados, quando analisado os dados do diário miccional,
a frequência de vezes urinadas no período acordado foi de 8,5 e acordar para
dormir de 4,2. CONCLUSÃO: Este estudo confirmou a presença significante
de noctúria em mulheres sintomáticas de urge-incontinência, porém, 8,5 não
mostrou-se significante com o aumento da frequência urinária.
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O PAPEL DA IDADE SOBRE A CONTRATILIDADE DOS MÚSCULOS DO
ASSOALHO PÉLVICO: ESTUDO ELETROMIOGRÁFICO
LARISSA CARVALHO PEREIRA*1; JOSEANE MARQUES SILVA1; DELCIA BARBOSA DE VASCONCELOS ADAMI2; FABÍOLA KENIA ALVES1; SIMONE BOTELHO3;
CASSIO LUÍS ZANETTINI RICCETTO1
1.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.PUC, POÇOS DE CALDAS, MG,
BRASIL; 3.UNIFAL, ALFENAS, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Assoalho pelvico; eletromiografia; idade

HOSPITAL SANTA IZABEL, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Bisturi bipolar; prostatectomia radical; enseal

Resumo:
Introdução. As desordens do assoalho pélvico são muito comuns em mulheres mais velhas. Estudos têm demonstrado maior prevalência destas disfunções com o avançar da idade. O envelhecimento decorre em alterações
nas fibras colágenas e no número de fibras musculares do assoalho pélvico.
Entretanto, pouco ainda se sabe sobre o verdadeiro papel da idade sobre a
contratilidade dos músculos do assoalho pélvico (MAP). Objetivo. Verificar
a influência da idade sobre a atividade eletromiográfica dos MAP. Métodos.
Este é um estudo prospectivo pelo qual foram incluídas 283 mulheres com
idade média de 42.42 anos (DP: 19.01) variando de 14 a 88 anos. A avaliação eletromiográfica foi realizada com a utilização do probe endovaginal
(Physio-Med Services®). O protocolo (EMG) constou da solicitação de três
contrações isométricas, voluntárias máximas do assoalho pélvico. A cada
contração solicitada, foi realizado um período de repouso com dobro do
tempo da contração realizada, a fim de evitar a fadiga muscular. Durante
a análise dos dados eletromiográficos, foram selecionados cinco segundos
de cada contração registrada e realizada a média de três RMS (Root Mean
Square) de cada paciente. Foi utilizado o teste de Spearman para análise
estatística. O nível de significância foi de 5%. Resultados. Houve correlação
significativa da idade com a contratilidade dos MAP, ou seja, quanto maior
a idade, menor a atividade eletromiográfica destes músculos (p<0.0001).
Conclusão. O avançar da idade diminui a contratilidade dos músculos do
assoalho pélvico.

Resumo:
Introdução e Objetivo: O aumento do número de prostatectomias radicais
(PR) tem permitido um maior aprimoramento técnico com impacto no tempo

Fonte de financiamento: Capes
Conflito de interesses: Nenhum
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CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL RETROPÚBICA REALIZADA
COMPLETAMENTE COM BISTURI BIPOLAR AVANÇADO
LUIZ EDUARDO CAFÉ*; LEANDRO FRARLLEY SANTOS E MIRANDA; BRENO VALADARES GALVÃO RIBEIRO; OADMIL MONTEIRO DA SILVA FILHO; LEONARDO
ESPINHEIRA; DIEGO DE OLIVEIRA E ALMEIDA SILVA
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rentes do estiramento medular e a mudança do comportamento vésicoesfincteriano, comum nos 2 primeiros anos de vida, mas que passaram
despercebidas e não foram tratadas no momento ideal.
Metodo: Relatar o caso de uma paciente com exclusão renal bilateral à
cintilografia, que evoluiu com melhora importante da diurese e dos níveis de
creatinina após a nefrectomia unilateral.
Resultados: Paciente portadora de mielomeningocele lombar ao nascimento, evoluindo logo aos 9 anos com sinais de disfunção vesical – hipertrofia
de parede, dissinergismo vesicoesfincteriano e refluxo vesicoureteral. Aos
11 anos foi submetida a cirurgia de ampliação vesical para melhora dos sintomas vesicais decorrentes de bexiga de baixa capacidade e complacência.
Desde então perdeu acompanhamento clínico com urologista e evoluiu com
insuficiência renal crônica pós-renal pré-dialítica, diagnóstico feito há 6 meses pelo nefrologista da Santa Casa de Belo Horizonte.
O caso atraiu a atenção de toda a equipe de urologia, nefrologia e terapia
intensiva do hospital, visto que uma paciente com exclusão renal bilateral
a cintilografia, evoluiu com melhora importante da diurese e dos níveis de
creatinina após a nefrectomia unilateral.
Conclusão: Não encontramos em uma sumária revisão de literatura referência científica que justifique o fato, mas opiniões de especialistas convergem
para a idéia de que existem proteínas (citocinas) que funcionam como sinalizadores presentes no rim excluso com cálculos que agem interferindo ou
modulando negativamente na função renal contralateral através de mecanismos de “down regulation” na dilatação de arteríolas aferentes.

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DAS ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS DA
BEXIGA NOS RESULTADOS DA INJEÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPOA NO DETRUSOR
JOSE AILTON FERNANDES*1; MARCIA GONSALVES2; FABRICIO CARRERETTE1;
RONALDO DAMIÃO1
1.HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO-UERJ, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL; 2.REDE SARAH DE HOSPITAIS, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Bexiga neurogenica; toxina botulínica; lesão medular
Resumo:
Introdução: Vários estudos têm avaliado o uso das injeções de toxina botulínica tipo A (BTX-A) no músculo detrusor de pacientes com lesão medular traumática (LMT) na tentativa de reduzir a hiperatividade detrusora neurogênica (HDN), tratar a incontinência urinária, reduzir o risco de lesão para
o trato urinário superior, aumentar a capacidade da bexiga, e melhorar a
qualidade de vida. O papel da toxina botulínica se baseia na inibição da liberação do neurotransmissor acetilcolina na placa neuromuscular causando
bloqueio da atividade parassimpática. A injeção de BTX-A no detrusor, tem
sido indicada como opção de tratamento de segunda linha para pacientes
com intolerância ou refratariedade aos medicamentos antimuscarínicos.
Objetivos: Avaliar a influência das variações morfológicas da bexiga nos resultados de injeção de BTX-A no detrusor em pacientes com lesão medular
traumática (LMT) e bexiga neurogênica refratária a drogas antimuscarínicas.
Métodos: Estudo prospectivo de 27 pacientes com LMT e bexiga neurogênica refratária ao uso de antimuscarínicos oral e/ou intravesical que foram submetidos à injeção de BTX-A no detrusor (BotoxR - 300U). Todos os pacientes
foram submetidos à cistografia prévia visando avaliar as características morfológicas. Estudo urodinâmico foi realizado antes e depois (dois meses) da
injeção de BTX-A no detrusor. Foi diário miccional e aplicado o questionário
ICIQ-SR para avaliar a qualidade de vida em todos os pacientes.
Resultados: Após a injeção de BTX-A houve aumento significativo do volume
médio drenado pelo cateterismo vesical (diário miccional), aumento da CCM,
melhora da qualidade de vida (ICIQ-SF) e redução significativa da amplitude
da Pdet max. Não houve mudança da complacência após o procedimento (38,0 vs 36,6 mL/cmH2O; p=0,740). A média de tempo de continência
urinária foi de 8 meses. Nove pacientes (33,3%) tinham forma vesical alterada (seis bexigas em pinheiro e três piriformes) e 8 casos (29,6%) tinham
divertículos. A capacidade cistométrica máxima, Pdet max, volume reflexo
e complacência não apresentaram diferença significativa na presença de divertículos ou alteração da forma.
Conclusões: A injeção de BTX-A no detrusor aumentou a capacidade vesical, reduziu a amplitude das contrações, mas não alterou a complacência
vesical. As variações morfológicas da bexiga neurogênica (forma e divertículos) não influenciaram nos resultados da injeção de BTX-A no detrusor.

____________________________________________________________________

[854]

CISTITE CÍSTICA E GLANDULAR COM METAPLASIA MUCINOSA
GIL VICENTE CORRÊA FULGÊNCIO*1; VAGNER MOYSES VILELA2; HELDER DE
CASTRO MARQUES2; ERIKA ZAVELINSKE2; HUMBERTO ELIAS LOPES1; ANDRÉ
AVARESE FIGUEIREDO1
1.SERVIÇO DE UROLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL; 2.SERVIÇO DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Cistite cistica; cistite glandular; metaplasia
Resumo:
Introdução:Cistite cística e glandular são processos proliferativos benignos e infrequentes da mucosa vesical, em resposta a reações inflamatórias
crônicas. Podem ser caracterizadas histologicamente por aglomerados submucosos de células transicionais que sofreram metaplasia glandular (cistite
glandular) ou transformação em depósitos císticos (cistite cística). Normalmente, são achados microscópicos e muito. Raramente são diagnosticadas
lesões macroscópicas. Geralmente, o diagnóstico é realizado acidentalmente ou durante a investigação de sintomas irritativos ou de hematúria.
A etiologia da cistite ainda não está bem estabelecida. Acredita-se que ela
seja causada pela inflamação crônica da lâmina própria, possivelmente resultado da exposição prolongada a agentes irritativos (infecção, cálculo ou
obstrução). A cistite glandular acomete geralmente homens na faixa etária
da quinta década, de forma assintomática, mas quando se manifesta como
lesões inflamatórias prolongadas, às vezes, pseudotumores causa sintomas
miccionais irritativos ou hematúria. Não há relação de cistite glandular típica
com adenocarcinoma. Entretanto, o tipo intestinal é questionável quanto à
evolução para adenocarcinoma de bexiga.
Objetivo: Relatar um caso de cistite cística e glandular e realizar uma revisão
da literatura.
Método: Revisão de prontuário e levantamento bibliográfico.
Resultado: Paciente de 53 anos, masculino, hipertenso, apresentando
há 7meses sintomas do trato urinário inferior (LUTS) de esvaziamento e
de enchimento acompanhados de hematúria macroscópica. O exame ultrassonográfico evidenciou espessamento vesical importante, sobretudo na
região do trígono vesical e hidronefrose bilateral, suspeitando de neoplasia
vesical. A ressonância magnética corroborou para a suspeita diagnóstica.
Foi realizada cistoscopia com biópsia, que concluiu tratar-se de cistite cística e glandular com metaplasia mucinosa. Procedeu-se com uma ressecção
transuretral da lesão. Paciente está em seguimento ambulatorial e encontrase assintomático e com cistoscopias de controle normais.
Conclusão: A cistite cística e glandular são patologias raras que se apresentam muita das vezes de forma assintomática. Pela possibilidade de degeneração para adenorcinoma, ainda há controvérsias sobre o tratamento precoce
agressivo ou ressecção transuretral com acompanhamento cistoscópico e
biópsias seriadas.
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ABORDAGEM DE PACIENTE COM MIELOMENINGOCELE E LITIASE
URINÁRIA
ROGÉRIO SAINT-CLAIR PIMENTEL MAFRA*; RAFAEL MORRONI OLIVEIRA; THOMAZ OLIVEIRA PROTTI; PEDRO BASTOS GUIMARAES ALMEIDA; DENNY FABRICIO MAGALHÃES VELOSO
SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Mielomeningocele; malformações congênitas; insuficiência
renal crônica
Resumo:
Introdução: A mielomeningocele é a mais complexa de todas as malformações congênitas do Sistema Nervoso Central compatível com sobrevida
prolongada, associando anomalias da coluna vertebral, encéfalo, nervos
periféricos e sistema ósteo-articular. Ao contrário do que se poderia supor,
grande número dos portadores do defeito têm coeficiente intelectual normal
ou próximo à normalidade. Anomalias do trato urinário associadas ocorrem
em cerca de 7% dos portadores de mielomeningocele, portanto, pacientes
com baixa pressão de perdas associada à hidronefrose, especialmente se
unilateral, devem ser investigados quanto à presença de outras causas de
obstrução do trato urinário.
Objetivo: O relato traz a descrição de uma paciente admitida em nosso serviço já em idade adulta com complicações graves do trato urinário decor-
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UROFLOWMETRY IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

POSTER LIVRE

JOSE AILTON FERNANDES*1; MARCIA GONSALVES2; FABRICIO CARRERETTE1; RONALDO DAMIÃO1

THALES MACHADO LAUREANO*; DANIEL PRESTO DE SOUZA; ALLAN PASCOAL SANTOS; LESSANDRO CÚRCIO; ANTÔNIO CLAUDIO CUNHA; JUAN MIGUEL
RENTERIA

1.HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO-UERJ, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL; 2.REDE SARAH DE HOSPITAIS, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Urofluxometry; children; cerebral palsy

HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer prostático; prostatectomia radical; laparoscopia

Resumo:
Objective: To evaluate uroflow measurements in the initial management of lower
urinary tract dysfunction in children and adolescents with cerebral palsy.
Materials and methods: A total of 54 patients were enrolled in this study. All patients reported their urinary symptoms and underwent a physical examination,
renal and urinary tract ultrasonography and uroflow assessment.
Results: Twenty-three patients were female. Mean age was 9 years and 6 months
(SD: 2 years and 10 months), with a range of 5 to 18 years. Twenty-eight of
the patients (51.8%) were symptomatic. Urgency (42.6%), urge incontinence
(40.7%) and enuresis (16.7%) were the most frequently observed symptoms. No
association was found between gender, ambulatory status or distribution of the
paralysis and uroflow parameters. Symptomatic patients presented a statistically lower Qmax than asymptomatic patients (17.2 ± 7.8 ml/s vs. 22.6 ± 7.5
ml/s, p=0.013, respectively). Normal bell-shaped curves were observed more
frequently in asymptomatic patients, while abnormal curves were observed more
frequently in symptomatic patients (p=0.022).
Conclusions: Gender, ambulatory status and the distribution of the paralysis do
not affect Qmax rate or flow pattern. Symptomatic patients present lower Qmax
and may also have an abnormal uroflow curve. Uroflowmetry may be useful in
the initial urological evaluation.

Resumo:
Introdução/Objetivo: Vários estudos mostraram resultados semelhantes entre a prostatectomia videolaparoscópica e a retropúbica, que tem servido
de padrão há várias décadas. No entanto, após a disseminação da videolaparoscopia assistida por robô, o interesse na laparoscopia convencional
arrefeceu-se, mesmo sem evidências robustas que mostrasse a superioridade daquele método. O objetivo deste trabalho é comparar a experiência
com a via retropúbica de cirurgiões em formação com a experiência inicial
com a via laparoscópica.
Materiais e métodos: Foram analisados retrospectivamente os prontuários
dos pacientes operados de 2007 a 2012 pelas duas vias. Dados foram coletados para comparação, incluindo idade, tempo operatório, complicações,
margens livres, estadiamento, incontinência e impotência.
Conclusão: Os resultados mostram que mesmo tratando-se da experiência

Resultados:
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES COM SINTOMAS DE
URGE-INCONTINÊNCIA

PRR

PRVLP

105

106

   média

64,37

61,83

   máxima - mínima

75 - 52

77 - 43

286
640 - 150

338
540 - 195

   sangramento com nessecidade de sg

14 (13%)

13 (12,26%)

   fìstula urinária

3 (2,8%)

14 (13,21%)

14(13,33%)

13(12,26%)

0
0

5 (4,76%)
1 (0,9%)

TEMPO OPERATÓRIO
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   média
   máxima - mínima
TAXA DE COMPLICAÇÃO POS OP

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, BELÉM, PA, BRASIL; 3.UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARÁ, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinencia urinaria; qualidade de vida; urgeincontinencia

   estenose de colo

Resumo:
RESUMO: A incontinência urinária pode ser considerada um problema de saúde
publica por influenciar diretamente nas atividades diárias, sociais e sexuais das
mulheres, causando piora da qualidade de vida. O impacto da incontinência
urinária de esforço, urge-incontinência e incontinência urinária mista (IUM) na
qualidade de vida relacionada a saúde é pior observada em pacientes com IUM,
especialmente devido ao componente de urgência miccional característico deste
tipo de incontinência urinária.
OBJETIVO: Avaliar a qualidade de vida de mulheres que apresentam sintomas de
urge-incontinência, assim como correlacionar a avaliação da qualidade de vida
com o relato das perdas urinárias pelo diário miccional e pad test.
MÉTODOS: É um estudo retrospectivo, onde foram analisadas fichas de avaliação
das pacientes atendidas no Setor de Fisioterapia do Ambulatório de Uroginecologia e Cirurgia Vaginal da Universidade Federal de São Paulo/ Escola Paulista
de Medicina UNIFESP/EPM no período de Maio de 2010 a Outubro de 2011 das
quais os dados obtidos foram tabulados. Foram utilizados os questionários King’s
Health Questionnaire (KHQ), International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short-Form (ICIQ-SF) e o de Avaliação da Bexiga Hiperativa (V-8). RESULTADOS: Dados de 26 mulheres foram analisados, com média de idade de 56,2
anos e IMC de 27,5. As pacientes apresentaram alterações nos domínios “limitação social x pad test” (R=0,442; P=0,024), “sono/disposição x micções acordada”
(R=0,493; P=0,011), “medidas de gravidade x perdas e trocas de absorvente”
(R=0,415; P=0,035 e R=0,710; P=0,001), respectivamente, assim como também
“Diário Miccional ‘perdas’ x ICIQ-SF” (R=0,617; P=0,001). e “Diário Miccional
‘troca de absorvente’ x ICIQ-SF e V8” (R=0,455; P=0,020 e R=0,449; P=0,022),
respectivamente.
CONCLUSÃO: Evidenciamos que, as mulheres com sintomas de urge-incontinência sofreram alterações negativas em sua qualidade de vida devido apresentarem dados do KHQ nos domínios “limitação social”, “medidas de gravidade”
e “sono e disposição”. Com isto evidenciamos quantitativamente os dados de
perdas urinárias através do Diário Miccional, nas perdas urinárias e nas trocas
de absorvente, que quando correlacionados com outros questionários mostraram
uma interferência na qualidade de vida destas mulheres.

   TVP
   óbito
MARGEM
   absoluto

41

37

39,05%

34,91%

14
13,33%

13
12,26%

0
59 (56,19%)
43 (40,95%)
3 (2,86%)

3 (2,83%)
82 (77,36%)
21 (19,81%)
0

   continente

78 (74,29%)

90 (84,91%)

   incontinente leve/moderado
   incontinente total

23 (21,9%)
4 (3,81%)

10 (9,43%)
6 (5,66%)

   potente

26 (24,76%)

25 (23,58%)

   impotente

79 (75,24%)

81 (76,42%)

   %
TAXA DE TRANSFUSÃO
   absoluto
   %
TNM
   T1
   T2
   T3
   T4
INCONTINÊNCIA URIINÁRIA

DISFUNÇÃO ERÉTIL

inicial de três cirurgiões, os resultados obtidos pela via laparoscópica são
totalmente comparáveis aos obtidos por residentes durante a sua formação
supervisionada na via retropúbica. Uma análise por período permite acompanhar uma acentuada melhora nos resultados da laparoscopia. Os resultados apresentados são comparáveis aos de centros de médio/baixo volume,
mais representativos do nosso meio.
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mente após prostatectomias (50%). Dezesseis (80%) pacientes apresentavam parceiras fixas. Segundo o IIEF aplicado 7 (35%) pacientes apresentavam disfunção sexual moderada e 3 (15%) disfunção sexual grave. O EDITS
pós operatório revelou que 18 (90%) dos pacientes disseram-se satisfeitos
com a prótese peniana, recomendariam a outra pessoa ou ainda realizariam o procedimento novamente. Em relação as parceiras desses pacientes
observou-se que 17 (n=85%) sentiram-se satisfeitas com a prótese peniana
e recomendariam a realização desse tipo de procedimento. Conclusão: A
prótese peniana maleável oferecida pelo serviço público de saúde é capaz
de atingir e suprir as expectativas criadas pelos pacientes em relação a essa
opção terapêutica e proporcionar uma melhora expressiva na qualidade de
vida do homem.

TRATAMENTO LAPAROSCÓPICO DE CISTO PROSTÁTICO
SILVANA SALES SALES DE DEUS BARBOSA*; RAFAEL PAIVA ARRUDA; WALTERDES ALVES SARAIVA; IGOR ROCHA MARTINS FRANKLIN; LUIZ RODRIGUES DE
SOUZA MARTINS FILHO; RICARDO MATIAS LOPES
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, TERESINA, PI, BRASIL.
Palavras-chave: Cisto prostático; laparoscopia; obstrução infravesical
Resumo:
Introdução: Os cistos prostáticos são achados incidentais em ultrassonografias transretais. A prevalência fica em torno de 8,6%. A maioria dos cistos são
pequenos e assintomáticos.Quando sintomáticos, necessitam de tratamento
cirúrgico, pois, geralmente, causam sintomas obstrutivos do trato urinário.
Objetivo: relatar caso de paciente do sexo masculino que apresentava cisto
prostático posterior no Hospital da Polícia Militar em Teresina-PI.
Métodos: Paciente, sexo masculino, 42 anos, apresentava cisto prostático
de 4cm em parede posterior da prostata.Tinha queixas de obstrução do trato
urinário inferior. Foi submetido a tratamento cirúrgico laparoscópico por via
trasnperitoneal, sendo realizada a abordagem posterior das vesículas seminais para se ter acesso ao cisto prostático. Procedeu-se a marsupialização
do cisto prostático.
Resultados: A cirurgia teve tempo médio de 82minutos. Não houve intercorrências transoperatórias. O paciente recebeu alta hospitalar no segundo dia
de pós-operatório. No pós-operatório, paciente já referia melhora do fluxo
urinário máximo. Histopatológico mostrou células prostáticas, sem malignidade no cisto.
Conclusão: Os cistos prostáticos são casos raros, mas ,quando presentes e
sintomáticos, podem causar sintomas de obstrução do trato urinário inferior.
Dependendo da localização do cisto, a abordagem laparoscópica pode ser
viável e eficaz para o tratamento cirúrgico minimamente invasivo.
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RESERVATÓRIO ILEAL CATETERIZÁVEL PELA TÉCNICA DE MACEDO:
SUCESSO EM 25 PACIENTES EM SERVIÇO DE UROLOGIA PEDIÁTRICA
DO HCPA
RENAN TIMOTEO OLIVEIRA*; MILTON BERGER; BRASIL SILVA NETO; TIAGO
ELIAS ROSITO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Mielomeningocele; ileocistoplastia; bexiga neurogênica
Resumo:
Introdução:
A mielomeningocele corrresponde a um diturbio da formação do tubo neural
ainda muito prevalente em nosso meio. Cerca de 30% do pacientes irão
deservolver algum grau de bexiga neurogênica e boa parte dessas necessitarão de ampliação vesical para evitar dano ao trato superior em algum
momento da vida. Nos tempos atuais tem sido adicionado a este procedimento métodos de condutos cateterizáveis para melhor qualidade de vida. A
técnica padão utilizada no mundo corresponde ao Mitrofanof que utilizada o
apêndice cecal para tal derivação. A alguns anos uma técnica brasileira desenvolvida na Escola Paulista de Medicina tem ganhado espaço que utiliza
o mesmo segmento ileal da ampliação para formar o conduto de cateterização, tornando-se opção para pacientes apendicectomizados e com deformações anatômicas nesse local. Porém com a experiência essa técnica tem
ganhado espaço para tornar-se uma boa opção para todos os pacientes.
Objetivo:
Análise prospectiva de 25 casos operados pela técnica ténica de Macedo
em um serviço terciário fora da Escola Paulista de Medicina. Comparar os resultados com a série de pacientes do serviço de origem da técnica cirurgica.
Materiais e Métodos:
Foram coletados os dados a partir de um banco de dados formado por 25
pacientes operados no serviço de Urologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre entre janeiro de 2008 á dezembro de 2012. Todos os
casos foram operados por residentes de Urologia e orientados pelo mesmo
proceptor.
Resultados:
O tempo cirurgico médio foi de 253 minutos. Não houve mortes secundária
ao procedimento. Complicações graves ocorreram em apenas 1 paciente
que necessitou de re-intervenção por obstrução intestinal. Complicações
menores ocorreram em 15% dos pacientes sendo a ITU não complicada a
mais frequente. Todos os pacientes apresentam patência do conduto e se
cateterizam regularmente em um tempo de seguimento médio de 15 meses.
Apenas 2 pacientes apresentaram incontinência pelo conduto sendo necessário correção. A taxa de incontinência uretral ( colo vescial ) foi de 20%.
Conclusão:
Ileocistoplastia mantem-se como o tratamento definitivo para uma parte
considerável de pacientes com bexiga neurogênica na infãncia. A associação de um conduto cateterizável adiciona qualidade de vida a esses pacientes. A derivação pela ténica de Macedo oferece qualidade de vida pela
facilidade de cateterização e baixo risco de complicação. Corresponde a
uma tecnica reprodutível após sua rotinização.
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E GRAU DE SATISFAÇÃO PÓS IMPLANTE DE
PRÓTESE PENIANA SEMI-RÍGIDA
PAULO EDUARDO GOULART MARON*; JOSÉ EDUARDO VETORAZZO FILHO;
ALEXANDRE AUGUSTO MONTEIRO SATO; PAULO EBERT ESTEVES; RONI CARVALHO FERNANDES; MARJO DENINSON CADERNUTO PEREZ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO, SÃO
PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prótese peniana; disfunção sexual erétil; qualidade de vida
Resumo:
A disfunção sexual erétil (DSE) é inequivocadamente um problema de saúde
que afeta significativamente a vida de um homem. De acordo com a literatura, o implante de prótese peniana é o melhor tratamento para pacientes
cuja disfunção erétil tem causa orgânica e que não respondem ao tratamento
clinico. Por isso, faz-se necessário a avaliação da satisfação real pós operatória destes pacientes a fim de prever e selecionar adequadamente aqueles
que terão benefício concreto do tratamento, assim como melhora da qualidade de vida global. A grande maioria dos trabalhos sobre o tema abordam
satisfação global em pacientes submetidos a implante de próteses penianas
infláveis, ao passo que em nosso meio são utilizadas próteses maleáveis
semi-rígidas principalmente por indisponibilidade das primeiras nos serviços
públicos de saúde. Materiais e Métodos: Um total de 20 pacientes foram
analisados retrospectivamente, sendo submetidos a análise de dados préoperatórios como causa da DSE, idade de início, comorbidades e qualidade
de vida sexual por meio do questionário validado IIEF (International Index
of Erectile Function). Após 45 dias da cirurgia e 3 meses esses pacientes
preencheram o questionário de avaliação do grau de satisfação pós prótese,
EDITS modificado (Erectile Dysfunction Inventory Treatment Satisfaction)
para que através destes pudesse ser avaliado o grau de satisfação alcançado com essa modalidade de tratamento. Os dados evidenciados foram
posteriormente confrontados através de análise estatística específica. Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 63 anos (min: 50; max: 82)
sendo o inicio da DSE em média aos 60 anos (min: 30; max: 71) e principal-
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EXPLOSÃO VESICAL DURANTE RTU-P: RELATO DE CASO E REVISÃO
DA LITERATURA
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RESSECÇÃO TRANSURETRAL DA PRÓSTATA: COMPARAÇÃO PROSPECTIVA ENTRE MONO E BIPOLAR NO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA

ATHOS CARVALHO CARDILLO*1; PEDRO HENRIQUE GREZELE1; DANIEL PRESTO
DE SOUZA1; MARCELO FRANÇA1; ALLAN PASCOAL SANTOS1; ANTÔNIO CLAUDIO CUNHA1; JUAN MIGUEL RENTERIA2

VINICIUS PIRES*; GUILHERME ATHAYDE ABIB; PEDRO HENRIQUE GREZELE;
PEDRO GELELETE MAYOLINO; ATHOS CARVALHO CARDILLO; JUAN MIGUEL
RENTERIA

1.HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.HOPSPITAL FEDERAL DE IPANEMA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Ressecção transuretral; hiperplasia prostática benigna;
complicação

HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Hiperplasia prostática benigna; ressecção transuretral; síndrome de absorção hídrica

Resumo:
A combustão intravesical durante ressecção transuretral de próstata (RTUP) é um evento extremamente raro, decorrente da mistura de gases explosivos, formados durante o procedimento, com o oxigênio atmosférico e o
calor do bisturi. Pode estar associado a lesões vesicais variadas, desde lacerações de mucosa até a ruptura vesical. Neste artigo é descrito um caso de
explosão intravesical ocorrida no Hospital Federal de Ipanema durante uma
RTU_p, que resultou em perfuração intraperitoneal de bexiga. O evento foi
prontamente identificado e corrigido por laparotomia. Apesar de raro, este
evento pode ser evitado através da adoção de procedimentos que minimizam a entrada de ar na bexiga, bem como a produção de hidrogênio.

Resumo:
Introdução/Objetivo: Várias técnicas tem sido desenvolvidas para o tratamento operatório da hiperplasia prostática nas últimas décadas, mas a
ressecção transuretral da próstata (RTUp) continua sendo o padrão para
próstatas menores. No entanto, não é desprovida de complicação sendo a
mais temida a síndrome de absorção hídrica. Para manter o padrão da RTUp,
mas eliminar o risco da síndrome, foi desenvolvida a ressecção com eletrecautério bipolar. Contudo a vantagem clínica não está clara. Este estudo
visa comparar as duas técnicas de RTUp, com eletrocautério mono e bipolar,
na experiência clínica.
Materiais e métodos: Conduzimos um estudo prospectivo entre os meses
de maio e outubro de 2012, envolvendo 38 pacientes com hiperplasia prostática benigna, divididos sequencialmente em dois grupos. Dezenove pacientes foram submetidos a RTUp com eletrocautério monopolar e irrigação
com solução sorbitol/manitol e 19 a RTUp com eletrocautério bipolar e irrigação com solução de cloreto de sódio a 0,9%. Os critérios de inclusão
para o estudo foram idade superior a 50 anos, próstata com peso estimado
ao USG superior a 30g e inferior a 70g. Foram computados para análise
o sódio sérico, o hematócrito e a hemoglobina pré e pós-RTUp, o tempo
de ressecção e eletrocoagulação, assim como a presença de complicações
pós-operatórias, notadamente a síndrome de absorção hídrica.
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FATORES RELACIONADOS COM POSITIVIDADE NA BIÓPSIA EM SÉRIE
DE PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR*1; JADER SALVIANO MACEDO2; ANDREY GARCIA ESTEVANATO2; RAFAEL EIJI SAKATA2; FERNANDO MIYADA2; FERNANDO DEL VALLE SILVA2
1.HEAB, AMERICO BRASILIENSE, SP, BRASIL; 2.HC-FMRP-USP, RIBEIRÃO
PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adenocarcinoma de próstata; biópsia transrretal; resultados

Resultados:
Δ
T ressec.
(min)

Resumo:
INTRODUÇÃO: Diversos fatores de risco e nomogramas são descritos na literatura relacionados à positividade de biópsias prostáticas. Tais estratégias
sinalizam a necessidade de critérios mais rigorosos para a indicação desse
procedimento, evitando complicações e o excesso de diagnósticos.
OBJETIVOS: Identificar fatores de risco para positividade de biópsia em série
de pacientes do Sistema Único de Saúde.
MATERIAL E MÉTODOS: Análise retrospectiva de 161 pacientes submetidos
à biópsias prostáticas guiadas por ultrassom seguindo protocolo asssistencial aprovado para o Hospital Estadual de Américo Brasiliense, realizadas no
período entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2013. As seguintes variáveis
foram analizadas: valores totais do antígeno prostático específico (PSA),
PSA livre, relação PSA livre/total, volume prostático obtido por ultrassom,
densidade de PSA, densidade da zona centro transicional, positividade do
exame digital, escore internacional de sintomas. As variáveis foram comparadas através de teste t não-pareado, entre os grupos (1) com biópsia
positiva e grupos (2) com biópsia negativa. Indices de correlação também
foram obtidos através do teste de Spearman, para ambos os testes foram
considerados como positivos os parâmetros com p<0,05.
RESULTADOS: A idade dos pacientes incluídos variou entre 43 anos e 79
anos, com média de 59 anos. Do total de 161 biópsias realizadas, 54 foram
positivas, totalizando 33,5% dos pacientes, com 19 pacientes apresentando
diagnóstico de adenocarcinoma bem diferenciado, 22 moderadamente diferenciados e 16 indiferenciados, respectivamente 11%, 13% e 9% dos pacientes biopsiados. Um total de 41 pacientes apresentaram prostatite crônica,
o que correspondeu a 25,4% das biópsias. Somente as variáveis densidade
de PSA e positividade ao toque demonstraram diferença entre os grupos.
Os pacientes com biópsia positiva correlacionaram-se negativamente com
o volume total da próstata ao ultrassom, com IC de -0,324 com p<0.01;
correlacionaram-se positivamente com o PSA, com a densidade de PSA e
com a postividade ao toque retal, com IC de 0,254; 0,411 e 0,198 respectivamente, todos com p<0,001;
DISCUSSÃO: Os resultados são condizentes com achados de literatura e
indicam a necessidade da elaboração de nomogramas específicos para a
nossa população, visando uma indicação mais precisa da biópsia prostática
em nosso meio. Análises futuras com maior número de pacientes são necessárias para esse propósito.

ΔT coag. Na+ pré-op Na+ pós-op HCT pré-op HCT pós-op
(min)
(mEq/l)
(mEq/L)
(%)
(%)

Monop.

44

13

134

130

37

36

Bipolar

40

15

132

130

35

34

Não houve síndrome de absorção hídrica após RTUp nesta série.
Não houve síndrome de absorção hídrica após RTUp nesta série.
Conclusão: Na experiência descrita não houve diferença clinicamente significativa entre as duas formas de ressecção prostática, nem em relação a
natremia, nem à capacidade de coagulação. É possível que a RTUp bipolar
deva ser preferencialmente empregada quando se deseja diminuir a absorção hídrica em casos selecionados.
____________________________________________________________________
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clínica e urodinâmico de incontinência pós prostatectomia foram comparados com trinta e quatro pacientes sem incontinência urinária pós prostatectomia e Vinte e sete homens sem cirurgia. Um transdutor de ultrassom
MHz 3.5-5 (com imagem bidimensional - 2D), foi colocada na linha média
entre o escroto e ânus. Todos foram submetidos ao exame de ultrassom
perineal seguindo critérios padronizados de acordo com as três condições
de repouso, contração e uma manobra de Valsalva. Imagens de ultrassom
foram tomadas em cada condição por dois examinadores, em dois centros
de estudos - Hospital das Clínicas (UNICAMP) e Hospital Universitário Pedro
Ernesto (UERJ). Em todos os noventa e dois pacientes, foram gravadas a
distância do púbis da uretra e o ângulo da uretra nas três condições. Nos
sessenta e cinco pacientes pós prostatectomia, foram gravados ainda o grau
de funelização e mobilidade do colo vesical.
Resultados
A ultrassonografia perineal permite visualizar a hipermobilidade da uretra
proximal, a funelização do colo da bexiga, a contração voluntária do assoalho pélvico, e os ângulos da uretra e do colo da bexiga. As diferenças mais
importantes foram observadas no grupo de pós-prostatectomia incontinência urinária grave, principalmente no grau de hipermobilidade da uretra proximal e redução da contração voluntária da musculatura do assoalho pélvico.

PIONEFROSE EM PACIENTE COM ESTENOSE DE JUP: MANEJO COM
VIDEOLAPAROSCOPIA
ANA BEATRIZ HAHN FERREIRA DE MELO*; ALINE CAMPOS DA ROCHA; CÉSAR
DE CARVALHO GARCIA; RODRIGO PEREIRA; SÉRGIO PACHECO FERREIRA DE
MELO
UNIVERSIDADE POTIGUAR - UNP, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Pionefrose; estenose de jup; videolaparoscopia
Resumo:
INTRODUÇÃO: A estenose de JUP é um estreitamento da junção entre a
pelve renal e o ureter, dificultando a passagem da urina no rim para o ureter,
gerando uma dilatação do sistema coletor renal. Na maioria das vezes a
obstrução é congênita, ocorrendo em 1 a cada 1000 recém-nascidos, sendo
mais comum no sexo masculino (3:1) e podendo ser bilateral. OBJETIVOS:
Este trabalho tem por objetivo relatar o caso de estenose de JUP com pionefrose tratada com auxilio da videolaparoscopia. MÉTODOS: Estudo retrospectivo através da análise do prontuário. RESULTADO: C.B.L., dois anos,
sexo feminino foi admitida com infecção urinária e grande pionefrose esquerda por possível estenose de JUP. No exame físico foi detectada massa
em loja renal esquerda. USG e TC mostraram acentuada hidronefrose à esquerda associada à pionefrose. Por aguardar cintilografia com DMSA, foi
realizada nefrostomia videoassistida com aspiração de 420 ml de secreção
purulenta. Internada durante treze dias com boa evolução, sem intercorrências. Retornou com exames mostrando exclusão renal, tendo sido submetida à nefrectomia também por videolaparoscopia, onde foi confirmada
grande pionefrose esquerda e realizada nefrectomia total com ureterectomia.
Internada por quatro dias e evoluiu bem. CONCLUSÃO: A técnica cirúrgica
com videolaparoscopia utilizada desde a primeira abordagem permitiu uma
melhor visualização cirúrgica e uma maior segurança durante os procedimentos operatórios. A paciente teve menor morbidade e ótima evolução,
apresentou um bom aspecto estético e devido à evolução e recuperação
rápida, permitiu o retorno às atividades normais em menor tempo do que se
tivesse sido realizada a lombotomia. Assim, acreditamos que a nefrectomia
por via laparoscópica se consolida a cada dia como procedimento padrãoouro, principalmente nesses pacientes onde quase não há parênquima renal.
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AVALIAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DE CONTINÊNCIA (ICIQ-SF), DISFUNÇÃO ERÉTIL (IIEF), SINTOMAS MICCIONAIS (BPH) E QUALIDADE
DE VIDA (WHOQOL) NOS PACIENTES SUBMETIDOS A VAPORIZAÇÃO
PROSTÁTICA A LASER KTP: RESULTADOS INICIAIS DA COORTE PROSPECTIVA.
THIAGO CAMPOS MORAES*; RENATO BARROSO MELON; MAURO POGGIALI GASPARONI JÚNIOR; OSEI AKUAMOA JÚNIOR; JOSÉ ANACLETO
DUTRA RESENDE JUNIOR; TOMÁS ACCIOLY SOUZA
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Laser; hiperplasia prostática benigna; questionários

Resumo:
Introdução
Nos últimos anos surgiram varias alternativas minimamente invasivas no
tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB) entre elas o KTP (potassium-titanyl-phosphate) tem se mostrado uma alternativa atrativa.
Objetivo
Avaliar o perfil dos pacientes submetidos à vaporização prostática com o laser KTP através dos questionários de continência (ICIQ-SF), disfunção erétil
(IIEF), sintomas miccionais (BPH) e qualidade de vida (WHOQOL).
Materiais e Métodos
Foi realizado um estudo de coorte prospectivo não controlada, avaliando
os dados dos questionários (WHOQOL, BPH, IIEF, ICIQ-SF), que foram aplicados no pré-operatório, após 1 mês e 3 meses de cirurgia. Para análise
estatística usamos o programa SPSS versão 20.0 para Windows e estatisticamente significativo um p valor < 0,05.
Resultados
Foram avaliados 31 pacientes operados num Hospital Federal do SUS, no
período de abril de 2011 até maio de 2012. Observamos respectivamente
as médias e desvios padrões do WHOQOL, no pré-op de 89,1±8,727, com
1 mês de 88,87±9,996 e com 3 meses de 90,45±8,074. O BHP pré-op foi de
8,03±3,469, após 1 mês 6,55±2,420 e após 3 meses 5,03 ±1,888. O IIEF préop foi de 5,71±4,954, após 1 mês 5,94±3,794 e após 3 meses 6,74±3,605.
O ICIQ pré-op foi de 2,45±4,138, após 1 mês 2,03±2,562, após 3 meses
1,32±1,796.
Quando comparamos os questionários no pre-op, 1 mês e 3 mês, encontramos: WHOQol pré-op - WHOQol 1m (p=0,824), WHOQol pré-op - whoq
3m (p=0,340), WHOQol 1m - whoq 3m (p=0,186), IIEF pré-op - IIEF 1m
(p=0,615), IIEF pré-op - IIEF 3m (p=0,135), IIEF 1m - IIEF 3m (p=,088),
BHP pré-op - BHP 1m (p=0,002), BHP pré-op - BHP 3 meses (p<0,001),
BHP 1m - BHP 3 meses (p<0,001), ICIQ pré-op - ICIQ 1m (p=0,277), ICIQ
pré-op - ICIQ 3m (p=0,026), ICIQ 1m - ICIQ 3m (p<0,001).
Conclusão
Não observamos diferença estatisticamente significativa entre o WHOQOL e
IIEF no pre-op, 1 mês e 3 mês. Porém observamos uma melhora estatisticamente significativa nos questionários BPH e ICIQ-SF neste mesmo período.
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ULTRASSONOGRAFIA PERINEAL BIDIMENSIONAL EM HOMENS NO PRÉ
E NO PÓS OPERATÓRIO DE PROSTATECTOMIA RADICAL
DANILO SOUZA CRUZ*1; CARLOS ARTURO LEVI D`ANCONA2; JAMAL BARACAT2; MARCO ANTÔNIO DIONISIO ALVES1; MARCELO CARTAPATTI2; RONALDO DAMIÃO1
1.UERJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; ultrassom perineal; prostatectomia
radical
Resumo:
Introdução
A Radioterapia e a prostatectomia radical constituem os principais tratamentos de cura para o câncer de próstata localizado. A cirurgia pode levar à
incontinência urinária, que mesmo nos grandes centros de referência pode
variar de 6% a 20. Entre as várias causas da incontinência urinária, a incompetência esfincteriana é uma das mais comuns.
Na busca por um melhor entendimento da incontinência urinária masculina
pós prostatectomia radical, exames de imagem se tornaram grande aliados
na avaliação pré e pós operatória. A ultrassonografia perineal se tornou um
procedimento bem estabelecido na avaliação diagnóstica da incontinência
urinária feminina, se tratando de um exame não invasivo, além de fornecer
informações adequadas sobre as estruturas anatômicas envolvidas nesta
condição, podendo ajudar na seleção de um procedimento cirúrgico adequado.
Materiais e Métodos
Este estudo clínico envolveu 92 pacientes do sexo masculino, com idade
média de 66,4 anos (variando de 47-75), que 70% deles foram submetidos
a prostatectomia radical (PR) há mais de um ano. Trinta e um homens com
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA EJACULAÇÃO RETARDADA: ESTUDO
DE CASO

GESTATIONAL DIABETES, URINARY INCONTINENCE AND QUALITY OF
LIFE AMONG PREGNANT WOMEN

FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Ejaculação retardada; psicoterapia; psicologia e sexualidade

UNESP, BOTUCATU, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Quality of life; gestational diabetes melittus; urinary incontinence

Resumo:
Ejaculação retardada é a persistente dificuldade ou incapacidade de ejacular,
apesar da presença do desejo sexual, ereção e estimulação adequada. As
causas desta disfunção podem ser orgânicas, ingestão de drogas, especialmente medicamentos com efeitos antiadrenérgico, como resultado de
intervenções cirúrgicas ou por fatores psicológicos. No que se refere à violência psicológica apresentam-se como determinantes o medo, culpa, ressentimento e passividade têm sido implicados, embora os estudos objetivos
sejam raros. A escolha do objeto sexual dos homens com ejaculação retardada tem sido relatada por vários pesquisadores. Avaliação de resultados
hoje consiste principalmente em relatos de casos ou relatórios individuais em
pequenos grupos dos pacientes tratados sem controle. Em certa medida,
apesar dos melhores resultados nos tratamentos terem sido relatados, alguns pacientes não respondem bem. Ainda não é possível de forma objetiva
observar o sucesso ou fracasso. A impressão é que essa disfunção sexual
é mais comum do que se previa e a falta de dados em breve deverá ser
sanada. Método: relato de caso. Objetivos: investigar: aspectos psicológicos
do homem com ejaculação retardada; implicações relacionais do bloqueio
ejaculatório. Resultados do relato de caso. Conclusão: foi possível concluir
que os objetivos propostos foram alcançados.

Resumo:
Introduction: To determine whether hyperglycemic disorders have any influence on urinary incontinence (UI) and lower urinary tract symptoms, as well as
to assess the impact of UI on the quality of life of incontinent pregnant women.
Methods: This cross-sectional study included pregnant women were normoglycemic (NG group) or had hyperglycemia/gestational diabetes mellitus (GDM) (HG
group) at ≥24 weeks of gestation according to GDM screening. During interviews, the Kings Health Questionnaire (KHQ) (1) was administered. This instrument, designed to evaluate quality of life among incontinent women, comprises
21 questions divided into eight domains: general health perception, IU impact,
role limitations, physical limitations, social limitations, personal relationships,
emotions, and sleep/energy. It also contains two independent subscales for the
evaluation of UI severity. Results: Of the total 102 study participants, 69 were
normoglycemic (67.6%) and 33 were hyperglycemic (32.4%). By excluding continent pregnant women, who were not asked to respond to the questionnaire, it
was observed that 37(53.6%) in NG and 20 in HG (60.6%) reported UI. Although
UI was highly prevalent, this difference in the proportion of UI occurrence did
not reach statistical significance. The HG group had the poorest KHQ scores.
However, significant differences were found in general health perception, incontinence impact, personal relationships, emotion, and sleep/energy (p<0.05). No
significant differences in lower urinary tract symptoms were observed. Conclusion: The high prevalence of UI during pregnancy and its impact on quality of
life are good arguments in favor of implementing practices that allow UI assessment, prevention and treatment during gestation in order to reduce its occurrence and negative impact on the quality of life of pregnant women, particularly
those who are hyperglycemic.
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COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS DO TRANSPLANTE RENAL NO ESTADO
DO PARÁ – RESULTADO DE 10 ANOS DE PROGRAMA
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AVULSÃO URETERAL COMPLETA EM URETERORRENOSCOPIA: CASUÍSTICA E REVISÃO DA LITERATURA.

Resumo:
INTRODUÇÃO: O transplante renal é o melhor tratamento para a influência
renal crônica. Contudo, apesar da sua elevada taxa de sucesso, está sujeito
a complicações. As complicações cirúrgicas dos transplantes renais podem
ser de natureza diversa, sendo pertinentes tanto ao doador (no caso de doador vivo) como ao receptor.
OBJETIVO:O presente estudo objetivou identificar as complicações cirúrgicas ocorridas após a realização do transplante renal nos pacientes atendidos
no Hospital Ophir Loyola, durante os anos de 2001 a 2011, relacionando
sexo, faixa etária e tipo de doador, tempo médio de diagnóstico e verificando
se houve aumento de sua incidência nos últimos cinco anos.

CARLOS BRANDT FILHO*; ROBERTO GONÇALVES DE LUCENA; MARCIO NOVAES
LIMA FERREIRA; ITALO MARCELO DO REGO NASCIMENTO; RODOLFO BRILHANTE
DE FARIAS; FABIO JOSE DA SILVA MIRANDA
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Avulsão ureteral; ureterorrenoscopia; reconstrução
Resumo:
INTRODUÇÃO: Desde que Kaufman relatou o primeiro caso de lesão ureteral
por ureterorrenoscopia rígida em 1984, diversos eventos adversos são relatados
decorrentes desse procedimento. Na verdade, a ureterorrenoscopia é a principal causa de lesão iatrogênica ureteral nas séries modernas. Sangramento,
perfuração, formação de falso trajeto no ureter e urinoma são algumas das complicações observadas. A mais temida é a avulsão ureteral, a qual geralmente
resulta em complicações pós-operatórias significativas e risco de perda da
função renal. Existem poucos relatos na literatura sobre avulsão completa do
ureter decorrente da ureterorrenoscopia. Atualmente, o Hospital Otávio de Freitas é a emergência urológica de referência do estado de Pernambuco - Brasil.
Nesse contexto, analisamos todas as ureterorrenoscopias que ocorreram entre
fevereiro de 2010 e julho de 2012. Destacamos dois casos com complicações
maiores (avulsão), nos quais foi necessária cirurgia aberta para correção. OBJETIVOS: - Avaliar todas as ureterorrenoscopias realizadas entre fevereiro de 2010
e julho de 2012 no Hospital Otávio de Freitas, com destaque para aquelas em
que ocorreu complicação maior; - Realizar revisão da literatura sobre a avulsão
ureteral do tipo “bainha”, destacando as sugestões e manobras da literatura
para evitar tal lesão. RESULTADOS: Entre fevereiro de 2010 e julho de 2012,
foram realizadas 639 ureterorrenoscopias. Dessas, duas resultaram em avulsão
ureteral completa. A reconstrução utilizada foi a associação do retalho vesical
de Boari com a bexiga psóica. CONCLUSÃO: Uma vez frente a um caso de
avulsão ureteral, várias são as opções para reconstrução do sistema urinário.
Em nossa vivência, observou-se que a associação do retalho vesical de Boari
com a bexiga psóica é uma alternativa interessante para correção de lesões em
grande extensão de ureter.

MÉTODO: O estudo foi realizado através de consulta a 262 prontuários,
com protocolo de pesquisa construído com base nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Nefrologia e Urologia com dados referentes à idade, sexo,
tipo de doador (vivo ou cadáver), à data do transplante renal, presença ou
ausência de complicação cirúrgica após o transplante, ao tipo e à data do
diagnóstico.
RESULTADO: Os resultados encontrados mostraram incidência de complicações de 26%, sendo 29% hemtoma de loja renal, 17% fístula urinária,
13% deiscência de ferida operatória, 9% estenose de artéria renal e 7% obstrução urinária, dentre as mais frequentes. Dos pacientes que apresentaram
complicações, 62% eram do sexo masculino, 58% receberam rim de doador
cadáver e faixa etária mais acometida do de 31 a 45 anos. A média de tempo
entre o transplante e o diagnóstico da complicação foi de 113,5 dias e 52%
das complicações ocorreram nos últimos cinco anos.
CONCLUSÃO: A incidência de complicações pós-transplante renal no Hospital Ophir Loyola é 26%; as mais frequentes são hematoma de loja renal,
fístula urinária e deiscência de ferida operatória; os fatores sexo, idade e
tipo de doador não apresentam relação estatisticamente significativa com a
ocorrência de complicações; a média de dias para o diagnótico é de 113,5 e
não houve aumento nem redução estatisticamente significativa da incidência
de aumento de complicações nos últimos cinco anos analisados.
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physical therapy short-term treatment for UI. Methods: A clinical trial involving 72 women with UI received an eight-session physical therapy treatment
based on pelvic floor electrical stimulation (PFES), pelvic floor muscle training
(PFMT) and behavioral training. QoL was evaluated by using the International
Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF) before and
after treatment. The Wilcoxon signed rank test was applied to compare the
ICIQ-SF scores. The relative changes were calculated by dividing the differences by the initial score. A positive result meant improvements, while a negative result meant an aggravation of the symptoms. McNemar’s Chi-squared
test was to compare the questions related to the types, possible causes or
situations related UI, p<0.05. Results: There was a significant reduction in
the frequency (p<0.03), amount (p<0.04) and impact (p<0.001) of the UI on
QoL. The total score decreased from 14.6 (±4.2) to 7.2 (±4.5) (p<0.001). All
questions regarding the types, possible causes or situations related to UI, had
significantly decreased. Also, 15 women referred the “never leak urine” condition (p<0.001) after treatment. Conclusion: A short-term physical therapy
treatment based on PFES, PFMT and behavioral modifications reduced the
frequency, amount and impact of UI and therefore improvement in QoL. Fonte
de financiamento: FAPITEC e POSGRAP. Conflito de interesse: nenhum.

A GEOGRAFIA DO CÂNCER DE PRÓSTATA DO ESTADO DO PARÁ,
CARACTERÍSTICAS ENDÊMICAS NA AMAZÔNIA
JOSE RICARDO TUMA DA PONTE*; SIDNEY ANTONIO CRUZ; WILSON
CORREA LEÃO; LECILDO LIRA BATISTA; BERNARDO NASSER SEFER;
ELADIO BOSCO DORAZIO DE SOUZA; EDINEY HOUAT DE SOUZA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA, BELÉM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Geografia; cancer; prostata
Resumo:
INTRODUÇÃO: O câncer de próstata encontra se entre as principais
neoplasias, acarretando elevados índices de mortalidade na população
masculina mundial.
OBJETIVO: Fazer uma avaliação da distribuição geográfica do câncer de
próstata no estado do Pará, revelando os locais com maior e menor incidência dessa neoplasia, com objetivo de servir como base de estudos
epidemiológicos futuros, sobretudo quanto a prevalência e detecção de
fatores de risco.
MÉTODO: Foi realizado o estudo por meio de revisão de prontuários de
pacientes registrados no hospital Ophir Loyola com diagnóstico de câncer de próstata, de fevereiro de 2006 a abril de 2011.
RESULTADO: Temos a seguinte distribuição dos 998 pacientes,
756(75,75%) oriundos da região metropolitana de Belém, onde encontramos uma incidência de 75,29 por 100.000 habitantes do sexo masculino;
120(12%) pacientes oriundos a região do nordeste paraense, com uma
incidência de 18,19 por 100.000 homens; Da região sudeste encontramos
63(6,3%) pacientes e uma incidência de 13,96 por 100.000; da região do
baixo amazonas encontramos 24(2,4%) pacientes com incidência de 8,88
por 100.000; da região do Marajó 19(1,9%) pacientes com incidência de
17,47 por 100.000 e por fim da região sudoeste paraense encontramos
16(1,6%) pacientes, e uma incidência de 10,66 por 100.000 habitantes do
sexo masculino.
CONCLUSÃO: Concluímos que um maior número de atendimentos e
por tanto uma maior incidência de câncer de próstata é evidenciado na
região metropolitana de Belém, possivelmente pelo melhor acesso ao atendimento terciário, urbanização e estilo de vida, em relação as demais
regiões.
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VAGINAL ECOSYSTEM IN WOMEN SUBMITTED TO INTRAVAGINAL
ELECTRIC STIMULATION FOR THE TREATMENT OF URINARY INCONTINENCE.
MARIANA TIROLLI RETT*1; HENRIQUE BERGAMASCO HENRIQUE DIAS BERGAMASCO2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU, SE, BRASIL; 2.MÉDICO UROLOGISTA, ARACAJU, SE, BRASIL.
Palavras-chave: Urinary incontinence; bacterial vaginosis ; physical therapy
Resumo:
INTRODUCTION: The management of urinary incontinence (UI) can include
the intravaginal electric stimulation (IVES). It is have provided satisfactory improvement of UI and IVES promotes a direct stimulation in the vaginal epithelium. It could theoretically interfere with the cellular response and therefore in
vaginal ecosystem. OBJECTIVE: To evaluate the vaginal ecosystem of women with urinary incontinence (UI) treated by intravaginal electrical stimulation
(IVES). STUDY DESIGN: A prospective study enrolled 67 women submitted
to 8 sessions of IVES. Vaginal content was analyzed by optic microscopy and
vaginal smear stained by Gram technique. The vaginal microflora, intensity of
the inflammatory process, vaginal pH and the presence of bacterial vaginosis (BV) and/or vaginal candidiasis (VC) was evaluated before and after IVES.
RESULTS: Before IVES, 43 women had normal vaginal microflora, 24 intermediate and no case of BV or VC. After IVES, 51 (76.1%, 95% CI 65.9-86.3)
women presented unaltered vaginal microflora, 9 (13.4%, 95% CI 5.3-21.6)
showed alteration from normal to intermediate or BV and 7 (10.4%, 95% CI
3.1-17.8) changed from intermediate to normal. There were 4 cases of BV. It
was unchanged in 58 (86.6%, 95% CI 78.4-94.7) cases, 5 (7.5%, 95% CI 1.213.8) were changed to mild/moderate or severe inflammation and in another 4
(6.0%, 95% CI 0.3-11.6), the change was mild/moderate or severe to absent,
showed no significant changes. There were no significant differences in pH
values. CONCLUSION: There were no significant changes in vaginal ecosystem and 4 cases of BV were identified. Fonte de financiamento: FAPESP
57913-4. Conflito de interesse: nenhum.
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SHORT-TERM PHYSICAL THERAPY TREATMENT FOR FEMALE URINARY INCONTINENCE: A QUALITY OF LIFE EVALUATION
MARIANA TIROLLI RETT*1; HENRIQUE BERGAMASCO HENRIQUE DIAS BERGAMASCO2; ANDREZA CARVALHO RABELO MENDONÇA1; JOSIMARI MELO
DESANTANA1
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, ARACAJU, SE, BRASIL;
2.MÉDICO UROLOGISTA, ARACAJU, SE, BRASIL.
Palavras-chave: Urinary incontinence; quality of life; physical therapy
Resumo:
Introduction: Urinary incontinence (UI) is a widespread health condition and
in some situations the conservative management including physical therapy
has been recommended as the first-line of treatment. Objective: The aim
of this study was to compare women’s quality of life (QoL) before and after
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extent of extraprostatic extension and positive surgical margins.
Materials and Methods: The needle biopsies and the correspondent surgical
specimens were analyzed from 400 patients. Time to recurrence was analyzed with the Kaplan-Meier curves and risk of shorter time to recurrence using Cox univariate and multivariate analysis.
Results: Except for age, race, maximum percentage of cancer per core, and
number of cores with cancer, all other variables studied were significantly
predictive of time to biochemical recurrence using the Kaplan-Meier curves.
In univariate analysis, except for focal extraprostatic extension, age, race, focal positive surgical margins, and maximum extent and percentage of cancer
per core, all other variables were significantly predictive of shorter time to
recurrence. On multivariate analysis, diffuse positive surgical margins and
preoperative PSA were independent predictors.
Conclusions: Young patients and non-whites were not significantly associated with time to biochemical recurrence. The time consuming tumor extent
evaluation in surgical specimens seems not to add additional information
to other well established predictive findings. The higher predictive value of
Gleason score 4+3=7 vs 3+4=7, disclosed the importance of grade 4 as the
predominant pattern. Extent and not simply presence or absent extraprostatic extension should be informed. Most tumor extent evaluations on needle
biopsies are predictive of time to biochemical recurrence; however, maximum
percentage of cancer in all cores was the strongest predictor.
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ROTURA DE AORTA APÓS LITOTRIPSIA EXTRA-CORPÓREA: RELATO DE
CASO E REVISÃO DA LITERATURA.
RAFAEL MIRANDA SILVESTRE*; CARLOS HIROKATSU WATANABE SILVA; JOSE RICARDO SILVINO; FABIO VICENTINI; CLÁUDIO BOVOLENTA MURTA; JOAQUIM DE
ALMEIDA CLARO
HOSPITAL BRIGADEIRO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Litotripsia extra-corpórea; aneurisma de aorta; complicação
vascular
Resumo:
Introdução: O tratamento com litotripsia extra-corpórea (LECO) representa importante modalidade de tratamento de cálculos renais ureterais na urologia,
sendo considerado procedimento de baixo risco. Contudo, eventualmente são
relatadas complicações maiores relacionadas a lesão renal e de estruturas adjacentes.
Objetivo: Relato de caso de rotura de aorta abdominal após LECO tratada por
via endovascular. Revisão da literatura a respeito de complicações vasculares
pós-LECO e tratamento.
Métodos/ Relato de Caso: paciente masculino, 57 anos. Comorbidades: hepatite por vírus C e gota. Antecedente de nefrolitíase bilateral diagnosticado há 02
anos com crises de cólica ureteral e eliminação de cálculos. Sem episódios de
pielonefrite. Submetido a 2 sessões de LECO em outro serviço com fragmentação parcial de cálculos. Encaminhado com cálculos bilaterais múltiplos, maior
de 5mm em região de pelve renal esquerda. Indicada LECO esquerda: sessão
em setembro de 2012 com 2000 pulsos e 11Kv, interrompida por queixa de dor
lombar esquerda intensa – melhora com analgesia. Um dia após, retorno ao
SPA com tontura, náuseas, dor lombar esquerda contínua, intensa, piora progressiva. Descorado 3+/4+, desidratado 2+/4+, Fc:110bpm, PA:150x90mmHg.
Abd: flácido, doloroso em flanco esquerdo, presença abaulamento pulsátil
em hipocôndrio esquerdo. Hb: 8,4mg/dl; Cr:0,9. TC de abdome e pelve com
contraste: extravasamento de contraste durante fase arterial 3,8cm abaixo da
emergência das artérias renais e 3cm acima da bifurcação da aorta. Nesta
região, diâmetro da aorta de 3,5cm (ectasia) com ateromatose. Hematoma
desde a crura diafragmática até músculo psoas ao nível da bifurcação aórtica
(18x8x7,5cm) deslocando anteriormente estruturas do retroperitônio. Realizada
reposição volêmica, transfusão de 4CH e tratamento endovascular. Implante de
endoprótese de 18x60mm com sucesso, punção de acesso em região femural
esquerda. Alta no 6º dia pós-operatório. Seguimento de 1 mês, paciente assintomático.
Resultados: encontramos na literatura 23 casos de LECO em pacientes com
aneurisma de aorta abdominal. 8 destes casos apresentaram ruptura após
LECO, um deles tratado de maneira bem sucedida com endoprótese vascular.
Conclusão: é controversa a indicação de LECO em pacientes com diagnóstico prévio de aneurisma de aorta. O tratamento endovascular apresenta
menor morbidade e elevada taxa de sucesso em casos selecionados. O
tratamento do aneurisma antes da LECO pode reduzir o risco de rotura.
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DISFUNÇÃO ERÉTIL (DE): UM OLHAR MULTIFATORIAL
GISELA GOLDWASSER*; SARAH REIS CINTRA; RONALDO DAMIÃO; MARIA JOSE
DA SILVA; NATALIA DA CUNHA MACHADO; CAROLINA PIMENTEL MACHADO
CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM – POLICLÍNICA PIQUET
CARNEIRO, RJ, RJ, BRASIL
Palavras-chave: Saúde do homem; gênero; disfunção sexual
Resumo:
Introdução: A partir da publicação da Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Homem em novembro de 2008, a DE pode ser oficialmente reconhecida como questão de Saúde Pública. A complexidade da saúde de um
homem demanda um olhar multifatorial em relação a sua qualidade de vida
de acordo com o estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
quando indica o bem estar biopsicossocial como indicativo de saúde.Objetivos: Percebendo a relevância do tema pretende-se investigar a percepção
dos homens em sofrimento de DE em relação aos aspectos psicossociais e
culturais.Métodos: Este estudo ocorreu a partir do levantamento dos atendimentos psicoterápicos de pacientes com diagnóstico de DE e que foram
encaminhados ao serviço de psicologia, no Centro de Atenção à Saúde do
Homem da Policlínica Piquet Carneiro no ano de 2012. Foi feita uma análise
bibliográfica do conceito de DE presente na literatura e posteriormente a
correlação deste tema com os dados colhidos ao longo das consultas. Desta
forma foi possível observar o aspecto psicológico influenciado pela questão
da relação entre sexualidade e cultura, na qual aparecem construções e distorções dos conceitos do que é ser Homem.Resultados: Foram identificadas que grande parte dos pacientes possuem pensamentos fantasiosos e
associam a DE: à religião, à educação sexual e à questão da identidade
masculina, como: “se não houver penetração, ela vai começar a achar que
eu não sou mais homem”, “homem que é homem não pode falhar”, “minha
parceira diz que meu pênis pode machucar”, “autoerotismo é pecado, vou
ser castigado”, “Se Deus quer assim, melhor me conformar”, “eu fora de
casa não sou assim, o problema é com ela”, “voltou tudo graças ao remédio
milagroso que o doutor passou”. A partir da percepção desses fatores foi
possível questionar o quanto essas crenças poderiam afetar diretamente a
qualidade de vida desses homens.Conclusão: Os estereótipos de gênero,
enraizados há séculos em nossa cultura patriarcal, potencializam práticas
baseadas em crenças e valores do que é ser masculino.A importância da
psicologia inserida na saúde do homem dando suporte as demais especialidades de forma a oferecer um atendimento integral respeitando a definição
de saúde proposta pela OMS.
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CONTROVERSIAL CLINICOPATHOLOGIC PREDICTORS OF BIOCHEMICAL RECURRENCE AFTER RADICAL PROSTATECTOMY: A STUDY FROM
A LATIN AMERICAN (BRAZILIAN) INSTITUTION.
MARCELO R. NORONHA*; MAISA M.Q. QUINTAL; LUIS ALBERTO MAGNA; LEONARDO OLIVEIRA REIS; ATHANASE BILLIS; LUCIANA R. MEIRELLES
UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Biochemical recurrence; prostatic neoplasms; prostatectomy
Resumo:
Purpose: To analyze controversial clinicopathologic predictors of biochemical recurrence after surgery: age, race, tumor extent on surgical specimen,
tumor extent on needle biopsy, Gleason score 3+4 vs 4+3, and amount of
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constatando a perda ou recuperação do enxerto, após tentativa de correção de tal complicação. Métodos: Foram analisados, retrospectivamente,
199 prontuários e fichas de acompanhamento ambulatorial de pacientes
submetidos a transplante renal no HUWC no período de janeiro de 2009
a julho de 2011. O diagnóstico da complicação foi confirmado através de
ultrassonografia Doppler do enxerto e arteriografia, sendo os pacientes submetidos a intervenção cirúrgica. Resultados: A frequência de estenose da
artéria renal na população em estudo mostrou-se presente em 6pacientes
(3,01%). Dentre estes, um (16,7%) apresentou trombose de artéria renal associada. Houve recuperação do enxerto em 100% dos pacientes após correção da estenose por angioplastia com colocação de stent. A trombose
da artéria renal ocorreu em 3(1,50%) dos transplantados analisados, sendo
2(1,00%) os que apresentaram exclusivamente trombose arterial e 1(0,50%)
o que houve simultaneidade com estenose arterial. A frequência de trombose de veia renal correspondeu a 0,50% dos casos. Todos os pacientes
que evoluíram exclusivamente com trombose nos vasos renais perderam o
enxerto. Conclusão: Complicações vasculares em pós-transplantados renais
podem levar à perda do enxerto caso não haja sucesso na tentativa de correção cirúrgica. Nossa casuística confirmou a estenose da artéria renal como
principal complicação vascular, obtendo alta taxa de êxito após angioplastia
com colocação de stent. Tromboses de artérias renais são menos comuns,
porém com desfecho mais trágico.

ANÁLISE DE MÉDIO PRAZO DE PACIENTES COM TUMOR DE TESTÍCULO TRATADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
ARTHUR S. PINHEIRO*; EDUARDO ANDRADE DIAS COUTINHO DE SOUZA; PAULO ROBERTO SALUSTIANO DE CARVALHO; RUI TEÓFILO FIGUEIREDO; RAFAEL
A. S. PINTO; VICTOR LOURENÇO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Testículo; neoplasia; orquiectomia
Resumo:
INTRODUÇÃO: O Câncer de Testículo representa cerca de 1% dos tumores
malignos do sexo masculino. Embora raro, é o tumor maligno mais freqüente
na população entre 15 e 35 anos. Atualmente a sobrevida a longo prazo
está próxima a 100% em estágios iniciais, porém o tratamento pode apresentar grande impacto na qualidade de vida desses pacientes. A forma de
tratamento inicial, através da orquiectomia radical, em geral é acompanhada
por quimioterapia ou radioterapia adjuvante. O status clínico do paciente e
a adesão ao tratamento são fundamentais para o sucesso do tratamento.
OBJETIVO: Avaliar a morbi-mortalidade dos pacientes com câncer de testículo submetidos a tratamento no Hospital Universitário Pedro Ernesto
(HUPE) a partir de 2007.
MÉTODO: Foi realizada uma análise retrospectiva de 24 pacientes submetidos à orquiectomia radical para Câncer de Testículo no HUPE, no período
de 2007 a 2013. Os pacientes foram avaliados em relação a sobrevida, estadiamento, tipo histológico, idade do diagnóstico, lateralidade e tipo de tratamento complementar.
RESULTADOS: A média de idade foi de 31,62 anos (variando de 17 a 58). O
Follow up médio foi de 2,92 anos e a incidência média de 3,42 casos/ano
(variando de 2 a 5). A sobrevida global foi de 87,5% e câncer-específica de
91,66%. Todos os óbitos decorrentes do câncer ocorreram em pacientes
M1 ao diagnóstico. Houve 1 óbito decorrente de neutropenia grave pós quimioterapia. Em relação a cor de pele 29,16% se auto-declararam brancos,
62,50% pardos e 8,33% negros. Seminoma foi o tipo histológico encontrado
em 62,5% dos casos, Carcinoma embrionário em 37,5%, Tumor do saco
vitelínico em 12,5%, Teratoma Maduro 12,5% e Teratoma Imaturo 8,3%. O
tumor foi mais freqüente a esquerda (58,33%) e 2 casos bilaterais (8,33%),
sendo 1 sincrônico e outro metacrônico. Quimioterapia adjuvante foi realizada em 64% dos pacientes, radioterapia em 16,66%, orquiectomia isolada
em 25% e Linfadenectomia em 8,33%. O principal sinal clínico que motivou
a procura de atendimento médico foi o aumento do volume testicular (37,5%)
seguido de dor (29,16%).
CONCLUSÃO: O tratamento multi-modal quando realizado confere uma elevada sobrevida global e câncer-específica. A presença de metástase no
momento do diagnóstico é um importante fator de pior prognóstico. A elevada incidência de tumor bilateral deve sempre ser um fator a se considerar
na pesquisa de tumor contra-lateral, principalmente em pacientes com fator
de risco.
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NOCTÚRIA É O SINTOMA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR COM MAIOR
IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA EM HOMENS DA COMUNIDADE
EDUARDO DE PAULA MIRANDA*1; CRISTIANO MENDES GOMES1; FÁBIO CÉSAR
MIRANDA TORRICELLI1; JOSE BESSA JUNIOR2; HOMERO BRUSCHINI1; MIGUEL
SROUGI1
1.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA, CE, BRASIL.
Palavras-chave: Noctúria; sintomas do trato urinário inferior; qualidade de vida
Resumo:
Introdução: Os sintomas do trato urinário inferior (LUTS) são prevalentes
em homens idosos e impactam negativamente na qualidade de vida (QoL).
LUTS incluem uma série de sintomas, tais como sensação de esvaziamento
incompleto, frequência, intermitência, urgência, jato fraco, disúria e noctúria,
mas o impacto específico de cada um desses em homens da comunidade
ainda não foi bem estudado.
Objetivo: Estudar o impacto específico de cada um dos sintomas do trato
urinário inferior na QoL de homens da comunidade.
Métodos: Homens com mais de 50 anos foram randomicamente selecionados de uma grande capital do Brasil (Ceará). Os critérios de exclusão foram:
tratamento prévio para hiperplasia prostática, história de prostectomia radical, doenças crônicas descompensadas ou doenças agudas, alcoolismo,
uso de drogas e presença de doenças psiquiátricas ou neurológicas. Dentre
624 homens que foram entrevistados, 373 foram elegíveis e participaram do
estudo. Todos os participantes completaram o International Prostate Symptom Score (IPSS), o qual inclui sete questões graduadas de 0 a 5 abordando
cada específico sintoma do trato urinário inferior e uma questão em relação
a QoL. Utilizamos o teste de correlação de Pearson para acessar o impacto
de cada específico sintoma na questão de QoL.
Resultados: Noctúria (58.9%) foi o sintoma mais prevalente, seguido por
frequência (35.9%), jato fraco, esvaziamento incompleto, intermitência,
urgência e disúria. A pontuação média de cada sintoma foi 0.9 ± 1.4 para
esvaziamento incompleto, 1.0 ± 1.5 para frequência, 0.9 ± 1.3 para intermitência, 0.8 ± 1.3 para urgência, 0.8 ± 1.3 para urgência, 1.0 ± 1.5 para jato
fraco, 0.5 ± 1.0 para disúria e 2.0 ± 1.6 para noctúria. Noctúria e frequência
foram os únicos sintomas associados com uma pior QoL, sendo que a noctúria apresentou um correlação mais forte.
Conclusão: Noctúria afeta metade dos homens da comunidade com mais
de 50 anos de idade e é o sintoma do trato urinário inferior com o impacto
mais negativo na QoL.
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COMPLICAÇÕES VASCULARES NO PÓS-TRANSPLANTE RENAL
JOÃO BATISTA GADELHA CERQUEIRA*; SALENA SILVA SOUSA; RAFAL JORGE
ALVES DE ALCÂNTARA; DIEGO TOMAZ TELES PEIXOTO; DJALMA RIBEIRO COSTA; LÚCIO FLÁVIO GONZAGA-SILVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA, CE, BRASIL.
Palavras-chave: Transplante renal; complicação vascular; estenose
Resumo:
Introdução: Os primeiros transplantes renais datam do século XX, mostrando-se como um tratamento eficaz para pacientes com insuficiência renal
crônica. Houve evolução da técnica cirúrgica, contudo algumas ainda existem complicações, estando as vasculares entre as principais. Objetivos:
Verificar a incidência de complicações vasculares em pacientes submetidos
a transplante renal no período do estudo. Avaliar a evolução do paciente,
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fecting quality of life. This study aimed to assess current urinary function
among elderly women in Brazil.
Methods: Postal survey conducted among female Brazilian elderly (> 60
years) to collect information regarding urinary function, utilizing the modified “American Urological Association Symptom Score” – AUA.
Results: In this cross sectional study, 1791 women were included, mean
(SD, range) age 70.1 (7.7, 60-99) years.
AUA score was 0 (none), 1 (infrequent), 2 (< half), 3 (half the time), 4 (> half)
and 5 (always), respectively:

POSTER LIVRE

NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA EM PACIENTES COM RIM ÚNICO:
ESTUDANDO OS FATORES QUE INFLUENCIAM O SANGRAMENTO INTRA-OPERATORÓRIO
FÁBIO CÉSAR MIRANDA TORRICELLI*; EDUARDO MAZZUCCHI; GIOVANNI SCALA MARCHINI; FABIO VICENTINI; ALEXANDRE DANILOVIC; MIGUEL SROUGI
HOSPITAL DA CLÍNICAS DA FMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: hemorragia; litotripsia; cálculo urinário

• Incomplete empting: 62.37%, 20.04%, 4.30%, 3.18%, 5.70%, 4.41%.
• Frequency: 32.30%, 33.07%, 7.27%, 6.83%, 13.21%, 7.33%.
• Intermittency: 69.83%, 17.95%, 3.53%, 2.24%, 4.21%, 2.24%.
• Urgency: 36.29%, 37.01%, 7.25%, 6.14%, 8.62%, 4.70%.
• Weak stream: 54.59%, 26.50%, 4.93%, 4.81%, 6.68%, 2.49%.
• Straining: 81.28%, 12.46%, 1.84%, 1.34%, 2.12%, 0.95%
• Nocturia: 14.89%, 40.43%, 19.47%, 15.50%, 4.74%, 4.96%
Conclusions: The adjustment of AUA score for women should be better
explored in the future. Utilizing the validated and reproducible AUA score
questionnaire, this study pioneering shows Brazilian elderly female urinary
function, important for public health actions.

Resumo:
Introdução: A nefrolitotripsia percutânea (NLPC) apresenta um maior risco de
sangramento intra-operatório quando realizada em pacientes com rim único
quando comparada a pacientes com ambos os rins.
Objetivo: Estudar potenciais fatores que possam influenciar o maior sangramento em pacientes com rim único submetidos a NLPC.
Métodos: Retrospectivamente revisamos nosso banco de dados a procura
de pacientes com rim único submetidos a NLPC entre janeiro de 2005 e
janeiro de 2012. Vinte pacientes foram divididos em dois grupos: grupo 1
(n = 8), composto por pacientes que apresentaram qualquer sinal de sangramento significativo durante a NLPC (taquicardia - > 130 batimentos/min,
hipotensão severa - < 100 x 60 mmHg, ou sangramento que demandou interrupção do procedimento); grupo 2 (n = 12), composto por pacientes sem nenhum destes sinais. Os dados pré-operatórios analisados incluíram: idade,
sexo, índice de massa corpórea, classificação das Sociedade Americana
de Anestesiologistas (ASA), causa do rim único, lateralidade, função renal,
massa de cálculo, espessura do córtex renal e tempo entre a perda do rim
(se presente) e a NLPC. Os dados intra-operatórios incluíram o decúbito do
paciente, número de punções, sangramento estimado, taxa de transfusão
e tempo operatório. Em relação ao período pós-operatório, os pacientes
foram comparados em termos de taxa de complicação, taxa livre de cálculo
e tempo de internação hospitalar.
Resultados: Os pacientes no grupo 1 tiveram maior queda do nível de hemoglobina (3.9 ± 1.0 vs. 1.7 ± 0.7 mg/dL; p<0.001), o que se traduziu numa
maior taxa de transfusão (p<0.001). O tempo operatório foi o único fator
significantemente associado ao sangramento intra-operatório, sendo maior
no grupo 1 (157.5 ± 41.6 vs. 124.1 ± 17.8 minutes; p=0.04). A taxa de livre de
cálculo foi similar em ambos os grupos, entretanto os pacientes no grupo 1
tiveram maior taxa de complicação (p=0.002) e maior tempo de internação
hospitalar (p=0.002).
Conclusão: Tempo operatório mais longo está associado a um sangramento
intra-operatório maior em pacientes com rim único submetidos a NLPC.
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LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS AMONG BRAZILIAN ELDERLY
MEN: AN AUA-IPSS SURVEY
KHALED AHMED TAHA NETO*1; LEONARDO OLIVEIRA REIS2; FABIANO ANDRE SIMOES3; LISIAS CASTILHO4; FLAVIO TRIGO ROCHA1
1.USP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.UNICAMP E PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL; 3.HMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 4.RADIUM, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Male; ipss; voiding
Resumo:
Introduction: Lower urinary tract symptoms (LUTS) among Brazilian elderly men are under-recognized and under-diagnosed, negatively affecting
quality of life. This study aimed to assess current urinary function among
elderly men in Brazil.
Methods: Postal survey conducted among male Brazilian elderly (> 60
years) to collect information regarding urinary function, utilizing the
American Urological Association (AUA) “International Prostatic Symptoms
Score” – IPSS.
Results: In this cross-sectional study, 1536 Brazilian elderly men were
included and the mean (SD, range) age was 69.8 years (7.2, 60-95). IPSS
was 0 (none), 1 (infrequent), 2 (< half), 3 (half the time), 4 (> half) and 5
(always), respectively as follows:
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A CROSS-SECTIONAL SURVEY OF LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS AMONG BRAZILIAN ELDERLY WOMEN

• Incomplete empting: 56.32%, 23.05%, 5.92%, 3.58%, 7.36%, 3.78%.
• Frequency: 35.54%, 35.22%, 8.06%, 5.46%, 11.11%, 4.61%.
• Intermittency: 60.13%, 21.44%, 6.27%, 3.92%, 6.21%, 2.03%.
• Urgency: 36.29%, 37.01%, 7.25%, 6.14%, 8.62%, 4.70%.
• Weak stream: 44.75%, 28.22%, 7.61%, 5.77%, 9.78%, 3.87%.
• Straining: 68.01%, 19.61%, 3.65%, 3.30%, 3.97%, 1.76%
• Nocturia: 13.31%, 36.49%, 21.17%, 18.25%, 6.10%, 4.68%
Conclusions: This study pioneering shows Brazilian elderly male urinary
function utilizing the validated and reproducible IPSS questionnaire, important for public health actions.

KHALED AHMED TAHA NETO*1; LEONARDO OLIVEIRA REIS2; FABIANO ANDRE
SIMOES3; LISIAS CASTILHO4; FLAVIO TRIGO ROCHA1
1.USP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.UNICAMP E PUCCAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL; 3.HMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 4.RADIUM, CAMPINAS,
SP, BRASIL.
Palavras-chave: Luts; female; transversal study
Resumo:
Introduction: Lower urinary tract symptoms (LUTS) among Brazilian elderly women are under-recognized and under-diagnosed, negatively af-
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borracha. A análise estatística foi realizada utilizando-qui-quadrado Fisher e
testes com SPSS v13.
Resultados: Os pacientes no grupo 2 apresentaram incidência significativamente maior de disúria como um sintoma (p = 0,001). Os pacientes do grupo 2
tiveram uma maior incidência de doença T1 no momento do diagnóstico (36%
vs 18%), embora sem significância estatística (p = 0,059). Não houve diferença
entre outras variáveis entre os grupos 1 e 2, como a taxa de recorrência (21%
vs 22%), três ou mais lesões (22% vs 19%), ou grau. Além disso, outros sintomas apresentados (hematúria, retenção urinária, frequência e urgência) tiveram
resultados semelhantes entre os dois grupos.
Conclusão: Sintomas urinários irritativos são mais frequentemente encontrados entre os pacientes com câncer de bexiga que estão expostos a agentes
cancerígenos devido às atividades profissionais do que aqueles sem profissão
de risco. Portanto, a presença de sintomas pode ajudar no diagnóstico inicial
de neoplasia de bexiga em pacientes com história de exposição ocupacional.

PERFIL DE CONHECIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM HOSPITAL NAVAL TERCIÁRIO DO RIO DE JANEIRO SOBRE NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA E SEU TRATAMENTO
ARTHUR VINICIUS DE ANDRADE CESAR*; CLÁUDIO WILLIAM ALVES PEREIRA;
IGOR NUNES DA SILVA; VALMIR SANTOS SILVA
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; tratamento; preferência
Resumo:
Introdução: O Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), único hospital terciário da
Marinha no Brasil, atendendo pacientes de todas as complexidades em seu
ambulatório e dando suporte aos hospitais e ambulatórios satélites pelo país,
apresenta grande demanda de pacientes com diagnóstico de adenocarcinoma
de próstata.
Objetivo: Avaliar o conhecimento do público assistido pelo HNMD com relação
à próstata, o diagnóstico e tratamento de sua neoplasia maligna, neste momento que o hospital está prestes a receber o “Da Vinci”, equipamento utilizado
para cirurgias robótico-assistidas
Métodos: Foram distribuídos questionários a todos pacientes maiores de idade
e do sexo masculino atendidos nos meses de maio e junho de 2013, abrangendo vários aspectos do câncer de próstata, desde o conhecimento da glândula propriamente dita, passando pelo rastreio, tratamento, até suas possíveis
complicações. Avaliamos a preferência de tratamento de cada indivíduo, caso
ele fosse acometido por esta doença, e o motivo de cada escolha.
Resultados: Foram respondidos 377 questionários. Nosso público tinha, na
maioria, nível médio (62,3%), renda familiar de 5 a 10 salários mínimos (43,2%)
e idade superior a 70 anos (42,7%). Dezenove por cento já trataram ou estão
em tratamento de câncer de próstata. Das formas de tratamento do câncer
de próstata disponíveis atualmente, os pacientes preferiram a prostatectomia
radical videolaparoscópica (15%) seguida pela cirurgia aberta (13%) com a
justificativa de considerar este método mais seguro (18%) e mais moderno
(12,4%). Constatamos ainda, que a maioria dos pacientes não tinha uma opinião formada acerca da forma de tratamento a que gostariam de ser submetidos
e, por conseguinte, o motivo desta escolha (25,7%) (tabela 1). Somente 3%
conhecem a prostatectomia robótica e a mesma porcentagem escolheu este
método como tratamento.
Conclusões: Os pacientes do ambulatório do HNMD preferem a prostatectomia
radical videolaparoscópica, pois a consideram moderna e segura. Poucos pacientes conhecem a terapia robótica.
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PARÂMETROS TOMOGRÁFICOS DE SUCESSO NO TRATAMENTO DE CÁLCULOS URINÁRIOS EM UMA ÚNICA SESSÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA
VICTOR SILVESTRE SOARES FANNI*1; JOSÉ ANTÔNIO DOMINGOS CIANCIARULO
LONGO2; OMAR FARHAT2; MARCELO WASSANO IWAMOTO1; SIDNEY GLINA1
1.HOSPITAL IPIRANGA, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Litíase urinária; tomografia; litrotrpsia extra-corpórea
Resumo:
Introdução: A Litotripsia Extra-corpórea por Ondas de Choque (LECO) é considerada um método seguro, pouco invasivo e de baixa incidência de complicações. Porém apresenta inconvenientes, como a necessidade de reaplicações e o risco de procedimentos complementares para eliminação completa
ou fragmentação satisfatória dos cálculos. Por isso é impressindível uma boa
seleção de casos para a utilização deste tratamento para obtermos uma relação custo x benefício favorável.
A Tomografia (TC) sem contraste é o melhor método para o diagnóstico da
litíase urinária com capacidade de fornecer parâmetros preditivos de sucesso
para o tratamento com a LECO, considerando para isto alguns dados do cálculo a ser tratado, como tamanho, localização, densidade (em Unidades Hounsfield-UH) e a disitância pele-cálculo.
Objetivo: Avaliar a confiabilidade destes parâmetros, através da análise dos
resultados obtidos pelo serviço de litotripsia do Hospital Albert Eisntein, São
Paulo – Brasil, de indivíduos que tiveram indicação de LECO para o tratamento
de cálculos urinários diagnosticados por TC sem contraste.
Metodologia: Análise retrospectiva de casos em que a TC sem contraste foi realizada para o diagnóstico e repetida para a análise do resultado, num período
máximo de 3 meses. Todos os indivíduos analisados submeteram-se a uma
única sessão de litotripsia. Para avaliação do resultado consideramos 3 posibilidades:
- Sucesso - Resolução completa com eliminação do cálculo ou com fragamentos de 3 milímetros (mm) ou menor.
- Sucesso Parcial - Fragmentos resultantes maior que 3mm.
- Insucesso - Ausência de fragmentação dos cálculos.
Resultado: Ao todo foram selecionados 63 indivíduos. Obtivemos sucesso em
31 indivíduos (49,20%), sucesso parcial em 12 (19,05%) e o insucesso em 20
(31,75%). Quanto a localização do cálculo, 39 encontravam-se no ureter e 24
no rim (cálices e pelve).
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A INFLUÊNCIA DO RISCO OCUPACIONAL NO DIAGNÓSTICO INICIAL DE
CÂNCER DE BEXIGA NO BRASIL
SANARELLY PIRES ADONIAS*; DAHER CESAR CHADI; ALEXANDRE CRIPPA
SANT’ANNA; DANIEL KANDA ABE; WILLIAM CARLOS NAHAS; MARCOS FRANCISCO DALLOGLIO
FACULDADE DE MEDICINA DA USP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Profissão; diagnóstico; câncer de bexiga
Resumo:
Introdução: O carcinoma urotelial de bexiga é a segunda neoplasia maligna
mais comum do trato genito-urinário, e a segunda causa de óbito. Embora os
fatores de risco de câncer de bexiga sejam bem conhecidos, não está claro
qual é o impacto real de ocupação diária na série atual. Fumar representa a
variável de risco evitável principal, com quase 45% dos casos associados. Riscos ocupacionais estão relacionados ao desenvolvimento de câncer de bexiga
em 5% a 25% dos pacientes, com grande variação de resultados entre diferentes estudos.
Objetivo: Buscou-se analisar o impacto do risco ocupacional, comparando
pacientes com câncer de bexiga de acordo com sua atividade profissional e
sua associação com sintomas, estágios e oncológicas resultados. Métodos:
Foram incluídos 100 pacientes com diagnóstico de câncer de bexiga após
serem submetidos à ressecção transuretral, entre os anos de 2008 e 2011,
64% eram do sexo masculino. Analisados sintomas, estadio, grau, tamanho
e número de lesões. Um questionário contendo dados da profissão, anos de
trabalho, exposição, histório familiar e hábitos diários foram aplicados em todos os pacientes. Dividos os pacientes em dois grupos. O grupo 1 representa
aqueles sem profissões previamente relacionado ao risco de câncer. Grupo 2
representa os pacientes em risco devido atividades que exponham os mesmo
há produtos químicos carcinogênicos, tais como nas indústrias química e de

Geral (63)

Insucesso (20) Sucesso Parcial (12)

Sucesso (31)

Densidade

735,74

753,40

755,83

716,58

Distância

12,68

13,25

11,58

12,74

Tamanho

7,92

7,80

11,25

6,71

Intensidade

2,47

2,53

2,12

2,56

5626,98

5775

4958

5793

Pulso

Nos cálculos renais (24 indivíduos) obtivemos melhores resultados que os
ureterais (sucesso de 54,2% x 46,1%).
No geral os cálculos menores tivemos maior eficiência de tratamento
(p=0,006).
Conclusão: Tamanho do cálculo e localização renal, numa análise univariável, foram as únicas informações tomográfica capazes de predizer o resultado
de sucesso em uma única sessão de LECO.
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• performance status: 312 (67.4%)
• age: 80 (17.3%)
• patient opinion: 3 (0.6%)
• disease staging: 1 (0.2%)
Multidisciplinary treatment involving oncologist and radiologist was reported
by 290 (62.6%) and the criteria to refer patients to the oncologist are:
• metastasis: 118 (25.5%)
• hormone 2nd line failure: 107 (23.1%)
• hormone 1st line failure: 63 (13.6%)
Criteria for chemotherapy indication:
• hormone 1st line failure: 293 (63.3%)
• hormone 3rd line failure: 234 (50.5%)
• hormone 2nd line failure: 227 (49%)
Chemotherapy contra-indication factors:
• ≥ 65 years old: 320 (69.1%)
• co-morbidities: 250 (54%)
• ≥ 75 years: 249 (53.8%)
CONCLUSIONS: This study pioneering shows the Brazilian urologist attitude
regarding prostate cancer management. Despite the results of clinical trials,
several disparities still exist and a more uniform approach, based on up-todate, detailed, and evidence-based recommendations are needed. Controversies on individualized prostate cancer care were identified allowing future
evidence based clinical practice standardizations.

POSTER LIVRE

UROLOGISTS EXPERIENCE AND ATTITUDE: A CROSS-SECTIONAL SURVEY ON PROSTATE CANCER MANAGEMENT IN BRAZIL.
LEONARDO OLIVEIRA REIS*1; BRUNNO RAPHAEL IAMASHITA VORIS2; BRUNO
D. B. CARNEIRO3; MARCUS V SADI4
1.UNICAMP E PUC-CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.UNICAMP,
CAMPINAS, SP, BRASIL; 3.PUC-CAMPINAS, CAMPINAS, SP, BRASIL;
4.EPM, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Urologist; attitude; evidence based
Resumo:
INTRODUCTION: The urologist experience and attitude in the management
of prostate cancer, particularly with regard to the preferred treatment and
follow-up in Brazil is unknown.
OBJECTIVES: To examine and compare Brazilian urologist experience and
attitude in the practice of prostate cancer management.
PATIENTS AND METHODS: Questionnaires completed by 463 urologists
from Brazil in the 32nd Brazilian Congress of Urology in 2009 were included
in this cross-sectional chart review. Participants were asked to describe their
practice and attitude. The survey explored the urologist experience, treatment chosen, treatment status and failure and follow-up. Frequency counts
and associated percentages were used to analyze variables.
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RESULTS:
The urology experience:
• ≤ 5 years: 80 (17.3%)
• 5-10 years: 78 (16.8%)
• 10-20 years: 127 (27.4%)
• 20 years: 176 (38%)
Prostate cancer cases/month:
• 1 to 10: 263 (56,8%)
• 11 to 20: 110 (23,8%)
• 21 to 30: 45 (9,7%)
• 31: 39 (14,9%)
Treatment involves:
• surgery: 456 (98.5%)
• hormonal blockade: 386 (83.4%)
• radiotherapy 370 (79.9%)
• chemotherapy 213 (46%)
• brachytherapy 188 (40.6%)
When irradiating 225 (48.6%) prescribe neo-adjuvant hormonal blockade for:
• ≥ 6 months: 103 (22.3%)
• 1-3 months: 93 (20.1%)
• 1 month: 25 (5,4 %)
• 15 days: 5 (1.1%)
Recurrence is diagnosed by:
• PSA doubling time: 401 (86.6%)
• image work-up: 104 (22.5%) - bone-scintigraphy 36 (7.8%); computed tomography 12 (2.6%), X-Ray 11 (2.4%)
• isolated PSA: 98 (21.2%)
• biochemical exams: 67 (14.5%) - alkaline fosfatase 18 (3.9%), hemogram
14 (3.0%), hepatic function 7 (1.7%)
When prescribing hormonal treatment:
• 439 (94.9%) use cyproterone and only 6 (1.3%) estrogen (destilbenol DES), among other drugs;
• in a continued approach for 294 (63.5%) and intermittent for 148 (32%);
• follow-up is based on testosterone+PSA, only PSA and image by 255
(55.1%), 195 (42.1%) and 58 (12.5%), respectively;
• interval between evaluations 3 months, 6 months and 1 month by 312
(67.4%), 90 (19.4%) and 18 (3.9%), respectively.
When treating elderly (≥ 70 years old) the main aspects considered are:
• co-morbidities: 406 (87.7%)
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APLICATIVO PARA OBTENÇÃO DE LAUDOS URODINÂMICA
MARCELO THIEL*1; EDSON SOARES BEZERRA2
1.SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA BÁRBARA D’OESTE, SANTA
BÁRBARA D’OESTE, SP, BRASIL; 2.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA BÁRBARA D’OESTE, SANTA BÁRBARA D’OESTE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Urodinâmica; aplicativo; laudo
Resumo:
Introdução: O emprego de aplicativos médicos é hoje ferramenta bastante útil em diversas áreas. Na de urodinâmica (UDS) falta padronização do
laudos e pouco conhecimento das recomendações de “boas práticas de
urodinâmica” propostas pela Intenational Continece Society (ICS).
Objetivo: Apresentar o aplicativo (app) UROJOB para PC, para confecção
de laudos de UDS .
Métodos: Desenvolveu-se software de gerenciamento com tecnologia
php, bancos de dados MySql-Oracle, linguagem de programação JQuery
e HTLM5 para interatividade com usuário. Para layout do programa foram
utilizados HTLM5, CSS3 e JQuery.
Resultados: O app forneceu os índices calculados: Abdominal Leak
Point Pressure (por subtração da pressão basal), contratilidade detrusora (bladder contractility index), coeficientes de obstrução (LamartineGleason,Obstruction Coeficient, Abram’s Griffths Number), porcentagem de
esvaziamento e escolha do tipo de fluxo (contínuo, intermitente, obstrutivo
compressivo ou constritivo). Alocou automaticamente todos os resultados
obtidos, em texto padrão com referência à linguagem internacional, como é
apresentado o “VOID” (fluxo/volume urinado/resíduo). Os dados fornecidos
por software de qualquer aparelho de UDS foram ajustados, incluídos e excluídos conforme idade e sexo.
Conclusões: O app UROJOB propiciou laudos mais rápidos e detalhados,
sem a necessidade de utilizar a calculadora para obter índices e coeficientes
urodinâmicos e diminui a possibilidade de erro. O layout limpo e autoexplicativo do programa facilitou a entrada dos dados. Mesmo os que desconheciam as ferramentas de diagnóstico urodinâmico, obtiveram maior número
de informações para conclusões finais, com possibilidade de rápido compartilhamento com o paciente e com o médico que indicou o exame.
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gica. O exame anatomo-patológico revelou intenso processo inflamatório
crônico granulomatoso com muitas células gigantes multinucleadas e áreas
de necrose, ausência de fungos e de BAAR. Os achados por exclusão permitem formular a hipótese de sarcoidose.
Discussão: A sarcoidose é uma doença multissistêmica, mas em cerca de
85% dos casos o comprometimento está localizado no tórax, enquanto o
comprometimento urogenital é raro. Pode-se optar por duas alternativas de
tratamento, ainda não existindo um consenso. Alguns autores sugerem que
a melhor abordagem terapêutica é a orquiectomia radical, pela possível associação entre câncer testicular e sarcoidose. Embora, outros autores acreditam que a orquiectomia seja uma terapia inicial muito agressiva, devido
a grande quantidade de condições benignas associadas, sugerindo tratamento conservador.
Conclusão: Optou-se pelo tratamento conservador por não haver comprometimento testicular, e sim apenas tecido conjuntivo escrotal. Até o momento não houve a necessidade de nova intervenção cirúrgica.

LEIOMIOSSARCOMA DE EPIDÍDIMO: UM RELATO DE CASO
AURELIO ABDIAS FERREIRA*; RENATO CARVALHO SANTOS; RAFAEL DANILO
AMARAL; GUILHERME HENRIQUE TANAJURA; RODRIGO CUNHA COSTA; THIAGO BEZERRA VALENTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CUIABÁ, MT, BRASIL.
Palavras-chave: Leiomiossarcoma de epidídimo; tumores paratesticulares;
sarcomas
Resumo:
INTRODUÇÃO: Tumores malignos da região paratesticular são incomuns.
Apenas 30% das neoplasias extratesticulares são malignas, sendo 90%
sarcomas. Aproximadamente 10% de todos os sarcomas paratesticulares
são leiomiossarcomas (LMS). Esse tipo de tumor se origina do cordão espermático, escroto ou epidídimo, e, nesse último caso, da musculatura lisa
que envolve a membrana basal do epidídimo. A localização epididimal do
LMS é excepcional. RELATO DE CASO: Homem de 43 anos relatou surgimento de uma tumoração dolorosa em região escrotal há mais de um ano,
sem ter notado crescimento significativo nesse período. A ultrassonografia
evidenciou um nódulo cístico no epidídimo esquerdo, além de discreta varicocele à esquerda e hidrocele bilateral. Durante a programação de cirurgia
para correção de varicocele, o paciente solicitou excisão do cisto. O material foi enviado para realização de exame histopatológico. A amostra de
tecido ovalado, brancacento e elástico de 1,5x1,0x1,0 cm revelou a proliferação de células fusiformes, com núcleos alongados e de bordas rombas,
por vezes, aumentados de tamanho e hipercromáticos, além de atividade
mitótica elevada e margens de ressecção comprometidas pela neoplasia. O
diagnóstico histopatológico associado ao estudo imuno-histoquímico foi de
leiomiossarcoma de baixo grau. Nos dois meses que se seguiram, o paciente
evoluiu com dor persistente à palpação na região da cicatriz da bolsa escrotal. Após a realização de TC de tórax e abdome, que não evidenciaram focos
metastáticos, o paciente foi submetido a uma orquiectomia radical. O exame
anatomopatológico do testículo esquerdo revelou um parênquima testicular
com consistência elástica e homogênea. À microscopia notou-se a presença
de focos hiperplásicos das células de Leydig e fibrose intertubular, sem evidência de neoplasia residual. Não foram evidenciadas alterações no cordão
espermático. O seguimento ambulatorial está sendo realizado com TC de
tórax e abdome anualmente, não sendo constatado até a presente data
recorrência local ou metástases a distância. CONCLUSÃO: A maioria das
informações disponíveis sobre sarcomas paratesticulares deriva de pequenas séries ou relatos de caso. O diagnóstico definitivo deve ser feito após
obtenção dos resultados do exame histopatológico. O manejo da LMS da
região paratesticular deve ser baseado na abordagem multidisciplinar atual
para sarcoma de tecidos moles adaptada às características particulares do
LMS dessa região.
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LINFONODOMEGALIA GENERALIZADA COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL
DE CÂNCER DE PRÓSTATA: RELATO DE CASO
OCTÁVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS*; GILTON CAMBUI CASTRO LIMA; JEAN
CARLO DE FREITAS DATOVO; THIAGO SEIJI CARVALHO SILVEIRA; JOAO ALEXANDRE JUVENIZ; ALEXANDRE CRIPPA SANT’ANNA
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adenocarcinoma de próstata; mestástase; linfonodomegalia
Resumo:
Introdução: Linfonodomegalia generalizada em pacientes idosos possui uma
chance maior de correspoder a leucemia, linfoma ou metástase. Entretanto,
raramente é a manifestação inicial de um adenocarcinoma de próstata (2%
dos carcinomas metastáticos de origem indeterminada), que nestes casos,
pode ser assintomática e devido sua indiferenciação pode apresentar um
PSA inalterado, dificultando o diagnóstico inicial.Objetivo: Exemplificar uma
forma rara de apresentação clínica de câncer de próstata com linfonodomegalia generalizada. Método: Relato de um caso raro na literatura admitido
no Hospital do Servidor Público Municipal (SP). Resultados: Paciente masculino, 82 anos, em seguimento na urologia por sintomas urinários moderado. Há 2 meses com edema de membro inferior direito, sendo submetido
a USG que confirmou trombose venosa profunda até veia ilíaca e visualizou
linfonodomegalia da mesma cadeia. Antes do início da anticoagulação, apresentou episódio de hemáturia macroscópica indolor. Antecedentes: hipertenso, ex-tabagista longa data. Cirurgia: stent coronariano há 2 anos. Ao exame:
massa de 8 cm, endurecida, aderida à planos profundos junto a crista ilíaca
direita. TR: 50g, sem nódulos. Testículos sem alterações. Laboratório: PSA:
5,06 (L/T 22%), DHL: 227, Beta-HCG: 2.87, Ca 19.9: 3.71, Alfa-fetoproteína:
2.28, Anti-HIV 1 e 2: negativo. Tomografia: Extensa linfonodoomegalia retroperitoneal indo desde pelve até aorta acima das renais, algumas confluentes formando conglomerado linfonodal. Cistoscopia: próstata obstrutiva
com sinais de sangramento recente. Optado por biopsia incisional a céu aberto por incisão de Gibson da massa linfonodal. Anatomo-patológico: Perfil
imuno-histoquímico associado ao aspecto histológico de adenocarcinoma
acinar de próstata (PSA positivo na amostra). Iniciado tratamento com ciproterona e gosserrelina. Após 3 meses de tratamento, não houve remissão
clínica e tomografica da massa, o PSA ascendeu para 18.81 e 28 mesmo
com testosterona em nível de castração, demonstrando a agressividade do
tumor, por conseguinte o paciente foi direcionado à quimioterapia. Conclusão: A avaliação de pacientes masculinos com adenocarcinoma indiferenciado metastático pode ser desafiadora. A suspeita de câncer de próstata é
de extrema importância para guiar o diagnóstico, uma vez que pode orientar
o patologista quando da realização do estudo imunohistoquímico para avaliação do PSA e, ademais, auxiliando na estratégica terapêutica.
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SARCOIDOSE EM BOLSA ESCROTAL - RELATO DE CASO
HSU YUAN TING*; MAURA DUMONT HÜTTNER; LUIZ FELIPE MACHADO PFEIFER; DIOGO RODOLFO BALBINOT; MARIANA ANGELICA BERARDI CIOFFI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE, RIO GRANDE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Sarcoidose; bolsa escrotal; testicular
Resumo:
Caso Clínico: Paciente masculino, 48 anos, natural de Rio Grande, agricultor,
portador de sarcoidose pleural desde outubro de 2011, através de biopsia
pleura. Em outubro de 2012 iniciou quadro de dor testicular direita associado
a edema local, a ecografia confirmou a presença de hidrocele septada. Em
maio de 2013 houve uma piora significativa do quadro, com dor, calor, hiperemia e retração da pele escrotal, o que levou a realizar uma exploração cirúr-
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RESULTADOS:
Cada grupo foi composto por 40 crianças, sendo que a média de idade do
grupo A foi de 5,82 anos e 6,13 anos do grupo B (p=0,123).
Tabela: Média dos dados quantitativos urofluxométricos encontrados em
cada grupono que se refere as atividades eletromiográficas, apenas a atividade abdominal durante a micção se diferiu entre os grupos, sendo mais
presente no grupo A, em 13 exames, contra apenas 3 exames do grupo B
(p=0,016)
A curva Roc evidenciou um ponto de corte para o Qmáx de 12,45 ml/s com
80% de sensibilidade sugestivo de crianças com BH.
CONCLUSÃO
Os valores urofluxométricos Qmáx e TQmáx são diferentes entre crianças
de 5 e 7 anos sem sintomas urinários e com BH, sendo ambos maiores nas
crianças com BH; crianças sem queixas urinárias apresentam mais atividade
abdominal durante a micção. Um Qmáx maior que 12,45 ml/s sugere uma
crianças com BH.

POSTER LIVRE

METÁSTASE CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS PARA TÍBIA: RELATO
DE CASO RARO
MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI*; MINORU MORIHISA; MURILO
FERREIRA ANDRADE; EDSON HIROSHI HAYACIBARA; AMABILE BUZZI BAPTISTUSSI; SILVIO TUCCI JUNIOR
ICEPS/USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Tibia; metastase; carcinoma celula renal
Resumo:
Introdução - presença de metástase óssea de carcinoma de células renais
em tíbia é uma condição rara .
objetivos - mostrar a presença de metástase de carcinoma de células renais
primeiramente na tíbia, um raro sítio de metástase óssea, em pacientes com
dor ósse intensa
métodos - paciente de 37 anos de idade com rim pélvico a direita , apresentando dor em flanco direita e hematúria,foi diagnosticada lesão malígna
em rim direito, a paciente foi submetida a nefrectomia radical por videolaparoscopia, vindo como anatomo-patológico presenca de carcinoma de células
renais, restrito ao rim, sem invasão de gerota, nem presença de metástases
angio-linfática. paciente após 01 ano apresentou dor na região tibial direita,
intensa, sendo radiografada e raio x mostrou áreas de lise óssea. submetida
à biópsia óssea, apresentou como anatomo patológico metástase por carcinoma de células renais.
resultados - paciente foi submetida a radioterapia local , com bons resultados apos biópsia controle realizada 03 meses após radioterapia.
conclusões - a região tibial e um raro sítio de metástase óssea de carcinoma
de células renais , devendo ser pensado neste tipo de paciente na presença
de dores ósseas .

CONFLITO DE INTERESSE: O aparelho de urofluxometria foi cedido pela
empresa Laborie para a realização da pesquisa
____________________________________________________________________
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INCIDÊNCIA DE ORQUIECTOMIA NA TORÇÃO TESTICULAR EM
EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO EM SALVADOR-BA
PAULO SAMPAIO FURTADO*; IURI VASCONCELOS OLIVEIRA; ADRIANO CARVALHO NEVES; FRANCISCO MS BURITI; RUAN OLIVEIRA; UBIRAJARA BARROSO
JUNIOR
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Torção testicular; orquiectomia; orquidopexia
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Resumo:
Introdução: A torção testicular (TT) é uma doença comum com incidência
estimada de 1:4000 homens abaixo dos 25 anos de idade. Na maioria das
vezes acomete jovens na faixa de 12-15 anos.1 O tempo entre o início dos
sintomas e o tratamento é fundamental para a preservação testicular. Objetivo: Avaliar a incidência de orquiectomia no quadro de torção testicular em
um hospital público na cidade de Salvador, assim como fatores associados
como tempo de chegada no hospital desde o início da dos sintomas e tempo até realização do procedimento cirúrgico desde a chegada no hospital.
Métodos: Realizamos um estudo retrospectivo no qual foram revisados 60
prontuários de pacientes submetidos a exploração cirúrgica da bolsa escrotal no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2011, na maior emergência
pública da cidade de Salvador.Resultados: Vinte e oito pacientes tiveram
diagnóstico de TT. A idade média dos pacientes foi de 15,7 anos. Trinta e
dois pacientes foram submetidos a exploração cirúrgica por lesão por arma
de fogo (27) ou trauma contuso (5). Apenas um paciente não foi submetido
a US de testículo com doppler. Entre os pacientes com TT, 15 foram submetidos a orquiectomia e orquidopexia contralateral (53%). Treze pacientes
tiveram seus testículos preservados e foram submetidos a orquidopexia bilateral (47%). O tempo médio de chegada dos pacientes até a emergência
foi de 5,7 horas entre os pacientes que tiveram seus testículos preservados e
19 horas entre aqueles que foram submetidos a orquiectomia. O tempo médio entre a chegada dos pacientes ao hospital e o tratamento foi de 1 hora.
Conclusão: A maior parte dos pacientes com TT é submetida a orquiectomia
em nosso meio (53% dos casos). Embora não houvesse registro específico
de informação sobre o conhecimento dessa patologia por parte dos pacientes, é comum observarmos que a grande maioria deles nunca ouviu falar
sobre essa doença. A falta de informação da população sobre essa patologia
contribui para o desfecho entre perda ou preservação testicular. A adoção
de políticas públicas voltadas para a divulgação dessa doença certamente
reduziria a incidência de orquiectomia secundária a TT em nossa população.
Referência: Pediatric testicular torsion epidemiology using a national database: incidence, risk of orchiectomy and possible measures toward improving the quality of care. L Zhao, T Lautz, J Meeks and M Maizels. J Urol. Vol.
186, 2009-2013, 2011.
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UROFLUXOMETRIA ENTRE CRIANÇAS SEM QUEIXAS URINÁRIAS E
COM BEXIGA HIPERATIVA
PAULO SAMPAIO FURTADO*; DANIELA CORREIA; HUMBERTO FRANÇA FERRAZ
DE OLIVEIRA; JULIANA SANTOS; UBIRAJARA BARROSO JUNIOR; PATRICIA
LORDELO
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Urofluxometria; bexiga neurogenica; urgencia miccional
Resumo:
INTRODUÇÃO:
A urofluxometria por ser uma técnica de simples aplicação e não invasiva1 é
indicada pela International Children Continence Society na avaliação inicial
de crianças com disfunção do trato urinário inferior2. Contudo, não há relatos sobre a sua padronização na literatura bem como os estudos a abordam
em uma ampla faixa etária.
OBJETIVO:
Comparar o exame de urofluxometria com eletromiografia (EMG): fluxo máximo (Qmáx) e médio, volume urinado, tempo de fluxo máximo (TQmáx) e
atividades perineal e abdominal entre crianças sem queixas urinárias e com
bexiga hiperativa (BH).
MÉTODOS:
Estudo de diagnóstico, com 80 crianças entre 5 e 7 anos de ambos os sexos,
sendo 40 sem queixas urinárias, confirmadas pelo DVSS3, (grupo A), oriundas de 3 escolas públicas e 40 com BH (grupo B) provenientes de um centro
de referência em uropediatria.Todas as crianças foram submetidas ao exame
de urofluxometria com EMG com eletrodos superficiais para avaliação da
atividade perienal e abdominal. As variáveis fluxo máximo e médio, tempo de
fluxo máximo e volume urinado foram descritas em média e desvio padrão
e foram analisadas através do teste T de Student (tabela 1), enquanto a presença de atividade perineal e abdominal foram comparadas pelo teste QuiQuadrado. Para a determinação do ponto de corte do Qmáx para predizer a
BH foi realizada a curva Roc.
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patient’s motivation to be discharged on the same day of surgery. Discharge
criteria were hemodynamic stability, pain control with oral medication, oral
tolerance to liquid diet and ambulation. Patients were called night of discharge and day after, and filled out satisfaction questionnaires. Seventeen
patients had at least one month of followup. We performed a marched-paired
analysis based on age (60 vs. 60 years), ASA and clinical stage with 17 patients who standard inpatient RRP.
RESULTS:
Fourteen patients were successfully discharged the same day of surgery.
One patient was not discharged given the need of significant bladder neck
reconstruction during surgery. Two patients met discharge criteria, but decided to stay in the hospital overnight. No readmissions occurred.
CONCLUSIONS:
Outpatient RRP seems to be feasible and safe. Patient selection, preoperative patient motivation and counseling are essential. Surgeon experience, assessment of intraoperative findings, and adequate postoperative assessment
are required.

DESENLUVAMENTO DE PÊNIS E BOLSA ESCROTAL TRATADO COM
ENXERTO DE PELE TOTAL
PAULO SAMPAIO FURTADO*; NILMAR GALDINO BANDEIRA; JOABE OLIVEIRA
CARNEIRO; ADRIANO CARVALHO NEVES; FRANCISCO MS BURITI
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Desenluvamento; enxerto; pele total
Resumo:
Introdução: As lesões peno-escrotais por desenluvamento são relativamente
raras e costumam representar um desafio cirúrgico. Na maioria das vezes
são lesões extensas que em nosso meio acometem principalmente trabalhadores de máquinas agrícolas.Objetivo: Há poucos trabalhos na literatura
relatando o uso de enxertos livres de pele total como opção para o tratamento dessa grave lesão. Nosso objetivo é demonstrar a utilização desse
tipo de enxerto como opção de tratamento.Relato de caso: Paciente de 60
anos, negro, sem doenças associadas, com relato de lesão em pênis após
tração de sua roupa pela prensa de um trator. (Fig. 1)Fig 1: Avulsão completa
de pele peno-escrotal. Optou-se por realizar a correção cirúrgica com enxerto livre de pele total que foi retirado da região inguinal bilateralmente com
extensão aproximada de 10 x 2 cm. (Fig. 2). Fig 2: Enxerto de pele total da
região inguinal.Os enxertos foram expandidos através de frenestrações para
maior extensão de de cobertura cutânea. ( Fig. 3 e 4)Fig 3: Enxerto de pele
total com fenestrações.Fig 4: Sutura do enxerto livre de pele total recobrindo
toda a lesão.O paciente apresentou ótima evolução no pós-operatório. (Fig.
5). Um ano e quatro meses depois foi realizada a reconstrução da bolsa
escrotal com retalho fasciocutâneo medial da coxa com excelente resultado
estético e funcional ( atividade sexual preservada) Fig 6 e 7.Fig 5: Aspecto da
cicatrização no 2.o mês pós-operatório.Fig 6: Reconstrução da bolsa escrotal com retalho da coxa.Fig 7: Aspecto final 1 ano e 10 meses após a lesão.
Discussão: As lesões de genitália externa, embora raras costumam representar um desafio cirúrgico. Nos casos de lesão isolada da pele do pênis,
a proteção inicial com tecido da bolsa escrotal pode ser realizada, opção
inviável nos casos de lesões combinadas. A utilização do enxerto de bolsa
escrotal avulsionado foi descrita por Wang et al(1) com sucesso, bem como
o uso da própria pele do pênis lacerada (2). Muitas vezes é feita a opção de
reconstrução imediata da genitália com rotação de retalho da base da coxa,
mas a depender da extensão da lesão essa conduta pode levar à retração do
pênis provocando desconforto durante a relação sexual, posteriormente (3).
Conclusão: A utilização de enxerto livre de pele da região inguinal é uma boa
opção para a reconstrução do pênis em caso de lesões por desenluvamento,
seguido por reconstrução da bolsa escrotal com retalho da coxa no segundo
tempo cirúrgico.
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EPIDIDIMITE CAUSADA PELO SCHISTOSOMA MANSONI: RELATO DE
CASO.
HINGO MENDES DE CARVALHO*; GABRIELA FOINQUINOS; RAFAEL AZEVEDO
FOINQUINOS; ROBERTO COHEN FOINQUINOS; ROSA FOINQUINOS; ANDRE
AKEL ARAUJO
HUOC/UPE, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Epididimite; esquistossomose; schistosoma mansoni
Resumo:
INTRODUÇÃO: O processo inflamatório do epidídimo é um achado frequente, geralmente relacionado a doenças sexualmente transmissíveis, infecção do trato urinário e trauma, mas também pode ter etiologias incomuns,
como a epididimite esquistossomótica, a qual ainda é menos encontrada
devido às dificuldades técnicas para seu diagnóstico. A infecção se dá
através dos vasos deferentes, com a ascensão do parasita para o epidídimo.
OBJETIVO: Descrever um caso de epididimite crônica tratada com epididimectomia, cujo histopatológico foi epididimite granulomatosa esquistossomótica.
MÉTODOS: G.J.S., 27 anos, natural e procedente de Jaboatão dos Guararapes - PE, com relato de dor testicular esquerda há 4 anos. Submetido a
ultra-sonografia de bolsa escrotal cujo achado foi uma lesão cística de 1,5
x 1,0 cm em epidídimo esquerdo. Realizado tratamento sintomático, sem
sucesso. Portador de epidemiologia para esquistossomose, mas sem sinais
de manifestação sistêmica da doença. Ausência de cirurgias prévias ou demais comorbidades. Optado, portanto, pela epididimectomia esquerda.
RESULTADOS: O histopatológico revelou um infiltrado inflamatório intenso,
com presença de linfócitos, plasmócitos, eosinófilos, histiócitos e células gigantes do tipo corpo estranho, formando arranjo granulomatoso em torno de
ovos de Schistosoma. Parênquima epididimário com ductos dilatados, focos
de fibrose e congestão vascular. Após a confirmação diagnóstica foi tratado
com Praziquantel e evoluiu sem intercorrências.
CONCLUSÕES: A esquistossomose é uma parasitose causada pelo
trematódeo Schistosoma Mansoni. A contaminação ocorre através da penetração da pele pelo parasita, na forma de cercárea, presente em águas contaminadas. O verme, então, atinge a circulação venosa e continua seu ciclo,
geralmente com um tropismo pelo sistema venoso porta-hepático. Eventualmente, no momento da ovoposição, o casal de parasitas pode ir em direção ao plexo hemorroidário e aos vasos seminais, formando um processo
infamatório granulomatoso clássico, com células eosinofílicas ao redor de
estruturas espiculadas, sugestivas de ovos de Schistosoma.
A epididimite é uma patologia frequente no dia-a-dia do urologista e, geralmente, de fácil diagnóstico e tratamento. Em casos de cronificação do
processo, deve-se lembrar também de diagnósticos etiológicos infrequentes
como a esquistossomose, sobretudo em áreas endêmicas no Brasil.
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OUTPATIENT ROBOTIC RADICAL PROSTATECTOMY: THE USC EXPERIENCE
ANDRE BERGER*; ANDRE LUIS ABREU; MONISH ARON; LUCAS BURTET; MIHIR
DESAI; INDERBIR GILL
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA, ESTRANGEIRO, ESTADOS UNIDOS.
Palavras-chave: Prostate cancer; robotics; outpatient
Resumo:
INTRODUCTION:
Robotic radical prostatectomy is being performed worldwide preferably in an
inpatient setting.
OBJECTIVES:
To report our experience with outpatient robot-assisted radical prostatectomy (RRP) as an outpatient procedure.
METHODS:
From August 2011 to October 2012, we performed 24 outpatient RARP. Inclusion criteria were age < 70 years, ASA < 3, localized prostate cancer and
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Métodos: Estudamos a uretra peniana em 16 coelhos. Em metade dos animais a uretra foi aberta dorsalmente em uma extensão de 1,0 cm e suas bordas laterais reanastomosada à albugínea (Grupo I). O restante dos animais
foi submetido à excisão de 1,0 cm da uretra peniana e reconstrução com
retalho de prepúcio anastomosado de forma “onlay” diretamente à albugínea
para formar a neouretra (Grupo II). Em ambos os grupos a túnica albugínea
se tornou a parede posterior da neouretra. Os 16 animais foram divididos em
grupos de sacrifício de 2, 4, 8 e 12 semanas de pós-operatório e então foi
realizada a avaliação histológica.
Resultados: Não houve mortes relacionadas ao procedimento, retenção
urinária ou deiscência de sutura. No grupo II foram identificadas três fístulas, sendo duas associadas com estenose uretral. A avaliação histológica
demonstrou em ambos os grupos a presença de reepitelização sobre a albugínea. Um epitélio de transição inicialmente imaturo, com o decorrer do
tempo tornou-se mais maduro, transformando-se em um epitélio desenvolvido semelhante ao da uretra nativa do animal e o epitélio escamoso estratificado não queratinizado do retalho de prepúcio interno se integrou bem com
poucas áreas de acantose.
Conclusões: Neste modelo experimental, observou-se que a albugínea foi
recoberta por um epitélio regenerativo que se diferenciou num epitélio maduro, semelhante ao da uretra nativa. O retalho de prepúcio anastomosado
“onlay” na albugínea se integrou bem à neouretra.

POSTER LIVRE

ANALISE DOS RESULTADOS OBTIDOS NA CURVA DE APRENDIZADO
DA PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA PARA CIRURGIÃO COM
EXPERIÊNCIA PRÉVIA EM PROSTATECTOMIA LAPAROSCÓPICA
MARCOS TOBIAS MACHADO*; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR;
PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; ANTONIO
CARLOS LIMA POMPEO; ROBERTO VAZ JULIANO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia; laparoscópica; robótica
Resumo:
Introdução: A prostatectomia radical robótica tem sido recentemente introduzida no Brasil por um pequeno numero de urologistas. A maioria dos cirurgiões que tem aderido aos programas de robótica em nosso pais não tinham
extensa experiência prévia com prostatectomia radical laparoscópica.
Objetivo: Avaliar os resultados da curva de aprendizado em prostatectomia
radical robótica de um cirurgião já com vasta experiência com a abordagem
laparoscópica pura.
Métodos: Os resultados clínicos, cirúrgicos, oncológicos e funcionais das
últimas 100 prostatectomias radicais laparoscópicas de um cirurgião com
mais de 500 casos já realizados pela abordagem laparoscópica pura foram
comparados aos seus próprios resultados iniciais com a abordagem robótica.
Resultados: Os grupos foram semelhantes com relação aos grupos de
D’Amico e características clínicas. Os dados comparativos mostraram que
a cirurgia robótica teve uma duração mais prolongada, ao analisar a mediana do tempo operatório em horas (4,5 X 2,5, p=0,04), e uma tendência
a recuperação mais rápida da potência sexual num período inferior a seis
meses, em valores percentuais (60 X 40, p=0,053). Demais parâmetros foram
semelhantes.
Conclusão: A experiência laparoscópica prévia permite uma transição para
a técnica robótica sem uma acentuada curva de aprendizado, com exceção
do tempo operatório. Mesmo na curva de aprendizado da robótica, os resultados funcionais e oncológicos preliminares parecem ser pareados com uma
série já consolidada na experiência laparoscópica. Uma maior experiência
com a técnica robótica poderá melhorar ainda mais os resultados no futuro.
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REPERCUSSÕES URODINÂMICAS PÓS SLING RETROURETRAL DE POLIPROPILENO E SLING DE SILICONE AJUSTÁVEL, EM PACIENTES COM
INCONTINÊNCIA URINÁRIA PÓS PROSTATECTOMIA RADICA
HALLISON CASTRO COSTA*1; LUIS GUSTAVO MORATO2
1.SANTA CASA SAO PAULO, NATAL, RN, BRASIL; 2.SANTA CASA SÃO
PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Slings suburetrais; incontinência urinária masculina;
urodinâmica.
Resumo:
AUTORES: Hallison C Costa; Luis GM Toledo;Marjo D.C. Perez
INSTITUIÇÃO: Faculdade Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
(São Paulo-SP)
INTRODUÇÃO: No cenário contemporânio do tratamento da incontinência
urinária masculina pós prostatectomia, os Slings vêm sendo utilizados como
opção terapêutica, principalmente nos casos leves e moderados. OBJETIVOS: Comparar parâmetros urodinâmicos relacionados à obstrução infravesical pós Sling Retrouretral e Sling ARGUSR, no tratamento da incontinência urinária pós prostatectomia radical.
MÉTODOS: Estudo prospectivo, incluindo 35 pacientes, divididos em dois
grupos, submetidos a duas diferentes técnicas de sling, comparando-se os
parâmetros urodinâmicos pré e pós-operatórios relacionados à obstrução
infravesical ( fluxo máximo, pressão detrusora no fluxo máximo e índice de
obstrução).
RESULTADOS: As médias do índice de obstrução infravesical (IOIV) e a PdetQmax pós-operatórios foram maiores no grupo sling de silicone ajustável
(p=0,016 e p=0,034 respectivamente). Houve significante aumento no IOIV e
redução no Qmax no grupo sling retrouretral (p=0,006 e p=0,007 respectivamente), e redução significante do Qmax nosling Argus (p=0,04) do pré para
o pós-operatório. Não houve diferença nas variáveis urodinâmicas entre os
grupos de sucesso e falha. Não houve diferença significante nas taxas de
sucesso entre os slingsutilizados.
CONCLUSÃO: O sling Argus apresentou maior Pressão Detrusora no Fluxo
Máximo e maior índice de obstrução infravesical pós-operatório, quando
comparado ao sling Retrouretral. O sling Retrouretral promoveu significante
aumento nos índices de obstrução. Houve redução significante do Qmax
nos dois slings utilizados. Foi infrequente o achado de obstrução infravesical
(IOIV>40) em ambos os Slings.
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URETROPLASTIA ONLAY COM RETALHO DE PREPÚCIO DIRETAMENTE
ANASTOMOSADO EM TÚNICA ALBUGÍNEA: ESTUDO EXPERIMENTAL
EM COELHOS.
HERICK HUET BACELAR*; ÁTILA RONDON; BRUNO LESLIE; JULIANY GOMES
QUITZAN; VALDEMAR ORTIZ; ANTONIO MACEDO JR
UNIFESP, BELEM, PA, BRASIL.
Palavras-chave: Hipospádia; uretroplastia; neouretra
Resumo:
Introdução: As hipospádias proximais podem se apresentar como formas
graves que necessitam de complexas estratégias para correção. Pacientes com curvatura peniana severa (chordee) podem necessitar de divisão
da placa uretral para retificação peniana durante o reparo cirúrgico, criando
assim um defeito na parede posterior da uretra que geralmente é corrigido
pela interposição de enxertos. Desenvolvemos um estudo experimental para
avaliar o comportamento de uma neouretra formada pelo prepúcio anastomosado de forma onlay diretamente sobre a túnica albugínea, sem tecidos
interpostos para formar a parede posterior.
Objetivos: Avaliar experimentalmente a integração histológica e a cicatrização epitelial de uma uretroplastia “onlay” com retalho de prepúcio anastomosado diretamente à túnica albugínea do pênis sem interposição de tecidos para compor a parede posterior da neouretra.
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OBJETIVOS: Avaliar a prevalência de metástase de adenocarcinoma de
próstata avançado para testículos, no serviço de urologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, avaliando espécimes de biopsias pós orquiectomias
subcapsulares para tumores de próstata metastáticos.
MÉTODOS: Foi realizada uma análise retrospectiva de Coorte não controlada analisando um total de 120 orquiectomias subcapsulares bilaterais realizadas no período de janeiro de 2007 à abril de 2013, todos para tratamento
de adenocarcinoma de próstata metastático.
RESULTADOS: Dos 120 pacientes submetidos a orquiectomia por adenocarcinoma metastático de próstata, foram evidenciados em 03 pacientes (2,5%)
metástase para o testículo. Todos os pacientes submetidos a orquiectomia apresentavam-se, no momento do diagnostico, com metástase óssea
comprovada por cintilografia. Esses 03 pacientes apresentaram metástase
para testículo esquerdo, com testículo direito livre de neoplasia. 66,6%
dos pacientes foram a óbito após 01 ano do tratamento com orquiectomia,
100%destes apresentaram decréscimo significativo do PSA, que inicialmente era superior a 100.
CONCLUSAO: Metástase testicular de adenocarcinoma de próstata é uma
condição rara que geralmente é evidenciada pelo resultado de análise histopatológica de espécimes de biópsias testiculares para tumores de próstata
avançado. Poucos casos são relatados em grandes centros realizadores de
orquiectomia para tumores de próstata metastáticos. Evidenciamos uma
prevalência neste estudo de 2,5%.

TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA PÓS CIRURGIA PROSTÁTICA
COM O CONSTRICTOR PERIURETRAL: EXPERIÊNCIA DE 12 ANOS
RAFAEL A. S. PINTO*; DANILO SOUZA CRUZ; JOÃO LUIZ SCHIAVINI; MARIA
CRISTINA DORNAS; JOSÉ ANACLETO DUTRA RESENDE JUNIOR; RONALDO
DAMIÃO
UERJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Constrictor; incontinência urinária; pós prostatectomia
Resumo:
INTRODUÇÃO:Incontinência urinária crônica é uma afecção clínica, que
causa efeitos deletérios sobre o desenvolvimento social, profissional e
econômico dos pacientes afetados, deteriorando sua qualidade de vida.
Uma causa frequente desta condição é a lesão do esfíncter uretral externo
associado com perda da elasticidade do colo vesical ou à mobilização do
esfíncter nos rearranjos anatômicos que ocorrem durante uma prostatectomia radical, ressecção transuretral, ou, menos freqüentemente após adenomectomia aberta da próstata. Neste trabalho apresentamos dados de segurança e eficácia no tratamento destas incontinências com a colocação do
constrictor periuretral.
OBJETIVO:Demonstrar a experiência do serviço de Urologia do Hospital
Pedro Ernesto, no tratamento de incontinência urinária pós prostatectomia,
com o uso do constrictor periuretral: sua eficácia e segurança.
MÉTODO:Foi realizada uma análise retrospectiva da Coorte não controlada de 32 pacientes portadores de incontinência urinária esfincteriana pós
prostatectomia submetidos ao implante do constritor periuretral, durante o
período de maio 2001 a fevereiro de 2013.
RESULTADOS:Dos 32 pacientes, 27 ficaram incontinente após prostatectomia radical, 03 após RTU de próstata e 02 pós prostatectomia suprapúbica.
A idade média 67 anos(variando de 52-78); reportavam uso médio de 4.5 (310) fraldas por dia. O tempo médio de acompanhamento foi de 39,8 meses
(5-72). Vinte e quatro (75%) destes pacientes tiveram dispositivos funcionais
e eram socialmente continentes. Dentre estes, dois necessitam de cateterismo intermitente. A média, para todos os pacientes do estudo, foi de 0-1
fralda por dia. Revisão para troca da válvula foi necessária em quatro pacientes, desde então permaneceram continentes. Nesta série, observou-se 04
casos de erosão, 03 casos de infecção em que foi necessário a remoção por
completo do dispositivo e 01 caso de hiperreflexia detrusora. Nos últimos 02
pacientes foi realizado o preenchimento e ativação inicial do dispositivo com
solução salina hipertônica (NaCl 3%), parecendo haver um melhor controle
da continência nestes casos.
CONCLUSOES:O resultado deste estudo demonstra que a implantação do
constrictor periuretral nos pacientes com incontinência urinária esfincteriana
moderada a grave, após cirurgia prostática é um método seguro e com boa
eficácia em longo prazo. O uso de uma solução salina a 3% sugere um melhor controle da continência, porém ainda com um seguimento pequeno de
05 meses.
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ENDOMETRIOSE PÉLVICA PROFUNDA- ENDOMETRIOSE VESICAL – RELATO DE CASO
RAFAEL A. S. PINTO*; IURI ARRUDA ARAGÃO; VICTOR LOURENÇO; JOSE R. N.
A. BOTTINO; ARTHUR S. PINHEIRO; CARLOS ALBERTO DE FREITAS RIBEIRO
UERJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Menúria; endometriose ; vesical
Resumo:
INTRODUÇÃO:Endometriose é a presença do endométrio funcional fora da
cavidade uterina e do miometrio. É uma condição clínica que interfere profundamente na qualidade de vida das mulheres jovens. Endometriose continua sendo uma doença de etiologia incerta e tratamentos inespecíficos que,
para muitos, ainda é associado um curso tragicamente prolongado. Três tipos de endometriose são reconhecidos: endometriose superficial (peritônio
e / ou ovário), endometriomas e endometriose pélvica profunda. Endometriose pélvica profunda é uma condição específica, caracterizada por infiltração dos implantes endometriais (Lig uterosacral, intestino,ureter, bexiga). A
bexiga é um sítio infreqüente de endometriose pélvica profunda com incidência em torno de 1-2%. Raramente, hematúria menstrual é anotada. O diagnóstico por vezes torna-se de difícil nas pacientes com dor pélvica crônica.
OBJETIVOS:Relatar um raro caso de uma paciente jovem com menúria, com
dor pélvica crônica e lesão vegetante na bexiga de aproximadamente 4,5cm.
MËTODOS:Relatamos um caso de uma paciente de 37 anos, atendida no
ambulatório de urologia geral com quadro de hematúria macroscópica que a
acompanhava há +- 10 meses. A mesma relatava que o sangramento aparecia no período menstrual e permanecia por mais 03 dias após o término. Associado ao quadro apresentava dismenorreia. Negava quadros semelhantes
anteriormente, negava tabagismo e etilismo.
RESULTADOS:Mulher,37 anos, Ultrassonografia com lesão vegetante e
heterogênia de +- 4,5 x 2,5cm em parede posterior e próxima ao trigono,
já com leve dilatação pielocaliciana bilateral. Foi submetida a cistoscopia
que evidenciou grande lesão vegetante em assoalho vesical, promovendo
abaulamento em trígono. Durante a ressecção observou-se saída de material
achocolatado provindo da lesão em mucosa vesical. Foi realizada ressecção
completa e encaminhado material para anatomia patológica. No retorno ambulatorial com 30 dias, apresentava-se assintomática, com histopatológico
de focos de endometriose vesical.
CONCLUSÃO:A endometriose é uma doença com amplo espectro de gravidade e conseqüências clínicas nas mulheres jovens. Portanto, o diagnóstico
precoce e tratamento adequado são de fundamental importância para evitar
sequelas para estas pacientes. A remoção de todos os implantes de endometriose é o tratamento de escolha para controlar os sintomas, quando
há doença multifocal tratamento combinado com anticoncepcionais orais,
progesterona, agonistas LH-RH é necessário.
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REVISÃO DE METÁSTASE TESTICULAR EM ADENOCARCINOMA DE
PRÓSTATA METASTÁTICO
RAFAEL A. S. PINTO*; GUILHERME CHONCHOL BAHBOUT; RICARDO RIBAS
DE ALMEIDA LEITE; ARTHUR S. PINHEIRO; PAULO ROBERTO SALUSTIANO DE
CARVALHO; RONALDO DAMIÃO
UERJ, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Metástase testicular;
orquiectomia

adenocarcinoma

de

próstata;

Resumo:
INTRODUÇAO: O Adenocarcinoma de próstata é o câncer mais prevalente
no sexo masculino, excluindo-se as neoplasias de pele não melanomas. Corresponde a segunda maior causa de óbito por neoplasia no Brasil, perdendo
apenas para o câncer de pulmão. São cerca de 700.000 novos casos diagnosticados por ano no mundo. Geralmente as metástases hematogênicas
do adenocarcinoma de próstata acometem os ossos (90%), pulmão (46%),
fígado (25%), pleura (21%) e glândulas adrenais (13%). Metástase testicular
é raramente descrita e sua incidência é em torno de 0.06%. Pode-se manifestar como nódulo ou massa palpável, porém a maioria é diagnosticada após
castração cirúrgica.
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após 7 a 10 dias.
Resultados: Nenhuma complicação intra ou pós-operatória foi verificada. A
maioria dos pacientes (62,9%) tolerou bem o duplo j no período estabelecido
porém 27.1% definiram o stent como o maior ou único incômodo de todo
o procedimento. Rx simples de abdome ou ecografia do aparelho urinário
foram realizados após 4 semanas do procedimento com clearence geral de
82%.
Conclusão: A efetividade e clearence dados pela nefroureterolitotripsia
flexível à laser podem ser considerados como excelentes, complicações
não ocorreram na nossa casuística e o uso do stent ureteral aparentemente
a única desvantagem quando comparado com LEOC. A experiência inicial
deixa a impressão de que este tipo de procedimento realizado por equipe
bem treinada pode substituir o emprego da LEOC, muito embora uma casuística maior e experiência de outros serviços sejam necessários para uma
conclusão definitiva.

POSTER LIVRE

CARCINOMA DE PRÓSTATA EM ESTADIO INICIAL: RECIDIVA BIOQUÍMICA APÓS TRATAMENTO
DANIELLE A ZANATTA*1; REGINALDO J ANDRADE2; LUCAS W MUNCHEN1; EDUARDO FERNANDO PACAGNAN3; MILTON TATSUO TANAKA3; JOSÉ BARBOSA
MENDES JR3
1.FACULDADE ASSIS GURGACZ, CASCAVEL, PR, BRASIL; 2.UOPECCAN,
CASCAVEL, PR, BRASIL; 3.MASTERCLINICA, CASCAVEL, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; prostatectomia; radioterapia
Resumo:
Objetivo: Identificar através de dados dos prontuários a frequência de recidiva bioquímica no paciente com câncer de próstata localizado ao diagnóstico, submetido a tratamento por cirurgia ou radioterapia. Correlacionar os fatores aodiagnóstico quese associaram ao maior risco de recidiva bioquímica.
Materiais e métodos: Análise retrospectiva da evolução de 483 pacientes
diagnosticados e tratados em um único serviço, no período entre março de
2000 e dezembro de 2009.Estudo realizado para a avaliação dos fatores relacionados à recidiva bioquímica.
Resultados: Recidivas bioquímicas foram mais frequentes em pacientes com
valores iniciais de PSA mais elevados e naqueles com doença classificada
como de risco maior.A recidiva foi mais frequente em pacientes de alto risco
(25,9%) quando comparado aos de risco intermediário (10,7%) e baixo risco
(5,5%).Não houve diferença estatística na recidiva bioquímica entre os pacientes submetidos à radioterapia e ou à prostatectomia radical.A recidiva
bioquímica foi identificada em apenas 11 dos 73 pacientes (15%) submetidos a radioterapia conformacional com técnica de tratamento tridimensional.
Conclusão: A radioterapia e a prostatectomia total radical são modalidades
de tratamento com resultados semelhantes. A radioterapia conformacional
com técnica de tratamentotridimensional, empregada atualmente, é mais
eficiente que as modalidades anteriormente aplicadas (telecobaltoterapia e
radioterapia em acelerador linear com técnica de tratamento bidimensional).
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COMPARAÇÃO DA BIÓPSIA DE SATURAÇÃO VERSUS 12 FRAGMENTOS
NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA – ESTUDO PROSPECTIVO
DE 195 CASOS.
CARLOS HIROKATSU WATANABE SILVA*; JOSE PONTES; LUCIANO LAGE SALLES; FRANCISCO DADA NETO; CLÁUDIO BOVOLENTA MURTA; JOAQUIM DE
ALMEIDA CLARO
HOSPITAL BRIGADEIRO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adenocarcinoma de próstata; biópsia; volume prostático
Resumo:
Introdução: O diagnóstico de câncer de próstata é estabelecido pela biópsia de próstata. Uma das controvérsias da literatura é o número ideal de
fragmentos que devem ser amostrados. Inicialmente, a biópsia em sextante
revolucionou o diagnóstico de câncer de próstata, mas estudos mostraram
taxa de falso positivo de até 30%. As modificações da técnica levaram ao
aumento do número de fragmentos amostrados e atualmente o número mínimo é de 12 fragmentos abrangendo preferencialmente a zona periférica. Em
casos selecionados, indica-se a biópsia de saturação (com 20 fragmentos
ou mais), mas os dados ainda são conflitantes sobre o seu benefício em
termos de decisão.
Objetivo: Comparar resultados da biópsia de próstata de 12 vesus 20 fragmentos realizadas em nosso serviço.
Material e Métodos: Como parte de outro protocolo em andamento, avaliamos prospectivamente 195 pacientes biopsiados e divididos em dois grupos de acordo com o número de fragmentos amostrados 12 (grupo A) e
20 (grupo B). Correlacionamos dados do diagnóstico histopatológico com
PSA sérico, volume prostático, uso de sonda, antecedente de biópsia prévia.
Resultados: 72 pacientes no grupo A e 123 no grupo B. 29,2% apresentavam alteração ao toque retal, 57% brancos, 37% dos pacientes realizaram
biópsia prévia. Média de idade: 65,9±7,3 anos. Média de volume prostático:
60,5±29,2 cm3.
Foi diagnosticado adenocarcinoma de próstata em 31,9% dos pacientes do
grupo A e 44,7% do grupo B (p=0,096). A média de fragmentos positivos
foi de 1,98±3,40 para o grupo A versus 3,20±4,85 do grupo B (p=0,052).
32,2% do grupo B apresentaram Gleason maior ou igual a 7 versus 24,7%
do grupo A, e diagnóstico de infiltração perineural em 14,6% contra 6,9% do
grupo A, mas não foi encontrada diferença estatística (p=0,129 e p=0,081,
respectivamente).
Analisando os grupos segundo o volume prostático ao US transretal, constatamos que naqueles com próstata maior que 54cm3 apresentaram à
biópsia de 20 fragmentos maior taxa de detecção de neoplasia (31,2% contra 6% do grupo A; p=0,005) e número significativamente maior de fragmentos positivos (1,60±3,59 versus 0,10±0,41; p=0,002). Também somente foi
constatado gleason >7 nos pacientes submetidos a biópsia de 20 fragmentos (17% x 0% do grupo A).
Conclusão: Nossos achados indicam que a biópsia de saturação com 20
fragmentos pode ser particularmente útil no diagnóstico de adenocarcinoma
em pacientes com próstata de maior volume.
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NEFROLITOTRIPSIA FLEXÍVEL: PODE SUBSTITUIR A LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA ?
MILTON TATSUO TANAKA*1; JOSÉ BARBOSA MENDES JR1; EDUARDO FERNANDO PACAGNAN1; MARCIA R.S.S.B. MENDES2; ALEX SATO TANAKA1; FABIO LUIZ
DE SOUZA1
1.MASTERCLINICA, CASCAVEL, PR, BRASIL; 2.UNIOESTE, CASCAVEL,
PR, BRASIL.
Palavras-chave: Cálculo; ureterorenoscopia flexível; litotripsia extracorpórea
Resumo:
Introdução: De modo geral os guidelines do tratamento de cálculos urinários
recomendam o emprego do ureterorenoscópio flexível associado ao Holmiun
Laser para cálculos de até 1 cm de diâmetro, a LEOC para cálculos maiores
que 1.0 cm e menores a 2,0 cm e a nefrolitotripsia percutânea para cálculos
maiores de 2,0 cm. Considerando que a grande maioria dos pacientes litiásicos que necessitam de intervenção urológica apresentam-se cálculos de até
2.0 cm, que alguns serviços já expandiram a indicação do flexível p/ cálculos
acima de 1.0 cm e que as taxas de clearence do flexível com laser são iguais
ou melhores que da LEOC: podemos prescindir de LEOC na prática diária?
Objetivos: Demonstrar a resolutividade e segurança da ureteronefrolitotripsia
flexível para o tratamento dos cálculos ureterais altos e renais.
Método: De junho de 2011 a junho de 2013, um total de 120 pacientes, dos
quais 74 masculino e 46 feminino, com idade média de 43.3 (de 15 a 75 anos)
foram submetidos a nefroureterolitotripsia. Os cálculos foram extratificados
em até 1.0 cm (168), entre 1.1 a 2.0 cm (34) e com mais de 2.1 cm(9). 39 localizados em ureter superior e 178 renais, dos quais 41 em calices inferiores.
O equipamento utilizado foi o Flex X-2 da Storz e Holmiun Laser de 20 w da
Dornié, com fibras de 200 e 270 micras e radioscopia intraoperatória. O ureteroscópio flexível foi passado com auxílio de dois fios guias e sem emprego
de bainha ureteral. Dórmia foi necessário para reposicionar o cálculo em 24
casos. Todos os pacientes receberam stent ureteral 6 fr que foram removidos
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MITROFANOFF EM SITIO ILEAL DE BEXIGA AMPLIADA
MILTON TATSUO TANAKA*1; JOSÉ BARBOSA MENDES JR1; EDUARDO FERNANDO PACAGNAN1; FABRISIO BARBOSA1; MARCIA R.S.S.B. MENDES2; MALCOM
JONES K. BRIGO1
1.MASTERCLINICA, CASCAVEL, PR, BRASIL; 2.UNIOESTE, CASCAVEL,
PR, BRASIL.
Palavras-chave: Bexiga neurogenica; ampliação vesical; mitrofanoff
Resumo:
APRESENTAÇÃO: Masculino, 32 anos, com seqüela de paralisia infantil,
paraplegia e severa escoliose com desenvolvimento de bexiga neurogênica e conseqüente refluxo vesico-ureteral bilateral. Realizou nefrectomia à
esquerda e ITU de repetição; desenvolveu hidronefrose moderada de rim
remanescente sendo submetido à ampliação vesical com íleo terminal em
2001 e auto-cateterismo limpo intermitente. Evoluiu com ITUs e osteomielite
do ísquio devidas a úlceras de decúbito, culminando em perda da uretra
como via de acesso para sondagem vesical, sendo submetido a cistostomia temporária.Em setembro de 2010, realizou procedimento de Mitrofanoff
clássico (apêndice vermiforme) em segmento ileal da ampliação, já que a
porção detrusora nativa mostrava-se praticamente inexistente, retraída e
de dificil acesso. A base do apêndice foi anastomosada à parede ileal da
ampliação, sem túnel submucoso; porém visando melhorar o mecanismo
de continência, realizado um sepultamento desta porção do apêndice em
contacto a porção ileal, empregando para isso pontos sero-musculares por
2 a 3 cm de comprimento, com Vicryl 2-0, e ancoramento de todo este conjunto (apêndice + retalho ileal) à parede abdominal para melhora do efeito
compressivo sobre o apêndice. Exteriorização com maturação precoce da
extremidade distal do mesmo em FID, constatando-se fácil cateterismo do
mesmo por sonda de polivinil 12 Fr, deixada como splint durante 14 dias.
Mantida cistostomia inicial em drenagem contínua e drenagem da cavidade
com penrose. RESULTADO: tempo cirúrgico de 2h30min sem intercorrências
cirúrgicas ou pós operatórias. Após treinamento para auto-cateterismo de
3/3 horas com sonda uretral 12 Fr via neoestoma foi retirada a cistostomia.
Apresenta após 33 meses estoma continente e reservatório variando de 400500ml. DISCUSSÃO:O procedimento de Mitrofanoff clássico é realizado com
técnica antirefluxo e sobre o segmento do detrusor, visando a obtenção de
um conduto bem continente e facilmente cateterizável. Neste caso, o desafio
residiu em não dispormos de porção muscular vesical adequada e não sabermos a eficácia da técnica quando utilizamos um segmento de alça ileal e
não a bexiga nativa. Os resultados sugerem que o sepultamento segmentar
de parte do apêndice pela própria plicatura da parede ileal e o ancoramento
deste conjunto podem contribuir para a eficácia imediata havendo no entanto necessidade de um seguimento a longo prazo e uma casuística adequada
para conclusões mais sólidas.
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NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA EM PACIENTES COM RIM EM FERRADURA
FILIPE TENÓRIO LIRA NETO*; MOACIR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO;
ANTONIO CESAR CRUZ; GUILHERME CAVALCANTI LIMA; SERÁFICO PEREIRA
CABRAL JÚNIOR; CARLOS ANTONIO DE SOUZA FILHO
IMIP, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitíase; nefrolitotripsia; rim em ferradura
Resumo:
Introdução: O rim em ferradura é uma das mal-forações renais mais comuns,
tendo um incidência de 1 em cada 400 nascidos vivos. Possui como características principais a fusão dos polos inferiores na linha média, má rotação
da pelve renal causando uma implantação mais alta do ureter e uma localização mais posterior do cálices, e uma significativa taxa de incidência de
obstrução ureteropiélica (33%). Esses fatores levam ao aumento da estase
urinária, que quando associada a distúrbios metabólicos predispõem à formação de cálculos renais em 20% desses pacientes. A presença de cálculos
coraliformes em pacientes portadores desta anomalia representa um desafio
ao urologista devido às alterações anatômicas descritas e a presença não
rara de cálculos de grande volume e anatomia complexa.
Objetivos: O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de nossa instituição com a realização de nefrolitotripsia percutânea (NTLP) em pacientes
com rim em ferradura.

Métodos: Foram revisados os prontuários de 08 pacientes com rim em ferradura submetidos à NLTP no período de agosto de 2008 a março de 2013
no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira.
Resultados: A série consistiu de 06 homens e 02 mulheres, com idade média de 46,6 anos. O diâmetro médio dos cálculos foi de 2,5 cm. A localização mais comum foi a pelve renal (05 casos) e o lado mais acometido
foi o esquerdo (05 casos). Três pacientes apresentavam múltiplos cálculos.
Todos os pacientes foram submetidos à NLTP em decúbito ventral, com
nefroscópio rígido, e utilizando apenas 01 acesso, sendo o cálice médio o
mais puncionado (05 casos). O tempo cirúrgico médio foi de 130 minutos.
A queda média de hemoglobina foi de 1,4 mg/dL e não houve necessidade
de hemotransfusão em nenhum caso. O uso de opióide fraco (cloridrato de
tramadol) para controle da dor foi necessário em 04 pacientes. O tempo
médio de internamento foi de 3,5 dias. Apenas 01 paciente apresentou cálculo residual, que foi removido ureterorrenoscopia flexível, e 01 paciente
apresentou fístula urinária, tratada com passagem de cateter DJ. Não houve
nenhum caso de infecção urinária ou urossepse.Conclusão: Apesar das alterações anatômicas dos pacientes com rim em ferradura, a nefrolitotripsia
percutânea pode ser realizada de forma segura e eficaz nesses pacientes.
Conclusão: Apesar das alterações anatômicas dos pacientes com rim em
ferradura, a nefrolitotripsia percutânea pode ser realizada de forma segura e
eficaz nesses pacientes.
____________________________________________________________________
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AVALIAÇÃO DA FISIOTERAPIA DE ASSOALHO PÉLVICO COMO FORMA
DE TRATAMENTO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO
ROGÉRIO CARDOSO CARDOSO DA SILVA*; ELIANE FREITAS TONIOLO; RODRIGO DE HELD FALASHI; CARLOS EDUARDO MALUF
HOSPITAL DOS FORNECEDORES DA CANA DE PIRACICABA, PIRACICABA, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária; fisioterapia pélvica; disfunção miccional
Resumo:
Introdução
A incontinência urinária de esforço (IUE) é uma condição que provoca um
grande impacto na qualidade de vida das pacientes. Estima-se que a prevalência da IUE seja em torno de 15-20% das mulheres com idade entre 3060 anos. Pode ser tratada de forma cirúrgica ou conservadora, sendo esta
última composta inclusive pela reabilitação funcional do assoalho pélvico.
A fisioterapia de assoalho pélvico pode ser oferecida como tratamento de
primeira linha para pacientes com IUE, e os fatores prognósticos associados
com piores resultados são IUE severa, insucesso em tratamentos anteriores,
trabalho de parto prolongado e doenças associadas com piora do estado
geral das pacientes.
Objetivos
Este trabalho objetiva avaliar a eficiência da fisioterapia de assoalho pélvico
como forma de tratamento de primeira linha para incontinência urinária de
esforço.
Métodos
Avaliou-se de forma retrospectiva os casos de IUE cujo tratamento de primeira linha foi fisioterapia se assoalho pélvico no Hospital dos Fornecedores
de Cana de Piracicaba nos anos de 2012 e 2013. A partir de um banco de
dados levantou-se os seguintes dados das pacientes: idade, peso, gravidade
da IUE (leve, moderada ou severa), número de sessões realizadas e presença
ou não de diabetes mélitus. Avaliou-se o índice de satisfação por questionário específico e pelo Teste do Absorvente (PAD TEST). Posteriormente os
dados foram tabulados e apresentados como resultados descritivos.
Resultados
Estudou-se 28 casos de IUE durante o referido período, dos quais 17 eram
leves (61%), 8 moderadas (29%) e 3 severas (11%). Três pacientes eram
diabéticas (11%). Quinze pacientes apresentaram idade entre 40-60 anos
(53%). Quando avaliado o número de sessões para avaliar a satisfação, 18
necessitaram <10 sessões, 14 pacientes 10-15 sessões, 4 pacientes 16-20
sessões, e 2 pacientes >20 sessões. Do total, 26 pacientes (93%) tiveram
índice de satisfação >80% quando avaliados por questionário específico e
reavaliados pelo Teste do Absorvente (PAD TEST).
Conclusões
A fisioterapia de assoalho pélvico foi considerada um método eficiente de
tratamento para IUE, sobretudo para os casos leves. A maioria dos pacientes
melhorou com <10 sessões.
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um diagnóstico de Carcinoma de Células Renais. A Imuno-histoquímica é
peça chave para seu diagnóstico , apresentando positividade para CD 34
, CD 99 e BCL-2; e negatividade para EMA. O tratamento segue os passos
do Carcinoma de Cels. Renais pela semelhança, embora o STF tenha bom
prognóstico.
Objetivo : Relatar o caso de uma paciente jovem , 29 anos , tumor fibroso
solitário de rim.
Métodos : Paciente de 29 anos, sexo feminino , com história de dor em HCD
e flanco direito de início há 1 mês, associado a náuseas e vômitos. Negando
qualquer queixa urinária prévia. Em investigação Ultrassonográfica para patologia biliar, foi evidenciado além de colelitíase , uma imagem hipoecóica (
sólida ) , em 1/3 superior de rim direito , com margens regulares, medindo 3,9
x2,6 cm. TC de abdome demonstra imagem ovalada em polo superior de rim
direito, contornos regulares e realce levemente heterogêneo pós-contraste,
com crescimento exofítico, de natureza sólida, medindo 3,8 x 2,2 x 2,0 cm.
Submetida a Colecistectomia + Nefrectomia Parcial VLP , e o resultado histopatológico evidenciando Neoplasia Fusocelular , entretanto sugere confirmação com Imuno-histoquímica para diagnóstico definitivo. Imuno-histoquímica revelou positividade para CD 99 e BCL-2 , além de negatividade
para os demais marcadores ,favorecendo o diagnóstico de Tumor Fibroso
Solitário.
Conclusão: O Tumor Fibroso Solitário de Rim é uma entidade clínica rara,
que embora grande maioria tenha bom prognóstico e característica benigna ,
deve ser tratado como um Tumor de Células Renais devido sua semelhança.
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TUBERCULOSE TESTICULAR : RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
GABRIEL LIBÓRIO CORDEIRO*; ANDRÉ COSTA MATOS; FREDERICO MASCARENHAS; VICTOR LAPA MALHEIRO; ANDERSON LUTTIGARDS SANTIAGO; NILO
CESAR LEÃO
HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Tuberculose testicular; orquiectomia radical; abscesso escrotal.
Resumo:
Introdução : Tuberculose testicular é uma entidade clínica rara, correspondendo a cerca de 3% dos doentes com Tuberculose Genital. Acomete mais
frequentemente homens com idade entre 20 – 50 anos. Pode resultar de uma
extensão retrógrada da infecção a partir da próstata e vesículas seminais,
assim como propagação hematogênica. Sua principal forma de transmissão
entretanto se dá por extensão local do epidídimo. Clinicamente é de difícil
distinsão de outras patologias como a torção testicular, tumor, infecções
agudas , pois todas cursam com dor e aumento do volume testicular. Uma
característica encontrada frequentemente no Tuberculose genital, é a ocorrência de Abscesso ou fístula escrotal. USG da bolsa testicular é exame para
auxílio no disgnóstico, e o acometimento conjunto do epidídimo e testículo
é mais sugestivo da existência de processo inflamatório do que lesão neoplásica. Preconiza-se o tratamento antibacilar com o esquema habitual ( Rifampicina , Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol ) com 6 meses de duração,
entretanto em algumas situações a terapia cirúrgica se faz necessária.
Objetivo : Relatar o caso de um paciente com tuberculose testicular.
Métodos : Paciente de 35 anos, sexo masculino, com relato de dor testicular esquerda de moderada intensidade , além do aumento do seu volume
e endurecimento local de início há cerca de 01 ano. Evoluiu com piora,
culminando com abscesso local em bolsa testicular acometida, e drenagem espontânea de secreção purulenta. Ecografia de bolsa testicular com
Doppler evidencia testículo esquerdo com dimensões aumentadas, textura
heterogênea, com imagem hipoecóica em polo inferior com fluxo periférico
medindo 2,6 x 2,5 cm , compatível com nódulo sólido.
Submetido a Inguinotomia Esquerda e no intra-operatório evidenciamos que
o local mais acometido era o epidídimo, de consistência endurecida, sendo
prosseguido então a epidimectomia esquerda. Realizado exploração testicular e evidenciado perênquima testicular de aspecto caseoso , entretanto
devido indisponibilidade de biópsia de congelação e aspecto comprometido
do testículo acometido , foi realizado a Orquiectomia Radical esquerda, com
ligadura alta do cordão espermático. AP revela processo inflamatório crônico
granulomatoso, tipo tuberculóide , do testículo, epidídimo e bolsa escrotal.
Conclusão : A tuberculose testicular é uma entidade clínica rara, entretanto
de natureza benigna, e que na maioria das vezes é de tratamento clínico.
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MANEJO DIAGNÓSTICO-TERAPÊUTICO DO PARAGANGLIOMA DE BEXIGA
EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA COLOMBO*; DANIELO GARCIA FREITAS;
TARCISIO BARCELOS EVANGELISTA; WAGNER SALOMAO ROCHA; CAMILO
LIMA VUOLO; VICTOR HUGO BORGES SILVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, UBERLANDIA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor vesical; paraganglioma; feocromocitoma
Resumo:
Introdução: Feocromocitoma é um tumor da adrenal produtor de catecolaminas. Um a 25% dos Feocromocitomas originam fora da adrenal, sendo
conhecidos por paragangliomas (originados das células cromafins). O Paraganglioma de bexiga é raro, tendo poucos casos descritos na literatura. Relato de caso: Mulher de 33 anos com hematúria macroscópica recorrente,
teve achado ultrassonográfico de imagem nodular de 3 centímetros hiperecogênica e hipervascularizada, de contornos regulares em parede lateral
direita da bexiga. Na cistoscopia foi visto nódulo hipervascularizado e pediculado em parede póstero-lateral direita. Realizado biópsia confirmando
Paraganglioma. Foram realizadas pesquisa de catecolaminas séricas e
urinárias que vieram negativas, tomografia de abdome/pelve sem evidência
de metástases e cintilografia com Metaiodobenzilguanidina (MIBG) negativa. A paciente procurou outro serviço sendo submetida à Ressecção endoscópica da lesão. Ao retornar com esse resultado, foi optado por revisão
de lâmina que reinteirou como sendo característico de Paraganglioma. Foi
realizada Cistectomia parcial com linfadenectomia pélvica sem intercorrências cujo anátomo-patológico demostrou ausência de neoplasia residual.
A paciente evoluiu bem, estando assintomática em seguimento clínico no
serviço de Urologia da UFU. Discussão: O Feocromocitoma pode secretar
catecolaminas na corrente sanguínea causando sintomas de cefaleia, sudorese, taquicardia e hipertensão cíclicos em 30 a 50% dos casos. Outro sinal
típico no Paraganglioma de bexiga é a hematúria. Tem alta capacidade de invasão com malignidade em mais de 5% dos casos (1/3 nos Paragangliomas)
caracterizada por presença de metástases clínicas. Pode ter origem familiar
(30 %), com maior multifocalidade e ocorrendo em idades mais jovens. A
topografia mais prevalente dos Paragangliomas é abdominal, principalmente
no órgão de Zuckerkandl. A abordagem do paciente com Paraganglioma
de bexiga se inicia com cistoscopia e dosagem de catecolaminas séricas e
urinárias, seguidos de rastreamento metastático com tomografia/ressonância de abdome/pelve e cintilografia com MIBG. No Paraganglioma de bexiga,
têm-se indicado Cistectomia parcial com linfadenectomia pélvica objetivando a ressecção completa da lesão, um estadiamento local mais acurado e
excluir metástases regionais. O prognóstico é bom com mortalidade menor
que 3%, apesar de ser uma patologia recorrente (16%), necessitando de
seguimento clínico prolongado.
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TUMOR FIBROSO SOLITÁRIO DE RIM : RELATO DE CASO E REVISÃO
DA LITERATURA
GABRIEL LIBÓRIO CORDEIRO*; ANDRÉ COSTA MATOS; FREDERICO MASCARENHAS; EDSON CARVALHO DÁVILA; ANDERSON LUTTIGARDS SANTIAGO; NILO
CESAR LEÃO
HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; neoplasia fusiforme ; laparoscopia
Resumo:
Introdução : O Tumor Fibroso Solitário ( STF ) do rim é uma neoplasia incomum de células fusiformes, descritos inicialmente (1931 ) como uma lesão
pleural distinta e denominada “ mesotelioma localizado ”. Sua localização
extra-pleural é rara , podendo ser encontrada no trato urogenital : epidídimo
, cordão espermático , testículos , estruturas para-testiculares e bexiga. São
raros os casos descritos na literatura de acometimento renal. Mais de 50%
em pacientes acima de 40 anos , com pequeno predomínio no sexo feminino
( 1,5 : 1,0 ). Sua origem patogênica ainda requer dados para ser estabelecida.
O STF apresenta comportamento imprevisível, embora 90% sejam benignos
, uma menor parte tem comportamento agressivo, necessitando de acompanhamento a longo prazo. A maior parte tem diagnóstico incidental. Em
função de sua raridade, suas características clínicas e de imagem induzem
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comparados ao restante da população. Relato de caso: Homem de 52 anos,
portador de Bexiga Neurogênica arreflexa com insuficiência esfincteriana
devido a sequela de TRM há 31 anos foi submetido a Ampliação Vesical com
derivação continente segundo técnica descrita por Macedo há 7 anos. Há 1
ano vinha apresentando vários episódios de ITU, mantendo CIL irregular com
baixa drenagem mais perda urinária contínua pelo conduto externo umbilical
após 30 minutos do CIL. Na Cistografia via-se contrastação da bexiga ampliada com falhas de enchimento na sua parte inferior. Realizado Cistoscopia
não elucidativa devido a grande quantidade de muco e de litíase no seu interior. Pela tomografia se identificava ureterohidronefrose moderada à esquerda com falhas de enchimento na bexiga. Indicado Vesicolitotomia na qual
foi visualizada tumoração no interior da parte inferior da bexiga ampliada.
No anátomo-patológico veio CCE. Indicado então Cistectomia Radical com
derivação a Bricker. O paciente evoluiu inicialmente bem, mas veio a falecer
4 meses depois devido a intercorrências clínicas por recidiva tumoral local.
Discussão: A maioria das neoplasias de bexiga tem o padrão histológico de
Carcinoma de Células Uroteliais (90%). O CCE vem em segundo lugar com
5% dos casos. Eles surgem em focos de metaplasia escamosa secundária a
irritação crônica do urotélio vesical. Estudos recentes demonstram um risco
de 0,38% de formação de CCE de bexiga em pacientes com sequela de
TRM. Este maior risco está relacionado principalmente ao uso crônico de
catéter urinário. Além disso, um mal cuidado do catéter ocasiona ITU e formação de vesicolitíase. Na maioria das vezes esses tumores são nodulares
e invasivos ao diagnóstico podendo causar ureterohidronefrose obstrutiva
em alguns casos. Os pacientes se queixam de hematúria, disúria, polaciúria
e dor pélvica. O diagnóstico se faz com ultrassom, tomografia e cistoscopia
com biópsia. O tratamento padrão é a Cistectomia Radical em casos selecionados, mas em geral, o prognóstico é ruim.

PARAGANGLIOMA INTERAORTOCAVAL: UM RELATO DE CASO
CAMILO LIMA VUOLO*; LEANDRO ALVES OLIVEIRA; WAGNER SALOMAO ROCHA; TARCISIO BARCELOS EVANGELISTA; EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA
COLOMBO; VICTOR HUGO BORGES SILVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLANDIA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Paraganglioma; adrenal; tumor
Resumo:
INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde de 2004, tumores
extra-adrenais da cadeia ganglionar simpática ou parassimpática são classificados como paragangliomas. OBJETIVO: Relatar caso de paciente com
quadro de hipertensão arterial sistêmica de difícil controle associada a paraganglioma. RELATO DE CASO: A.c.c., feminino, 39 anos, recebida neste serviço no dia 28;08;2012 diabética e hipertensa há 2 anos. Durante este tempo,
apresentou sintomas de astenia, fogachos, síncopes, perda de peso (17 kg)
piora dos níveis pressóricos com necessidade de várias classes de anti-hipertensivos. Iniciado investigação com exames laboratoriais e de imagem.
Não evidenciou-se alterações da metanefrinas ou catecolaminas urinárias e
plasmáticas e ressonância nuclear magnética de abdome evidenciou massa
na topografia da glândula suprarrenal direita de aproximadamente 6,0 cm
e hipersinal na fase t2. Em reunião clínico-radiológica percebeu-se que a
massa estava na topografia interaortocaval medial ao rim direito, cujo diagnóstico radiológico foi paraganglioma interaortocaval d. Submetida a
bloqueio a-adrenergico com prazosim nos dias que antecederam a cirurgia
e a mesma foi levada a cirurgia para exérese de massa retoperitoneal por
videolaparoscopia. Durante o procedimento cirúrigico, manteve-se hipertensa controlada com nitroprussiato de sódio. A paciente terminou a cirurgia
estável hemodinamicamente e alta hospitalar sem nenhuma medicação
anti-hipertensiva. O exame anátomo patológico confirmou paraganglioma.
A paciente mantém seguimento ambulatorial a cada 6 meses, sem intercorrencias clinicas e sem medicações anti-hipertensivas. DISCUSSÃO: Os
tumores denominados paragangliomas são derivados das células cromafins
e que se localizam numa topografia extra-adrenal. Atualmente, a definição
de malignidade para esses tumores é determinada pela presença de metástases, principalmente para fígado e ossos, e não invasão local. Estes
tumores apresentam, frequentemente, morfologia similar ou idênticas ao
feocromocitoma e, as vezes, também a mesma predisposição genética.
Geralmente, a recomendação para o tratamento desses tumores, incluindo
aqueles abdominais, pélvicos e torácicos, independentes do tamanho, seja
pela via endoscópica ou cirurgia minimamente invasiva como foi realizado
neste caso. É bem relatado a necessidade do bloqueio a-adrenérgico no
período que antecede ao procedimento cirúrgico, e ainda controverso a indicação da cintilografia para todos os pacientes. CONCLUSÃO: Portanto,
o Paraganglioma era o responsável pelos sintomas da paciente, a despeito
das catecolaminas normais no pré-operatório.
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DIAGNOSTICO E MANEJO DO TUMOR DE URACO
EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA COLOMBO*; LEANDRO ALVES OLIVEIRA;
TARCISIO BARCELOS EVANGELISTA; WAGNER SALOMAO ROCHA; CAMILO
LIMA VUOLO; EDUARDO HENRIQUE CAMPOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, UBERLANDIA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor de uraco; cistectomia parcial; neoplasia vesical
Resumo:
Introdução: Os tumores de úraco representam 0,01% das neoplasias malignas dos adultos e, apesar de sua mucosa ser compota por células transicionais, o adenocarcinoma constitui o tipo histológico mais comum. O tumor maligno de úraco compreende cerca de 0,17% a 0,34% de todas as
neoplasias de bexiga, representando de 20% a 39% dos adenocarcinomas
vesicais.
Objetivo: Descrever um caso de um paciente com adenocarcinoma de úraco
com invasão de intestino delgado e cólon sigmóide submetido à cistectomia
parcial associado à enterectomia e colostomia terminal.
Relato de Caso: Homem, 59 anos com queixa de dor em hipogástrio e aumento do volume abdominal há 3 meses, evoluindo com piúria e descarga
muco-purulenta pela cicatriz umbilical. À tomografia computadorizada de
abdome apresentava voluma massa sólida em hipogástrio sem plano de
clivagem com a bexiga ou alças intestinais. Optado por laparotomia exploradora e ressecção em bloco da massa tumoral, incluindo umbigo, peritônio,
cúpula vesical, segmento de delgado e cólon sigmóide. Realizado no mesmo
ato operatório fechamento primário da bexiga, entero-enteroanastomose e
colostomia terminal. Desde então se encontra sem sinais clínicos ou exames
de imagem de recidiva tumoral.
Conclusão: Os tumores do úraco são neoplasias extremamente raras e se
apresenta, na maioria das vezes, de forma agressiva. No caso descrito foi
optado por um tratamento cirúrgico radical, sem recidiva da lesão no seguimento clínico.
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CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EM AMPLIAÇÃO VESICAL
EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA COLOMBO*; LEANDRO ALVES OLIVEIRA;
TARCISIO BARCELOS EVANGELISTA; WAGNER SALOMAO ROCHA; CAMILO
LIMA VUOLO; EDUARDO HENRIQUE CAMPOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, UBERLANDIA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor vesical; carcinoma de celulas escamosas; ampliação
vesical
Resumo:
Introdução: O Carcinoma de Células Escamosas (CCE) é um padrão raro de
neoplasia de bexiga. Está relacionado à infecções urinárias (ITU) crônicas,
infecção vesical por Schistosoma hematobium, vesicolitíase e uso crônico
de catéter vesical de longa permanência. Sendo assim, os pacientes com
trauma raqui-medular (TRM) têm maior risco de desenvolver CCE de bexiga,
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tardio determina, muitas vezes, tratamentos mais agressivos e pior prognóstico. Objetivo: Descrever a forma de apresentação de uma doença rara
e de difícil diagnóstico inicial. Métodos: Análise retrospectiva de um caso
atendido no Hospital do Servidor Público Municipal (SP) em 2012. Resultados: Uma paciente feminina de 63 anos apresentando hematúria/uretrorragia
indolor há seis meses. Ao exame: pequena massa palpável em transição de
porção média para distal da uretra. Realizada uretroscospia com biópsia de
lesão sendo diagnosticado Adenocarcinoma de uretra, na investigação com
exames de imagem foi evidenciado lesão localmente avançada de uretra com
extensão para parede vaginal, porém sem sinais de doença linfonodal ou a
distância. Dessa forma, o tratamento insttuído foi uma exenteração pévica
anterior com reconstrução urinária à Bricker. O estudo anatomo-patológico
demonstrou tumor pT4N0M0. Apresentou boa evolução pós-operatória não
necessitando de terapia adjuvante e no seguimento de 48 meses a paciente
apresenta-se sem sinais de recidiva da doença, sem alteração da função renal e adaptada à uretero-ileostomia. Conclusão: Neste relato demonstrou-se
uma forma de apresentação de tumor de uretra em que não foi feito um diagnóstico inicial, todavia, com a terapêutica prontamente instituída, a paciente
apresentou uma boa evolução pós-operatória com um seguimento com um
tempo importante sem sinais de recidiva.
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UTILIZAÇÃO DAS CATEGORIAS DE RISCO DO C.A.P.R.A SCORE COMO
PREDITOR DE CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS ADVERSAS APÓS
PROSTATECTOMIA RADICAL.
BRUNO SANTOS BENIGNO*; RENAN EBOLI-LOPES; MIGUEL ZERATI FILHO;
GEOVANNE FURTADO SOUZA; CLEVERSON LUIZ ROCHA D’AVILA; CARLOS BENEDITO MENEZES VERONA
INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,
SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Neoplasias da próstata; prognóstico; prostatectomia
Resumo:
Introdução: O câncer de próstata é a neoplasia não cutânea mais frequente
em homens. O escore de gleason é o principal critério utilizado para predizer
o comportamento desta neoplasia. Entretanto, há uma ampla discrepância
entre os achados da biópsia e a patologia final. Dessa forma, a correta classificação é fundamental na escolha do tratamento, principalmente nos casos
elegíveis a protocolos de vigilância ativa.
Objetivos: Avaliar a associação entre a classificação de risco baseada no
score de CAPRA e variáveis patológicas, como mudança no escore final de
Gleason (upgrade e downgrade) e outras características patológicas desfavoráveis.
Métodos: Revisão de prontuários dos pacientes submetidos à prostatectomia radical em nossa instituição de Janeiro de 2003 a Abril de 2011. Aplicamos um modelo de regressão analítica univariada dos achados clínicos,
patológicos e categorias de CAPRA (0 a 2 Baixo risco; 3 a 5 Moderado risco;
e 5 a 10 Alto risco).
Resultados: De 187 operados no período, 155 foram incluídos na análise.
Excluímos pacientes submetidos à radioterapia, hormonioterapia adjuvante
ou que não possuíam informações suficientes. A média de idade foi 64 anos
(de 35 a 85 anos), média de PSA= 8.3 ng/dl (SD± 6.1 ng/dl), volume prostático médio de 48 cm3 (SD±18.8cm3). Do total 83.4% recebeu apenas 1
biópsia e 76.6% foram submetidos a biópsia com 12 ou mais fragmentos.
Houve 45.1% de upgrade do gleason final, 36.8% não mudaram e 18.1%
mostraram downgrade. A estratificação segundo grupos de risco de CAPRA
mostrou: 43.1% de baixo, 47.9% de moderado e 9% de alto risco. A análise
univariada mostrou associação entre as categorias de risco de CAPRA e o
upgrade patológico: 56.9% no baixo, 38.5% no moderado e 4.6% no alto
risco (p=0.003); invasão de cápsula: 20.6% no baixo, 64.7% no moderado e
14.7% no alto risco (p=0.006); e proporção de pacientes que atingem o PSA
nadir <0.2ng/dl, 30 dias após a cirurgia: 46% no baixo, 48.7% no moderado
e 5.3% no alto risco (p=0.002).
Conclusão: A classificação de risco de CAPRA se associou positivamente
à características patológicas adversas em nossa série, como upgrade patológico, invasão de cápsula e PSA nadir 30 dias após a cirurgia. Sua aplicação tem o potencial de influenciar a decisão terapêutica inicial em cada caso.
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ADENOCARCINOMA COLÔNICO DE BEXIGA – RELATO DE CASO
MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA*; ALEXANDRE CRIPPA SANT’ANNA; OCTÁVIO
HENRIQUE ARCOS CAMPOS; THIAGO SEIJI CARVALHO SILVEIRA; RAFAEL
MAISTRO MALTA; LUCCAS PATTO GOES
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO, SAO
PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Bexiga; adenocarcinoma; colõnico
Resumo:
Introdução: As neoplasias malignas não-uroteliais da bexiga frequentemente
apresentam um desafio diagnóstico e terapêutico. Adenocarcinoma puro é
um tipo histológico primário que representa o terceiro tipo mais comum de
tumor epitelial compreendendo 0.5-2.0% de todos tumores vesicais. Ocorre
mais frequentemente em regiões onde esquistossomíase é endêmica e é
o tumor mais comum originado da bexiga de pacientes com extrofia, que
têm um risco relatado durante a vida de 4% de desenvolver este tipo de
malignidade. O marco patológico deste tumor são células neoplásicas que
formam estruturas glandulares que podem assemelhar-se ao adenocarcinoma colônico ou podem produzir grandes quantidades de mucina. O subtipo colônico primário da bexiga é ainda mais raro e não apresenta casos
descritos na literatura. Objetivo: Relatar um caso de adenocarcinoma do tipo
colônico primário de bexiga. Métodos: Relato de caso de um paciente com
adenocarcinoma do tipo colônico primário de bexiga acompanhado no Serviço de Urologia do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo.
Resultados: Paciente masculino, 59 anos, com queixa de hematúria macroscópica indolor intermitente há 1 ano. Nega outras queixas urinárias ou
perda ponderal. Relata hipertensão arterial e tabagismo 40 anos/maço. Nega
manipulação do trato urinário ou cirurgias prévias. Realizada cistoscopia
que evidenciou lesão em assoalho vesical de cerca de 6 cm. Procedeu-se
resseção endoscópica da lesão cujo exame anátomo-patológico evidenciou
adenocarcinoma tipo colônico (entérico) de bexiga, com invasão da lâmina
própria – pT1. Revisão da lâmina por uro-patologista experiente confirmou
o diagnóstico. Avaliação posterior com tomografia computadorizada de abdome e pelve e colonoscopia mostrou-se sem alterações. Após 6 semanas
realizada nova cistoscopia que não evidenciou lesões vesicais. Ressecção
do leito da lesão demonstrou cistite glandular cística no exame anatomopatológico. Cistoscopia de controle após 6 meses evidenciou novas lesões,
com novo diagnóstico patológico de cistite glandular cística após ressecção
endoscópica. O paciente permanece assintomático e encontra-se em acompanhamento ambulatorial em nosso serviço há 1 ano. Conclusões: A investigação sistemática da maioria dos tumores vesicais não-uroteliais é limitada
pela raridade destas lesões. O caso relatado apresenta um diagnóstico patológico muito raro que evoluiu com ausência de progressão e recidiva da
doença no seguimento a curto prazo.
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ADENOCARCINOMA DE URETRA - RELATO DE CASO
JOAO ALEXANDRE JUVENIZ*; RAFAEL MAISTRO MALTA; ALEXANDRE CRIPPA
SANT’ANNA; LUCCAS PATTO GOES; MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA; ROBERTO
IGLESIAS
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adenocarcinoma; uretra; exenteração
Resumo:
Introdução: O adenocarcinoma de uretra é uma doença rara, mais prevalente
no sexo feminino, na sexta década de vida, na raça branca e normalmente de
origem nas glândulas de Skene (homólogas à próstata no homem). A apresentação clínica muitas vezes é frustra e variável o que torna o diagnóstico
inicial difícil e, por conseguinte, o prognóstico ruim. O tratamento e o prognóstico do adenocarcinoma de uretra dependem da localização e do nível de
acometimento do tumor, quando em uretra distal, pela apresentação clínica
mais evidente, o diagnóstico é feito precocemente e, portanto, apresenta
melhor prognóstico. Enquanto os de uretra proximal pelo diagnóstico mais
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transtorno de conversão, síndrome de dor), em que os sintomas são produzidos de forma voluntária, enquanto no último não. OBJETIVO: Avaliar
distúrbios psicogênicos em pacientes urológicos. METÓDO: Relato de caso.
RESULTADOS: Paciente 32 anos, masculino, sem comorbidades, com dor
testicular há 8 anos evolui com piora do quadro associado a aumento do
volume e edema em bolsa testicular, refratário a a analgesia. Exames de
imagem evidenciaram bolsa escrotal de aspecto heterogêneo, com zonas
hiperecogênicas de permeio, associadas a áreas císticas com ecos em suspensão, promovendo alteração da arquitetura habitual dos testículos e perda
dos seus limites com vascularização ao doppler, com lesão peniana em base
de haste e acometendo linfonodo. Realizado exames de rotina para avaliação de possível câncer de testiculo BHCG: <0,1 (<3) , DHL: 270 (100-190),
ALFAFETOPROTEINA: 0,850 (<5,8) , LH: < 0,1 (1,4-7,7), FSH: 0,13 (1,5-14),
ESTRADIOL: 1606 (7,63-42), SHBG: > 200 (14,5 - 48,4), TESTOSTERONA
TOTAL: 0,205 (9,9 - 27,8). Tomografia de abdome: sem alterações, ressonância magnética: lesão expansiva no subcutâneo da região píbica . Paciente
evoluiu com piora da massa avançando para haste peniana com risco de penectomia, sendo realizado exploração de bolsa testicular. No intra-operatório
diversas abcessos coletados com comprometimento de ambos os testiculos
é realizado orquiectomia bilateral. No pós-operatório, biopsia negativa para
cancer evidenciando lipidogranulomas característicos de aplicação local
de medicações exógenas. Paciente evolui com melhora do processo inflamatório em base de pênis, e, realizando reposição hormal com testosterona
trimestral em seguimento pela psiquiatria e urologia. CONCLUSÕES: Transtornos psicogêncos devem entrar no diagnóstico diferencial do urologista
em situações em que quadro clínico, laboratorial e de imagem são normais.

TRATAMENTO DA ESTENOSE TRAUMÁTICA DE URETRA POSTERIOR:
10 ANOS DE EXPERIÊNCIA EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE UROLOGIA RECONSTRUTORA
ELOÍSIO ALEXSANDRO DA SILVA*; LUIZ AUGUSTO WESTIN CARVALHO; MIGUEL
OLIVEIRA OSTA; RONALDO DAMIÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL.
Palavras-chave: Estenose; uretra posterior; trauma
Resumo:
Introdução: O tratamento das estenoses da uretra posterior constitui um dos
maiores desafios para o urologista. Há vários fatores que devem ser avaliados no estadiamento pré-operatório para a indicação da melhor abordagem
para proporcionar um resultado definitivo em longo prazo.
Objetivo: Nosso objetivo é descrever nossa experiência de 10 anos como
centro de referência de cirurgia reconstrutora urogenital.
Método: Foram avaliados 30 pacientes com diagnóstico de estenose
traumática da uretra posterior com mediana de idade de 34 anos (variando
de 12 a 59 anos). Todos os pacientes eram portadores de derivação urinária
suprapúbica por cistostomia com tempo médio entre o acidente e o tratamento definitivo em nosso centro de 31±12 meses. O estadiamento da estenose foi realizado com uretrocistografia combinada em todos os pacientes
e ressonância magnética em 12 (40%). A escolha do tratamento cirúrgico
dependeu da extensão da estenose (gapometria), comorbidades, morfologia dos óssos pélvicos e desejo do paciente. O resultado foi avaliado com
fluxometria livre e avaliação de resíduo pós-miccional e auto-satisfação do
paciente quanto ao padrão miccional. Sucesso foi considerado com fluxo
urinário > 15 ml/seg sem resíduo significativo (< 50 mL).
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ANASTOMOSE URETRAL COM SUTURA CONTÍNUA NA PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL ABERTA – RELATO DE 28 CASOS
GEDSON ARLEI MAIA*; LUIZ PAULO VIEIRA; KARLA ROCHA AVELINO; GUSTAVO
ALBERTO FERNANDES; MARCOS DIAS LEAO

Resultados: Os pacientes foram avaliados por um período médio de 73±40
meses. Dois (6,7%) pacientes se recusaram a se submeter a uretroplastia
e preferiram continuar com troca mensal de cateter suprapúbico. Quatro
(13,3%) pacientes optaram por uretrotomia seguida de dilatação, sendo que
dois deles se submeteram a uretroplastia aberta após recidiva da estenose.
Estes dois últimos se somaram a outros 11 (36,7%) pacientes encaminhados
de outro centro com história de múltiplas uretrotomias e dilatação uretral
sem sucesso. Um paciente foi submetido a enterocistoplastia com mitrofanoff. No total foram realizadas 25 uretroplastias término-terminais, sendo
9 (36%) perineais e 16 (64%) via sagital anterior (ASTRA). Sucesso foi alcançado em 24 (96%) pacientes e o único paciente que apresenta fluxo < 15
mL/seg não apresenta resíduo significativo. O índice de satisfação geral
dos operados é de 92%.
Conclusão: O tratamento da estenose traumática da uretra posterior com
uretroplastia término-terminal apresenta alto índice de sucesso que permanece em longo prazo. A uretrotomia interna seguida de dilatação tem
um valor limitado no manejo moderno da estenose traumática da uretra
posterior.

UNACON/HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatovesiculectomia; anastomose; continua
Resumo:
Introdução: A Prostatovesiculectomia Radical (PTR) continua sendo a melhor opção de cura e prevenção para metástase e óbitos pela neoplasia de
próstata. O cirurgião deve ter em mente, 03 objetivos, controle oncológico,
preservação da continência urinária e, manutenção da potência sexual. As
indicações de PTR, são as mesmas, seja na laparoscópica, robótica ou aberta. Porém, a técnica da anastomose uretral pode variar desta última, com
a rafia continua da anastomose uretro-vesical.
Objetivos: Relatar experiência de anastomose vesico-uretral com sutura
contínua na PTR aberta, reproduzindo a técnica laparoscópica e, avaliar impacto nos índices de estenose de colo, fístula e incontinência urinária.
Métodos: Foram avaliados 28 pacientes, com neoplasia de próstata em
fase inicial, submetidos a prostatovesiculectomia radical com anastomose
uretral contínua, entre Fevereiro/2012 a Abril/2013. Todos foram submetidos
a cirurgia, após mínimo de 60 dias após biópsia. A anastomose foi realizada
utilizando 02 caprofyls 3.0, com rafia da parede posterior e anterior independentes, unidas nas laterais. A avaliação da fístula urinária no pós-operatório
imediato, foi realizada com medição de volume de dreno laminar, da eficácia
da anastomose e da continência urinária, no 90º dia pós-operatório (DPO),
com uma urofluxometria e entrevista.
Resultados: O volume do dreno laminar ficou na média de 18ml (03-49ml),
sendo retirado em 05 (17,85%) pacientes no 1º DPO, em 23 (82,15%) no 2º
DPO. A alta hospitalar se deu no mesmo dia da retirada do dreno laminar.
O tempo de sondagem vesical foi de 10 dias. Os pacientes foram avaliados
com urofluxometria após 90 dias da cirurgia, com Qmax médio de 12ml/
seg e apenas 01(3,57%) com Qmax <10ml/seg (4ml/seg); sendo este ultimo
diagnosticado estenose de colo, corrigido com uretrotomia interna; Se disseram continentes 26 pacientes (92,85%) e, incontinentes, 2 (7,15%), estando em tratamento com fisioterapia do assoalho pélvico.
Conclusões: A anastomose uretral contínua, como na laparoscopia, é eficaz e pode ser reproduzida na prostatovesiculectomia radical aberta, com
índices de fístula urinária, estenose de colo vesical e incontinência urinária,
baixos. Porém, o seguimento a longo prazo é necessário para avaliação de
complicações tardias.
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DOR TESTICULAR ASSOCIADO A SINDROME DE MUNCHAUSEN
CAMILO LIMA VUOLO*; DANIELO GARCIA FREITAS; WAGNER SALOMAO ROCHA; TARCISIO BARCELOS EVANGELISTA; EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA
COLOMBO; EDUARDO HENRIQUE CAMPOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLANDIA, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Munchausen; dor; testiculos
Resumo:
INTRODUÇÃO: Transtorno factício é uma forma de doença fingida, que deve
ser cuidadosamente distinguido dos transtornos somatoformes, baseada
na intencão e objetivo. Na simulação, o fingimento de uma doença tem um
incentivo externo (por exemplo, evitar o trabalho, a obtenção de dinheiro),
enquanto transtorno fictício não tem nenhum outro incentivo além de se passar por paciente e experimentar o papel de doente. Simulação e transtorno
factício diferem dos transtornos somatoformes (por exemplo, hipocondria,
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pelo pediatra para diagnosticar o tipo de enurese, quando ENM foram encaminhadas diretamente para o urologista e quando EM receberam terapia
comportamental. As que responderam as medidas comportamentais foram
devolvidas para rede pública de saúde e as que mantiveram sintomáticas,
encaminhadas para tratamento específico com urologista. O estudo foi realizado no período de janeiro de 2010 à dezembro de 2012, com crianças de
5 à 16 anos de idade. Foram incluídas 339 crianças que foram encaminhadas para o urologista, das quais 54,9 % eram meninos e 45,1% meninas,
com média de idade de 9,8 anos. A avaliação urológica foi feita por meio
de história clínica, exame físico e diário miccional de 48 horas. As crianças
com ENM corresponderam à 57% dos casos, enquanto 43% eram EM. O
fator hereditário, pai ou mãe enuréticos representou 20% na EM e 15% na
ENM. A Infecção urinária esteve presente em 9% do grupo EM e 31% no
grupo ENM, constipação 18,5% e 25%, enquanto a perda fecal 4% e 14%
respectivamente. Geralmente as crianças são encaminhadas pelo pediatra
para tratamento da enurese monossintomática, sem avaliação dos sintomas
miccionais diurnos. Após avaliação urológica dirigida, verifica-se uma maior
prevalência da ENM. Esses achados são importantes para direcionar o tratamento de forma mais adequada visando não só um aumento em sua eficácia
mas também prevenir complicações nos portadores de ENM.
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BIÓPSIA PROSTÁTICA REALIZADA POR UROLOGISTA – EXPERIÊNCIA
INICIAL E COMPLICAÇÕES
GEDSON ARLEI MAIA*; LUIZ PAULO VIEIRA; KARLA ROCHA AVELINO; GUSTAVO
ALBERTO FERNANDES; MARCOS DIAS LEAO
UNACON/HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL, NATAL, RN, BRASIL.
Palavras-chave: Biópsia; próstata; complicações
Resumo:
Introdução: A biópsia prostática guiada por USG (BPUS), foi descrita em
1968 por Wantanable e colaboradores. Estima-se que nos Estados Unidos
da América, sejam realizadas 800.000 biópsia/ano. Antes da existência
da BPUS, as biópsias prostáticas eram realizadas, em lesões detectadas
pelo toque retal e guiadas digitalmente. O avanço na detecção do antígeno
prostático específico (PSA) e ultrassonografia, viabilizaram a realização de
biópsia sextante da próstata, possibilitando o diagnóstico precoce de mais
pacientes, impactando diretamente nos índices de cura para neoplasia de
próstata.
Objetivos: Relatar experiência inicial do serviço e relatar complicações, na
realização de biópsia prostática guiada por USG transretal pelo urologista,
sem auxilio do radiologista
Métodos: Foram avaliados 89 pacientes, submetidos a BPUS, com bloqueio
loco-regional, entre Abril/2012 e Junho/2013, por urologista, sem auxilio de
profissional da radiologia.
Resultados: Todos os pacientes realizaram hemograma e coagulograma,
além de lavagem retal com 300ml de solução glicerinada no dia do exame
e, fizeram uso de antibiótico profilático (ciprofloxacino 500mg VO 12/12hs)
iniciado na noite anterior e mantido até o 2º dia pós biópsia. O guia para
probe endocavitário de ultrassonografia foi o GE P5 E8CS da Civco, a pistola
utilizada, foi o modelo Promag Ultra, a agulha para bloqueio prostático (feito
com 2,5ml de lidocaína 2% sem vasoconstrictor em cada feixe vásculo-nervoso peri vesículas seminais) foi a 22ga x 30cm com ponta ecogênica e, a
agulha de biópsia prostática foi a de 18ga x 25cm, ambas da Angiotech. Dos
89 pacientes, apenas 1 (1,12%) recusou o exame; 3(3,37%) apresentaram
retenção urinária aguda, tratada com sondagem vesical de demora, retirada
após 07 dias de antibiótico (ciprofloxacino 500mg 12/12hs) e bloqueador alfa
(doxazosina 4mg/dia); 31 (34%) relataram hematúria, porém auto-limitada;
5(5,61%) se queixaram de sangramento retal moderado, também auto-limitado; quanto à urosepse, não tivemos nenhum relato nessa série; Hematospermia foi relatada por 21 (23,59%).
Conclusões: A biópsia prostática guiada por USG transretal é facilmente exequível pelo urologista, sem o auxilio de profissional da radiologia, desde
que esteja familiarizado com equipamento de USG, probe endocavitário e
anatomia pélvica. Com índices de complicações graves, baixos e, no mesmo
patamar ao encontrado na literatura médica, quando esta é realizada por
profissional da radiologia.
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PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA: MÉTODO SEGURO TAMBÉM
NO TRATAMENTO DE TUMORES DE ALTO RISCO E LOCALMENTE AVANÇADOS?
RODRIGO M. FRATTI*1; ANDRE F. MIRANDA1; DANILO G. MORENO2; SABRINA
THALITA DOS REIS1; MIGUEL SROUGI1; CARLO C PASSEROTTI1
1.FMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.OSWALDO CRUZ, SAO PAULO, SP,
BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia; robótica; biópsia
Resumo:
INTRODUÇÃO: O adenocarcinoma de próstata é o segundo tipo de câncer
mais comum do homem. No Brasil, a estimativa para 2012 foi de 60.180
casos novos. Esta crescente incidência e a difusão de métodos modernos
tem alterado muitos paradigmas no tratamento destes pacientes. A cirurgia
robótica vem cada vez mais se difundindo como um método seguro, mesmo
em tumores mais avançados. Atualmente poucos trabalhos correlacionam
achados intra operatórios com dados prévios da biópsia do paciente.
OBJETIVOS: Nosso estudo pretende questionar o conceito vigente de que
há uma maior dificuldade cirúrgica (com maior taxa de complicações) nos
pacientes com tumores de alto risco, em relação ao sangramento e tempo
cirúrgico.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram analisados retrospecticamente dados de
200 pacientes submetidos à Prostatectomia Radical Robótica. Os pacientes
foram divididos em 2 grupos de acordo com o escore de Gleason obtido
em biópsia prostática (Grupo A com escore < 7 e Grupo B com escore ≥ 7).
Foram comparados os seguintes parâmetros: tempo cirúrgico, sangramento
intraoperatório, além de hematócrito e hemoglobina pré e pós operatório.
Posteriormente, os mesmos parâmetros foram comparados em dois novos
grupos formados de acordo com a porcentagem de fragmentos positivos
na biópsia prostática (Grupo C com porcentagem de fragmentos positivos
< 50% e Grupo D com porcentagem de fragmentos positivos ≥ 50%). Os
resultados foram submetidos à análise estatística com nível de significância
de 5%.
RESULTADOS: O tempo médio de cirurgia dos pacientes analisados no Grupo A e B foi de respectivamente 147,87 e 156,71 minutos e nos Grupos C e
D 153,18 e 146,3 minutos respectivamente. O sangramento intraoperatório
médio foi de 265,58 ml (A), 246,15 (B), 256,21 ml (Grupo C) e 257,69 (Grupo
D). Hb pré e pós 12,97/12,30 (Grupo A), 12,55/11,59 (Grupo B) 12,61/12,2
(Grupo C) e 13,46/11,718 (Grupo D). Os resultados não mostraram diferença
estatisticamente significante para tempo cirúrgico, sangramento intraoperatório, hematócrito e hemoglobina pré e pós operatório entre os grupos A e
B, tampouco entre os grupos C e D.
CONCLUSÃO: Neste estudo, não confirmamos a idéia inicial de que biópsias com tumores mais agressivos poderiam predizer uma maior dificuldade
cirúrgica, com mais complicações. Concluimos portanto, que a Prostatecomia Radical Robótica é um método seguro e eficaz tanto para tumores localizados como para tumores de alto risco e localmente avançados.
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PREVALÊNCIA DA ENURESE MONOSSINTOMÁTICA E NÃO-MONOSSINTOMÁTICA EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA TRATAMENTO DE
ENURESE NA CIDADE DE SÃO PAULO
JOCEARA NEVES REIS*; LUIZ FIGUEIREDO MELLO; BEATRIZ HELENA CABRAL;
SAMUEL SAIOVICI; DÉBORA GEJER; FLAVIO TRIGO ROCHA
HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Enurese monossintomática; enurese não monossintoomática; avaliação
Resumo:
A micção involuntária durante o sono em crianças acima de 5 anos de idade,
é denominada enurese noturna. A enurese noturna é dita monossintomática (EM) quando o sintoma é único, pressupondo normalidade no sistema
urinário e ausência de outras condições ou alterações do trato urinário.
Quando a perda durante o sono está associado a outros sintomas do trato
urinário inferior como incontinência diurna, freqüência urinária elevada ou
baixa, urgência, manobras de contenção, sensação de esvaziamento incompleto, constipação ou infecções do trato urinário a enurese é denominada
não-monossintomática (ENM). Estudo transversal e analítico para comparar
a prevalência de enurese monossintomática e não monossintomática em
um Centro de Disfunção Miccional no Hospital Municipal Infantil Menino
Jesus na cidade de São Paulo. As crianças inicialmente foram avaliadas
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para definir fatores preditores de recidiva bioquímica, incluindo faixa etária,
Gleason da peça, estádio clínico, PSA inicial e comprometimento linfonodal.
Resultados: Dos 412 pacientes analisados, 73 tinham idade < 55 anos no
momento da cirurgia e 339 apresentavam idade ≥ 55 anos. Paciente mais
jovens apresentaram PSA significativamente menor (6.88vs.8,5, p<0.001),
maior número de pacientes com tumores de baixo risco (64%vs.50%,
p=0.03), maior número de Gleason 6 na peça (78%vs.56%, p=0.002) e
tendência a estádio patológico mais favorável (pT2 77%vs.73%, pT3a
23%vs.20% e pT3b 0%vs.7%, p=0.07). Dos 412 pacientes analisados, 76
apresentaram recidiva bioquímica. O seguimento médio para os pacientes
que não apresentaram recidiva foi de 46 meses. A probabilidade de um paciente com menos de 55 anos permanecer livre de recidiva em 5 e 10 anos
foi de 84% (95% CI 70%-92%) e 80% (95% CI 64%-90%), em comparação
com 78% (95% CI 72%-83%) e 66% (95% CI 56%-73%), respectivamente,
para paciente com mais de 55 anos (p=0.08). Em análise multivariada, faixa
etária não foi fator independente de prognóstico (HR 1.04, 95% CI 0.5–2.24,
p=0.9).
Conclusão: A grande maioria de pacientes com menos de 55 anos apresentam prognóstico favorável. Entretanto, um quarto dos pacientes com menos
de 55 anos apresentarão resultado patológico desfavorável, com maior risco
de recidiva bioquímica em 10 anos. Esse dados podem ser utilizados para
aconselhamento e decisão do paciente em realizar ou não rastreamento antes do 55 anos.

ANÁLISE DOS CASOS DE RECORRÊNCIA BIOQUÍMICA APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL RETRO-PÚBICA
DIEGO RAFAEL OLIVEIRA*; EDUARDO QUIRINO DOS SANTOS; VALDIR MARTINS
LAMPA JR.; BRUNO DE OLIVEIRA NOBILE TONINELLO; FRANCISCO RUDINEI
PEGORETTO; ARI ADAMY
SANTA CASA DE CURITIBA, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de próstata; recidiva; psa
Resumo:
Introdução: Cerca de 15% a 30% dos pacientes com neoplasia localizada
de próstata que são submetidos a prostatectomia radical retropúbica (PR),
apresentarão recorrência bioquímica em 10 anos, sendo que a grande maioria apresentará elevação dos níveis de PSA até o 36º mês.
Objetivo: Analisar os casos de recidiva bioquímica após prostatectomias
radicais retro-púbicas realizadas na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.
Materiais e Métodos: Foram avaliados 403 pacientes submetidos a PR, entre 1997 a 2013, no departamento de uro-oncologia da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Destes, 66 (16,3%), apresentaram recidiva bioquímica. Foram analisados: PSA inicial, Gleason, estadio patológico, margem e o
risco de D’amico destes pacientes e comparados à literatura mundial. Foi
definido como recidiva bioquímica os pacientes que apresentavam PSA >
0,2.
Resultados: A idade média dos pacientes foi de 61,75 anos, o seguimento
médio foi de 79,2 meses (12 – 168) meses e o tempo médio de recorrência foi de 46 meses (12 – 132 meses). Quanto ao Gleason, dos pacientes
que apresentavam escore < 7, 7 e > 7, 35%, 57,5% e 9% respectivamente
apresentaram recorrência bioquímica. Dos pacientes com PSA < 10, apenas
10,5% apresentaram recidiva contra 33% dos pacientes com PSA > 10. Dos
pacientes que apresentavam margem positiva, 38% apresentaram recidiva,
contra apenas 10% dos pacientes com margem negativa. Com relação ao
estadio patológico, apenas 11,1% dos pacientes pT2 apresentaram recidiva,
contra 29,4% dos pT3. Dos pacientes que foram classificados em baixo
risco de acordo com D’amico, apenas 3% apresentaram recidiva, 38% dos
pacientes com risco intermediário e 41% dos pacientes com alto risco. Com
relação a evolução, notou-se três casos de óbito sendo um por câncer de
próstata, o qual tinha PSA DT < 10. 33 pacientes foram submetidos a algum
tipo de tratamento de resgate com bom controle do PSA e 33 pacientes
estão em acompanhamento.
Conclusão: Nosso estudo demonstra a associação de velhos fatores de risco
para recidiva bioquímica, já apresentados em outros estudos. Os resultados
encontrados são semelhantes aos encontrados na literatura mundial.
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SCHWANNOMA DE PÊNIS: RELATO DE CASO
KELLY FERNANDA PEREIRA E SILVA*; TIAGO JACOMETO COELHO DE CASTILHO; JULIANA ELIZABETH JUNG; MASSAKAZU KATO; MURILO DE ALMEIDA
LUZ
HOSPITAL ERASTO GAERTNER, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Schwannoma; pênis; cirurgia
Resumo:
Introdução: os schwannomas, também chamados de neurinoma ou neurilemoma, são tumores de nervos periféricos que derivam das células de
Schwann, podendo ser malignos ou benignos. Eles podem ocorrer em qualquer lugar do corpo, sendo os mais comuns a cabeça, pescoço e superfícies flexoras nas extremidades. São muito raros nos genitais. Menos de 30
casos semelhantes foram relatados até o momento. Objetivos: apresentar o
caso de um paciente com schwannoma de pênis, seus achados em exame
clínico, de imagem, cirúrgicos e histopatológicos. Métodos: foi realizado
acompanhamento prospectivo do caso e coletadas informações clínicas, de
imagem e anátomo-patológicas relevantes. Resultados: um homem de 58
anos, performance status 0, sem comorbidades, deu entrada em nosso serviço com lesão lobulada fibroelástica junto à base do pênis, na região lateral
direita, medindo aproximadamente 6 cm. Relatava surgimento da lesão há
dois anos. Referia apenas desconforto durante relação sexual. Foi realizada
ultrassonografia que mostrou massa sólida lobulada e heterogênea na raiz
do pênis, hipervascular, de aspecto neoplásico, medindo 90x55 mm. A ressonância magnética mostrou massa bem circunscrita na base do pênis. Optou-se pela realização de biópsia incisional da lesão cuja histologia mostrou
neoplasia fusocelular com células pleomórficas e a imuno-histoquímica
revelou-se positiva para vimentina, S-100 em um Ki 67 positivo em menos
de 2% dos núcleos, condizente com schwannoma com atipias nucleares
degenerativas. Procedeu-se então a um tratamento cirúrgico para ressecção
da lesão com degloving do pênis, ressecção marginal da túnica albugínea e
ressecção com retalhos locais. A lesão mostrou tratar-se de ancient schwannoma - neoplasia fusocelular com áreas de maior celularidade com células
em arranjos paralelos, em paliçada ou espirais (Antony A) intercaladas com
áreas hipocelulares com matriz mixoide frouxa (Antony B). Foram ainda observadas alterações degenerativas nucleares como pleomorfismo, lobulação
e hipercromasia, além de focos de edema. A imuno-histoquímica da peça,
assim como da biópsia, ressaltou positividade pra S100 e vimentina e índice
proliferativo de 2%. Actina de músculo liso, desmina, CD 34, CD 68 e CD 10
foram negativos. O paciente está em seguimento há seis meses, sem sinais
de recorrência até o momento. Conclusão: apesar de raros, os schwannomas devem ser considerados no diagnóstico diferencial de tumores no pênis.
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RESULTADOS PATOLÓGICOS E ONCOLÓGICOS DA PROSTATECTOMIA
RADICAL EM PACIENTES COM MENOS OU MAIS DE 55 ANOS: IMPACTO
NA RECOMENDAÇÃO DO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA
DIEGO RAFAEL OLIVEIRA*; EDUARDO QUIRINO DOS SANTOS; VALDIR MARTINS
LAMPA JR.; ARI ADAMY; OSNY BARROS JR; FRANCISCO RUDINEI PEGORETTO
SANTA CASA DE CURITIBA, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de próstata; oncológico; rastreamento
Resumo:
Introdução: Recentemente a Associação Americana de Urologia (AUA) revisou o seu guideline para rastreamento de câncer de próstata, sugerindo
que apenas pacientes acima de 55 anos deveriam ser rastreados com PSA.
Objetivo: Avaliar resultados patológicos e oncológicos em pacientes submetidos a prostatectomia radical com menos de 55 anos, definindo o impacto que a não realização de rastreamento poderia causar nessa população.
Métodos: Foram analisados 412 pacientes submetidos a prostatectomia
radical de Janeiro de 1996 a Dezembro de 2012 na Santa Casa de Curitiba.
Associação entre faixa etária (< 55 anos ≥ 55 anos) e variáveis contínuas e
categóricas foram realizadas utilizando-se o teste de Mann-Whitney e quiquadrado. O método de Kaplan-Meier foi utilizado para calcular a probabilidade livre de recorrência e o teste de log-rank foi calculado para comparar
a sobrevida de acordo com a faixa etária. Análise multivariada foi realizada
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Objetivos: Relatar um caso de tumor adenomatóide de adrenal volumoso.
Método: BP, 29 anos, masculino, branco, aviador. Assintomático, durante
exames de rotina foi observada alteração na adrenal direita na USG. Realizada TC, observou-se formação heterogênea, predominantemente cística,
com nichos hipodensos sólidos com discreta captação de contraste com
10,1 x 8,1 cm de diâmetro na adrenal direita ( FIG).Sem comorbidades, com
marcadores negativos para feocromocitoma. Submetido a adrenalectomia
direita video laparoscópica, com retirada de toda lesão (FIG).
Resultado: Material seguiu para patologia e em seguida para imunohistoquímica confirmando tumor adenomatoso de adrenal.
Conclusão: A descrição histológica padrão inclui achado de lesão adenomatóide, angiomatóides, císticas e sólidas, podendo apresentar diversos padrões distintos. Em alguns casos, pode haver infiltração do córtex adrenal,
chegando até a medular. Com uma morfologia distinta, é caracterizada por
presença de ligações e túbulos de dimensão variável revestido por células
achatadas e epitelióides. Dentre os diagnósticos diferenciais podemos citar
hemangioma, angiosarcoma, linfangioma, mesotelioma maligno, adenocarcinoma primário e metastático.

POSTER LIVRE

PAPEL DO PSA COMO CRITÉRIO DE INCLUSÃO EM VIGILÂNCIA ATIVA
EM PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA DE BAIXO RISCO
EDUARDO QUIRINO DOS SANTOS*; DIEGO RAFAEL OLIVEIRA; VALDIR MARTINS
LAMPA JR.; BRUNO BRAMBILLA; EDUARDO WEI KIN CHIN; ARI ADAMY
SANTA CASA DE CURITIBA, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Psa; cancer; prostata
Resumo:
Introdução: A vigilância ativa tem sido aceita como opção de tratamento
para pacientes com tumores de próstata de baixo risco. Entretanto, a utilização do PSA como critério de inclusão é ainda debatido.
Objetivos: Avaliar um grupo de pacientes candidatos a vigilância ativa que
foram submetidos a prostatectomia radical e definir o impacto do valor do
PSA na probabilidade de achado histopatológico desfavorável e recidiva
bioquímica.
Métodos: Entre Janeiro de 1996 e Dezembro de 2012, 412 pacientes foram
submetidos a prostatectomia radical retropubica na Santa Casa de Curitiba.
Desses, 137 seriam candidatos a vigilância ativa (Gleason 6, ≤3 comprometidos, < 50% do fragmento comprometido, ≤cT2a e PSA <10 ng/ml) e foram
incluídos no estudo. Os resultados oncológicos e patológicos desses pacientes foram comparados com um grupo de 22 pacientes que apresentavam
doença de baixo volume baseados nos critérios histopatológicos acima, mas
com PSA >10. Realizou-se a associação entre PSA (< 10 ng/ml e ≥ 10 ng/ml)
e variáveis contínuas e categóricas foram realizadas utilizando-se o teste de
Mann-Whitney e qui-quadrado. Análise multivariada foi realizada para definir
fatores preditores de recidiva bioquímica.
Resultados: A idade média dos pacientes com PSA<10 foi de 60 anos e do
grupo com PSA>10 foi de 63 anos. O PSA médio foi de 6.02 ng/ml comparado a 12.6 ng/ml. Trinta e dois pacientes (23%) com PSA < 10 apresentaram
Gleason 7 ou maior na peça comparado a 9 pacientes (41%) com PSA maior
que 10 (p=0.11) Dos pacientes com PSA menor que 10, 21 (15%) apresentaram estádio patológico T3 comparado a 5 pacientes (23%) com PSA maior
que 10 (p=0.002). Dos pacientes analisados, 12 apresentaram recidiva bioquímica, sendo que o seguimento médio para os pacientes livres recidiva
foi de 46 meses. A probabilidade de um paciente com PSA<10 permanecer
livre de recidiva foi de 93% (95% CI 84%-97%) em 5 anos, comparado com
77% (95% CI 49%-90%) para aqueles com PSA > 10 (p=0.006). Na análise
multivariada para recidiva bioquímica, PSA maior que 10 foi o único fator
prognóstico independente (HR 4.94 95% CI 1.51-16.1, p=0.008) quando
controlados por numero de fragmentos comprometidos e estádio clínico.
Conclusão: Mesmo com doença de baixo volume, pacientes com PSA maior
que 10 ng/ml apresentam resultado histopatológico desfavorável e piores
resultados oncológicos quando submetidos a prostatectomia radical. A
vigilância ativa não deve ser considerada como opção de escolha nesses
pacientes.

____________________________________________________________________

[1056]

SLING APONEURÓTICO RETROPÚBICO VERSUS SLING SINTÉTICO
TRANSOBTURATÓRIO NO TRATAMENTO CIRÚRGICO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO FEMININA
LEANDRO DE CAMPOS*; RAFAEL S.C. JACOB; HUGO S. NEVES; LUIZ O.B ANDRADE; SILVIO M. FIEDLER; MATEUS A.S. MELO
IPSEMG, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária por esforço;
cirurgia

slings suburetrais;

Resumo:
Introdução: Vários tratamentos cirúrgicos têm sido empregados no
tratamento da incontinência urinária de esforço. Os slings aponeuróticos principalmente pelo seu baixo custo são utilizados principalmente nos
serviços públicos. No entanto, técnicas mais modernas aparentemente podem oferecer a mesma eficácia e menos efeitos adversos.
Objetivo: Comparar as técnicas de sling aponeurótico retropúbico e
sling sintético transobturatório no tratamento cirúrgico da incontinência
urinária de esforço feminina, em relação à eficácia e efeitos adversos.
Método: conduziu-se um ensaio clínico prospectivo não aleatorizado
com 59 pacientes distribuídos em dois grupos:
• Grupo 1: 37 pacientes receberam tratamento com sling sintético
transobturatório (TOT)
• Grupo 2: 21 pacientes receberam tratamento com sling aponeurótico retropúbico (SAR)
As pacientes foram avaliadas quanto à cura da incontinência urinária de
esforço de maneira objetiva com teste de esforço e subjetiva com
o questionário King´s Health Questionnaire (KHQ), assim como os efeitos
adversos de cada técnica.
Resul tado: Após um seguimento mínimo de seis meses, não houve diferença significativa na cura objetiva entre os dois grupos (TOT=83 % e
SAR=90 %, p=0,47). A cura subjetiva também não foi diferente significativamente entre os grupos: 69% no grupo TOT e 80 % no grupo SAR (p=0,63).
Houve melhora da urgência em ambos os grupos, sendo 53 % no grupo TOT
e 81 % no grupo SAR. As diferenças observadas foram em relação ao tempo
cirúrgico (54 ± 8,8 min vs 13,6 ±3,6 min, p=0,00) e ao período de internação
(1,5±0,5 dia vs 1±0 dia, p=0,00), menores no grupo TOT. As complicações
de ferida operatória foram mais frequentes no grupo SAR (30 % vs 6%,
p=0,03), assim como as infecções urinárias (25 % vs 5%, p=0,01). Ambas
as técnicas tiveram impacto positivo na qualidade de vida das pacientes.
Conclusão: As técnicas cirúrgicas utilizadas para tratamento da incontinência urinária nessa amostra, sling sintético transobturatório e sling aponeurótico retropúbico, apresentaram índices de cura objetiva e subjetiva sem
diferenças significativas, com impactos positivos na qualidade de vida dos
pacientes. O tempo cirúrgico do sling transobturatório é menor, assim como
o período de internação.
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TUMOR ADENOMATOIDE DE ADRENAL: UM RARO ACHADO HISTOLÓGICO
PEDRO DIAS SOARES*; FABRICIO GATTASS; FELIPE COUTINHO DE SOUZA; RAFAEL LUGON; CARLOS EDUARDO MOTTA; CARLOS CARVALHAL
HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Adrenal gland neoplasms; adenoma; pathology
Resumo:
Introdução: Tumores Adenomatóides de adrenal são raros, até abril de 2013
apenas 31 casos haviam sido relatados na literatura. Costumam ser assintomáticos, apresentam comportamento benigno e normalmente são diagnosticados através de exames de imagem. Esses tumores são encontrados
mais comumente no trato genital, em ambos os sexos, mas podem ser vistos
em outras regiões, como por exemplo, na adrenal, o que dificulta o seu diagnóstico.
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PIELONEFRITE APÓS CISTECTOMIA RADICAL PODE SER REDUZIDA
COM A RETIRADA PRECOCE DO DUPLO J?
DANIEL LUIZ PAULILLO*; LEANDRO MAURICIO PIRES; GUSTAVO SIMÃO ALVIM;
LUCIANO DA ROCHA BARROS; LUIZ FIGUEIREDO MELLO; SIDNEY GLINA
HOSPITAL IPIRANGA, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Pielonefrite; cancer; bexiga
Resumo:
Introdução: A pielonefrite é uma complicação descrita após derivação ureteroileocutânea (BRICKER) para reconstrução urinária pós cistectomia radical, principalmente, devido ao uso do cateter de duplo j e ao refluxo ureteral
do conduto ileal. Embora a presença do duplo J proteja a anastomose ureteroileal, pode aumentar o risco de infecção pelo refluxo.
Objetivo: Relacionar a prevalência de pielonefrite nos pós-operatória da reconstrução com derivação ureteroileocutânea com o tempo de permanência
do cateter duplo j.
Métodos: Analisamos retrospectivamente 60 casos em que foi realizado cistectomia radical e reconstrução com derivação ureteroileocutânea na Clínica
Urológica do Hospital Ipiranga. Os pacientes firam divididos em dois grupos. Grupo A com pacientes onde a retirada dos cateteres de duplo j foi
realizada em um período maior que 7 dias e o Grupo B em pacientes onde
a retirada dos cateteres duplo j foi feita no sétimo pós-operatório. Todos os
pacientes eram mantidos com antibioticoterapia enquanto ocorresse a permanência dos cateteres acrescido mais 1 dia.
Resultados: Dos 60 pacientes foram excluídos 5 que faleceram antes da
retirada dos duplo j. No Grupo A: 42 pacientes, media etária de 64,5 (28 a 81)
anos. A média de permanência dos cateteres de duplo j foi de 14 dias apos
a cirurgia. 5 pacientes evoluíram para pielonefrite (12%), sendo que 1 destes
paciente evoluiu para septicemia e óbito.
No grupo B: 13 pacientes, com media etária de 64,3 (48 a 81) anos. Neste
grupo a retirada dos cateteres de duplo J ocorreu no sétimo dia de pósopetratório. Um paciente evoluiu para pielonefrite no 30º dia após a cirurgia
(7,7%). Nenhum paciente apresentou fístula urinária.
Conclusão: A retirada dos cateteres duplo j após derivação ureteroileocutânea no 7º dia de pós operatório é segura e reduziu a prevalência
de pielonefrite
____________________________________________________________________
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ESTATÍSTICA DO HOSPITAL IPIRANGA: CISTECTOMIA RADICAL
DANIEL LUIZ PAULILLO*; LEANDRO MAURICIO PIRES; GUSTAVO SIMÃO ALVIM;
LUCIANO DA ROCHA BARROS; LUIZ FIGUEIREDO MELLO; SIDNEY GLINA
HOSPITAL IPIRANGA, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cistectomia; câncer; bexiga
Resumo:
Introdução: A cistectomia radical é uma cirurgia de grande porte, praticada
nos grande centros de urologia. É uma terapêutica muito importante no tratamento oncológico de bexiga, porém é um procedimento com alta taxa de
mortalidade e acompanhado de uma elevada morbidade nos pacientes que
são submetidos
Objetivo: Descrever a perfil dos pacientes do hospital Ipiranga que são submetidos a cistectomia radical e apresentar o estatística desta cirurgia
Métodos: Analisamos retrospectivamente 60 prontuários dos pacientes
submetidos a cistectomia radical desde 2002, em nosso serviço. Foram
analisados a idade, sexo, albumina sérica pré-operatória, proteína sérica
pré-operatória, tabagismo, transfusão sanguínea no pós-operatório, estadiamento tumoral, tipo histológico, além da taxa de mortalidade e de morbidade
precoce ou tardia

Resultado: Do total de 60 pacientes, com media etária de 64,5 anos (26 – 82),
81,67% do sexo masculino e 18,33% feminino. O tabagismo esteve presente
em 71,67%. A albumina sérica pré-operatória foi de 3,15 (2,1 – 5,2) e de
proteína total de 6,66 (4,5 – 8,5). Transfusão sanguínea foi utilizado em 16
pacientes (26,67%). O tipo histológico mais comum foi o Carcinoma e células transicionais de alto grau em 82,76%. Neoplasia fusocelular, Leiomioma
intramural, adenocarcinoma moderadamente diferenciado com áreas de mucina, carcinoma pouco diferenciado e processo inflamatório crônico supurativo (ausência de neoplasia) em 3,45% cada. O estadiamento dos pacientes
com neoplasia 60% com T2, 20% T3 e 20% com T4. Comprometimento
linfonodal em 40%, sendo 35% em linfonodos de cadeia ilíaca e pré-sacral e
5% de cadeia obturatoria, apenas
Quanto a morbidade 30 % de nossos pacientes tiveram alguma complicação
como fistula intestinal, isquemia do conduto ileal, condutoscopia para retirada de duplo j, deiscência de parede abdominal, laparotomia para lise de
bridas, tromboembolismo pulmonar, pielonefrite e sepse abdominal
Nossa taxa de óbito foi de 15%, com 9 óbitos, por sepse abdominal, coagulopatia, pielonefrite, deiscência de parede abdominal, pneumonia e caquexia
tumoral
Conclusão: Na Clínica Urológica do Hospital Ipiranga a taxa de mortalidade
de 15% e morbidade geral de 30%, alem de taxa de transfusão sanguínea
de 26,67%
____________________________________________________________________
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CISTECTOMIA RADICAL: A EVOLUÇÃO DA CURVA DE APRENDIZADO
DANIEL LUIZ PAULILLO*; LEANDRO MAURICIO PIRES; GUSTAVO SIMÃO ALVIM;
LUCIANO DA ROCHA BARROS; LUIZ FIGUEIREDO MELLO; SIDNEY GLINA
HOSPITAL IPIRANGA, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Cistectomia; câncer; bexiga
Resumo:
Introdução: A cistectomia radical é uma cirurgia com elevada morbidade e
mortalidade, com melhores resultados em serviços com elevada experiência
acumulada
Objetivo: Avaliar a melhora na sobrevida e diminuição da morbidade dos
pacientes submetidos a Cistectomia radical, no Hospital Ipiranga
Métodos: Analisados 57 pacientes que foram submetidos a cistectomia
radical e linfadenectomia e com reconstrução da via urinária a Bricker, de janeiro de 2005 a junho de 2013. Divididos em três grupos: Grupo A de janeiro
de2005 a junho de 2009; Grupo B de julho de 2009 a junho de 2011 e Grupo
C: de julho de 2011 a junho de 2013
Resultados: No Grupo A tivemos 26 pacientes operados, com media etária
de 63,8 anos.Houve 38% de taxa de morbidade neste grupo (deiscência de
anastomose intestinal, retração do estoma, deiscência da parede abdominal,
pielonefrite e fistula urinaria). A mortalidade ficou em 19% (pós-operatório
imediato por coagulopatia em 1 paciente e 5 nos primeiros 30 dias, por complicações clínicas ou seguido de nova abordagem cirúrgica pela deiscência
de parede abdominal). No Grupo B tivemos 19 pacientes operados, com
media etária de 67 anos. A taxa de morbidade foi de 42%, entre elas a fístula
urinária, a re-confecção do Bricker por isquemia, pielonefrite e a deiscência
de parede abdominal. Quanto a mortalidade, obtivemos uma taxa de 10,5%,
por sepse abdominal e deiscência da parede abdominal, que evoluíram a
óbito no dia seguinte a re-abordagem cirúrgica. No Grupo C tivemos 12 pacientes, com media etária de 61,9 anos. A taxa de morbidade foi de 25%, sendo fistula intestinal, com sepse abdominal e deiscência de parede abdominal,
trombose venosa profunda com trombo-embolismo pulmonar e necessidade
de retirada do duplo j por condutoscopia, com evolução para pielonefrite neste
paciente. A taxa de mortalidade foi de 8,5% neste grupo, decorrente da sepse
abdominal.
Conclusão: Com a experiência acumulada curva pela equipe, houve uma diminuição das complicações pós-operatorias e da mortalidade nestes pacientes
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da função glomerular do rim direito e obstrução da via excretora do mesmo
lado. Paciente submetida a intervenção videolaparoscopica com utilização de
3 trocáteres ( dois de 10mm e um de 5 mm) posicionados de forma a triangular.
Achado intraoperatório de ureter direito com trajeto anômalo posterior à veia
cava inferior. Realizada transposição do ureter e implante de cateter duplo J.
CONCLUSÃO: Ureter retrocava é uma entidade rara que requer um alto grau de
suspeição para o diagnóstico. O tratamento adequado com cirurgia minimamente invasiva evitará repercussões futuras sobre a função renal e qualidade de
vida do paciente.
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LINFADENECTOMIA AMPLIADA X OBTURATÓRIA NO CÂNCER E
PRÓSTATA
DANIEL LUIZ PAULILLO*; LEANDRO MAURICIO PIRES; GUSTAVO SIMÃO ALVIM;
LUCIANO DA ROCHA BARROS; LUIZ FIGUEIREDO MELLO; SIDNEY GLINA
HOSPITAL IPIRANGA, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Linfadenectomia; câncer; prostata
Resumo:

____________________________________________________________________
Introdução: A linfadenectomia no câncer de próstata são constantemente alvos
de discussões na literatura, não há um consenso sobre os níveis de linfadenectomia nesta doença. O protocolo mais aceito é a realização de linfadenectomia
obturatória em câncer de próstata de baixo risco e da linfadenectomia ampliada
em câncer de próstata de moderado ou alto risco
Objetivo: Descrever o protocolo de linfadenectomia do Hospital Ipiranga, e apresentar os dados comparativos entre os grupos selecionados
Métodos: Avaliação retrospectiva de nosso casuística. Utilizamos o protocolo
de prostatectomia radical com linfadenectomia obturatória para câncer de
próstata de baixo risco (adenocarcinoma ate gleason 6 e Psa > 10) , enquanto
a prostatectomia radical com linfadenectomia ampliada (até o cruzamento dos
vasos ilíacos) em casos de moderado a alto risco de doença avançada (adenocarcinoma com gleason > ou igual a 7 e Psa > 10). Dividimos em dois grupos
de pacientes para esta análise, da seguinte forma: Grupo A com pacientes com
indicação para linfadenectomia obturatória e Grupo B para pacientes com indicação de linfadenectomia ampliada. Acompanhamento médio de 18 meses
Resultados: Grupo A com 39 pacientes, média etária de 64,9 anos, Psa inicial
de 6,03. Os resultados dos exames anatomo patológicos das peças cirúrgicas
foram: 1 não evidenciou neoplasia, 35 pacientes com gleason 6(3+3), 8 com
gleason 7(3+4) e 1 com gleason 8(4+4).O estadiamento cirúrgico foi: 1 paciente
com T1, 33 com T2 e 3 com T3. Média do Psa após prostatectomia a linfadenectomia obturatória foi de 0,031, após seguimento de 17,6 meses. Não se
evidenciou comprometimento linfonodal em nenhum paciente. Nenhum destes
pacientes necessitou até o momento de terapêutica adjuvante. Grupo B com 28
pacientes, média etária de 65,82 anos, Psa inicial de 17,62. Na peça cirúrgica o
exame anatomo patológico mostrou 13 pacientes com gleason 6(3+3), 10 com
gleason 7(3+4) e 5 com gleason 8(4+4). O estadiamento cirúrgico foi: 1 paciente com T1, 24 com T2 e 3 com T3. Média do Psa após prostatectomia com
linfadenectomia ampliada foi de 0,048 (<0,01 a 0,38), após seguimento de 16,6
meses. Não se evidenciou nenhum comprometimento linfonodal. No acompanhamento, foi evidenciado 1 paciente com recidiva tumoral, após seguimento de
15 meses, e encaminhado a radioterapia
Conclusão: Nestes grupos, mesmo nos pacientes com neoplasia prostática de
alto risco, não houve comprometimento nodal na linfadenectomia obturatória e/
ou ampliada
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AVALIAÇÃO DA SOBREVIDA DO ENXERTO RENAL NOS TRANPLANTES INTERVIVOS COM DOAÇÃO POR VIA LAPAROSCOPICA
MATHEUS MIRANDA PAIVA*1; RODRIGO FURTADO MIRANDA1; ALVARO LUIS STEINER FERNANDES2; PEDRO TULIO ROCHA2; RICARDO CASTELANNI DE MATTOS2;
ROMOLO GUIDA1
1.HOSPITAL FEDERAL SERVIDORES DO ESTADO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL;
2.HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Transplante renal; sobrevida do enxerto; laparoscopia
Resumo:
Embora a via laparoscopica já esteja bem estabelecida como uma técnica
adequada para a nefrectomia em transplantes renais, a isquemia quente discretamente maior ocorrida durante técnica laparoscopica em relacao à tecnica
aberta pode ser fator de redução na sobrevida do enxerto renalc e/ou disfunçao
precoce.
O objetivo deste estudo é analizar a taxa de sobrevida em 1 ano do enxerto renal
em nossa serie inicial de 100 transplantes intervivos em que a nefrectomia para
doação foi realizada pela técnica laparoscópica.
Resultados: 98 % sobrevida de pacientes em 1 ano; 93 % de sobrevida do
enxerto em 1 ano; 2 % da perda do enxerto devido a óbito não-relacionado do
receptor; 1,5% recorrençia da doença de base; 2% rejeição, 1,5% tromobose
vascular.
Conclusão: Esta serie de casos demonstra uma taxa de sobrevida do
enxerto renal em 1 ano adequada, compatível com os dados ja apresentados na literatura.
____________________________________________________________________
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RESULTADOS DE LONGO PRAZO UTILIZANDO-SE O SLING AJUSTÁVEL
ARGUS T NO TRATAMEENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA PÓS PROSTATECTOMIA RADICAL

____________________________________________________________________

FLAVIO TRIGO ROCHA*1; WILHELM ALEXANDER HUBNER2; SALVADOR VITOR ROMANO3; FERNANDO PIRES VAZ4
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1.-FACULDADE DE MEDICNA DA USP, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL
KRONENBURG, VIENA, ÁUSTRIA; 3.FACULDADE DE MEDICINA DE BUENOS
AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA; 4.HOSPITAL DOS SERVIDORES, RIO DE
JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinencia urinaria; slings; tratamento

TRANSPOSIÇÃO LAPAROSCÓPICA DE URETER RETRO-CAVA
LEANDRO COELHO DÓREA SANTOS*; JESSÉ F F LIMA; JOABE OLIVEIRA CARNEIRO; MATHEUS TANNUS SANTOS; PAULO CERUTTI FRANCISCATTO; RODRIGO VILLALVA RIBEIRO SANTOS
HGRS, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Ureter; retrocava; laparoscopica

Resumo:
Introdução: Apesar de não colocar em risco a sobrevida dos pacientes, a Incontinência Urinária Pós Prostatectomia Radical (IUPPR) representa a complicação
tardia com maior impacto negativo na qualidade de vida de seus portadores,
mesmo quando comparada à disfunção erétil, que é também freqüente neste
grupo de pacientes. Apesar do esfincte artificial ser o padrão atual de tratamento, muitos pacientes procuram por soluções mais simples e barata. Neste
estudo estudamos os resultados obtidos com o sling trans-obturatório Argus T
no tratamento da incontinência Urinárias pós prostatectomia radical (IUPPR).
Casuistica e métodos: 37 pacientes proatdores de IUPPR foram submetidos
ao implante do sling ajustável Argus por via transobturatória. O grau de incontinência era severo (> 400grs/dia) em 29, moderado em 7 (100 – 400grs) em 7
e leve (> 100 grs) em 1 paciente. O seguimento foi superior a 5 anos em tosos
os pacientes.
Resultados: Vinte e sete pacientes (73%) estão continentes, 5 pac. Melhores
(13,5%), 5 inalterados (13,5%), 4 pacientes necessitaram reajustes. Como complicações 2 pacientes tiveram fita removida por infecção, 1 paciente teve dor
persistente e 1 paciente teve retenção prolongada
Conclusão: Os resultados de longo prazo confirma que o sling ajustável Argus T
é uma alternativa viável e segura no tratamento da IUPPR

Resumo:
INTRODUÇÃO: Ureter retrocava também denominada ureter circuncava ou veia
cava pré-ureteral é uma condição congênita rara. Com incidência de 1:1100
nascimentos, 2,8 vezes mais comum em homens e mais frequente à direita.
Mais comumente identificada na terceira ou quarta décadas de vida, normalmente assintomática. Quando apresenta sintomas, estes são compatíveis com
o quadro de obstrução ureteral.
OBJETIVO: Este trabalho tem o objetivo de relatar um caso de veia cava préureteral submetido a transposição videolaparoscópica do ureter.
MÉTODOS: Análise de prontuário médico de paciente feminina de 26 anos de
idade, negra, estudante, atendida no ambulatório do Hospital Geral Roberto
Santos em Salvador, Bahia, com queixa de dor crônica no flanco direito, sem
outros sintomas associados.
RESULTADOS: Encaminhada ao ambulatório de urologia com hidronefrose em
rim direito à ultrassonografia de abdome. Função renal preservada. Diabética e
deficiente auditiva congênita. Tomografia computadorizada de abdome revelava
imagem de dilatação proximal de ureter direito e pielocalicial ipsilateral, sugestiva de estenose de JUP. Cintilografia renal com DTPA revelou redução moderada
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tive margins, warm ischemia <20min and absence of complications in the
majority of cases.

PURE LAPAROSCOPIC VS. ROBOTIC-ASSISTED PARTAL NEPHRECTOMY: COMPARATIVE OUTCOMES OF A MULTICENTRIC SERIES FROM
SOUTH AMERICA

____________________________________________________________________

JOSÉ ROBERTO COLOMBO*; MARCOS DALLOGLIO; GUSTAVO LEMOS; RAFAEL
COELHO; RODRIGO PESSOA; WILLIAM NAHAS
ICESP - FMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
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RUPTURA RENAL ESPONTÂNEA SEM EVIDÊNCIA DE LITÍASE URINÁRIA

Palavras-chave: Nefrectomia parcial; cancer de rim; cirurgia preservadora de
nefrons

FLÁVIO ANTUNES DE SOUSA*1; CRISTIANO SILVEIRA PAIVA1; PETRUS OLIVA
SOUZA1; MARCELO GUEDES HALINSK1; MARCOS FRANCISCO S. BARROSO2;
ARTUR ROBERTO B. DA COSTA FILHO1

Resumo:
Objectives: to compare the outcomes of pure laparoscopic and robotic-assisted
partial nephrectomy performed for a single renal mass in a developing country.
Material and methods: Between 01/2007 and 09/2012, data of 345 minimally
invasive partial nephrectomies was collected in 6 institutions from Brazil. The
pure laparoscopic and robotic-assisted partial approaches were used in 268
and 77 cases. The mean age, BMI, tumor size, percentage of male gender,
right sided tumor, central/hilar and posterior tumors in the pure laparoscopic
and robotic group were respectively, 55 vs. 54yrs, 28 vs. 28.6, 3.1 vs. 3.1cm,
55 vs. 58%, 56 vs. 51%, 31 vs. 35% and 36 vs. 39%. The retroperitoneal access was used in 15 (5%) cases in the pure laparoscopic group.

Laparoscopic

Robotic-Assisted

P value

55.7+11.4

54.1+11.2

0.35

BMI

28+0.9

28.6+1.6

0.63

Tumor Size (cm)

3.1+1.5

3.1+1.3

0.96

Male (%)

55

58

0.28

Right side (%)

56

51

0.44

Central/hilar (%)

31

35

0.33

Posterior tumor (%)

36

39

0.68

Age (yrs)

1.UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, MANAUS, AM, BRASIL;
2.UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS, MANAUS, AM, BRASIL.
Palavras-chave: Ruptura renal espontânea; sepse urinária; ausência de
litíase urinária
Resumo:
INTRODUÇÃO: A ruptura renal espontânea é um evento extremamente incomum, sendo frequentemente uma complicação decorrente da uropatia
obstrutiva, em que a maioria dos casos relatados envolvem cálculos ureterais. Compressões benignas e malignas extrínsecas, infecções, iatrogenias
como sobrecarga de fluido devido à preparação para exames são outras
causas. Os pacientes com litíase renal conhecida, geralmente cursam com
quadro clínico prévio de cólica nefrética, sendo necessário exames de imagem como a tomografia computadorizada (TC) para melhor elucidação diagnóstica e terapêutica dos casos suspeitados.
OBJETIVO: Relatar um caso de uma paciente de 21 anos, submetida à nefrectomia de urgência por ruprtura renal espontânea, sem evidência de litíase
urinária.
MÉTODO: Descrever o caso de uma paciente com ruptura renal espontânea,
sem antecedentes de litíase urinária, internada em unidade de terapia intensiva, com quadro de sepse de foco urinário em Manaus – AM.
RESULTADO: Paciente, feminino, 21 anos, deu entrada no serviço de urgência, com história de dor em região lombar direita associada à hematúria macroscópica. Ao exame físico: palidez cutâneo-mucosa, sudorese, hipocorada,
abdome doloroso a palpação profunda em flanco D, Giordano positivo bilaralmente. Internação prévia com quadro semelhante há 5 dias. Possui antecedentes de hipertensão arterial e diabetes mellitos. Exames laboratoriais de
admissão: Leucócitos 26.260/mm3 com 87% de segmentados, Hemoglobina 3,3g/dL e Hematócrito 10,1%. A TC (20/07/13) mostrou volumoso hematoma subcapsular/perirrenal à direita, medindo cerca de 20 x 8,5 x 6,5 cm,
sem sinais de litíase e hidronefrose. Realizado laparotomia de urgência onde
foi observado volumoso hematoma retroperitoneal, ruptura de rim direito em
pólo inferior, atrófico com várias cicatrizes. Optou-se por nefrectomia total à
direita. Paciente evoluiu satisfatoriamente no pós-operatório, recebendo alta
urológica no quarto dia pós cirúrgico.
CONCLUSÃO: Trata-se de uma situação clínica rara que não apresenta
sinais clínicos característicos, e, apesar de ter a litíase renal como principal
causa, neste caso a etiologia mais provável foi a infecção do trato urinário
alto. Portanto, deve-se estar atento quanto a solicitação de exames de imagem para o melhor acompanhamento destes casos. A TC contrastada é um
método com bastante acurácia. O tratamento é geralmetne cirúrgico e deve
ser realizado o mais precocemente possível.

Results: The operative and warm ischemia time were significantly shorter in
the robotic-assisted group: 119 vs. 144min (p=0.0001), and 20.8 vs. 26.2min
(p=0.0007). Renal tumor resection was performed with no warm ischemia in
25 and 12% of the robotic and laparoscopic group, respectively (p=0.015). No
difference was found between the laparoscopic and robotic-assisted group
regarding estimated blood loss (173 vs. 170mL), blood transfusion rate (3 vs.
3%), intraoperative complication rate (6 vs. 2%), positive surgical margins (4
vs. 1.5%) and postoperative complication rate (8.3 vs. 5%), respectively. Two
renal units were lost in the pure laparoscopic group. A positive MIC score
(negative margins and warm ischemia <20min and absence of complications)
was achieved in 38 vs. 65% of laparoscopic and robotic group, respectively.

Laparoscopic

Robotic-Assisted

P value

OR time (min)

144+51

119+34

0.0001

Warm ischemia (min)

26.2+10

20.8+8

0.0007

Hilar clamping (%)

88

75

0.015

MIC score (%)

38

65

<0.0001

Blood loss (mL)

173+213

170+226

0.90

Transfusion (%)

3

3

0.97

Complication (%)

8.3

5

0.13

4

1.5

0.30

Positive margin (%)
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NEFROLITOTOMIA ANATRÓFICA AINDA É UMA BOA OPÇÃO?
IURI ARRUDA ARAGÃO*; DANILO SOUZA CRUZ; RAFAEL A. S. PINTO; CARLOS
ALBERTO DE FREITAS RIBEIRO; JOSÉ ANACLETO DUTRA RESENDE JUNIOR;
RONALDO DAMIÃO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotomia; anatrófica; cálculo coraliforme
Resumo:
Introdução: Apesar do advento da nefrolitotomia percutânea (NLP), da litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LECO) e de procedimentos
endourológicos ter reduzido significativamente a indicação da nefrolitotomia
anatrófica (NLA), esta ainda é considerada o padrão ouro para o manejo
de cálculos coraliformes complexos, de maiores volumes e com anatomia
desfavorável do sistema coletor. Neste trabalho mostramos a experiência do
nosso serviço com NLA.
Objetivos: Avaliar os resultados da NLA em nosso serviço.
Métodos: Foram avaliados retrospectivamente 23 pacientes submetidos à
NLA no período de fevereiro de 2007 a janeiro de 2013. Características cirúr-

Conclusions: Overall, the robotic-assisted nephrectomy presented a shorter
operative and warm ischemia time in this multicentric series. The robotic approach facilitated the procedure with no warm ischemia, and achieved nega-
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Palavras-chave: Bk vírus; transplante renal; stent ureteral

gicas, porcentagem de pacientes livres de cálculos, complicações operatórias e
procedimentos adicionais necessários foram revisados de cada paciente.
Resultados: A idade média foi de 41 anos, 21 deles, do sexo feminino. O tempo cirúrgico médio foi de 185,2 min. O tempo médio de isquemia fria foi de
30,8 min. A taxa de complicações agudas foi de 30%. A taxa de transfusão
sanguínea foi de 17%. A taxa de complicações tardias foi de 17%. Não houve
mortalidade. 34% dos pacientes tiveram aumento imediato não significativo da
creatinina plasmática, apenas 8% dos pacientes mantiveram função renal comprometida no pós-operatório tardio, ambos portadores de rim único, 1 deles
já portador de IRC terminal prévia à cirurgia. 91% mantiveram, tardiamente, a
função renal equivalente ao período pré-operatório. A taxa de pacientes livres
de cálculo foi de 78%.
Conclusão: Apesar de indicação limitada, a nefrolitotomia anatrófica ainda continua sendo uma boa alternativa para o tratamento de cálculos coraliformes
complexos, principalmente quando não há expectativa de eliminar todo o cálculo com um número razoável de procedimentos menos invasivos. Quando se
realiza com indicação adequada, pode ser considerada resolutiva na maioria
dos casos, com altos índices de pacientes livres de cálculo e pouca morbidade,
com manutenção satisfatória da função renal.
____________________________________________________________________

Resumo:
Introdução: A nefropatia associada ao BK vírus (BKN) se desenvolve em
conseqüência à replicação viral nas células do enxerto renal e ocorre,
na maioria dos casos, no primeiro ano após o transplante (Tx). Com incidência estimada em 5% a 10%, nesta população, pode levar à perda
de função do enxerto em até 80% das vezes e parece estar relacionada à
imunossupressão e ao uso de stent ureteral.
Objetivo: Verificar a prevalência da BKN em nosso Serviço, seu impacto
na sobrevida do enxerto e sua relação com o uso de stent ureteral.
Método: Avaliação retrospectiva de 236 transplantes realizados entre janeiro 2007 e junho de 2013. Variáveis estudadas: idade, sexo, tipo de
doador, esquema imunossupressor, função do enxerto renal, presença de
stent ureteral.
Resultados: 3 pacientes do sexo masculino e 2 do feminino, com idade
média de 36,4 anos (±12 anos), apresentaram a doença (prevalência de
2,11%). 2 receberam enxerto de doador vivo e 3, de doador cadáver.
A imunossupressão, em todos, incluiu tacrolimo, micofenolato e prednisona. 1 paciente recebeu basiliximab e 1, timogloblina. 1 paciente necessitou de cirurgia para correção de estenose ureteral e permaneceu com
stent ureteral por cerca de 75 dias. O diagnóstico da doença foi confirmado por biópsia renal, em todos os casos. No paciente que recebeu stent,
a infecção só foi confirmada no 11º mês pós-Tx, por ocasião da sexta
biópsia do enxerto. O exame dos fragmentos anteriormente obtidos foi
negativo para efeito citopático viral, inclusive o do ´´tempo zero´´. No mesmo período (2007-2013), 11 outros pacientes (6 do sexo masculino e 5
do feminino) necessitaram de stent ureteral. Nenhum destes desenvolveu
BKN. Todos os pacientes evoluíram com comprometimento da função do
enxerto no primeiro ano após o transplante (média de 6,8±4,3 meses). 1
desenvolveu co-infecção pelo CMV e necessitou de transplantectomia.
Em 4, observa-se disfunção moderada a grave do enxerto (creatinina sérica= 4,18±1,2mg/dl). Estes foram conduzidos com redução da imunossupressão, conversão para inibidor de mTOR e leflunomide/ciprofloxacin.
Conclusões: Neste grupo, tivemos apenas 1 caso de BKN subsequente
ao uso de stent ureteral. Sugerimos controle periódico da viremia nos pacientes submetidos a este procedimento e biópsia do enxerto nos casos
positivos, assim como a realização de estudos maiores, considerada a
evolução da doença.
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NEFRECTOMIA RADICAL COM CIRCULACAO EXTRACORPOREA SEM HIPOTERMIA PARA O TRATAMENTO DE TUMOR RENAL COM TROMBO DE
VEIA CAVA: SERIE DE CASOS
PAULO EDUARDO GOULART MARON*; VINICIUS JOSE ANDREOTTI PANICO; MARCO TULIO RESENDE XAVIER CAVALCANTI FILHO; DEUSDEDIT CORTEZ NETO; RONI
CARVALHO FERNANDES; MARJO DENINSON CADERNUTO PEREZ
SANTA CASA DE SÃO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor renal; trombo de veia cava; cec
Resumo:
INTRODUCAO:Carcinoma de células renais(CCR)é a 3ͣ neoplasia mais freqüente
e a mais letal do trato geniturinário. A particularidade desta neoplasia é que possui a capacidade de invadir localmente e até progredir com trombo tumoral pelo
sistema venoso podendo alcançar ate mesmo a Câmara Cardíaca. A prevalência de trombo venoso associado ao CCR está entre 4% e 36%, chegando a
50% quando visto apenas trombo em VR.C1: Homem 52 anos, tabagista, trombose venosa profunda em membros inferiores, com hematúria macroscópica
autolimitada há 2 meses. Tomografia evidenciando massa com extensa necrose
ocupando o rim direito medindo 8,5 x7,5cm com extensa trombose tumoral ate
VCI ao plano do óstio das veias hepáticas. Realizada nefrectomia radical(NR)
direita, cavotomia,seguida de trombectomia e cavoplastia utilizando pericárdio
bovino. A via de acesso foi por incisão de Chevron com esternotomia, em circulação extracorpórea(CEC). O anatomopatológico (AP) confirmou um CCRvariante células clara Fuhrman 3. C2: Homem 66 anos, diabético, com retenção
urinaria aguda e hematúria macroscópica há 25 dias. Tomografia com volumosa
massa renal á esquerda de 10x14cm com trombo em veia cava até a altura diafragmática.Colocado filtro de veia cava e após dois dias a NR esquerda, seguida de trombectomia e cavotomia, com CEC. O AP confirmou um CCR-variante
células claras em estádio T3N2Mx. C3: Homem 65 anos, com AVCi há 1 ano,
foi encaminhado ao ambulatório de Urologia com IRC agudizada. Uro-TC com
formação expansiva de 10x10cm, trombo tumoral ate segmento retro-hepático
da VCI. Submetido à NR direita, com cavotomia e trombectomia. No intra-operatório o trombo se estendia até o átrio direito, realizada dissecção digital do
trombo com extração do mesmo pelo orifício da cava. O laudo AP confirmou
um tumor de células renais, variante células claras em estádio T3b, Fuhrman
4.DISCUSSÃO: Vale ressaltar a importância da análise de imagens para avaliar
o nível de penetração cardiovascular tumoral e com isso planejar a abordagem
cirúrgica.O uso de CEC em nefrectomia com trombectomia é bem definido e
indicado em trombos que se estendem até as veias hepáticas e principalmente
além do diafragma. CONCLUSÃO: Apesar de se tratar de abordagem mais invasiva, a utilização de CEC torna-se alternativa terapêutica em tumores renais com
trombos neoplásicos de VCI e câmara cardíaca por permitir remoção completa
sem formação de êmbolos, diminuição da perda sanguínea e ainda prevenção
de isquemia de órgãos vitais.
____________________________________________________________________
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NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCÓPICA: EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL
GERAL DE IPANEMA
LESSANDRO CÚRCIO*1; PEDRO HENRIQUE GREZELE2; JUAN MIGUEL RENTERIA2;
ANTÔNIO CLAUDIO CUNHA2; VINICIUS PIRES2; ALLAN PASCOAL SANTOS2
1.HOSPITAL DE IPANEMA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; 2.HOSPITAL GERAL
DE IPANEMA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrectomia ; parcial; laparoscópica
Resumo:
Objetivo: Relatar a experiência do serviço na execução da nefrectomia parcial videolaparoscópica tanto para doenças malignas quanto benignas
Métodos: Foram incluídos no estudo 22 pacientes submetidos a nefrectomia parcial
videolaparoscópica entre setembro de 2009 e dezembro de 2012 em nosso hospital. Foram avaliados de forma retrospectiva dados relativos a aspectos clínicos dos
pacientes operados, sangramento intra-operatório, realização ou não de clampeamento vascular e duração da internação hospitalar.
Resultados: Dentre os procedimentos avaliados, a indicação de nefrectomia
parcial videolaparoscópica se deu em 16 (80%) casos de doença malignas e
4 (20%) de doenças benignas. As doenças benignas foram representadas por
litíase renal com exclusão em 2 casos (50%), duplicidade ureteral com infecção
de repetição em 1 caso (25%) e duplicidade associada a litíase em 1 caso (25%).
O sangramento médio intra-operatório foi de 350ml (100 – 1.500ml). O clampeamento hilar foi executado em 15 (75%), dentre os quais em 1 (5%) houve apenas clampeamento arterial, enquanto 5 (25%) procedimentos foram realizados
sem clampeamento. Houve 1 caso (5%) de conversão para nefrectomia radical
videolaporscópica. A duração média de internação hospitalar foi de 80,47 horas
(48 – 120)
Conclusão: Os resultados encontrados encontram-se em concordância aos
observados na literatura. A nefrectomia parcial videolaparoscópica pode ser
empregada com segurança no tratamento de condições tanto malignas quanto
benignas com bom resultado pós-operatório.

[1087]

A NEFROPATIA DO BK VÍRUS EM TRANSPLANTE RENAL PODE SER ASSOCIADA A STENT URETERAL?
IURI ARRUDA ARAGÃO*; DANILO SOUZA CRUZ; LILIMAR RIOJA; RONALDO DAMIÃO; SUZIMAR RIOJA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
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6 adolescentes/adultos com HAC XX que foram registrados e criados como
meninos.
Materiais e métodos- Seis crianças XX nasceram com HAC com aspecto
genital Prader 4-5. As cirurgias realizadas foram colocação de prótese testicular da hipospádia e exérese do sexo dos órgãos internos femininos. Todos
foram registrados com nomes masculinos e foram criados como meninos.
Resultados- A idade média de diagnóstico da HAC foi 67 meses(4 meses e
1,5,5,11,12 anos). Dois foram diagnosticados por ambigüidade genital e 4
por puberdade precoce. Dois tinham a genitália Prader 4 e 4 eram Prader
5. O tempo de seguimento médio dos pacientes foi de 86 meses (12-168).
Cinco crianças cujo gênero foi preservado masculino estão bem adaptadas
ao gênero. Uma criança teve a HAC diagnosticada aos 5 anos de idade foi
submetida a vaginoplastia em outro serviço e mudada o registro social para
o feminino. Aos 14 anos de idade ela decidiu que queria ser um menino e
está em fase de mudança de registro social para o sexo masculino.
Conclusão- Crianças com diagnóstico tardio de HAC XX que nascem com
genitália prader 4-5 e que são registradas e criadas como meninos têm boa
adaptação psicológica e social ao gênero estando congruente quanto a sua
identidade. Portanto, crianças com HAC altamente virilizadas com sexo
social e registro masculino se adaptam a este gênero e esse dado é extremamente para o aconselhamento nos casos de diagnóstico tardio dessa
doença.

MANEJO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO NA HIDRONEFROSE OBSTRUTIVA DO RIM TRANSPLANTADO
IURI ARRUDA ARAGÃO*; DANILO SOUZA CRUZ; MARCO ANTÔNIO DIONISIO
ALVES; CARLOS ALBERTO DE FREITAS RIBEIRO; VICTOR LOURENÇO; RUI TEÓFILO FIGUEIREDO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Hidronefrose; transplante renal; psoas hitch
Resumo:
Introdução: As complicações mais comuns no transplante (TX) renal são as
urológicas. Estas podem comprometer a função do enxerto e aumentar a
mortalidade. Ocorrem geralmente nos primeiros 3 meses do TX, sendo as
mais comuns a necrose ureteral, fístula urinária e estenose ureteral. A estenose ureteral se apresenta com hidronefrose e piora da função do enxerto.
A diferenciação entre hidronefrose obstrutiva e não-obstrutiva nem sempre
é simples, principalmente quando o paciente mantém débito urinário adequado. Ultrassonografia é um método diagnóstico satisfatório, podendo ser
complementado com cintilografia renal. O tratamento pode ser feito de forma endoscópica, percutânea e de forma cirúrgica, seja com novo reimplante
ureteral na bexiga, ureteroureterosmia com o ureter nativo, ou utilização de
outras técnicas em casos mais complexos, como flap de Boari ou técnica
de psoas Hitch.
Objetivos: Demonstrar o manejo diagnóstico e cirúrgico da hidronefrose do
rim transplantado.
Métodos: Relatamos um caso de estenose ureteral extensa, pós-TX conduzida com sucesso com novo reimplante com técnica de psoas Hitch.
Resultados: Paciente de 56 anos, feminina, submetida a TX de doador falecido em fevereiro de 2013. Após evolução inicial adequada, apresentou
quadro duvidoso de hidronefrose obstrutiva, com volume urinário preservado, associado a quadro de rejeição aguda do enxerto e infecção por citomegalovírus. Evoluiu após biópsia do enxerto com piora imediata da função
renal secundária a formação de coágulos no sistema coletor. Foi conduzida
inicialmente com passagem de catéter ureteral, mas com novo episódio de
piora súbita da função do enxerto após desaparecimento dos coágulos e retirada do catéter ureteral. Foi definitivamente tratada com cirurgia de urgência, onde foi constatada estenose extensa de ureter até próximo à junção
uretero-piélica, sendo feito reimplante ureteral intravesical com auxílio da
técnica de psoas Hitch. Paciente evoluiu satisfatoriamente, com retorno da
diurese e queda dos níveis de séricos creatinina.
Conclusão: O diagnóstico de hidronefrose obstrutiva pós TX nem sempre
é claro, principalmente nos casos em que o paciente não demonstra queda importante do débito urinário. A conduta terapêutica é desafiadora nos
casos mais complexos. A técnica de psoas Hitch demonstrou-se uma boa
opção nos casos em que ressecções extensas do ureter foram necessárias,
com evolução satisfatória.
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URETEROLITOTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA TRANSPERITONEAL SEM
IMPLANTE DE CATETER DUPLO J
IURI ARRUDA ARAGÃO*1; MARCO ANTÔNIO DIONISIO ALVES1; ARTHUR S.
PINHEIRO1; PEDRO NICOLAU GABRICH1; RAFAEL GABRICH2; RONALDO DAMIÃO1
1.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL; 2.HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO - FMP,
PETRÓPOLIS, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Ureterolitotomia; laparoscopia; duplo j
Resumo:
INTRODUÇÃO: Com os avanços da litotripsia extracorpórea, das técnicas
endoscópicas e minimamente invasivas, a cirurgia aberta para o tratamento
do cálculo ureteral tornou-se pouco frequente em todo o mundo. Entretanto,
pacientes com cálculos grandes e impactados, principalmente no ureter
proximal, podem necessitar de múltiplas intervenções, aumentando a morbidade e os custos do tratamento. Nestes e quando há falha do tratamento
minimamente invasivo a cirurgia está indicada, sendo a via laparoscópica
uma alternativa atraente à aberta.
OBJETIVO: Avaliar a eficiência e a morbidade da ureterolitotomia videolaparoscópica tranperitoneal (UVT) sem cateter duplo j.
MÉTODOS: Durante o período de julho de 2007 a abril de 2013, 31 pacientes
(20 do sexo masculino e 11 do sexo feminino) foram submetidos à UVT sem
colocação de cateter duplo j. Foram incluídos apenas pacientes que teriam indicação de cirurgia aberta devido ao tamanho e localização do cálculo ou falha
no tratamento prévio. A técnica cirúrgica foi realizada por via tranperitoneal, com
identificação do ureter e do cálculo. A ureterotomia foi feita com lámina de bistutí
fria laparoscópica. Após a retirada do cálculo foi realizado, o ureter foi fechado
com pontos separados de monocril 4.0 e colocado dreno a vácuo.
RESULTADOS: A idade média dos pacientes foi de 39 anos (25 a 64 anos). 19
procedimentos foram realizados à esquerda e 12 à direita. O tamanho médio
dos cálculos foi de 2,1cm (1,5 a 3,6 cm). Os cálculos estavam localizados no
ureter proximal em 22 casos, no médio em 7 casos e no inferior em 2 casos.
O tempo médio de cirurgia foi de 91 minutos (55 a 189 minutos), com sangramento médio de 110 ml (80 a 215 ml). O período médio de internação foi
de 4,2 dias (3 a 6 dias). Não houve nenhuma conversão para cirurgia aberta.
A taxa de stone-free foi de 100%. Foram observados 2 casos de drenagem
excessiva, sendo resolvidos com o implante de cateter dulo j e 1 caso de
urinoma, resolvido de forma conservadora. Não complicações maiores. No
follow-up médio de 24 meses (3 a 60 meses) não houve nenhum caso de
estenose ureteral.
CONCLUSÃO: A UVT sem colocação de cateter duplo j demonstrou-se uma
técnica extremamente segura e eficaz, possuindo altas taxas stone-free e
baixa morbidade. Se apresenta como alternativa ideal à cirurgia aberta e nos
casos de falha dos procedimentos endoscópicos.

____________________________________________________________________
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INDIVÍDUOS XX COM HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA (HAC) REGISTRADOS COMO MENINOS DESDE A INFÂNCIA. A HISTÓRIA NATURAL
DE 6 CASOS.
UBIRAJARA BARROSO JUNIOR*; LUCIANA BARROS OLIVEIRA; DANIEL MOREIRA; VINICIUS MENEZES JESUS; VICTOR SANTOS SOUZA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS - UFBA, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Hiperplasia adrenal congênita; identidade de gênero; congruência cromossômica
Resumo:
Introdução- Crianças XX que nascem com HAC geralmente são orientadas
a ser registradas como sexo feminino, em virtude da congruência cromossômica, presença de órgãos internos femininos com potencial de procriação
e baixo potencial de alterações de identidade de gênero nessa situação.
Entretanto, ocasionalmente, em crianças com HAC XX, altamente virilizadas
ao nascimento (prader 4-5), o diagnóstico pode passar despercebido e elas
serem registradas como meninos.
Objetivo- Avaliar a congruência com a identidade de gênero masculina em
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sexo masculino, 22 anos de idade, internado eletivamente e que apresentou PE à direita após a retirada de um cateter duplo J calcificado no lado
contralateral através de ureterorrenolitotripsia rígida a laser. O quadro apresentado foi atípico pelo perfil do paciente (jovem não-diabético, ausência de
obstrução e litíase urinária no lado acometido) e pela boa evolução clínica
apresentada. O diagnóstico foi firmado através de urocultura positiva para
Escherichia coli (patógeno mais encontrado na PE) multirresistente e de
exames tomográficos demonstrando múltiplas coleções contendo gás no
interior do parênquima renal direito.
O paciente desenvolveu sintomatologia de vômitos, febre, dor abdominal e
disúria. Exames laboratoriais mostraram plaquetopenia e leucocitose. Apresentou insuficiência renal aguda, tendo sido necessária realização de hemodiálise por um período. Foi iniciado tratamento com antibióticos de largo
espectro e realizado acompanhamento tomográfico. A rapidez dos resultados dos exames foi fundamental para o início precoce da terapêutica para
PE.
Evoluiu com melhora clínica e da função renal, mantendo um bom estado
geral e estabilidade hemodinâmica durante quase todo o internamento,
tendo sido optado por conduta expectante. Como as coleções intra-parenquimatosas não regrediram, foi indicada punção percutânea à direita guiada
por ultrassonografia, com aspiração de solução turva de uma das coleções
após instilação de soro fisiológico a 0,9%.
O paciente apresentou completa recuperação clínica e da função renal,
tendo havido normalização dos exames laboratoriais. Após observação por
72 horas depois de terminada a antibioticoterapia, o paciente recebeu alta
hospitalar em boas condições clínicas, com acompanhamento ambulatorial
programado.

LESS URETEROLITOTOMIA TRANSUMBILICAL

POSTER LIVRE

IURI ARRUDA ARAGÃO*1; PEDRO NICOLAU GABRICH1; RAFAEL GABRICH2; RAFAEL A. S. PINTO1; JOSE R. N. A. BOTTINO1; ARTHUR S. PINHEIRO1
1.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL; 2.HOSPITAL DE ENSINO ALCIDES CARNEIRO - FMP, PETRÓPOLIS, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Ureterolitotomia; less; laparoscopia
Resumo:
INTRODUÇÃO: Na era da litotripsia extracorpórea, de melhora do instrumental endourológico, a indicação para a ureterolitotomia aberta se tornou incomum. A cirurgia aberta está indicada quando a cirurgia minimamente invasiva falha. Assim como em diversas especialidades a cirurgia laparoscópica
em urologia se tornou um procedimento realizado em diversos centros, assim sendo a ureterolitotomia videolaparoscópica se apresenta como alternativa no tratamento co cálculo ureteral.
OBJETIVO: Apresentar experiência inicial na ureterolitotomia videolaparoscópica por acesso único transumbilical.
MÉTODOS: No período de janeiro de 2011 a março de 2013, 10 pacientes foram submetidos à ureterolitotomia videolaparoscopia transumbilical.
Os pacientes foram posicionados em decúbito lateral contralateral ao lado
operado. Uma incisão única transumbilical foi realizada para acesso a aponeurose. Três trocarteres foram posicionados na região umbilical (2 trocartes
de 5 mm e 1 trocarte de 10 mm) paralelamente. A cirurgia foi realizada de
forma tradicional, com liberação do cólon, identificação do ureter e do cálculo, a retirada do mesmo e a sutura ureteral com pontos separados de fio
absorvível.
RESULTADOS: Dos 10 pacientes operados, 7 eram do sexo masculino e 3
do sexo feminino. A idade média foi de 41 anos (37 a 45 anos). O tamanho
médio dos cálculos era de 1,8 cm (1,6 a 3,0 cm). Os cálculos estavam localizados no ureter superior esquerdo em 6 casos e no ureter superior direito
em 4 casos. As cirurgias foram realizadas com tempo médio de 110 min (90 a
180 min), a perda sanguínea média foi de 150 ml (130 a 250 ml). Os pacientes
tiveram um tempo médio de internação de 3,2 dias, variando de 2 a 5 dias.
Não houve drenagem excessiva no pós-operatório. Em todos os casos foi
possível a retirada completa dos cálculos.
CONCLUSÃO: A ureterolitotomia laparoscópica transumbilical é um procedimento de alta complexidade, com indicação em casos selecionados e
quando há falha no tratamento endoscópico.
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MÉTODO NÃO RECOMENDADO PARA AUMENTO PENIANO: PARAFINOMA.
RAFAEL BATISTA REBOUÇAS*; RODRIGO C. MONTEIRO; THIAGO N. S. SOUZA;
NATÁLIA S. C. OLIVEIRA; JÚLIO CÉSAR A. NÓBREGA; RAMON B. ABRANTES
HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, JOAO PESSOA, PB, BRASIL.
Palavras-chave: Parafinoma peniano; óleo mineral; impotência sexual
Resumo:
INTRODUÇÃO:
O parafinoma peniano resulta de injeções de fluidos de alta viscosidade
como o óleo mineral, parafina e vaselina, com o objetivo de aumentar o tamanho do pênis. Essas substâncias não são metabolizadas e geram uma
reação inflamatória crônica do tipo granulamatosa. Como resultado das
complicações, essa prática foi abandonada. Embora existam alguns tratamentos diferentes, como corticosteroides intralesionais e sistêmicos, a excisão cirúrgica com reconstrução peniana parece ser o método mais eficaz.
OBJETIVOS:
Apresentar um caso de parafinoma peniano e seu tratamento cirúrgico.
MÉTODOS:
Descrição de um caso clínico de um homem de 31 anos com aumento doloroso do pênis queixando-se de dispareunia e impotência sexual, relatando
injeções de óleo mineral no ano anterior com o intuito de aumentar o tamanho do pênis, o que resultou em uma inflamação crônica granulomatosa.
À inspeção, observava-se uma massa na região distal do pênis com edema,
ulceração e atrofia da pele. Foi realizada uma excisão cirúrgica extensa da
pele e tecidos acometidos. Foi possível a preservação dos corpos cavernosos e uma reconstrução do pênis com síntese direta da pele com a mucosa,
sem tensão.
RESULTADOS:
A cirurgia transcorreu sem intercorrências, com tempo operatório de 100
minutos. O paciente evoluiu com bom resultado estético e funcional.
CONCLUSÕES:
O tratamento cirúrgico do parafinoma peniano requer a excisão dos tecidos
afetados, priorizando a máxima preservação do órgão e evitando cirurgias
mutilantes sempre que possível.
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PIELONEFRITE ENFISEMATOSA: RELATO DE UM CASO CLÍNICO ATÍPICO DE UM PACIENTE TRATADO DE FORMA CONSERVADORA NO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS - RECIFE - PERNAMBUCO - BRASIL.
RODOLFO BRILHANTE DE FARIAS*; HIARLY DE ALENCAR VELOSO; MARCIO
NOVAES LIMA FERREIRA; FABIO JOSE DA SILVA MIRANDA; BENHUR ROSENDO
GOMES DE LIMA; NATHANAEL BATISTA MODESTO SILVA
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Pielonefrite enfisematosa; caso clínico atípico; tratamento
conservador
Resumo:
De ocorrência rara, a Pielonefrite Enfisematosa (PE) mostra-se como patologia cujo desfecho, geralmente, apresenta-se por nefrectomia do lado acometido, sendo considerada uma emergência urológica. Tem como principal
fator associado o diabetes mellitus, em 80 a 90% dos casos. Obstrução do
trato urinário está presente em 25% dos casos. Outros fatores associados:
litíase urinária e necrose de papila renal. Taxa de mortalidade pode chegar
até a 60% e fatores de mau prognóstico, como plaquetopenia, nível elevado
de creatinina, presença de gás no sistema coletor, tornam o prognóstico ainda mais reservado. A tríade clássica é febre, dor em flanco e vômitos.
O objetivo deste trabalho é apresentar um caso de um paciente jovem do
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as técnicas LP e robótica.
Métodos: Incluímos neste estudo 25 pacientes com câncer de próstata de
baixo risco e sem evidencia clínica de tumor apical, onde foi possível preservar o ligamento puboprostático bilateralmente. Vinte foram submetidos a LP
e 5 a técnica robótica. Comparamos prospectivamente os resultados obtidos através de questionário sobre a continência urinária aplicado nos dia
30,60,90 e 180 pós operatório. Admitimos a utilização de 1 absorvente de
segurança ao dia como continência.
Resultados: Os grupos foram pareados segundo a idade, escore de comorbidades e cirurgia prévia. Um maior número de pacientes submetidos a
cirurgia robótica alcançou continência até 30 dias (3/5 X 5/20 , p=0,05). Não
houve diferença significativa após 60dias (3/5 X 13/20), 90 dias (4/5 X 15/20)
e 180 dias (5/5 e 18/20).
Conclusões: Neste estudo de pequena amostra, a preservação do ligamento
pubovesical sem reconstrução do platô posterior obteve um ótimo resultado
de preservação da continência após 6 meses (92%). A técnica robótica permitiu uma recuperação mais rápida apenas na avaliação mais precoce, não
havendo diferença num seguimento mais longo.

TRANSPLANTE RENAL EM BLOCO
IURI ARRUDA ARAGÃO*; EDUARDO CÉSAR CORTES DE GOUVÊA; JOSE R. N. A.
BOTTINO; MARCO ANTÔNIO DIONISIO ALVES; RAFAEL A. S. PINTO; RONALDO
DAMIÃO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL.
Palavras-chave: Transplante renal; em bloco; pediátrico
Resumo:
Introdução: Nos últimos anos, vem ocorrendo um aumento crescente da
lista de pacientes em diálise e ou em fila de espera para transplante renal,
entretanto o número de doadores disponíveis continua limitado. O aumento
do uso de rins de doadores vivos, doadores cadáveres com critérios expandidos e doadores pediátricos são estratégias para amenizar essa situação.
O transplante de rins pediátricos pequenos em receptores adultos pode ser
realizado de forma individual ou em bloco com bons resultados. Este último
permite maximizar a função do enxerto e facilitar as anastomoses vasculares, sendo o preferido quando o doador tem menos de 2 anos ou pesa
menos de 15 kg, embora o transplante de rim individual tenha a vantagem de
aumentar a disponibilidade de enxertos para doação. Neste estudo relataremos um caso de um transplante em bloco com boa evolução.
Objetivos: Relatar um caso e descrever a técnica do transplante em bloco de
doador pediátrico pequeno.
Métodos: Relatamos um caso de um transplante em bloco de doador
pediátrico de 3 anos em um receptor adulto do sexo feminino ocorrido em
02 de junho de 2013.
Resultados: Paciente do sexo feminino de 31 anos, portadora de insuficiência renal crônica por diabetes mellitus tipo 1, em hemodiálise desde 2011.
O doador era uma criança do sexo masculino de 3 anos com causa mortis
de meningite pneumocócica. O transplante foi realizado com a técnica em
bloco, onde a aorta e veia cava do enxerto foram anastomosadas na artéria
e veia ilíacas externas, respectivamente. Apesar do tempo de isquemia fria
prolongado, 34 horas, a paciente recebeu alta no 3º dia pós-operatório, com
débito urinário de 1.500 ml/dia e queda do nível de creatinina sérica para 1,5
mg/dL, sem necessidade de hemodiálise.
Conclusões: Apesar do transplante de rins pediátricos pequenos em receptores adultos ser desafiador e subutilizado, a técnica em bloco facilita as
anastomoses vasculares e garante uma maior massa de néfrons do enxerto
renal para o receptor, com bons resultados, devendo sempre ser considerado em centros com experiência.
____________________________________________________________________
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TRATAMENTO DO TUMOR RENAL E MUDANÇA DE PARADIGMA– EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL SÃO RAFAEL
MARCUS VINICIUS XAVIER*; BRENO DAUSTER; ANDRÉ COSTA MATOS; CARLOS
GOMES BISPO; EZEQUIEL FABIANE FABIANE SPANHOLI; FREDERICO MASCARENHAS
HOSPITAL SÃO RAFAEL, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Tumor renal; nefrectomia poupadora de néfrons; videolaparoscopia
Resumo:
Introdução: A Nefrectomia Radical (NR) é o tratamento padrão para tumores
renais maiores do que 4 cm. Nesse grupo de pacientes, a utilização da Nefrectomia Poupadora de Néfrons (NPN) vem aumentando à medida que tem
se mostrado ser seguro do ponto de vista oncológico, alem de ter melhor
preservação da função renal e possibilidade de ganho de sobrevida global.
Objetivo: Relatar a experiência do Hospital São Rafael em Salvador-BA no
tratamento do tumor renal, entre Maio 2012 e Junho 2013, com ênfase na
abordagem através de NPN. Pacientes e Métodos: Análise retrospectiva,
descritiva, dos pacientes que se submeteram a tratamento cirúrgico para
Tumor Renal em nossa instituição no período de Maio/2012 a Junho/2013,
através da coleta de dados em prontuário e entrevista com pacientes. Resultados: Foram encontrados 37 pacientes no nosso banco de dados, sendo 27
(73%) do sexo masculino; a idade média foi de 57,72 anos. Em 17 (46%) pacientes, o tumor foi descoberto de forma incidental, por investigação de outras patologias. Nos pacientes sintomáticos, dor lombar foi o sintoma mais
relatado (90%), seguido do sinal de massa palpável (40%). Vinte pacientes
(54%) foram tratados com cirurgia aberta e 17 (46%) por videolaparoscopia
(VL). NPN foi viável em 16 (43%) casos, sendo metade por via VL. Em relação
ao estadiamento pós operatório, 75% das lesões tratadas por NPN eram
até T1b (< 7cm), com tamanho médio de 4,85cm. Já nos tumores tratados
com NR, 76,2% tinham estádio a partir de T2a (>7cm), com tamanho médio
de 9,14cm. Dos tipos histológicos, o carcinoma de células claras renais foi
o mais prevalente, em 35%. Seis lesões (16%) foram benignas. Conclusão:
Nefrectomia Poupadora de Néfrons é uma alternativa viável para tratamento do tumor renal, em casos selecionados. É possível tanto por via aberta
quanto videolaparoscópica, sendo tão segura quanto a Nefrectomia Radical. Estudos prospectivos são necessários para acompanhamento destes
pacientes a longo prazo e para definição dos critérios de escolha para um
ou outro tratamento.
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AVALIAÇÃO DA CONTINÊNCIA E PRECOCE EM PACIENTES SUBMETIDOS A PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA COM PRESERVAÇÃO DOS LIGAMENTOS PUBOVESICAIS: COMPARAÇÃO PRELIMINAR ENTRE AS TÉCNICAS LAPAROSCÓPICA PURA(LP) E ASSISTIDA
POR ROBÔ
MARCOS TOBIAS MACHADO*; ARIÊ CARNEIRO; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS;
VITOR SHIMANOE
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia; continência; robótica
Resumo:
Introdução: Alguns trabalhos relatam que a preservação da fixação anterior
da uretra e a ligadura seletiva do plexo venoso estão diretamente relacionadas a melhor preservação da continência urinária. No entanto, pouco tem
sido relatado comparando-se as variantes de técnica utilizadas.
Objetivos: Verificar se a continência precoce em pacientes submetidos a
cirurgia com preservação do ligamento pubovesical, difere comparando-se
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7 e 6 pacientes, correspondendo respectivamente a 4,4% e 3,8% de nossa
amostra. Um total de 14 pacientes apresentaram resistência a quinolonas,
correspondendo a 8,8% da amostra. Esses perfis resistentes concentraramse em nosso período inicial de realização de biópsia, sugerindo uma freqüência de ocorrência inicialmente maior. Após os testes de correlação, somente
o volume prostático e o resíduo pós-miccional aumentados correlacionaramse positivamente com a ocorrência de infecções e a resistência à quinolonas
e retenção urinária aguda.
CONCLUSÃO: O perfil de pacientes que realizaram biópsia em nossa instituição, assim como o perfil de complicações são condizentes com a literatura.
A adoção de um protocolo antibiótico associando ciprofloxacina e gentamicina parece relacionar-se com a diminuição da incidência de complicações
em nossa amostra. O perfil de resistência a quinolonas não correlacionase ao aumento de incidência de complicações em nossa amostra, o que
também pode ter sido efeito da administração de gentamicina. Um estudo
randomizado será necessário para confirmar essas observações.

POSTER LIVRE

PERFIL DE PACIENTES E COMPLICAÇÕES APÓS UM ANO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO DE BIÓPSIA EM HOSPITAL SECUNDÁRIO
ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR*1; RODOLFO BORGES DOS REIS1;
FRANCISCO HIDELBRANDO ALVES DA MOTA FILHO1; ANDRE BELUSO NOGUEIRA1; RAFAEL NEUPPMANN FERES1; LUIS CARLOS HORNBURG JUNIOR2
1.HC-FMRP-USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL; 2.HEAB, AMERICO
BRASILENSE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Biopsia de prostata; gentamicina; complicações
Resumo:
INTRODUÇÃO: O câncer de próstata continua sendo um desafio para especialistas e gestores do sistema de saúde. O alto custo das estratégias de rastreamento e complicações associadas ao diagnóstico justificam a busca por
protocolos de rastreamento e diagnóstico mais seguros e mais acurados.
OBJETIVOS: Descrever o perfil de pacientes e complicações associadas à
realização de biópsias prostáticas em hospital secundário do sistema único
de saúde.
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MATERIAL E MÉTODOS: Análise retrospectiva de 158 pacientes submetidos
à biópsia prostática no Hospital Estadual de Américo Brasiliense, no período
entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2013. Nesse protocolo, utiliza-se como
preparo a limpeza do reto com fleet enema 2 horas antes do exame, e a
administração de ciprofloxacino por 5 dias, iniciada na véspera do exame,
e no dia do exame é administrado no momento do exame, gentamicina na
dose de 3mg/kg, ou ceftriaxona 2g a depender dos escores de creatinina.
Os pacientes foram distribuídos em dois grupos quanto à positividade ou
não da biópsia, e em três grupos étnicos: brancos, mulatos e negros. A
homogeneidade dos grupos foi testada com as seguintes variáveis: idade,
IMC, PSA, PSA livre, relação PSA livre e total, densidade de PSA, volume
prostático e creatinina. As freqüências de ocorrência de retenção urinária
aguda, infecções urinárias e resistência a quinolonas em amostras de flora
retal na véspera do exame são assinaladas. Os índice de correlação entre
essas variáveis e as variáveis demográficas, achados da biópsia e ultrassom
foram calculados e descritos. Para análise estatística foram usados o teste
T de student não-pareado, Anova e índice de correlação de Spearman, considerando p<0,05 como significante.
RESULTADOS: Do total de 158 pacientes, 95 apresentavam toque normal e
63 toque alterado, respectivamente 60,1% e 39,9%. A média e desvio padrão do PSA de todos os pacientes submetidos à biópsia foi 16,7 ± 50,8
ng/ml; 7,8 ± 5,3 ng/ml e 22,8 ± 53,4 ng/ml respectivamente para pacientes
com biópsia negativa e positiva, com diferença significativa e p<0,001. A
densidade de PSA também diferença entre aqueles com biópsia negativa e
positiva, respectivamente apresentou 0,14 ± 0,9 e 0,7 ± 1,5 ng/cm3. A idade
média e o respectivo desvio padrão foi de 65,6 ± 8,9 e 66,5 ± 7,6, respectivamente para os pacientes com biópsia negativa e positiva. Do mesmo modo,
o IMC com valores de 26,6 ± 4,9 e 26,5 ± 5,1 g/m2; a creatinina 1,0 ± 0,2 e
1,0 ± 0,2 mg/ml; PSA livre 26,5 ± 5,1 e 1,3 ± 2,4 ng/ml e relação PSA livre
e total de 17,1 ± 8,4 e 11,4 ± 6,3 %; volume prostático de 95,1 ± 166,2 cm3
e 84,8 ± 139,5 e de não demonstraram diferenças entre os pacientes com
biópsia negativa e positiva. 58 pacientes apresentaram resultado negativo na
biópsia, e 39 prostatites crônicas e 3 ASAP, configurando 63,3 % de resultados negativos e 36,7 % de neoplasias, sendo 21 pacientes com Gleason
6, 21 pacientes com Gleason 7 e 16 pacientes com Gleason 8 e 9, respectivamente 13,3%; 13,3% e 10,1% do número total de pacientes submetidos
à biópsia. Do total dos pacientes 122 eram caucasianos, 22 mulatos e 7
negros, por critério de auto-denominação, respectivamente 77,2%; 13,9% e
4,4%; 8 pacientes tinham outra etnia, como oriental, nativo americana. Nenhuma das variáveis usadas para testar a homogeneidade entre os grupos
apresentou diferença entre etnias.
A ocorrência de retenção urinária aguda e infecções urinárias ocorreram em

DENSIDADE DO PSA COMO PREDITOR DE ELEVAÇÃO DO ESCORE DE
GLEASON DA BIOPSIA NA PEÇA CIRÚRGICA
DIEGO MOREIRA CAPIBARIBE*; JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA PEDROSA; RODRIGO FROTA; RODRIGO C PINTO; ROGERIO DE M. MATTOS; CASTAGNARO
ANDREA
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL; .
Palavras-chave: Densidade do psa; upgrade; escore de gleason
Resumo:
Introdução: Diversos parâmetros têm sido utilizados no momento da decisão
entre operar ou manter em active surveillance um paciente que se depara
com o diagnostico de câncer de próstata precoce. A classificação de risco
tem sido o principal auxiliar nesta decisão, porém, o escore de Gleason da
biópsia, que o compõe, pode não representar a real gravidade da doença
e levar o urologista a tomar uma decisão equivocada. A densidade do PSA
tem sido utilizada como ferramenta valorosa na tomada de decisões e este
trabalho tem como objetivo evidenciar sua importância.
Objetivo: Avaliar preditores de “upgrade” do Escore de Gleason na peca
cirúrgica quando comparado ao escore de Gleason na Biopsia.
Métodos: Foram analisados retrospectivamente 133 pacientes diagnosticados com câncer de próstata através de biopsia transretal (> 12 fragmentos)
e submetidos a prostatectomia radical durante o período de 2003 a 2013 no
Hospital Federal de Bonsucesso. Nenhum dos pacientes recebeu qualquer
tipo de tratamento neoadjuvante. “Upgrade” foi definido com elevação do
escore de Gleason, considerando os dois componentes do escore (incluindo: 3+4 para 4+3, 3+5 para 4+4 e 5+3, 4+4 para 5+3). Modelos de regressão
logística uni e multivariados foram construídos para avaliar a associação da
densidade de PSA, tamanho prostático e presença de nódulo no toque retal.
Resultados: Dos 133 pacientes avaliados, o Gleason na Bx foi de: 4 em 1
(0.7%), 5 em 1 (0.7%), 6 em 71 (53.4%), 7 em 45 (33.8%) e 8 em 14 (10.5%).
No estudo da peca a distribuição foi de 5 em 1 (0.8%), 6 em 41 (30.8%), 7
em 72 (54.1%),8 em 12 (9%) e 9 em 7 (5.3%). Um total de 53 (39.84%) pacientes tiveram seus escores de Gleason elevados na peça cirúrgica quando
comparados ao escore da biopsia. A análise dos dados demonstrou que a
densidade do PSA é um preditor do “upgrade” no escore de Gleason (HR:
9.799,IC 95% 1.713 - 56.065, p=0.01), mesmo quando ajustado para tamanho prostático e presença de nódulos ao toque retal (HR: 9.533, IC 95%
1.524 - 59.629, p=0.016) em modelo multivariado (tabela 1).
Conclusão: A densidade do PSA está associada a um “upgrade” no escore
de Gleason pós-operatório e pode ser utilizado como ferramenta auxiliar na
tomada de decisão em casos elegíveis para “active survailance”.

284
482

PÔSTER LIVRE
[1122]

of surgery (TURP or OP); resected prostate weight; percent of tumor in the
surgical specimen (≤ 5 %, 5-10% or > 10%) and Gleason score (<7 or ≥ 7).
â€‹Results: Of 1,106 patients, 51 (4.6%) had iPCa. The mean age of patients
was 70.6 (54-90) years, mean preoperative PSA was 9.5 (1.2-37.9) ng/ml. Of
these patients, 32 (65%) had PSA <10 ng/ml, 10 (20.4% ) had PSA between
10-20 ng/ml and 7(14.6%) had PSA> 20 ng/ml. 31 (63.2%) patients had undergone TURP and 18 OP (36.8%). The average weight of resected prostate
was 33.2 g. Regarding percent of tumor in the surgical specimen, 34 (68%)
patients had ≤5%; 7 (14%) were between 5-10% and 9 (18%) had> 10%
tumor in the specimen. 42 (84%) of patients with iPCa had Gleason <7, while
8 (16%) had Gleason ≥7.
â€‹Conclusion: This is the largest series to date analyzing this issue in a developing country. The actual incidence of iPCa is 4.6%. Patients who are candidates for laser vaporization of the prostate should be informed about this
risk. Furthermore, 16% of these patients have Gleason score ≥ 7 and around
20% have > 10% of tumor in the surgical specimen, which may compromise
the prognosis of these patients.

EXPERIÊNCIA PRELIMINAR DE HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL
COM TELA CONCOMITANTE A PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA:
DETALHES TÉCNICOS E RESULTADOS
ARIÊ CARNEIRO*; VITOR SHIMANOE; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; ANTONIO
CARLOS LIMA POMPEO; MARCOS TOBIAS MACHADO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia; robótica; hernioplastia
Resumo:
Introdução: A concomitância entre câncer de próstata e hernia inguinal é relativamente freqüente e pode ser corrigida no mesmo tempo operatório. No
entanto, poucos trabalhos descrevem a técnica robótica nesta eventualidade
Objetivos: Descrever os detalhes técnicos e resultados preliminares de ambas as cirurgias realizadas por técnica totalmente robótica.
Métodos: Foram operados 3 pacientes onde foi necessária hernioplastia
inguinal concomitante a prostatectomia radical. O acesso aplicado foi o
transperitoneal anterior. Como modificação técnica, a abertura peritoneal
anterior se extendeu até a espinha ilíaca anterosuperior (lateralmente), sendo
dissecado o saco herniário, para ao final da prostatectomia acomodar no
espaço pré-peritoneal acima do arco pubiano, uma tela de polipropileno
de 15X12cm bilateralmente. A fixação da tela e o fechamento do peritôneo
foram realizados com pontos aplicados pelos instrumentos robóticos utilizando-se óptica de 30 graus.
Resultados: A idade variou de 58-65 anos, o tempo operatório total variou
de 5-6h. Todos os procedimentos foram completados sem conversão e não
foram observadas complicações. Sangramento médio de 400ml. A alta foi
obtida no 1.o PO em 2 casos e no 2.o PO em 1 caso. Após 6 meses de
acompanhamento médio não ocorreu recorrência da doença ou das hérnias.
Conclusão: A hernioplastia inguinal bilateral com tela é factível de ser realizada logo apos a prostatectomia radical robótica, mantendo as vantagens
de mais rápida recuperação. A facilidade de movimento dos instrumentos do
robô permitem que se fixe a tela e o peritôneo com suturas, evitando o custo
adicional do grampeador. Uma maior experiência poderá resultar num menor
tempo operatório no futuro.
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RELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DO PACIENTE ACERCA DA FORÇA DO
JATO URINÁRIO E OS ACHADOS NA UROFLUXOMETRIA LIVRE
CARLOS ANTONIO DE SOUZA FILHO*1; CARLOS ANTONIO DE SOUZA2; LARISSA
CLARA LOPES DE SOUZA3; RENATA MOTTA MATTOSO4; DANIEL COSTA CAVALCANTE ARAGÃO2; SÁTYRO GIL SOUZA NETO2
1.FPS, RECIFE, PE, BRASIL; 2.HC/UFPE, RECIFE, PE, BRASIL; 3.FMCHRITUS, FORTALEZA, DF, BRASIL; 4.UFPE, RECIFE, PE, BRASIL.
Palavras-chave: Urofluxometria; urodinâmica; qmáx
Resumo:
Introdução: A urofluxometria constitui um método simples, de baixo custo
e não-invasivo para avaliação inicial de disfunções da micção. Os padrões
obstrutivos e de hipocontratilidade detrusora são sugeridos por fluxo urinário
baixo, tempo de micção prolongado, e configuração da curva de fluxo alterada. Muitas vezes a sintomatologia do paciente não se relaciona com os
resultados obtidos no exame, assim seria possível diagnosticar mais precocemente um maior número de pacientes com algum grau de distúrbio da
micção com solicitação mais freqüente deste exame.
Objetivos: Avaliar se há relação entre a queixa do paciente em relação à força
do jato urinário e o resultado obtido pela urofluxometria.
Métodos: Avaliação de questionários aplicados em 331 pacientes do sexo
masculino, sobre a força do jato urinário comparando-os com o resultado da
Urofluxometria. Os pacientes foram divididos em três grupos a depender da
resposta da força do seu jato urinário: forte (116 pacientes), moderado (112)
e fraco (103). Cada grupo foi estratificado em três subgrupos referentes ao
Qmax, cujos intervalos foram menor que 10ml/s, entre 10 e 14,9ml/s e igual
ou maior que 15ml/s. Os questionários foram aplicados no dia do exame,
sendo estes realizados entre os anos de 2011 e 2013. Adotado como critério
de exclusão o volume urinado menor que 150ml.
Resultados: No grupo que referia jato forte foi identificado que 16 pacientes
(13,8%) apresentavam Qmax menor que 10ml/s, 36(31%) com Qmax entre
10 e 14,9ml/s e 64(55,2%) com Qmax igual ou maior a 15ml/s. No grupo
que referia jato moderado observou-se 27 pacientes (24,1%) apresentavam Qmax menor que 10ml/s, 28(25%) com Qmax entre 10 e 14,9ml/s e
57(50,9%) com Qmax igual ou maior a 15ml/s. No grupo que referia jato fraco
foi identificado que 40 pacientes (38,8%) apresentavam Qmax menor que
10ml/s, 38(36,9%) com Qmax entre 10 e 14,9ml/s e 25(24,3%) com Qmax
igual ou maior a 15ml/s.
Conclusão: Os resultados obtidos neste trabalho corroboram com os dados
da literatura, demonstrando que as queixas dos pacientes com STUI pouco
se correlacionam com o grau de obstrução do trato urinário inferior, visto que
há uma importante discrepância entre o Qmax aferido na urofluxometria livre
e o relato do paciente. Conclui-se que a realização de urofluxometria livre
deve ser estimulada, haja vista que é um exame não-invasivo, de baixo custo
e de rápida realização, além de fornecer parâmetro objetivo para seguir ou
não na avaliação do TUI.
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ANALYSIS OF INCIDENTAL PROSTATE CARCINOMA IN 1,106 PATIENTS
UNDERGOING BPH SURGERY IN A DEVELOPING COUNTRY
LUIZ HENRIQUE ARAÚJO*; GABRIEL CARVALHO DOS ANJOS; SABRINA THALITA
DOS REIS; MIGUEL SROUGI; ALBERTO AZOUBEL ANTUNES; MARCELO PUPPO
BIGARELLA
FMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Incidental; prostate cancer; bph
Resumo:
Introduction: The widespread use of screening for prostate cancer (PCa) resulted in a decreased incidence of incidental carcinoma of the prostate (iPCa)
in patients who undergo surgery for benign prostatic hyperplasia(BPH). With
the increasing use of laser vaporization techniques in developing countries,
where screening is not a routine, some concerns have been raised regarding the actual incidence of iPCa, since these technics do not result in tissue
samples for pathological analysis.
â€‹Objectives: The aim of the study is to evaluate the current incidence of
iPCa in patients submitted to HPB surgery and analyze the characteristics
of these patients.
â€‹Methods: We performed a retrospective analysis of 1,899 patients of
whom 1,106 underwent surgery for BPH between 2007 and 2011 at a single
institution. The types of BPH surgery were transurethral resection of prostate
(TURP) or open prostatectomy (OP). All patients underwent a preoperative
screening for CaP with prostate specific antigen (PSA), digital rectal examination and prostate biopsy if necessary, according AUA guidelines. Patients
diagnosed with PCa before surgery were excluded from the sample. Patients
with iPCa were evaluated for age, preoperative PSA (<10, 10-20 or> 20), type
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PABLO ALOISIO LIMA MATTOS*; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; RENATO
MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR; CELSO GROMATSKY; ANTONIO CARLOS
LIMA POMPEO; MARCOS TOBIAS MACHADO

IURI ARRUDA ARAGÃO*; ANTONIO CARLOS FILGUEIRAS PEREIRA JUNIOR; RAFAEL A. S. PINTO; MARCO ANTÔNIO DIONISIO ALVES; PEDRO NICOLAU GABRICH; RONALDO DAMIÃO
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ABORDAGEM DO VAZAMENTO URINÁRIO APÓS PROSTATECTOMIA
RADICAL LAPAROSCÓPICA OU ROBÓTICA

FATORES PROGNÓSTICOS DO CARCINOMA UROTELIAL DO TRATO
URINÁRIO SUPERIOR

FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prostatectomia; laparoscópica; robótica

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Carcinoma urotelial; trato urinário superior; nefroureterectomia

Resumo:
Introdução: A presença de extravazamento urinário após prostatectomia
radical laparoscópico é raro, mas pode ocorrer especialmente na curva de
aprendizado. O tratamento desta ocorrência não é totalmente padronizado
na literatura.
Objetivo: Descrever a abordagem terapêutica e os resultados obtidos no
tratamento dos casos de fistula urinaria ocorridos apos 13 anos de experiência com prostatectomia minimamente invasiva
Métodos: No período de 2000 a 2013, onde foram realizadas 510 cirurgias,
identificamos 8 casos (1,4%) de pacientes que apresentaram um extravazamento urinário maior do que 500ml após o 3.o dia PO, sem uma tendência a
diminuição do débito. Nestes casos realizamos TC com o objetivo de determinar se há coleção drenável e cistografia sob radioscopia para determinar
a localização da fistula.. A conduta inicial é trocar a sonda vesical sob fio
guia hidrofílico e visão radioscópica por uma sonda de calibre superior. Se,
apos retirada da sonda prévia, não houver evidencia e entupimento da sonda
e o extravazamento persistir na cistografia, inserimos uma cistostomia por
punção. Em caso de falha, recomendamos reabordagem cirúrgica para reanastomose ou nefropielostomia bilateral.
Resultados: Dos 8 pacientes, 7 foram operados por laparoscopia pura e 1
caso por cirurgia robótica. Em todos os casos a cistografia revelou orifício
urinário parcial na porção posterior da anastomose. Em 6 casos a troca de
sonda associada a cistostomia foi instituída com sucesso e cura do vazamento urinário em 3-5 dias. Em 1 paciente diabético e mal estado geral, a
abordagem inicial falhou e ocorreu coleção extraperitoneal e escrotal com
abscesso com sepsis. Foi realizada drenagem extraperitoneal e escrotal +
nefropielostomia bilateral com resolução do quadro após 15 dias de antibioticoterapia endovenosa e cuidados clínicos. Em um único paciente foi
realizada reabordagem cirúrgica precoce considerando desejo do paciente,
com resolução e alta após 2 dias.
Conclusão: Uma boa drenagem da bexiga com 2 sondas parece ser eficiente
em resolver a maioria dos casos da vazamento urinário após prostatectomia
radical laparoscópica

Resumo:
Introdução: O carcinoma urotelial do trato urinário superior (CUTUS) é raro,
representando 5% a 7% de todos os tumores renais e 5% de todos os tumores uroteliais. Embora a nefroureterectomia radical com ressecção de
cuff vesical seja considerado o padrão ouro de tratamento, a recorrência na
bexiga é frequente. Estágio patológico, metástase linfonodal, grau tumoral e
sintomas sistêmicos na apresentação têm sido considerados como os principais fatores prognósticos.
Objetivos: Avaliar o perfil dos pacientes e os fatores de risco de CUTUS para
recorrência metastática após cirurgia
Métodos: Entre janeiro de 2009 e março de 2013, 11 pacientes foram tratados neste serviço com diagnóstico de CUTUS. Foram avaliados os sintomas
na apresentação, via de acesso, técnica utilizada, focalidade, tamanho, características histopatológicas, recidiva e mortalidade da doença.
Resultados: 9 eram do sexo masculino e 2 do feminino. A idade média dos
pacientes foi de 60,1 anos (45 a 75 anos). 6 pacientes apresentaram-se com
sintomas locais, 6 tiveram diagnóstico incidental e nenhum com sintomas
sistêmicos. 6 pacientes (54,5%) foram submetidos ao acesso laparoscópico
e 6 ao acesso aberto. Em 10 pacientes, foi retirado de cuff vesical, em 1
não foi realizada ureterectomia por desconhecimento da etiologia uroterial
no pré-operatório. 8 (72,7%) se localizavam na pelve renal, 2 no ureter proximal e 1 no ureter distal. 2 eram multifocais (pelve/bexiga e pelve/ureter). Em
8 (72,7%), o tumor tinha menos de 3 cm. Em 1 (9%), o estágio patológico
foi pTa, em 6 (54,5%) foi pT1, em 1 (9%) foi pT2, em 2 (18%) foi pT3 e em 1
(9%) foi pT4. Em 5 (45,4%), o tumor era de baixo grau e em 6 (54,5%), de
alto grau. 1 apresentava necrose tumoral e invasão linfovascular. Não houve
comprometimento linfonodal. 6 (54,5%) evoluíram com recidiva após uma
média de 22,6 meses, 4 na bexiga e 2 à distância. Os únicos 2 com multifocalidade e os 3 com mais de 3 cm tiveram este desfecho. 5 (83,3%) dos
que recidivaram eram de alto grau; 2 pT3 e 1 pT4; 1 apresentava necrose
tumoral e invasão linfovascular. 4 pacientes (36%) evoluíram para óbito após
uma média de 20,2 meses, todos após recidiva tumoral, 2 após recidiva à
distância.
Conclusão: O CUTUS apresenta altas taxas de recidiva e mortalidade após
tratamento cirúrgico. Mesmo com uma amostra limitada para inferências estatísticas, multifocalidade, tamanho, estágio, grau e necrose tumoral, além
de invasão linfovascular parecem estar relacionados com pior prognóstico.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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CONCLUSIONS: Age ≥ 60 years, Body Mass Index > 30 kg/m2 and previous
incontinence surgery were independent predictors of objective failure. The
failure risk increases fourfold for each associated factor. Urethral mobility is
useful in patients with two independent risk factors. VLPP was not associated to TOT outcome.

PREDICTIVE SCORE OF TRANSOBTURATOR SLING FAILURE FOR FEMALE STRESS URINARY INCONTINENCE.
LUIS GUSTAVO MORATO*1; ANDRÉ COSTA MATOS2; GABRIEL ELIAS POLITI3;
SANDRO NASSAR CARDOSO3; SIDNEY GLINA3; MARJO DENINSON CADERNUTO PEREZ2

____________________________________________________________________

1.SANTA CASA DE SÃO PAULO, HOSPITAL IPIRANGA, SAO PAULO, SP,
BRASIL; 2.SANTA CASA DE SÃO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL; 3.HOSPITAL IPIRANGA, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Stress urinary incontinence; suburethral sling; prognostic
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ANTERIOR SIX ARMS PROLENE MESH FOR ANTERO-APICAL VAGINAL
PROLAPSE AND STRESS URINARY INCONTINENCE

Resumo:
INTRODUCTION: The transobturator sling (TOT) procedure is a well-established technique for the surgical treatment of stress urinary incontinence
(SUI). Nonetheless, the mechanisms through which continence is obtained,
and thereafter the prognostics determinants, are incompletely understood.
AIM: To analyzed demographic, clinical and urodynamic predictors of TOT
failure and created a risk score. METHODS: A prospective cohort was conducted including 156 patients submitted to TOT from March 2006 to July
2010. Preoperative clinical, demographic and urodynamic data were correlated to TOT results. Postoperative objective success was defined as absence
of any urinary loss during full bladder stress test, while subjective success
was achieved when the patients considered themselves very much better
or much better (Global Impression of Improvement) and the level of satisfaction was ≥ 8 (visual analogical scale from 0 to 10). Incontinence intensity
and quality of life were analyzed through ICIQ-UISF. Statistical analysis was
accomplished and the results rendered significant if p< 0.05. Multivariate
analysis models were applied. RESULTS: Patients with urethral hypermobility
presented higher objective and subjective success rates compared to those
with low mobility (93,6% versus 76,7%, p= 0,010 for objective success and
88,9% versus 70%, p= 0,018 for subjective success). VLPP did not influence
either objective or subjective postoperative success rates (p= 0,913 e 0,333,
respectively). Age ≥ 60 years, Body Mass Index > 30 kg/m2 and previous
incontinence surgery were independent predictors of objective failure on multivariable logistic regression analysis. Table 1 describes the failure risk score.

Number of risk factors *

Success

Failure

Total

0

66 (98,5%)

1 (1,5%)

67 (100,0%)

1

49 (94,2%)

3 (5,8%)

52 (100,0%)

2
≥ 30º
< 30º

20 (74,1%)
12 (85,7%)
8 (61,5%)

7 (25,9%)
2 (14,3%)
5 (38,5%)

27 (100,0%)
14 (100%)
13 (100%)

0 (0,0%)

3 (100,0%)

3 (100,0%)

3

LUIS GUSTAVO MORATO*1; ANDRÉ COSTA MATOS2; LUIZ FIGUEIREDO MELLO3;
LEANDRO MAURICIO PIRES3; MARJO DENINSON CADERNUTO PEREZ2; SIDNEY
GLINA3
1.SANTA CASA DE SÃO PAULO, HOSPITAL IPIRANGA, SAO PAULO, SP,
BRASIL; 2.SANTA CASA DE SÃO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL; 3.HOSPITAL IPIRANGA, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Vaginal prolapse; mesh; surgery
Resumo:
Introduction: In high grade vaginal prolapse, anterior and apical defects need
to be treated. Anterior stage III and IV prolapses are almost never just an anterior defect as apical descent is frequently associated. When apical prolapse
is predominant, it’s correction alone leads to anterior recurrence in up to 40%
of cases. Aim: To propose a mesh shape to correct both anterior and apical
defects, associated or otherwise with stress urinary incontinence (SUI), with
a single anterior vaginal incision.
Methods: We prospectively followed 18 patients undergoing simultaneous
correction of anterior and apical vaginal prolapse using a six arms mesh.
The procedure consisted in positioning, with aid of needles, of two pre-pubic
arms providing sub urethral support and avoiding mesh migration proximally,
two transobturator (TO) arms as close as possible to the ischial spine through
the arcus tendineus ligament, treating lateral defect, and two arms through
the sacrospinous ligament 1,5 to 3cm medial to the ischial spine, to avoid
injury to the pudendal nerves and vessels, rounding anteriorly the uterine cervix, to treat apical support defect. All patients were submitted to a complete
pre-operative evaluation including history, physical examination, urine culture
and urodynamics. Prolapse was classified using the pelvic organ prolapse
quantification (POP-Q).
Results: Between February 2009 and Oct 2010, 18 consecutive women underwent the above-mentioned surgery. Mean age was 68 years. At a mean
follow up of 25 months (21 to 38 months), 17 (94%) patients were continent,
mean preoperative Ba point came from +4,7cm to -2cm, mean C point from
+2,7 cm to -8 cm and mean Bp point from +1,3 to -2 cm. Average operative
time was 132min (90-180min). No bladder or rectal injury was recorded. One
patient had self-limited hypotension during legs repositioning. One patient
had hemorrhage requiring transfusion of 03 UI of blood concentrate, and
presented with pelvic hematoma requiring open surgical drainage by Pfannenstiel incision. Three patients had urinary retention needing discharge
with urinary catheter, whose two needed reoperation for relaxation of the
pre pubic arms after a week, they regained normal voiding. There were two
vaginal extrusion. All the patients were considered success objective and
subjectively.
Conclusion: The prolene mesh with six arms (antero-apical mesh) allows a
concomitant correction of anterior and apical prolapses, associated or otherwise with SUI, through a single anterior vaginal incision.

Chi-square for linear trend: P <0.001.
* Risk factors: Age ≥ 60 years, BMI> 30 kg/m2 and previous surgery for urinary incontinence.
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tensão, aterosclerose, trombose, icterícia cancro, e cancro do fígado, lesão
do tendão, bem como desordens psiquiátricas e comportamentais em ambos os sexos. O uso crônico de EAA leva a alterações estruturais e funcionais no fígado, como icterícia colestática hiperplasia hepática e adenomas
hepatocelulares.OBJETIVOS:Realizar análise histológica e bioquímica dos
fígados de ratos Wistar após uso de andrógenos anabolizantes orais e injetáveis e comparar os resultados obtidos nos diferentes grupos de administração das drogas.MÉTODOS: Foram utilizados 40 ratos adultos jovens (Rattus norvegicus albinus, Rodentia Mammalia) da linhagem Wistar. Os animais
foram distribuídos aleatoriamente em quatro subgrupos de 10 animais cada,
de acordo com os diferentes regimes de administração de testosterona, da
seguinte forma: GI: ratos submetidos à dose de 3,3 mg/kg de cipionato de
testosterona, via intramuscular, a cada sete dias, durante 16 semanas; GII:
ratos submetidos à dose de 3,3 mg/kg de cipionato de testosterona, via intramuscular, a cada 14 dias, durante 16 semanas GIII: ratos submetidos à
dose de 2,6 mg/kg de undecanoato de testosterona, via oral, diária, durante
16 semanas, GIV(controle): ratos submetidos à dose de 0,5 mL de óleo mineral, via oral, diária, durante 16 semanas. Após as 16 semanas de administração das drogas, foi realizada coleta de sangue seguida de eutanásia e laparotomia para retirada do fígado e posterior analise histológica e bioquímica.
RESULTADOS:Foram evidenciadas congestão hepática e hemorragia, sendo
essas sempre maiores no grupo que recebeu a droga em relação ao grupo
controle. Presença de inflamação, necrose, hipertrofia de ducto e esteatose
em ambos os grupos. A análise bioquímica não mostrou alteração entres os
grupos e na análise estatística, não houve diferença significativa entre os
referidos grupos. CONCLUSÃO:Não foi possível correlacionar as alterações
histológicas e bioquímicas encontradas no fígado de ratos Wistar após uso
de esteróides anabolizantes.

POSTER LIVRE

EFEITOS HISTOLÓGICOS E MORFOMÉTRICOS DA ADMINISTRAÇÃO DE
CIPIONATO DE TESTOSTERONA E UNDECANOATO DE TESTOSTERONA
SOBRE O MIOCÁRDIO DE RATOS WISTAR
FRANSCISCO SÉRGIO MOURA SILVA DO NASCIMENTO*; JOSÉ RIBAMAR CALIXTO; ALESSANDRA ARAÚJO DE CASTRO; AMANDA JORDÃO SILVA DE DEUS;
ELANE VIANA HORTEGAL; RAFAEL CAMPOS SILVA
UFMA, SAO LUIS, MA, BRASIL.
Palavras-chave: Coração; esteróides anabolizantes; ratos wistar
Resumo:
Introdução: Os efeitos cardíacos induzidos pelo uso de esteroides anabólicos-androgênicos (EAA) têm sido observados tanto em atletas como em
modelos animais. Diversas complicações, tais como insuficiência cardíaca,
fibrilação ventricular, tromboses, infarto do miocárdio ou morte cardíaca
súbita vêm sendo observadas em indivíduos atletas que fazem uso de EAA,
o qual vem se tornando um problema crescente, seja no meio esportivo ou
não. Com a finalidade de obter melhor desempenho físico ou simplesmente
melhor aparência física, indivíduos buscam métodos que produzam resultados com maior rapidez, porém muitas vezes sem se preocuparem com os
possíveis efeitos colaterais. Diante desse problema, é importante conhecer
as possíveis repercussões causadas pelo uso indevido destes recursos ao
sistema cardiovascular.
Objetivos: Relacionar o uso de andrógenos anabolizantes orais e injetáveis a
alterações histológicas e morfométricas no músculo cardíaco.
Métodos: Quarenta ratos, da linhagem Wistar, com idade inicial de oito
semanas, foram submetidos esquemas distintos de testosterona ao longo
de 16 semanas sendo alocados em quatro grupos de 10 animais para a
administração da droga, a saber: cipionato de testosterona (CT), dose semanal, intramuscular (IM), de 3,3mg/kg; CT, dose quinzenal, IM, de 3,3mg/kg
e udecanoato de testosterona (UT), dose diária, via oral (VO), de 2,6mg/kg.
Resultados: Oito ratos vieram a óbito ao longo da pesquisa. Apresentaram
alteração do padrão histológico 18,75% (6) dos animais, sendo estas alterações: processo fibrótico, processo inflamatório e a combinação de fibrose
e inflamação em, respectivamente, 9,37% (3), 6,25% (2) e 3,12% (1). No
que se refere à avaliação morfométrica do miocárdio, realizada por meio
da medida da espessura do VD, as maiores médias foram observadas nos
grupos I e II, sob o regime intramuscular de testosterona. Não se observou
significância entre os grupos expostos à testosterona e o controle em todas
as variáveis analisadas.
Conclusão: Neste estudo, não foi possível relacionar as alterações histológicas e morfométricas encontradas com o uso de andrógenos anabolizantes
orais e injetáveis.Na análise comparativa entre os grupos com diferentes
doses e vias de administração, não houve diferença estatística. Dessa forma,
não foi possível relacionar o uso de esteróides anabolizantes a alterações
histológicas e morfométricas no miocárdio dos animais.
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PLASMA VAPORIZAÇÃO VERSUS RESSECÇÃO TRANSURETRAL NO
TRATAMENTO DA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA: REVISÃO
SISTEMÁTICA DA LITERATURA E METANÁLISE
ARIÊ CARNEIRO*; MARCELO LANGER WROCLAWSKI; RODRIGO DAL MORO
AMARANTE; VITOR SHIMANOE; ARY SERPA NETO; ANTONIO CARLOS LIMA
POMPEO
FMABC, SANTO ANDRE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hiperplasia benigna da prostata; ressecção transuretral;
morbidade
Resumo:
Introdução: Na maioria dos casos, o tratamento cirúrgico da hiperplasia prostática benigna (HPB) se dá pela via endoscópica. A ressecção transuretral
(RTU) da próstata é a técnica mais bem estabelecida, considerada o padrãoouro nestas situações. No entanto diversas tecnologias, como a plasma
vaporização (PV) de próstata com solução salina, têm sido desenvolvidas
afim de minimizar morbidade e complicações, mantendo os bons resultados
da RTU. Objetivos: Avaliar complicações, morbidade, tempo de internação,
tempo de sondagem e melhora nos sintomas urinários (IPSS) de pacientes
submetidos à RTU ou PV. Métodos: Foi realizada busca no PubMed/MEDLINE em fevereiro de 2013 com os termos “benign prostatic hyperplasia AND
surgical treatment AND clinical trial” incluindo apenas estudos prospectivos
e randomizados que comparavam RTU versus PV(“button type eletrode”).
Resultados: Foram incluídos 4 artigos totalizando 716 pacientes analisados.
O grupo submetido à PV, em relação ao grupo submetido à RTU, apresentou
uma tendência a menor necessidade de transfusão sanguínea (OR: 0.3 IC:
0.09-0.1.05; I2:0%), menos necessidade de reoperação (OR: 0.42 IC:0.190.94; I2:0%), mesma média de dias de internação (SMD: -1.0 IC: -3.45, 1,46;
I2:96%) e mesma média de dias de sonda (SMD: -0.65 IC:-1.64,0.34). No
seguimento pós operatório, o IPSS dos 2 grupos foi similar (SMD:0,09 IC1.56, 1,73; I2:93%). Conclusão: A PV representa uma excelente opção no
tratamento endoscópico da HPB, com resultados funcionais, dias de sonda
e tempo de internação equivalentes àqueles obtidos pela RTU, no entanto a
PV apresentou menor morbidade, com menos necessidade de reoperação e
de transfusão sanguínea.

____________________________________________________________________
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EFEITOS HISTOLÓGICOS E BIOQUIMICOS DA ADMINISTRAÇÃO DE
CIPIONATO DE TESTOSTERONA E UNDECANOATO DE TESTOSTERONA
SOBRE O FÍGADO DE RATOS WISTAR
FRANSCISCO SÉRGIO MOURA SILVA DO NASCIMENTO*; JOSÉ RIBAMAR CALIXTO; ALESSANDRA ARAÚJO DE CASTRO; AMANDA JORDÃO SILVA DE DEUS;
ELANE VIANA HORTEGAL; RAFAEL CAMPOS SILVA
UFMA, SAO LUIS, MA, BRASIL.
Palavras-chave: Esteroides anabolizantes; fígado; ratos wistar
Resumo:
INTRODUÇÃO: O uso de esteróides anabólicos androgênicos (EAA) tem sido
o foco de investigação a nível mundial, uma vez que a administração de EAA
é freqüentemente associada com vários efeitos adversos relacionados com
a dose, os mais comuns são: masculinização de mulheres e crianças, hiper-
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FATORES PROGNÓSTICOS EM PACIENTES SUBMETIDOS À DESOBSTRUÇÃO URETERAL SECUNDÁRIA A NEOPLASIAS MALIGNAS AVANÇADAS.
MARCOS FRANCISCO DALLOGLIO*; RAFAEL FERREIRA COELHO; WILLIAM
CARLOS NAHAS; MIGUEL SROUGI; MAURÍCIO DENER CORDEIRO
ICESP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hidronefrose; prognóstico; neoplasias malignas
Resumo:
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: Existem inúmeras controvérsias em relação à
indicação e ao momento ideal de realização de derivação urinária em pacientes com obstrução ureteral secundária a neoplasias malignas avançadas. O
objetivo do presente estudo foi identificar fatores relacionados a mau prognóstico de pacientes com nefropatia obstrutiva maligna e criar um modelo de
estratificação de risco desses pacientes, a fim de fornecer evidências para
uma melhor decisão terapêutica. MÉTODO: Realizou-se estudo prospectivo
com pacientes portadores de insuficiência renal obstrutiva por neoplasias
pélvicas, acompanhados por um tempo mínimo de seis meses, tratados
entre janeiro de 2009 à novembro de 2011. De um total de 340 pacientes
submetidos à procedimentos de descompressão ureteral por cateter ureteral
(CU) ou nefrostomia percutânea (NPC), 208 foram incluídos no estudo por
serem maiores de 18 anos, apresentarem obstrução ureteral secundária a
neoplasias malignas, confirmada por tomografia computadorizada (TC) ou
ultrassom (USG) e por terem realizado derivação urinária por cateter ureteral
ou nefrostomia percutânea em nossa Instituição. RESULTADOS: A sobrevida
média global foi de 144 dias, com mortalidade ao final do estudo de 164 pacientes (78,8%), sendo 44 (21,2%) durante a internação hospitalar. A análise
multivariada de Cox revelou que apenas o número de eventos relacionados
à disseminação maligna (quatro ou mais) e o índice de ECOG PS ≥ 2 foram
significativamente associados à curta sobrevida. Os pacientes foram, posteriormente, divididos em três grupos: nenhum fator de risco - grupo favorável,
um fator de risco - intermediário e dois fatores de risco – desfavorável. A fim
de criar um modelo de estratificação de risco, as taxas de sobrevida mediana de 1,6 e 12 meses nesses grupos foram, respectivamente de 94,4%,
57,3% e 44,9% no grupo favorável, de 78,0%, 36,3% e 15,5% no grupo
intermediário e de 46,4%, 14,3% e 7,1% no grupo desfavorável, com diferenças significativas nos perfis de sobrevivência dos três grupos de risco (p
<0,001). CONCLUSÕES: Nosso modelo de estratificação de risco poderá
ser uma ferramenta útil na decisão de se instituir procedimentos de desobstrução ureteral em pacientes com neoplasias abdominopélvicas malignas
avançadas.
____________________________________________________________________
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ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA DA EXPRESSÃO IMUNOHISTOQUÍMICA
DA E-CADERINA E VIMENTINA NO CARCINOMA UROTELIAL INVASOR
DE BEXIGA ATRAVÉS DO MÉTODO DA DECONVOLUÇÃO DA COR.
TÚLIO M. GRAZIOTTIN*; MOACYR CHRISTOPHER GARCES GAMARRA SALEM
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE UFCSPA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de bexiga; transição epitélio-mesenquimal; análise
digital de imagem
Resumo:
Introdução:O carcinoma urotelial é o tumor maligno mais freqüente da
bexiga e sua progressão para doença invasiva está associada à alta morbimortalidade.A e-caderina e a vimentina são proteínas que participam da
transição epitélio-mesenquimal, associada à progressão tumoral.
Objetivos: Avaliar a expressão imunohistoquímica (IMQ) da e-caderina e da
vimentina, através de análise digital de imagem com o intuito de obter dados
quantitativos referentes à progressão do câncer de bexiga.
Métodos: Foi realizado estudo transversal retrospectivo, onde cortes de carcinoma urotelial de bexiga de alto grau (CUBG), emblocados em parafina,
foram submetidos a estudo IMQ com anticorpos para e-caderina e vimentina. A análise dos resultados foi realizada através da captura digital de 4
imagens de cada caso nas áreas de interesse (alta positividade IMQ). Em
seguida, estas imagens foram descompactadas no tamanho de 1296 a 972
pixels, 24 bits e foi aplicado o plugin da deconvolução da cor RGB (red,

green, blue)através do software ImageJ. Para a quantificação das reações
foi utilizada a marcação da cor marrom, resultante da impregnação pelo
cromógeno DAB (demarca positividade IMQ), descartando-se as demais
cores. Imagens binárias foram obtidas a partir desta marcação, onde as
áreas de interesse estavam representadas pela cor preta. Os dados quantitativos foram obtidos através de uma macro (quadrado de 108 por 108 pixels),
deslocável, selecionando zonas com maior coloração preta. Quatro medidas
foram realizadas em cada uma das quatro imagens adquiridas por caso. As
frações das áreas foram apresentadas em porcentagem e foi calculado a
média e desvio padrão de cada caso.
Resultados:34 pacientes portadores de CUBAG, invasor, provenientes da
Santa Casa de Porto Alegre, entre 2000-2004, foram incluídos no estudo. O
ponto de corte para as proteínas e-caderina e vimentina foi de 57.2 e 25.6
respectivamente. Pacientes com expressão menor de 57.2% de e-caderina
tiveram maior sobrevida doença-específica (P=0.025; HR 4.37, CI 1.01 to
18.9, P=0.048). A expressão de vimentina não apresentou correlação significativa em relação à sobrevida (P=0.838).
Conclusão: A interpretação de reações IMQ é ainda um método subjetivo.
A análise digital de resultados IMQ fornece dados quantitativos precisos,
que podem auxiliar a compreensão da progressão tumoral. Neste estudo a
determinação do ponto de corte da expressão IMQ da e-caderina mostrou
importância prognóstica no CUABG.
____________________________________________________________________
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CINTILOGRAFIA RENAL NO DIAGNÓSTICO DE FÍSTULA URINÁRIA PÓS
TRANSPLANTE RENAL
IURI ARRUDA ARAGÃO*; MIRIAM ALMUT BARBARA AITKEN KOSCHORKE; DANILO SOUZA CRUZ; RAFAEL A. S. PINTO; RONALDO DAMIÃO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO, RIO DE JANEIRO, RJ,
BRASIL.
Palavras-chave: Fístula urinária; cintilografia; transplante renal
Resumo:
Introdução: A fístula urinária (FU) ocorre em 3 a 10% dos casos após transplante (TX) renal, tipicamente no primeiro mês após a cirurgia. O diagnóstico
é feito através da avaliação combinada de fatores clínicos e radiológicos.
Muitas das vezes a clínica é inespecífica, sendo imprescindível a correlação
com exames complementares. A cintilografia renal (CR) é um dos métodos
de primeira escolha, por apresentar excelentes sensibilidade e especificidade para este diagnóstico, além de ser importante método na avaliação da
função do enxerto renal.
Objetivos: Correlacionar o diagnóstico cintilográfico de FU em pacientes em
pós-operatório de TX renal com dados clínicos e conduta terapêutica após
a confirmação diagnóstica.
Métodos: Foi realizada análise retrospectiva de dezoito pacientes com diagnóstico cintilográfico de FU no pós-operatório de TX renal, entre novembro
de 2008 e setembro de 2012. A CR foi realizada com Tc99mDTPA. Foram
avaliadas as complicações relacionadas à fístula, a forma de apresentação
clínica e tratamento realizado.
Resultados: Dos dezoito pacientes avaliados, nove eram do sexo masculino e nove do sexo feminino. A média de idade foi de 47,3 anos (16 a 69
anos). Sete pacientes (38,8%) apresentaram diagnóstico incidental após CR,
nove (50%) apresentaram aumento do débito do dreno ou extravasamento
de urina pela ferida operatória e dois (11,2%) apresentaram febre associada
à coleção peri-enxerto. Doze pacientes (66,6%) foram conduzidos conservadoramente, incluindo todos os sete casos com diagnóstico incidental; um
(5,5%) caso foi tratado apenas com implante de stent ureteral; cinco (27,7%)
pacientes necessitaram de reimplante ureteral, todos dos quais apresentaram necrose distal do ureter. Não houve complicações maiores no grupo estudado. As imagens compatíveis com FU foram detectadas nas fases tardias
do exame (>4h), exceto por um caso visto precocemente. O acompanhamento cintilográfico seriado foi empregado em dezesseis (88,8%) pacientes,
até a ausência de fístula no exame. Apenas 33,3% apresentaram FU com
mais de sete dias de pós-operatório, sendo a FU precoce mais prevalente.
Conclusão: A FU pós TX renal pode ter evolução grave se não diagnosticada
e tratada precocemente. A CR é um método inócuo para o enxerto renal e
avalia a função do mesmo. Devido sua alta especificidade na detecção de
FU, deve ser utilizada de para confirmar esta suspeita antes de procedimentos radiológicos e cirúrgicos invasivos.
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a avaliação com o aparelho Trimprobe® previamente a realização da BTP. No
momento da realização do exame, o operador não tinha conhecimento dos
dados clínicos dos pacientes. O resultado obtido com Trimprobe® foi comparado ao diagnóstico anátomo-patológico definitivo proveniente de BTP.
Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 66,08 anos. Do total,
cento e onze pacientes (83,5%) apresentaram diagnóstico de neoplasia
prostática na BTP. Oitenta e nove (80,1%), 17 (15,3%), 3 (2,7%) e 2 (1,8%)
pacientes se apresentaram em estádios clínicos T1c, T2a, T2b e T2c respectivamente. Os níveis de PSA variaram entre 1,90 e 4391,0; com mediana
de 14,52 ng/mL. Os valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo
positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN) e acurácia foram de 91,42%;
46,42%; 86,48%; 59,09% e 81,95% respectivamente. A taxa de detecção de
câncer de próstata após a biópsia foi significativamente maior em pacientes
com exame positivo (96/105, 91,4%) do que em pacientes com Trimprobe®
negativo (15/28, 53,6%; P <0,001).
Conclusão: Os resultados de nosso estudo sugerem que o Trimprobe®
pode ser uma ferramenta diagnóstica importante no diagnóstico do câncer
de próstata. Acreditamos que possa ser particularmente útil em pacientes
com múltiplas biópsias prévias negativas e manutenção de taxas elevadas
de PSA.
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OS RESULTADOS DA CIRURGIA RADICAL DA PRÓSTATA EM HOMENS
CANDIDATOS AO ACOMPANHAMENTO ATIVO - OS CRITÉRIOS DE
SELEÇÃO SÃO CONFIÁVEIS?
JOSE PONTES*; JOSE CURY; LUIZ CARLOS NEVES DE OLIVEIRA; CARLOS HIROKATSU WATANABE SILVA; WILLIAM CARLOS NAHAS; MIGUEL SROUGI
ICESP, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adenocarcinoma de próstata; acompanhamento ativo;
prostatectomia radical
Resumo:
Introdução: Apesar da ausência de estudos com seguimento a longo prazo,
o acompanhamento ativo (AS) tem emergido como opção terapêutica para
o câncer de próstata de baixo risco. A maioria destes protocolos tem como
critério de inclusão o toque retal insuspeito, o PSA <10 ng/mL e escore de
Gleason<7. Entretanto estes critérios não eliminam o risco do subestadiamento e da possibilidade de G>6 na peça cirúrgica.
Objetivo: avaliar os resultados anátomo patológicos e os preditores de sobrevida livre de recidiva bioquímica em pacientes cujos dados pré-operatórios os classificavam como candidatos a AS.
Métodos: Entre janeiro de 1995 e abril de 2006, 249 pacientes que preenchiam os critérios de tumor insignificante (escore de Gleason<7, estádio
clínico≤T2a, PSA<10ng/ml e até 3 fragmentos positivos) optaram pela prostatectomia radical para tratamento do CaP localizado e todos foram operados pelo mesmo urologista. Comparamos o estádio patológico e o escore de
Gleason, avaliados pelo mesmo patologista, com os dados pré operatórios
fornecidos pela biópsia. Definimos como recorrência bioquímica(RBQ) o valor confirmado de PSA>0,2 ng/mL durante o seguimento, e correlacionamos
a recorrência com as variáveis pré operatórias e dados anátomo patológicos.
Resultados: A idade media foi de 61 anos,o PSA médio de 5,6ng/mL e 79%
eram estádio cT1c. No espécime cirúrgico 33% dos casos tinham escore de
Gleason≥7, 13% extensão extra capsular, 7,7% margem positiva e 1 tinha
metástase linfonodal. O volume tumoral médio foi de 3,87cc. Após 73 meses
de seguimento, 13% dos casos tiveram RBQ. As variáveis pré operatórias
não se correlacionaram com recorrência. O estádio patológico, o escore de
Gleason, margens e o volume tumoral estavam associados com recorrência
na análise univariada (p<0,05). Na multivariada, apenas o escore de Gleason
manteve-se associado à recorrência OR 3.68 [95% CI 1.66-8.14] p=0.001.
Conclusões: O critério atual de indicação para AS parece inadequado, uma
vez que um terço deles podem apresentar achados desfavoráveis na peça
cirurgica. Estes achados reforçam a necessidade de novos marcadores de
prognóstico que auxiliem na seleção de pacientes para acompanhamento.
Em adição, o escore de Gleason do espécime cirúrgico foi o único preditor
independente de recidiva bioquímia nestes pacientes.
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PERCEPÇÃO MULTIDISCIPLINAR SOBRE PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: HÁ DIFERENÇA ENTRE AS
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE?
RONI CARVALHO FERNANDES*; ANA CAROLINA DANTAS ASSIS; MARIANA
MIEKO MENDES YASUI; ADRIANA REGINA GUIMARÃES MARTIN
SANTA CASA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Procedimentos urológicos; centro cirúrgico hospitalar/organização e administração; equipamentos cirúrgicos
Resumo:
Os procedimentos cirúrgicos são a maior fonte de remuneração de um hospital, seja público ou privado. As cirurgias são classificadas em: tipo de porte
cirúrgico, complexidade, tipo de procedimento e tempo cirúrgico conforme
as tabelas do Ministério da Saúde (MS) e Classificação Hierarquizada dos
Procedimentos Médicos da Associação Médica Brasileira (AMB). O objetivo
deste estudo é definir as diferenças entre os procedimentos urológicos considerando estrutura física, equipamentos e recursos humanos na visão multidisciplinar. O método aplicado é de uma pesquisa exploratória, descritiva,
quantitativa, transversal e comparativa realizada através de questionários estruturados sobre a opinião dos urologistas, anestesiologistas e enfermeiros
em relação aos procedimentos de Média e Alta Complexidade em duas instituições hospitalares distintas, uma pública e outra privada. Os resultados
demonstraram que critérios de definição e classificação dos procedimentos
são semelhantes enquanto que equipamentos, estrutura física e formação
profissional são diferentes. O estudo conclui que existem diferenças entre as
instituições pública e privada, sendo em relação a escolha dos equipamentos de última geração disponíveis na instituição privada e não utilizados e
nem sempre necessários (escolha por custo/benefício na instituição privada
pela equipe cirúrgica/paciente/planos privados de saúde em detrimento ao
custo/gasto na instituição pública); apesar da estrutura física ser semelhante
os procedimentos mais complexos são realizados em qualquer sala de operação com mobiliários próprios e específicos em não conformidade com a
legislação e a necessidade de complementação da formação profissional
na instituição pública. A tecnologia acompanha a instituição privada devido
ao mercado dos planos privados de saúde e na instituição pública esta é
adquirida como forma de atualização dos equipamentos de uso contínuo
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PAPEL DO TRIMPROBE NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE PRÓSTATA
WALTER HENRIQUES DA COSTA*; RENATO ALMEIDA ROSA DE OLIVEIRA; STENIO DE CASSIO ZEQUI; GUSTAVO CARDOSO GUIMARAES
AC CAMARGO CANCER CENTER, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Prostate; prostate cancer; diagnosis
Resumo:
Introdução: Avaliar o poder preditivo do Trimprobe® em pacientes submetidos a biópsia trans-retal de próstata (BTP).
Métodos: Trata-se de estudo prospectivo que entre 2011 e 2013 incluiu cento e trinta e três pacientes consecutivos encaminhados ao nosso hospital
pelo serviço básico de saúde com indicação de biópsia de próstata devido a
elevação de PSA ou exame de toque retal suspeito. Todos foram submetidos
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YEARS EXPERIENCE WITH LAPARO-ENDOSCOPIC SINGLE-SITE SURGERY RENAL - COMPARISON WITH CONTEMPORARY SERIES OF
TRADICIONAL LAPAROSCOPIC PROCEDURES
MARCOS TOBIAS MACHADO*; RENATO MEIRELLES MARIANO DA COSTA JR;
PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; OSEAS CASTRO NEVES NETO; CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Less; renal; laparoscopy
Resumo:
Introduction: LESS is a new arena in minimally invasive surgery but advantages need to be proved before this procedure become standart.
Objectives: Out aim was to compare the initial experience utilizing LESS with
our contemporary laparoscopic procedures regarding safety and efficacy.
Methods: In a period beetwen 2009-2013 , 45 cases of LESS for renal diseases were performed at our institutions. In all cases we utilized the Gelport device or only Alexis retractor adapted to a surgical gloove as access plataform
throught a 3-6cm incision. The procedures were simple nephrectomy(15),
radical nephrectomy(10), radical nephroureterectomy(5), pyelolithotomy (10),
partial nephrectomy (2), pyeloplasty(2 and cyst decortication(1). Operative
time, complications, blood loss, hospital stay and time to recovery were compared to a math coorte of last 10 conventional laparoscopic procedures for
each indication performed recently to verify safety and feasibility of LESS
compared to standart.
Results: All procedures were completed without convertion. In general, median operative time in minutes was lesser in conventional procedures (137,5
X 220, p<0,05). Blood loss, complications, hospital stay and time to recovery
were equivalent for both procedures.
Conclusions: LESS for ablative kidney diseases utilizing Gelport and conventional instruments can be applied safely with the same efficacy with conventional laparoscopy. Reconstructive procedures are feasible but harder and
one addictional minilap port offer better triangulation and excellent results.
____________________________________________________________________
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THE BIOMECHANICAL BEHAVIOR OF THE BLADDER FILLING AS A KEY
TO ELUCIDATE THE NON-INVASIVE EVALUATION OF BLADDER FUNCTION
ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR*; RODOLFO BORGES DOS REIS;
ADAUTO JOSE COLOGNA; RAFAEL NEUPPMANN FERES; ANDREY GARCIA ESTEVANATO; RAFAEL RIBEIRO MORI
HC-FMRP-USP, RIBEIRAO PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Bladder wall tension ; bladder wall thickness; non-invasive
evaluation
Resumo:
Introduction
We evaluated the bladder filling of three different groups of male Wistar rats
and found a linear correlation between bladder wall tension and bladder filling volume, and we tested if we can correctly estimate the bladder wall tension of patients using only ultrasound measurements.
Objectives: Describe the induction process to determine the mathematical
and linear correlation between bladder wall tension bladder filling volume,
and apply this mathematical formula to calculate bladder wall tension of
women assessed for urinary incontinence complains.
Material and Methods: This is an interpretation of functional and morphological findings of a previous experimental study already published for our
group. [refs.] We studied the lower urinary tract of male Wistar rats from three
different conditions: 8 weeks of age; 44 weeks of age and alloxan-induced
diabetic rats with 44 weeks of age; respectively groups A, B and C. Cystometries were performed at sacrifice, before and after a peripheral bladder denervation. Morphological evaluation of bladder and urethra were performed,

with hematoxilin-eosin, Masson’s trichrome and picrosirius-red dyes. The
image analysis of the histological samples through linear measurements and
quantification of color density allows to obtain the bladder wall and urethral
thickness, quantification of fibrosis and total, type I and type III collagens.
Kruskall-Wallis tests were performed to compare the groups. All this steps
were already described in previous publication. We used the experimental
findings to estimate the bladder wall tension of each group, before and after peripheral bladder denervation, plotting curves of tension and elasticity
against volume to deduce a mathematical correlation between bladder filling
volume and bladder wall tension.
Results: We found differences between groups regarding bladder wall tension and bladder elasticity that follow correspondent alterations of morphological changes of the bladder wall. After analysis of the tension and elasticity
curves we found a linear correlation between tension and volume defined
through the formula T/TVmax = [V/Vmax]2. This correlation was coincident
for all groups, even after peripheral bladder denervation.
Conclusion: The mathematical relationship between bladder wall tension and
bladder filling volume, T/TVmax = [V/Vmax]2, in theory, allows to estimate the
bladder wall tension and filling pressure as consequence, from non-invasive
measurements of bladder filling volumes.
____________________________________________________________________
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TRATAMENTO DO CÁLCULO PIÉLICO MAIOR DO QUE 2 CM: COMPARAÇÃO ENTRE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEAL (NLP) X PIELOLITOTOMIA LAPAROSCÓPICA COM PORTAL ÚNICO
CESAR AUGUSTO BRAZ JULIANO*; PABLO ALOISIO LIMA MATTOS; ANTÔNIO
CORRÊA LOPES NETO; ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO; MARCOS TOBIAS
MACHADO
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Comparação; percutânea; pielolitotomia
Resumo:
Introdução: O tratamento padrão para cálculos piélicos grandes é a NLP. No
entanto, em casos de cálculos muito grandes ou de maior dureza, e quando
não há dilatação da via excretora, a cirurgia percutânea pode ser extremamente trabalhosa e desafiadora.
Objetivo: Comparar nossos resultados preliminares obtidos na cirurgia com
portal único com os resultados obtidos para NLP nesta indicação.
Material e métodos: Selecionamos 7 pacientes com de quadro cálculo piélico >2cm onde realizamos a cirurgia com portal único através de incisão
de 2,5cm umbelical (acesso transperitoneal em 2 casos) ou no ângulo
costovertebral(acesso extraperitoneal em 5 casos). Em todos todos os casos
(com exceção de 1) realizamos a passagem do duplo J prévio a dissecção.
Em 2 casos utilizamos o auxilio da radioscopia para melhor localização da
pelve renal antes da abertura da via excretora. Em 3 casos foi necessário
portal adicional de 3-5mm para realizar a sutura da via excretora. Ao final
do procedimento era deixado um dreno de Penrose. Os resultados foram
comparados com dados prospectivamente coletados em 30 pacientes para
um estudo de morbidade em cirurgia percutânea realizado pelo setor de endourologia em nosso serviço.
Resultados: Os grupo foram comparáveis de acordo com idade, função
renal, maior diametro médio do cálculo (3,5 X 3,8cm) e comorbidades. A
cirurgia com portal único teve tempo operatório maior (180 X 125min), sangramento médio menor (50 X 300ml). Um único paciente de NLP com hemorragia estimada de 800ml necessitou de transfusão. Um paciente do grupo
do portal único teve vazamento urinário extraperitoneal >500ml, sem repercussão clinica e que se resolveu no 5.o PO. A alta hospitalar ocorreu até o
2.o PO em 6/7 pacientes no grupo de portal único e em 20/25 do grupo de
NLP. A eliminação do calculo piélico foi completa em 5/5 pacientes do grupo
de portal único e em 22/25 pacientes de NLP
Conclusão: A pielolitotomia com portal único é uma cirurgia factível , com
baixo índice de complicações e alta resolutividade. Pode ser uma alternativa
a NLP em casos selecionados, onde se prevê maior dificuldade de acesso
ou para realizar a litotripsia intrarenal.
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.DICOM. A média de três medidas foi utilizada para análise estatística. Excluímos pacientes com divertículos vesicais, protrusão prostática, cálculos e
tumores vesicais; Para obtenção do modelo de regressão as variáveis LL CC
e AP constituíram variáveis independentes e o VVA a variável dependente. O
gênero constituiu a variável nominal na análise multivariada. Para adequação
das variáveis foram utilizados o R², teste t, e o intervalo de confiança(IC) e a
significância estatística estabelecido em p<0,05. As funções foram geradas a
partir de modelo geométrico não-hierarquizado. Utilizamos o sistema Mathematica de álgebra computacional e a linguagem estatística R.
Resultados
Foram incluídos 55 pacientes sendo 28 homens e 27 mulheres. A função
0,623563xLLxCCxAP, obtida por regressão não linear teve a melhor correlação entre o volume calculado e o mensurado (p<0,001; Coeficiente de Pearson = 0,952; IC 95% 0,569-0,677).
Discussão e conclusão
Embora existam métodos mais precisos para avaliação do volume intravesical, e.g.: US 3D, o método mais simples e amplamente difundido é a ecografia bidimensional. Entretanto a fórmula convencional de cálculo subestima o
volume intravesical.
A disparidade entre VVA e o VVC pode ser explicado pela perda da esfericidade da bexiga. Na nossa análise o encontro de um coeficiente multiplicador
de 0,623563 se aproximou dos valores reais e é condizente com a hipótese
de perda da esfericidade em enchimentos maiores.

ESTENOSE DE VAGINA APÓS SLING TRANSOBTURATÓRIO.

POSTER LIVRE

LUIS GUSTAVO MORATO*1; GABRIEL ELIAS POLITI1; SANDRO NASSAR CARDOSO2; LUIZ FIGUEIREDO MELLO2
1.SANTA CASA DE SÃO PAULO, HOSPITAL IPIRANGA E MATERNIDADE
CACHUEIRINHA, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL IPIRANGA, SAO
PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Sling; complicação; estenose vaginal
Resumo:
Introdução: As principais complicações intraoperatórias do Sling transobturatório no tratamento da incontinência urinária de esforço (IUE) são sangramento e lesões do trato genitourinário, que dependem principalmente da
experiência do cirurgião tanto em evitá-las como em reconhecê-las prontamente. As complicações pós operatórias descritas incluem retenção urinária,
erosão da tela para vagina, uretra e bexiga, paresia de membros inferiores e
disfunções sexuais.
Objetivo: Relatar um caso de estenose quase total da vagina pós sling transobturatório e sua correção.
Método: Paciente de 54 anos submetida há dois anos, a sling transoturatório por IUE. Segundo relato da paciente, o procedimento teve duração
prolongada e permaneceu sondada durante duas semanas após o procedimento. Após este período apresentou melhora da incontinênicia porém notou fechamento completo do intróito vaginal. Ao exame clínico, a paciente
apresentava estenose do intróito vaginal com pequeno orifício de um e meio
milímetro de diâmetro na sua porção central. O exame ultrassonográfico da
região evidenciou estenose quase completa do terço distal da vagina. A cistoscopia não mostrou qualquer alteração. No intra operatório foi realizada
a abertura do intróito vaginal, lise das aderências entre as paredes vaginais
anterior e posterior do terço distal da vagina e reconstrução com retalhos de
mucosa vaginal, tipo zetaplastia. O dois terços proximais não apresentavam
alterações. Não foram identificados sinais de extrusão da tela. A paciente
não apresentou complicações precoces após o procedimento sendo orientado o uso de um molde vaginal por três meses. Atualmente a paciente não
apresenta queixas urinárias e mantém relações sexuais sem dificuldades.
Conclusão: Não há relatos, na literatura, sobre este tipo de complicação
após colocação de Sling transobturatório. Apesar do tratamento cirúrgico
da IUE ser um procedimento cada vez menos invasivo e mais simples, as
complicações tanto intra como pós operatórias devem ser identificadas e
tratadas adequadamente, evitando-se grandes prejuízos funcionais e sociais
para o paciente.
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ULTRASSOM FOCAL DE ALTA FREQUENCIA NO TRATAMENTO DO CANCER DE PROSTATA: EXPERIENCIA INICIAL DO A C CAMARGO CANCER
CENTER
GUSTAVO CARDOSO GUIMARAES*; RENATO ALMEIDA ROSA DE OLIVEIRA;
WALTER HENRIQUES DA COSTA; STENIO DE CASSIO ZEQUI; RODRIGO SOUZA
MADEIRA CAMPOS
A C CAMARGO CANCER CENTER, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Hifu; câncer de prostata; recidiva pos radioterapia
Resumo:
INTRODUÇÃO: O HIFU (ultrassom focal de alta intensidade) é uma terapia
não cirúrgica, minimamente invasiva, não ionizante, para o câncer de próstata localizado, como tratamento primário radical ou focal e para tratamento de
recidiva após radioterapia, em pacientes selecionados.
OBJETIVO: Analisar retrospectivamente a experiência inicial de uma única
instituição no tratamento do câncer de próstata localizado e/ou recidivado
após radioterapia.
MATERIAL E MÉTODOS: Noventa pacientes consecutivos foram submetidos
a HIFU no A C Camargo Cancer Center, no período de outubro de 2011 a
julho de 2013. Em um caso não foi possível realizar o procedimento devido
a espessura retal maior que 8 mm. Em 89 pacientes foram analisados os
valores de PSA pós tratamento, aspectos funcionais de continência urinaria
e potência, efeitos colaterais e complicações relacionadas ao procedimento.
RESULTADOS: O tempo máximo de seguimento foi de 13 meses. A idade
variou de 51 a 82 anos (média de 65,68 anos e mediana de 65 anos). Os
tipos de tratamento empregados foram: 5 tratamentos focais (hemiablação);
61 ablações totais de próstata (21 sem preservação neurovascular; 48 com
preservação); 15 tratamentos de salvamento pós radioterapia e 1 recidiva em
vesícula seminal residual pós prostatectomia. Quatorze pacientes (16,8%)
apresentaram alguma complicação relacionadas ao procedimento, sendo 11
casos de estenose de uretra submetidos a uretrotomia interna (12,3%), 3 casos de obstrução urinaria não relacionados a estenose (3,3%) e 1 hematúria
persistente (1,1%). Incontinência urinaria ocorreu em 4 casos (4,4%) de todo
o grupo tratado, sendo 1/15 (6,6%) tratados na terapia de salvamento e 3/74
(4,0%) no tratamento primario. Um paciente apresenta incontinência grau 2 e
dois pacientes grau 1. O índice de disfunção erétil pos tratamento total com
preservação neurovascular em 30 pacientes com informação e seguimento
disponíveis foi de 2/30 (6,6%). Nos pacientes submetidos a terapia focal a
preservação de potencia foi de 100%. Os valores de PSA obtidos 3 meses
após o tratamento variaram de 0,003 a 9,56 ng/ml, (mediana de 0,24 ng/ml).
CONCLUSÃO: O HIFU é uma opção terapêutica segura para o tratamento
primário do câncer de próstata localizado e dos pacientes com recidiva pós
radioterapia. Em nossa experiência inicial, os resultados funcionais e oncológicos precoces são compatíveis com os dados relatados na literatura
mundial.
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REGRESSÃO LINEAR E NÃO-LINEAR PARA DETERMINAR A MELHOR
CORRELAÇÃO ENTRE O VOLUME INTRAVESICAL ASPIRADO E MENSURADO EM ECOGRAFIA TRANSABDOMINAL
PAULO ROBERTO FARIA RIBEIRO FARIA*; ADERIVALDO CABRAL DIAS FILHO;
HOMERO RIBEIRO DE PAULA FILHO RIBEIRO
HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Cistometria; ecografia; volume vesical
Resumo:
Regressão linear e não-linear para determinar a melhor correlação entre o
volume intravesical aspirado e mensurado em ecografia transabdominal
Unidade de Urologia – Hospital de Base(Brasília-DF)
Paulo R. F. Ribeiro; Aderivaldo C.D. Filho; Homero R.P Filho;Pedro R.C Luz
Introdução
Em cistometrias, notamos diferença entre volume vesical aspirado(VVA)
e calculado em ecografia(VVC) pela fórmula do elipsóide (0,52xyz), com
tendência do VVA ser maior que o VVC. Realizamos análise linear e não linear
para determinar uma melhor função para calculá-lo utilizando as três maiores
dimensões em ecografia.
Método
Adultos, com indicação de cistometria foram incluídos. Imediatamente antes
da mensuração do VVA obtivemos imagens da bexiga por ecografia transabdominal com transdutor convexo 4-6 MHz. Determinamos as maiores dimensões lineares da bexiga, a saber, craniocaudal (CC), laterolateral (LL) e anteroposterior (AP) e posterormente duas novas medidas a partir dos arquivos
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LATE FUNCTIONAL RESULTS OF DOUBLE-BARRELED WET COLOSTOMY AFTER 169 PROCEDURES: SINGLE-INSTITUTION EXPERIENCE
GUSTAVO CARDOSO GUIMARAES*; RENATO ALMEIDA ROSA DE OLIVEIRA;
STENIO DE CASSIO ZEQUI
A C CAMARGO CANCER CENTER, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Double-barreled wet colostomy; urinary diversion; pelvic
malignacies
Resumo:
Introduction: Double-barreled wet colostomy (DBWC) is a urinary and fecal
diversion technique indicated after wide pelvic resections or as palliative procedure, promoting relief of symptoms of obstruction or leakages. The procedure of single ostomy is technically feasible and associated with decreased
operative time. Also avoid intestinal anastomosis and is associated with better self image and self care aspects of the patients.
Objective: The aim of this study is to report the late functional results of
DBWC, and discuss technical, functional and morbidity aspects.
Material and Methods: One hundred and sixty nine patients (169) underwent
DBWC in a single institution, from july, 2000 to september, 2012 and were
divided into two groups: (1) total pelvic exenteration plus DBWC in 68% of
the patients (n = 115) and (2) DBWC, without simultaneous pelvic resection
in 32% (n = 54). Pelvic tumor recurrences was the mainly indication of pelvic
exenteration , while actinic pelvic complications accounted for 6,5% of the
patients. Among pelvic malignancies, 76 patients were presented with gynecological tumors (44.9 %), 48 colorectal tumors (28.4%), 15 prostate cancer
(8%) and 5 pelvic sarcomas (2%).
Results: Median follow up for the entire cohort was 17 months (range 1 –
139). The mean time for emptying bag collectors daily was 220 minutes, and
twice at night. None of the urinary pouch presented residual urine. No metabolic disturbances was detected. Most commons complications was: 5.2%
developed late postoperative urinary tract infection, 3.5% urinary leakage,
8.2% ureteral stenosis, 2.9% colocutaneous fixation dehiscence.The mortality rate related to the diversion complication was 1.7 % (n = 3). Regression of the hydronephrosis was observed in 20 out of 84 assessable patients
(23.8%) after 3-month follow up
Conclusion: DBWC is a safe and efﬁcient alternative for simultaneous urinary
andfecal diversion, with low morbidity and mortality rates, resolution of the
hidronephrosis, and low risk of postoperative urinary tract infection.
____________________________________________________________________
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ASAP: IMUNO-HISTOQUÍMICA IMEDIATA OU RE-BIÓPSIA ?
MURILO FERREIRA ANDRADE*; FRANCISCO HIDELBRANDO ALVES DA MOTA
FILHO; RAFAEL NEUPPMANN FERES; MARCELO DENILSON DENILSON BAPTISTUSSI; MINORU MORIHISA
CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO, RIBEIRÃO
PRETO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Biópsia prostática; asap; imuno-histoquímica
Resumo:
Introdução: A presença de Proliferação Atípica de Pequenos Ácinos (ASAP)
leva à suspeita, mas não confirma o diagnóstico de adenocarcinoma de
próstata (CaP) em biópsias (Bx) por agulha. Diante desta dúvida anatomopatológica, sugere-se repetir a Bx em 6 meses pela alta probabilidade de positividade para CaP.
Objetivos: Descrever a porcentagem de ASAP e as taxas de positividade
para CaP em pacientes com biópsia suspeita, mas não conclusiva para CaP
submetidos ao estudo imuno-histoquímico (IHQ) nas Bx por agulha.
Métodos: Análise retrospectiva de 252 Bx prostáticas consecutivas realizadas no CAURP pelo mesmo urologista no período de Julho de 2011 a Fevereiro de 2013.

Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 62,9 anos e o tamanho
da próstata médio de 41,9 g. Foram retirados em média 14,9 fragmentos,
variando de 11 a 30. A positividade global para CaP foi de 36,9%. Das 252
biópsias foi encontrado ASAP em 31 (12,3%). Todas foram submetidas ao
estudo IHQ sendo confirmado CaP em 21 destas (67,74%).
Conclusões: A literatura relata taxas de detecção de CaP variando de 34
a 60% em biópsias subsequentes quando há ASAP na biópsia prévia. No
presente estudo, apesar da casuística pequena, observa-se uma tendência
do estudo IHQ em determinar a positividade para CaP na maioria dos casos
de ASAP, sem a necessidade de re-biópsia. Este fato, além de possibilitar o
diagnóstico precoce do CaP, evita potenciais complicações de uma bióspia
subsequente. Existe portanto uma clara vantagem na realização da IHQ imediata na presença de ASAP.
____________________________________________________________________
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RESULTADOS DE SACROCOLPOPEXIA LAPAROSCÓPICA PELA TÉCNICA
DE DUPLO RETALHO: ABORDAGEM MULTIFOCAL EM AMBOS COMPARTIMENTOS
MILTON TATSUO TANAKA*; MALCOM JONES K. BRIGO; JOSÉ BARBOSA MENDES JR; ANA LUCIA DA SILVA AMARAL; EDUARDO FERNANDO PACAGNAN;
FABRISIO BARBOSA
MASTERCLINICA, CASCAVEL, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Sacrocolpopexia; laparoscopico; prolapso
Resumo:
INTRODUÇÃO: O uso de técnicas laparoscópicas para correção de defeitos
do assoalho pélvico têm sido descritas para correção predominantemente
do prolapso da cúpula, porém com esta técnica pode-se corrigir também
cisto e retoceles.
OBJETIVOS: Demonstrar a experiência na realização de correção laparoscópica de prolapsos genitourinários através do emprego de telas tanto
em um como em ambos os compartimentos pélvicos.
MÉTODO: De agosto de 2002 a julho de 2013, 57 pacientes, com média de
idade de 64,9 anos, foram submetidas à correção laparoscópica de prolapso
genitourinário. Vinte e seis pacientes apresentavam histerectomia prévia. Havia presença de prolapso de cúpula vaginal, ora com cistocele, retocele, ou
ambas associadas em 47 pacientes, e prolapso uterino em outras 10 delas.
Incontinência Urinaria de Esforço clinica ou oculta evidenciada pré operatoriamente em 26 delas. Paciente em Trendelenburg acentuada e membros
inferiores afastados. Empregado duplo retalho de Gynamesh sendo um para
reforço do septo retovaginal e outro para o septo vesicovaginal, e a unificação de ambos para ancoramento da cúpula vaginal ao promontório. O retalho posterior é fixado no músculo elevador do ânus em ambos os lados do
reto. O retalho anterior é retangular é fixado desde o terço distal da parede
vaginal anterior até a sua cúpula. Uma vez unidos, ambos são fixados ao
promontório para a colposuspenção adequada. Rigorosa peritonização de
ambos os retalhos. Os casos de incontinência urinária de esforço foram corrigidos através da realização de slings transobturatório.
RESULTADOS:O tempo cirúrgico foi em média de 3h54min com hospitalização de 3 dias. Complicações pós-operatória em 2 pacientes (hematoma
retrovesical e lesão temporária do plexo braquial). O tempo de seguimento
variou entre 1 e 127 meses, sendo que foram constatadas 3 falhas cirúrgicas
sendo uma delas por ajuste inadequado da tensão da tela (primeiro caso) e
os outros por recorrência da retocele. Três pacientes apresentaram quadro
de Incontinência Urinaria de esforço nos primeiros 6 meses da cirurgia e
foram todas corrigidas por técnica de sling sintético minimamente invasivo.
Não foram registrados distúrbios miccionais obstrutivos pós operatórios.
CONCLUSÃO: O emprego da sacrocolpopexia laparoscópica mostrou-se
um método seguro e eficaz, com baixos índices de complicações ou recorrências, no tratamento dos prolapsos de assoalho pélvico.
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racional a prevenção de complicações como estenose ou fístula, mas pode
ser causa de estenoses tardias, infecções, além de gerar custo maior e necessidade de procedimento para sua retirada.
Objetivo: Avaliar o impacto da colocação de cateter ureteral duplo J em
Ureteronecistostomias em pacientes transplantados renais, realizadas com
técnica extravesical sem válvula antirefluxo.
Materiais e Métodos: Durante um ano (ano de 2010) todos os pacientes
submetidos a transplante renal foram randomizados para colocação ou
não de cateter ureteral (duplo J). Os transplantes foram realizados por três
cirurgiões. A freqüência de complicações urológicas (fístulas, estenoses e
infecções urinárias) foi comparado em uma série prospectiva randomizada
de 99 Transplantes Renais.
Discussão: Complicações urológicas após Transpante Renal causam significativa morbidade e podem resultar na falência do enxerto e até mesmo
morte. O uso do cateter DJ é ainda controverso. No presente estudo, avaliamos as principais complicações apresentadas nos grupos controle (sem
DJ) e intervenção (com DJ) e discutiremos possíveis benefícios no seu uso
rotineiro.

POSTER LIVRE

LAPAROSCOPIC REPAIR OF INCISIONAL HERNIA POST KIDNEY LIVING
DONOR NEPHRECTOMY
ARIÊ CARNEIRO*1; MARCELO LANGER WROCLAWSKI2; MILTON BORRELLI JR2;
LEONARDO OTERO PERTUSIER3; MAURICIO FREGONESI RODRIGUES DA SILVA4; ALVARO PACHECO SILVA FILHO5
1.FMABC, SANTO ANDRE, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL ISRAELITA ALBERT
EINSTEIN, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 3.; 4.; 5..
Palavras-chave: Transplante de rim; hernia; videolaparoscopia
Resumo:
Introduction: Incisional hernias are not common as a complication of the
kidney donors. The correction of incisional hernia after nephrectomy for kidney donors can be performed by conventional technique, with or without
placement of the mesh, or by laparoscopy, always placing mesh. Objective:
Describe the experience in our service of 14 cases of laparoscopic repair of
incisional hernia post-nephrectomy renal donor. Materials and Methods: A
retrospective study was conducted by collecting data from patients who underwent laparoscopic incisional hernioplasty performed by the team of renal
transplant of Hospital Israelita Albert Einstein from January 2002 to December 2012. Results: We performed 14 cases of laparoscopic repair of incisional
hernia post-nephrectomy in kidney donor with 13 cases of lombotomy and
1 case of subcostal incision. This is the largest case series found in the literature of laparoscopic hernioplasty after nephrectomy in kidney donors. 12
patients were female and 2 males with a mean age of 45.6 years (median:
45.6 years), mean BMI of 25.6 kg/m2 (median: 25.8 kg/m2) and 3 patients
presents systemic arterial hypertension and the other didn’t show any comorbidities. 13 cases were performed with screen Proceed ® and 1 case with
Goretex ®. Intraoperative, it was identified in 2 cases the transverse colon
inhabiting the hernia, 1 case with small bowel and omentum with 1 case.
The remaining cases were not inhabited hernia. The average time of surgery
was 78.3 minutes (median 75 minutes) and mean hospital stay was 1.5 days
(median: 1 day). There was this series no postoperative complication and no
cases of recurrence to date, with a mean follow up of 61 months (median:
65 months). Conclusion: Laparoscopic repair is the best treatment option of
incisional hernia post-nephrectomy in kidney living donor, with same efficacy
compared to conventional methods, with fewer days of hospitalization and
morbidity.
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CÂNCER DE PRÓSTATA E ESTENOSE URETRAL GRAVE
MURILO DE ALMEIDA LUZ*; OSNY BARROS JR; MASSAKAZU KATO; MARCELO
MANGINI
HOSPITAL ERASTO GAERTNER, CURITIBA, PR, BRASIL.
Palavras-chave: Uretra; neoplasia; próstata
Resumo:
Introdução: a técnica de derivação urinária externa continente descrita por
Mitrofanoff está baseada no princípio de utilização de um canal eferente incorporado à bexiga e disposto no abdômen para introdução de cateter e
esvaziamento do mesmo. Mais comumente são usados o apêndice cecal
ou segmento de íleo tubularizado. O câncer de próstata localizado de alto
risco apresenta como opções de tratamento inicial a cirurgia radical ou radioterapia (RT) associada à terapia de deprivação androgênica (TDA) por um
período de 2 a 3 anos. Objetivos: apresentar a conduta terapêutica frente
a um paciente que após várias tentativas de correção de uma lesão complexa de uretra, teve também o diagnóstico de câncer de próstata localizado
de alto risco. Métodos: acompanhamento prospectivo do caso e coletadas
informações clínicas, de imagem e anatomopatológicas relevantes. Resultados: paciente masculino, 70 anos, performance status 0, sem comorbidades. Há 11 meses tinha apresentado queda de nível com fratura de bacia,
sangramento pélvico e trauma complexo de uretra. No momento do trauma
foi realizada cistostomia sem abordagem imediata da uretra. Evoluiu com
estenose completa de uretra membranosa e parte da uretra bulbar sendo
submetido a várias tentativas endoscópicas e cirúrgicas de correção sem
sucesso, sendo mantida cistostomia. Recentemente apresentou elevação
de PSA (28,80 ng/ml) e biópsia trans-retal revelou 2/10 fragmentos positivos para adenocarcinoma de próstata Gleason 6 (3+3) em 80% de cada
fragmento. Optamos por realizar derivação urinária externa continente por
técnica de Mitrofanoff e posteriormente tratarmos a neoplasia com a combinação de RT e TDA. Consideramos como racional para a tomada de conduta
o fato de que a abordagem cirúrgica seria bastante complexa com risco de
insucesso e danos aos órgãos adjacentes. Devido ao nível de PSA, não se
tratava também de candidato ideal para vigilância ativa. Como qualquer derivação urinária seria mais arriscada após RT devido aos efeitos sobre os
segmentos intestinais, optamos por iniciar TDA e realizar a derivação urinária
antes de aplicar dose de tratamento. O paciente recebeu dose terapêutica
sobre a próstata e têm plano de completar dois anos de TDA. Conclusão:
considerando ser esta uma apresentação rara de um paciente com neoplasia
prostática, acreditamos ser a derivação de Mitrofanoff prévia ao tratamento
radioterápico uma opção segura e aceitável do ponto de vista oncológico.
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IMPACTO DA COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO JOTA NA URETERONEOCISTOSTOMIA SEM TÉCNICA ANTIREFLUXO EM TRANSPLANTE
RENAL: ESTUDO PROSPECTIVO RANDOMIZADO
LUCAS MEDEIROS BURTTET*; GUILHERME BEHREND RIBEIRO; CATIUCIA CARNEIRO LOPES HOMMERDING; EMANUEL BURCK DOS SANTOS; LEONARDO
DINI; NANCY TAMARA DENICOL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Cateter duplo j; transplante renal; complicações
Resumo:
Introdução: Ureteroneocistostomia extravesical é a técnica mais utilizada
em transplante renal dada a sua facilidade e baixa taxa de complicação. A
taxa de complicações urológicas atualmente relatada é entre 2,5-14,1%. As
mais importantes são fístula, estenose e obstrução, hematúria clinicamente
significativa, refluxo vesico-ureteral e infecção urinária. Muitas dessas complicações são manejadas conservadoramente ou por técnicas minimamente
invasivas, mas continuam sendo causa frequente de reoperação, perda do
enxerto e morbidade pós-operatória. O uso do cateter duplo J (DJ) tem como
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Nos casos de esclerose de colo em relação ao valor do PSA pré-operatório,
observamos uma maior média nos casos em que não foi necessário a realização de uretrotomia (12,35 x 9,95)
Conclusões:
Apesar de mais comum nos casos em que foi realizada RXT (p=0,07) ou
quando havia comprometimento de vesicula seminal (p=0,09), não observamos neste estudo diferença estatística significativa na incidência de esclerose de uretra nas variáveis avaliadas.

ESCLEROSE DA ANASTOMOSE VESICO-URETRAL NO TRATAMENTO DO
CANCER DE PRÓSTATA LOCALMENTE AVANÇADO
VICTOR SILVESTRE SOARES FANNI*1; ABÍLIO DE CASTRO ALMEIDA1; FLÁVIA
LUÍSA DOS SANTOS TEIXEIRA2; EDUARDO HILARIO GOMES2; MARINA BANDOLI
DE OLIVEIRA TINOCO2; MARIANA CUNHA LELIS2
1.FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA, MURIAE, MG, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE IGUAÇU, ITAPERUNA, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Cancer de próstata localmente avançado; esclrsose da
anastomose vesico-uretral; radioterapia
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Resumo:
Introdução:
A neoplasia de próstata localmente avançada detectada pela Prostatectomia
Radical trata-se de uma situação na qual observamos no estadiamento da
peça comprometimento de margem cirurgica (T3a) ou das vesículas seminais
(T3b). Nestas situações a recidiva da doença não é muito incomum e o tratamento radioterápico muitas vezes podem ter uma boa indicação.
Considerando que parte da recidiva desta neoplasia pode ocorrer de forma
sistêmica e assuminmos que a utilização indiscriminada da RXT pode muitas
vezes ser desnecessaria, ficando o indivíduo neste caso sem benefício e
com aumento de morbidade no tratamento.
A esclerose da anastomose vesico-uretral é uma complicação temida por
sua característica recorrente, e que no seu tratamento pode determinar a
incontinência do indivíduo acometido, ambas situações determinam decréscimo na qualidade de vida do paciente.
Objetivo:
Avaliamos a incidência da esclerose da anastomose vesico-uretral como
fator de aumento de morbidade nos indivíduos com neoplasia de próstata
localmente avançado.
Metodologia:
Trata-se de uma análise retrospectiva de indivíduos submetidos a prostatectomia radical com diagnóstico histológico da peça de doença localmente
avançada. Para análise das informações realizamos análise não pareada de
T-Student e consideramos significativo p<0,05.
Comparamos a incidência de esclerose da anastomose vesico-uretral em
grupos distintos separados de acordo com Gleason, PSA pré-operatório,
Estadiamento T3A ou B, margem cirurgica comprometida e uso (adjuvante
ou de resgate), ou não da radioterapia no seguimento destes indivíduos.
Resultados:
Num total de 109 indivíduos com critérios de inclusão a estenose de uretra
ocorreu em 14 casos (12,8%) no geral.

HEMATOMA RETROPERITONEAL ESPONTÂNEO (SÍNDROME DE WUNDERLICH): CONDIÇÃO RARA EM DOENÇA RENAL POLICÍSTICA. RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA.
CARLOS GOMES BISPO*; ÉWERTON PEDROSA MURAGAKI; EZEQUIEL FABIANE FABIANE SPANHOLI; MARCOS ALEX BOAVENTURA; PÉRICLES RIOS AUAD;
FREDERICO MASCARENHAS
HOSPITAL SÃO RAFAEL, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Síndrome de wunderlich; hematoma retroperitoneal; rins
policísticos
Resumo:
Introdução: Hematoma retroperitoneal espontâneo (HRE) é uma condição
rara e potencialmente fatal definida pela ocorrência de sangramento no espaço retroperitoneal não associado a trauma ou manipulação. Há poucos
dados na literatura, os quais se resumem a relatos de caso ou séries de
casos. Destes, apenas dois atribuídos a doença renal policística.
Objetivos: Relatar o caso de um paciente masculino de 37 anos e revisar a
literatura
Métodos: Foi realizada análise do prontuário e revisão da literatura na base
de dados pubmed, utilizando as palavras: spontaneous retroperitoneal hematoma and polycystic kidney desease
Resultados: O paciente apresentou dor súbita de forte intensidade em dorso
e em flanco a esquerda associada à náusea. Procurou unidade básica de
saúde sendo prescrito analgesia e encaminhado para emergência de nosso
serviço. Apresentava-se hemodinamicamente estável. Ao exame abdominal apresentava dor a palpação profunda e massa em flanco esquerdo sem
sinais de irritação. Giordano presente a esquerda. Realizou tomografia que
evidenciou múltiplas formações císticas em ambos os rins, estando o esquerdo aumentado de tamanho, com infiltração da gordura perirrenal sugerindo
hematoma, rechaçando estruturas subjacentes e líquido livre peri-hepático,
periesplênico, no retroperitônio com densidade elevada (hemático). Optado
por tratamento conservador em semi-intensiva. Realizado controle da hemoglobina e ressonância magnética. Mantida conduta conservadora. Evoluiu
hemodinamicamente estável recebendo alta hospitalar. Seguimento de um
ano com creatinina de 1,2 mg/dl e sem novos episódios de sangramento.
Realizada revisão da literatura na base de dados pubmed sendo descritos
apenas dois casos de HRE secundário a síndrome dos rins policísticos.
Conclusões: HRE é um evento raro. O sintoma mais comum é dor abdominal.
Geralmente está associado à angiomiolipoma, carcinoma renal, carcinoma
de adrenal, aneurismas e uso de anticoagulantes. A tomografia computadorizada diagnostica a maioria dos casos. O tratamento pode ser conservador,
embolização arterial percutânea ou cirúrgico.

Segue abaixo tabelas de estratificação desta complicação por grupos avaliados:
Terapeutica
Esclerose

PTR Isoladamente

RXT Adjuvante

RXT Resgate

8,8%

19,2%

15%

Gleason

<7

7

>7

Esclerose

12,9%

17,1%

0

Estadiamento

T3a

T3b

Esclerose

8,8%

17,3%
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pseudoaneurisma de artéria renal. Foi submetido a angioplastia com balão e
colocação de 2 stents como alternativa de correção endovascular do pseudoaneurisma. Após o procedimento realizado Doppler renal de controle, sem
evidências de pseudoaneurisma pré-existente demonstrando sua correção
e a biopsia revelou rejeição humoral a qual foi tratada com recuperação da
função renal aos níveis basais. Discussão As complicações vasculares no
transplante renal apesar de serem incomuns, quando presentes , estão associadas a elevada morbimortalidade, com risco de perda do enxerto. O tratamento por via endovascular é atualmente a opção de escolha na maioria dos
casos, sendo o reparo aberto a alternativa terapêutica apenas para as lesões
vasculares refratarias e numa minoria de pacientes em que a via endovascular não pode ser utilizada por questões anatômicas. Conclusão: Realça-se
o papel crucial da alternativa endovascular como forma minimamente invasiva de tratamento dos pacientes susceptíveis a maiores complicações às
grandes intervenções cirúrgicas.

POSTER LIVRE

PIELONEFRITE ENFISEMATOSA
PATRCIA SOARES CARVALHO SILVA*1; OHANNA GUERRA BARBALHO1; MARIA
EDUARDA DA ROCHA SANTOS SANTANA NEIVA1; VANESSA COURAS REGADAS1; SILVIO JOSE LIMA MOREIRA2; EDUARDO DE CASTRO FERREIRA2
1.UNICEUMA, SAO LUIS, MA, BRASIL; 2.HOSPITAL TARQUINIO LOPES,
SAO LUIS, MA, BRASIL.
Palavras-chave: Infeccao; renal; diabetes mellitus
Resumo:
Introdução: A pielonefrite enfisematosa foi descrita pela primeira vez na literatura, em 1898, quando Kelly e Mac Callum chamaram-na de “pneumatúria”.
Trata-se de uma condição rara e potencialmente fatal, caracterizada pela
infecção necrotizante renal. Evidencia-se notória relação com o diabetes
mellitus e com a uropatia obstrutiva. O diagnóstico é radiologico associado à
síndrome clínica. Relato de caso: A.V.A., 47 anos, masculino, deu entrada no
hospital com dor lombar há 7 dias, associado ao quadro referia disúria e febre (38,3 C). AMP: DM tipo 2, HAS, IRC em tratamento conservador. Exames
na admissão: EAS: 60 leucócitoscampo, Ur: 230, Cr: 6 e URO-TC evidenciou
pielonefrite enfisematosa bilateral e cálculo coraliforme em rim direito. Fez
uso de Imipenem por 12 dias. Paciente evoluiu com febre vespertina, equimose em flanco esquerdo e URO-TC mostrando hematoma perinefrético,
abcesso renal e retroperitoneal à esquerda. Exames laboratoriais: Hemoglobina: 7g|dl, Plaquetas: 530.000, PCR: 16,58 e piúria maciça. Paciente foi
submetido á lombotomia exploradora para drenagem de hematoma e abcesso perirenal á esquerda e evoluiu satisfatoriamente.Objetivo: Relatar um
caso de pielonefrite enfisematosa no Hospital Tarquinio Lopes Filho em São
Luís-MA. Metodologia: Estudo de caso, onde foram analisados: queixa principal, exames laboratoriais e exames de imagem, conduta e evolução clínica
e cirúrgica. Resultado: Após cirurgia paciente evoluiu satisfatoriamente e
recebeu alta hospitalar no 15º dia de pós-operatório com encaminhamento
e seguimento em ambulatório de urologia.Conclusão: A PE é uma condição
rara e possui uma elevada mortalidade, sendo fundamental o diagnóstico e
a terapêutica precoce para um desfecho clinico favorável.
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ANÁLISE MULTICÊNTRICA DA POSITIVIDADE ONCOLÓGICA DAS
RE-RESSECÇÕES TRANSURETRAIS DE BEXIGA (RE-RTUB) APÓS
RESSECÇÃO INICIAL COMPLETA DE CARCINOMAS UROTELIAIS DE
BEXIGA NÃO MÚSCULO-INVASIVOS
WILMAR AZAL NETO*1; UBIRAJARA FERREIRA1; WAGNER EDUARDO MATHEUS1; STENIO DE CASSIO ZEQUI2; RONI CARVALHO FERNANDES3; ANDRÉ
MEIRELLES SANTOS4
1.UNICAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL; 2.AC CAMARGO, SÃO PAULO, SP,
BRASIL; 3.SANTA CASA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 4.PUCCAMP, CAMPINAS, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de bexiga; rtu de bexiga; re-rtu de bexiga
Resumo:
Introdução: O câncer de bexiga é o segundo mais prevalente do trato genitourinário. Trata-se de neoplasia de apresentação variada, mostrando desde
comportamento benigno nos carcinoma uroteliais pTa baixo grau, até agressivo nos tumores músculo-invasivos. Tem maior incidência no gênero masculino, tabagismo é o principal fator de risco e hematúria macroscópica o
sinal mais comum. Sabemos que 70% dos carcinomas de bexiga ao diagnóstico são uroteliais não músculo-invasivos, e desse modo, a ressecção
transuretral de bexiga (RTUb) além de prover não só diagnóstico (e prognóstico), é a principal arma terapêutica da doença. Ademais, a partir do início
da década passada, no caso da evidência de câncer não músculo-invasivo
na RTUb, a realização de uma nova ressecção (Re-RTUb) da área cicatricial
em no máximo 90 dias passou a ser considerada o tratamento mais indicado
para esse tipo de neoplasia. Objetivo: Avaliar a positividade oncológica das
Re-RTUb é o objetivo primário do trabalho. Métodos: Análise retrospectiva
dos últimos 6 anos de resultados anátomo patológicos (AP) de RTUb e ReRTUb realizadas em 94 pacientes de quatro diferentes hospitais públicos do
estado de São Paulo. A RTUb inicial deve ter sido completa (ressecção de
toda a lesão até o nível do detrusor) e com critérios histopatológicos precisos para indicação de nova cirurgia. Consideramos os casos positivos para
neoplasia na Re-RTUb os pacientes submetidos a esse procedimento em
até 90 dias. Com relação aos negativos, computamos também os reoperados em tempo mais prolongado, uma vez que é óbvio a ausência de câncer
na área cicatricial se essa houvesse sido ressecada em tempo menor. Além
disso, foram analisados o gênero e idade dos pacientes em questão. Resultados: Observamos que dos 94 pacientes, 80 (85,1%) tiveram o AP negativo
para carcinoma na Re-RTUb. Assim, 14 (14,9%) apresentaram neoplasia nas
ressecções da cirurgia subseqüente. Foram operados 73 (77,7%) homens e
21 (22,3%) mulheres. A idade média foi de 63,9 anos. Conclusão: A revisão
mostrou que na maior parte das Re-RTUb não há evidência de neoplasia.
Assim, com uma maior casuística e em caso de resultados semelhantes ou
com negatividade oncológica ainda menor na nova ressecção, questiona-se
se a Re-RTUb pode ser evitada, sendo o paciente encaminhado então mais
precocemente para terapia complementar, caso esta seja indicada.

____________________________________________________________________

[1216]

CORRECAO ENDOVASCULAR DE PSEUDOANEURISMA POS BIOPSIA DE
ENXERTO RENAL:RELATO DE CASO
PAULO EDUARDO GOULART MARON*; VINICIUS JOSE ANDREOTTI PANICO;
PAULO CESAR MENEZES SANTOS FILHO; RONI CARVALHO FERNANDES; ALVARO RAZUK FILHO; WALTER KAEGHAM KARAKHANIAN
SANTA CASA DE SÃO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Tx renal; pseudoaneurisma; endovascular
Resumo:
Introdução: O transplante renal, uma das formas de tratamento da insuficiência renal crônica terminal, tem fundamental importância no prolongamento e
melhora da qualidade de vida do paciente portador desta doença. O avanço
na técnica operatória e no controle imunossupressor para o transplante
renal reduziu as taxas de complicações cirúrgicas, quanto à morbidade e
mortalidade nos receptores. Nas séries iniciais as taxas de complicações
vasculares alcançavam valores em torno de 30%, atualmente são inferiores
a 6%. Porém, quando presentes, constituem um sério problema pela possibilidade de causar alterações funcionais. A trombose e o sangramento
geralmente ocorrem precocemente no período pós-operatório, enquanto a
estenose arterial e outras complicações vasculares podem surgir a qualquer
momento. O pseudo-aneurisma é uma complicação vascular rara, sendo o
tratamento cirúrgico imperativo para evitar a ruptura da artéria. Relato: Paciente do sexo masculino, 12 anos, com quadro de insuficiência renal crônica
dialítica devido a HAS, submetido a transplante renal em agosto de 2011. No
pós-operatório tardio evolui com piora progressiva de função renal sendo
submetido à biópsia percutânea do enxerto que cursou com a formação de
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analisados a idade, paridade, índice de massa corpórea (IMC), presença de
cirurgia prévia e o status menopausal, bem como resultados anatômicos dos
compartimentos anterior, posterior e ápice vaginal através do POP-Q que
considerou cura do prolapso genital estadios 0 e I (ou Ponto C ≤ -3) e avaliação subjetiva por meio de questionários de sintomas vaginais e qualidade
de vida tais como o International Consultation on Incontinence Questionnaire
Vaginal Symptoms (ICIQ-VS) e sintomas do trato urinário inferior por meio
do International Consultation on Incontinence Questionnare (ICIQ-UI SF) e
Overactive Bladder Questionnaire – Version 8 (OAB-V8).
Resultados: Vinte e três pacientes foram incluídas. A média de idade foi de
69,4 anos, com a maioria na pós-menopausa (95,6%) e IMC médio de 26. A
maioria era multípara, com média de 4 partos vaginais e 7 pacientes apresentavam cirurgia prévia para prolapso. Após 12 e 24 meses de seguimento
observamos melhora significativa nas medidas anatômicas de todos os
compartimentos avaliados se comparados com os achados pré-operatórios
(p<0,05). A Tabela 1 revela resultados do estudo objetivo utilizando definição
de cura com estádio de POP-Q 0 e I. Houve perda de seguimento de uma
paciente com 24 meses. Observamos melhora significativa nos parâmetros
subjetivos dos sintomas vaginais e do trato urinário inferior e da qualidade
de vida entre o pré e os períodos pós-operatórios. Não houve diferença nos
resultados entre o seguimento de 12 e 24 meses.
Conclusão: A técnica cirúrgica foi efetiva no tratamento do prolapso genital
apical até 24 meses de seguimento, considerando tanto os critérios objetivos quanto subjetivos.

NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA EM DECÚBITO DORSAL MODIFICADO
(VALDIVIA-GALDAKAO) - EXPERIÊNCIA INICIAL.
FÁBIO SEPÚLVEDA LIMA*; OADMIL MONTEIRO DA SILVA FILHO; DIEGO DE
OLIVEIRA E ALMEIDA SILVA; BRENO VALADARES GALVÃO RIBEIRO; JESSÉ DE
OLIVEIRA SANTOS; LUIZ EDUARDO CAFÉ
HOSPITAL SANTA IZABEL - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA,
SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Nefrolitotomia percutânea; decúbito dorsal modificado;
valdivia-galdakao
Resumo:
Introdução: Modificações recentemente descritas no posicionamento para a
nefrolitotomia percutânea permitiram a abordagem combinada, anterógrada e
retrógrada do trato urinário. Poucas são as séries que descrevem resultados peri
e pós-operatórios no posicionamento de Valdicia-Galdakao.
Objetivos: Descrever os resultados peri e pós-operatórios da série inicial de
nefrolitotomia percutânea em posição de decúbito dorsal modficado (ValdiviaGaldakao) em um serviço de residência médica em urologia.
Métodos: Trata-se de uma análise retrospectiva de uma série de casos de uma
mesma equipe cirúrgica. Foram incluídos todos os pacientes submetidos a nefrolitotmia percutânea em decúbito dorsal modificado (Valdivia-Galdakao). Os
pacientes receberam anestesia geral e foram posicionados em decúbito dorsal
modificado, com o auxílio de bolsas plásticas, em mesas radiotransparentes
convencionais. O posicionamento permitiu o acesso combinado retrógrado e
anterógrado do trato urinário. O acesso percutâneo foi obtido através de radioscopia ou auxiliado por ultrassonografia. As variáveis clínicas, peri-operatórias, variáveis pós operatórias, complicações e taxa de sucesso foram avaliadas. O status stone-free foi definido como litíase residual menor que 5mm.
Resultados: Entre maio de 2012 e Junho de 2013, foram realizados 24 procedimentos em 21 unidades renais em 19 pacientes. A média de idade foi de
38,4±12,3 (20-81) anos e houve predominância do sexo feminino (71,4%). Cálculos coraliformes foram os mais frequentes (62,5%). O tempo cirúrgico médio
foi de 150,8±45,1 (90-270) minutos e a média de tempo de internação foi de
2,2±0,8 (1-4) dias. A média do número de punções foi de 1,29±0,6 (1-3), e em
2 pacientes realizou-se acesso intercostal. Em 2 pacientes, foi realizado ureteroscopia flexível combinada, o que diminuiu o número de punções. A taxa
de stone-free foi de 50%, e a LECO foi o procedimento complementar mais
comumente realizado (66,7%). Em apenas 4 pacientes uma nova abordagem
endourológica foi realizada. Ocorreram complicações em 12,5% dos pacientes
(Clavien II n=2, Clavien IIIa n=1), sendo queda da hemoglobina com necessidade
de transfusão sanguínea a mais comum (66,6%). Apenas um paciente necessitou readmissão hospitalar, por lesão puntiforme do cólon, que foi tratada conservadoramente com sucesso.
Conclusões: A nefrolitotomia percutânea em decúbito dorsal modificado é segura, com taxas de complicações semelhantes as encontradas na literatura.

____________________________________________________________________
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INCIDÊNCIA E PREDITORES DE PERSISTÊNCIA DE PSA PÓS PROSTATECTOMIA RADICAL EM PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA DE
ALTO RISCO
JOSE PONTES*1; RAFAEL FERREIRA COELHO2; WILLIAM CARLOS NAHAS1; MIGUEL SROUGI1
1.INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO – ICESP, SAO
PAULO, SP, BRASIL; 2.HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SAO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Adenocarcinoma de próstata; doença de alto risco; prostatectomia radical
Resumo:
Introdução: O Câncer de Próstata (CP) é o tumor maligno não cutâneo mais
comum e a segunda causa de morte por câncer em homens nos países
ocidentais, sendo estimados 60.180 casos novos em 2012 no Brasil. A prostatectomia radical (PR) e a radioterapia tem bom resultado no tratamento da
doença de risco baixo e intermediário; porém para o alto risco acredita-se
que a monoterapia não represente a melhor opção; visto falhar em mais de
50% dos pacientes. A identificação prévia dos casos de pior prognóstico,
especialmente aqueles com recidiva bioquímica precoce ou persistência de
PSA, pode ter papel importante na indicação da terapia multimodal.
Objetivo: Avaliar a incidência e os fatores preditores de persistência de PSA
no CP de alto risco submetido à PR.
Métodos: Entre 01/2009 e 12/2011 foram realizadas 1025 PR. Selecionamos,
retrospectivamente, os casos que preenchiam pelo menos um critério de alto
risco, ou seja, PSA>20ng/mL, escore de Gleason >7, Estadio Clínico > cT2
ou % fragmentos na biópsia >75%. Definimos como persistência bioquímica
quando o primeiro PSA era >0,2ng/ml. Identificamos a seguir as características clínicas e patológicas que foram preditoras de persistência tumoral.
Resultados: Identificamos 215 pacientes de alto risco e todos foram incluídos no estudo. Apesar de classificados como alto risco mais de 50% dos
casos ainda apresentaram doença órgão confinada no anátomo-patológica
do espécime cirúrgico. A taxa de margens positivas foi 43%. Persistência
tumoral foi observada em 20,4% dos casos. O seguimento médio foi de apenas 20 meses, o que limita conclusões sobre a sobrevida livre de recidiva
bioquímica. Na univariada o PSA pré-operatório, dPSA, estádio patológico,
Gleason da peça cirúrgica, margens positivas e a invasão angiolinfática
mostraram-se associados com persistência. Na multivariada apenas o PSA
pré-operatório OR=2,51 [IC95% 1,037-6,08] p=0,041 e o estádio patológico
pT3 x pT2 OR10,05 [IC95% 3,24-31,12 com p<0,0001] mantiveram-se independentemete associados com a persistência.
Conclusão: Observamos persistência de PSA em 20% dos casos de CP de
alto risco tratados com cirurgia; e que o estádio patológico se mostrou o
melhor fator preditor deste desfecho. Concluímos que os pacientes com CP
de alto risco e extensão extra-prostática no anátomopatológico devem receber tratamento adjuvante pós-PR em virtude da maior chance de falha da
monoterapia nesta situação.

____________________________________________________________________
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FIXAÇÃO BILATERAL DO ÁPICE VAGINAL NOS LIGAMENTOS SACROESPINHAIS: VARIANTE TÉCNICA COM INTERPOSIÇÃO DE RETALHO DE
TELA DE POLIPROPILENO
JOSÉ TADEU TAMANINI*1; RODRIGO CASTRO2
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, JAU, SP, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Ligamento sacroespinhal; prolapso de ôrgãos pélvicos;
qualidade de vida
Resumo:
Introdução: Define-se prolapso genital como a descida de um ou mais compartimentos vaginais projetando-se para o interior ou exterior da cavidade
vaginal. A indicação do tratamento cirúrgico baseia-se nos achados ao
exame físico, bem como no grau de prolapso e gravidade dos sintomas.
Objetivo: Avaliar os resultados subjetivos e objetivos do tratamento cirúrgico
de prolapso genital por meio de uma variante técnica de colpopexia sacroespinhal (CSE) bilateral com interposição de tela apical de polipropileno.
Metodologia: O estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética local.
Trata-se de série de casos em estudo prospectivo com seguimento de 24
meses. As pacientes foram avaliadas no pré-operatório, 12 e 24 meses após
a cirurgia. As pacientes submeteram-se a CSE, com ou sem interposição
de prótese de material sintético em parede vaginal anterior (Nazca®), associada à histerectomia vaginal nas pacientes que apresentavam útero. Foram
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de 2013, realizadas por um mesmo cirurgião do serviço de andrologia vinculado ao centro de pesquisa e reprodução assistida do Hospital Regional
da Asa Sul. Utilizou-se a mesma técnica micro cirúrgica, com pontos totais
separados, com fio monofilamentar. Foram submetidos ao procedimento
cirúrgico pacientes que apresentavam azoospermia obstrutiva decorrente
de vasectomia, confirmado por pelo menos dois espermogramas. Foram
avaliados a idade dos pacientes, tempo de obstrução até o procedimento
cirúrgico, e permeabilidade canalicular pós operatória. Foram excluídos dos
dados estatísticos pacientes que não realizaram controle de espermograma
ou não compareceram ao ambulatório no pós operatório. Resultados:Foram
realizadas 73 vasovasostomias durante o período estudado. Destes, trinta
paciente não retornaram ao ambulatório ou não realizaram controle com
espermograma. A média de idade dos paciente avaliados foi de 39,5 anos
(29-59), com tempo médio de obstrução de 8,3 anos (3-14). Trinta pacientes
(69,8%) apresentaram permeabilidade canalicular no pós operatório. Treze
pacientes (30,2%) permaneceram azoospérmicos. Conclusão: O índice de
sucesso de permeabilidade canalicular está semelhante ao encontrado na
literatura, mostrando uma boa alternativa para tratamento de azoospermia
obstrutiva pós vasectomia.

[1251]
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DO PACIENTE COM IMPLANTE
DE PRÓTESE PENIANA EM UM SERVIÇO DE REFERENCIA EM SAÚDE
DO HOMEM
SAULO DA CUNHA RECUERO*; THIAGO AUGUSTO CUNHA FERREIRA; CARLOS
HIROKATSU WATANABE SILVA; ANDERSON QUEIROZ ROCHA; JOAQUIM DE ALMEIDA CLARO; ALCIDES MOSCONI NETO
HOSPITAL BRIGADEIRO, SAO PAULO, SP, BRASIL; .
Palavras-chave: Disfunção erétil; prótese peniana; impotência sexual
Resumo:
Introdução: A disfunção erétil é altamente prevalente em nossa sociedade e
seu tratamento envolve medicamentos como inibidores da 5-fosfodiesterase
e o uso intra-cavernoso de drogas vasoativas. Na falha destes métodos, a
prótese peniana aparece como opção mais adequada, servindo como tratamento definitivo em muitos casos. Objetivo: Avaliar o grau de satisfação de
pacientes submetidos ao implante de prótese peniana em um serviço de
referência da saúde do homem. Métodos: Foi realizada uma análise retrospectiva de 99 pacientes com disfunção sexual submetidos ao implante de
prótese peniana maleável semi-rígida (Promedon ®) no período janeiro de
2011 até abril de 2013. O período de follow up foi de 3 a 27 meses. Os pacientes foram avaliados por telefone através de um questionário desenvolvido
para medir o grau de satisfação em relação ao implante da prótese. Resultados: Dos 99 pacientes submetidos ao implante de prótese peniana no
período, 72 pacientes (72,7%) responderam o questionário, sendo a idade
média de 57,9 anos (entre 45 e 78), cujos tamanhos das próteses foram T090
(54,5%), T100 (30,3%) e T110 (15,2%). A satisfação foi de 74,9%, sendo que
79,2% superaram suas expectativas com o implante. Como grau de insatisfação, 33,4% dos homens referiram menor tamanho do pênis. Entretanto
92,3% dos pacientes fariam novamente o procedimento se necessário e recomendariam a outro paciente. Conclusões: O alto índice de satisfação corrobora com as evidências de que a prótese peniana é um método com boa
aceitação nos paciente com disfunção erétil, embora alguns ainda mostramse insatisfeitos com o tamanho final.

[1259]

ELETROCAUTERIZAÇÃO DE LESÕES GENITAIS PARA PAPILOMAVÍRUS
HUMANO(HPV). A MELHOR OPÇÃO DE TRATAMENTO?
YURI AFONSO FERREIRA*1; ALBERTO AZOUBEL ANTUNES2; JOSÉ ARAUJO SILVA JUNIOR3; FABIANA ANDREA FERREIRA3; SERGIO LOPES SILVA4
1.UNCISAL/UFAL, MACEIO, AL, BRASIL; 2.FMUSP, SÃO PAULO, SP, BRASIL; 3.UFAL, MACEIÓ, AL, BRASIL; 4.UNCISAL, MACEIO, AL, BRASIL.
Palavras-chave: Papilomavírus humano; tratamento; eletro-cauterização
Resumo:
Introdução: As verrugas do papilomavírus humano (HPV) genital é uma patologia frequente e recorrente nos pacientes urológicos. Há diversas formas de
tratamento: pomada cauterizadora (podofilina e seus derivados), cauterização química com ácido acético e eletrocauterização de lesão.
Métodos: O presente estudo foi do tipo coorte prospectivo com seleção aleatória. Foram estudados no hospital do Açúcar 35 pacientes no período de
março de 2009 e junho de 2012 divididos em grupo A (submetido à exérese
de lesões e eletrocauterização) e grupo B(auto-aplicação de pomada podofilotoxina 0.15%). Os critérios de inclusão: Primeiro tratamento, máximo de 08
lesões verrucosas e lesões localizadas exclusivamente em pênis, testículo
e região pubiana. Foram excluídos: Pacientes imunodeprimidos, pacientes
que tiveram biópsia com lesões mistas ou negativas para HPV.
Resultados: Total do grupo, 23 pacientes foram do grupo A e 12 pacientes grupo B, Idade média de 32 anos (16-60). Tiveram acompanhamento
médio de 10 meses(06-18). A cura total das lesões com a cicatrização do
tratamento no grupo A, foi em média de 25 dias (18-35) e no grupo B foi de
44 dias ( 25-62). No grupo A, 20 pacientes após o 2° dia de tratamento não
sentia dor, enquanto 02 paciente tiveram recorrência local em 06 meses e 20
estavam satisfeitos e seguros com o tratamento. No grupo B, 10 pacientes
relataram dor e edema no local durante todo o tratamento, 08 tiveram recorrência, 10 não sentiam segurança da cura das lesões e 03 tiveram falência de
tratamento. Nenhum paciente do grupo A trocaria de forma de tratamento,
enquanto 10 pacientes trocariam no grupo B.
Conclusão: A exérese com eletrocauterização de lesões é uma opção segura, eficaz e de boa aceitação pelo paciente. Outros trabalhos na literatura
são necessários.

____________________________________________________________________
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AVALIAÇÃO DE SÉRIE DE CASOS DE PACIENTES SUBMETIDOS A VASOVASOSTOMIA.
TIAGO SERRA DAVID*1; EDUARDO SARAIVA PIMENTEL; KALIELTON RIBEIRO DA
PAZ
HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Vasovasostomia; azoospermia; infertilidade
Resumo:
Introdução: Cerca de 50 milhões de homens no mundo foram submetidos
a vasectomia para planejamento familiar. Estima-se que 2-6% destes pacientes acabarão buscando a reversão do procedimento. A vasovasostomia,
com utilização de técnica micro cirúrgica, é considerada o procedimento padrão para reversão de vasectomia. Objeto: Avaliar permeabilidade canalicular pós operatória de série de casos de pacientes submetidos a vasovasostomia. Materiais e métodos: Foram avaliados retrospectivamente pacientes
submetidos a vasovasostomia entre o período de fevereiro de 2003 a maio
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pieloplastia e pacientes submetidos a pieloplastia isolada entre o período
de julho de 2006 a julho de 2009. Foram divididos em 02 grupos: grupo
A=pieloplastia; grupo B=pieloplastia + pielolitotomia. Foram analisados e
comparando tempo de cirurgia, tempo de internação, complicações transoperatórias. Resultados: Grupo A apresentou 6 homens e 9 mulheres, com
média de idade 29,5 anos (21-60), tempo cirúrgico médio de 3,75horas (211), tempo internação médio de 4,9 dias(4-7), 01 cirurgia convertida por
dificuldade técnica . Já o grupo B foi composto por 4 homens e 4 mulheres, com média de idade de 38 anos (27-51), tempo cirúrgico médio de
3,54horas(2,3-4,5), tempo médio de internação de 5,3 dias(4-7), 03 cirurgias
convertidas. Conclusão: A pielolitotomia associada a pieloplastia apresentou
tempo cirúrgico e tempo de internação semelhante ao da pieloplastia, porém
aumentou o índice de conversão para cirurgia aberta.

[1260]

URETROLISE EM INFECÇÃO URINÁRIA APÓS INICIO DA ATIVIDADE
SEXUAL EM MULHERES
EDUARDO JOSÉ ANDRADE LOPES*1; MAIANA HANDAN MELO COELHO2; FERNANDO AUGUSTO MONTANHA TEIXEIRA3; FERNANDA OLIVEIRA DE ANDRADE
LOPES2
1.UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, SALVADOR, BA, BRASIL; 2.ESCOLA BAIANA DE MEDICINA, SALVADOR, BA, BRASIL; 3.ESCOLA BAIANA
DE MEDICINA E SAÚDE, SALVADOR, BA, BRASIL.
Palavras-chave: Uretrolise; infecção urinária, cistite; cistite pós-coito
Resumo:
Introdução: A infecção urinária de repetição relacionada com o início da
atividade sexual é um problema que afeta não somente a manutenção da
freqüência da atividade sexual da mulher como importante impacto na sua
atividade laboral pelas ausências ao trabalho relacionadas à essa patologia.
Na sua maioria, essas pacientes são tratadas, inicialmente, por ginecologistas que prescrevem antibióticos e orientações básicas de higiene íntima.
Após algumas recidivas são encaminhadas para avaliação com o urologista.
Métodos: Apresentamos uma série de 35 mulheres com história de ITU de
repetição (cistite: mais de 04 episódios por ano) após inicio da atividade
sexual, sem nenhuma patologia que justificasse os episódios de infecção,
e que foram tratadas cirurgicamente com uretrólise no período de 2001 a
2013. Após exaustiva investigação diagnóstica com resultado normal, observamos que todas possuíam ao exame físico alterações de mobilidade da
uretra durante a dilatação do intróito vaginal. Realizamos a introdução da
extremidade do segundo e terceiro dedo (duas popas digitais) no intróito
vaginal com a paciente em posição ginecológica, na altura da fúrcula vaginal,
tracionando a parede vaginal posterior para baixo. Observamos que o meato
uretral abria-se parcialmente, e em muitos casos, descia parcialmente para
dentro da vagina. Nesses casos fizemos a liberação do meato e de parte
da uretra distal, lateralmente, impedindo que se abrissem quando o intróito
vaginal fosse dilatado. Resultados: 25 pacientes deixaram de apresentar
ITU, e 07 passaram a apresentar episódios isolados e eventuais (menos de
dois a cada ano), e com atividade sexual normal. Conclusões: As mulheres
que começaram a apresentar Itu (cistite) somente após o inicio da atividade
sexual, sem nenhuma patologia que justificasse o quadro infeccioso, e com
abertura do meato e mobilidade anormal do terço distal da uretra durante
atividade sexual, beneficiaram-se, nessa nossa série, do procedimento
cirúrgico que mantém o meato fechado durante o intercurso sexual. Uma
série maior se faz necessário para definir esse procedimento cirúrgico como
padrão para essas mulheres que somente passaram a apresentar ITU após
e com a atividade sexual.

____________________________________________________________________
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PACIENTES TRATADAS POR INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM DOIS DISPOSITIVOS DISPONÍVEIS NO MERCADO.
RENAN EBOLI-LOPES*; MARILIA BUENOS AIRES CABRAL TAVARES; MARCEL
CALEGARI HAYASHI; LUCAS BORBA FERREIRA SOUZA; WESLEY LUIZ SANTOS
LIMA; MIGUEL ZERATI FILHO
INSTITUTO DE UROLOGIA RIO PRETO, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP,
BRASIL.
Palavras-chave: Incontinência urinária ; urodinâmica; satisfação do paciente
Resumo:
Introdução: Cerca 200 milhões de mulheres sofrem de incontinência urinária
no mundo. Estima-se que 40% das mulheres com mais de 45 anos possuem
perdas urinárias com um custo anual de 16 bilhões de dólares nos Estados
Unidos. O tratamento cirúrgico com técnicas minimamente invasivas tem
se tornado o tratamento de escolha, por ser rápido e efetivo, permitindo o
retorno precoce da paciente à suas atividades. Nesse contexto as próteses
de Sling tem ganhado destaque.
Objetivos: Descrever os aspectos epidemiológicos, satisfação e complicações das pacientes submetidas a implante de prótese de Sling transobturatório (TOT) em um serviço de referência e analisar se existe diferença entre
dois dispositivos de marcas distintas.
Métodos: Realizado estudo retrospectivo com portadoras de incontinência
urinária de esforço ou mista submetidas à cirurgia com Sling TOT MONARC®
ou TOT Safire®, entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012, no Instituto de
Urologia e Nefrologia de São Jose do Rio Preto. Foram revisados os prontuários e analisados idade ao diagnóstico, IMC, gestações, uso de PADS,
distopias e parâmetros urodinâmicos como pressão de perda de esforço e
contrações não inibidas do detrusor. Através de contato telefônico, foi aplicado um questionário que analisou: continência, uso de PADS, complicações, grau de satisfação e se indicariam a outras pacientes.
Resultados: Avaliadas 35 pacientes com idade média de 56,1 anos (37-78)
e média de 3 gestações por paciente (71% partos naturais), sendo que 74%
(22) tinham sobrepeso ou eram obesas . Da amostra 70% (22) utilizavam
até 2 PAD/dia com PPE médio 61cmH2O (9-150cmH2O) e 5% (2) com contrações não inibidas ao estudo urodinâmico. Após o procedimento 77%
(27) ficaram continentes, 80% mostraram-se satisfeitas e 88% indicariam
o procedimento a outras pessoas. Houve 1 extrusão da prótese, 1 fístula e
2 retenções urinárias. Ao comparar os dispositivos (22 pacientes utilizaram
SAFIRE e 13 MONARC) não foi identificada diferença na variável continência
(77% x 76% respectivamente). No primeiro grupo 86% estavam satisfeitas e
indicariam a cirurgia a terceiros enquanto no segundo houve satisfação em
69% e 92% recomendariam o procedimento.
Conclusão: A cirurgia de SLING TOT com MONARC® ou SAFIRE® confere elevado grau de satisfação, com mínima morbidade. A maioria das
pacientes apresentou melhora da incontinência independentemente do
dispositivo.
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AVALIAÇÃO DE MORBIDADE NA ASSOCIAÇÃO DE PIELOLITOTOMIA
LAPAROSCÓPICA À PIELOPLASTIA PARA TRATAMENTO DE CÁLCULOS
RENAIS
TIAGO SERRA DAVID*¹; JOÃO RICARDO ALVES; ADERIVALDO CABRAL DIAS FILHO; KALIELTON RIBEIRO DA PAZ
HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Pielolitotomia; pieloplastia; videolaparoscopia
Resumo:
Existem várias formas de abordagem para tratamento de cálculos renais.
A pielolitotomia videolaparoscópica vem se mostrando uma alternativa de
tratamento de nefrolitíase, principalmente quando associado a alguma alteração morfológica renal. Objetivo: Avaliar acréscimo de morbidade da
pielolitotomia videolaparoscópica quando associada a pieloplastia. Materiais
e método:Foram avaliados retrospectivamente, por análise de prontuários,
pacientes submetidos a pielolitotomia videolaparoscópica associado a
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e resultados cirúrgicos. Estratificou-se os grupos de acordo com o escore
nefrométrico R.E.N.A.L., comparando-se os resultados e analisando a correlação com o tempo de clampeamento e complicações. O tempo médio de
seguimento foi de 7 ± 3,34 meses.
Resultados
A idade média dos pacientes foi de 56,64 anos (entre 34-76 anos); sexo
masculino predominou em 81,8%; rim direito 63,6%. No agrupamento pelo
escore R.E.N.A.L, 36,36% dos casos foi classificado em grupo 1 (baixo risco)
enquanto 63,64% foi classificado em grupo 2 (risco intermediário). O tipo
histológico mais comum encontrado foi de células claras (36,36%). O estadiamento dos tumores mostrou a maioria (63,64%) T1aN0M0, seguido de
18,18% em T1aN0M0. O tamanho médio dos tumores foi de 2,93 ± 1,3cm
(variando de 1,1-5 cm de raio). O tempo cirúrgico médio foi de 150 ±35,8
min, e de internação 54,27±16,7 horas. O volume de sangramento médio
encontrado foi de 125,45±77,5 mL. Margens livres de neoplasia em todos
os casos. Não houve complicações pós-operatórias. Por fim, não houve
correlação entre o escore nefrométrico RENAL com o tempo de isquemia,
sangramento intraoperatório e complicações.
Conclusões
A NPL mostrou-se uma alternativa segura e eficaz para tratamento de tumores renais. Os reduzidos tempo de isquemia, volume de sangramento
e tempo de internação hospitalar mostraram-se pontos favoráveis ao procedimento, entretanto o escore nefrométrico RENAL não mostrou correlação
com tempo de isquemia, sangramento intraoperatório e complicações no
presente estudo.

POSTER LIVRE

NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA EM DECÚBITO DORSAL. EXPERIÊNCIA INICIAL DO SERVIÇO DE UROLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
SÃO JOSÉ
RODRIGO FIGUEIREDO SILVA*; OTTO H T CHAVES; ANTONIO P L CUNHA; FERNANDO AUGUSTO LEONE; JOSÉ MARX ABI-ACL XAVIER; FRANCIS ATAÍDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL; .
Palavras-chave: Percutânea ; decúbito dorsal; valdivia urias
Resumo:
Introdução: em 1976, Fernstrom e Johannson foram os primeiros a relatarem
a realização de acesso percutâneo com intenção de remoção de um calculo
renal. A nefrolitotomia percutanea tradicionalmente é realizada com o paciente em decúbito ventral. Valdivia Uria foi o primeiro a realizar o procedimento com o paciente em decúbito dorsal, e nos últimos anos, modificações
da tecnica têm sido relatadas com intuito de diminuir o tempo cirúrgico.
Objetivo: relatamos a experiência inicial do serviço de urologia do Hospital Universitário São José na realização da nefrolitotomia percutanea em
posição de decúbito dorsal total(sem qualquer lateralização do paciente).
Métodos: de setembro de 2011 a dezembro de 2012 foram selecionados
43 pacientes submetidos a nefrolitotomia percutanea em decúbito dorsal
total. A idade dos pacientes variou de 27 a 72 anos sendo 34 homens e 19
mulheres. O tamanho dos cálculos variou de 1 a 6 cm. Foi utilizado para
fragmentação dos cálculos, litotriptores balístico e ultra-sônico. O sitio de
acesso mais utilizado foi o cálice inferior. Todos os procedimentos foram
realizados com anestesia geral.
Resultados: o número de pacientes livres de cálculos foi de 35(81,4%). Cinco pacientes foram encaminhados a litotripsia extra corpórea por ondas de
choque para tratamento de cálculos residuais, dois foram submetidos a novo
procedimento cirúrgico e um abandonou o seguimento. Não houve episódios de ITU no pós operatório. Um paciente evoluiu com hematúria macroscópica persistente com resolução espontânea. Não houve acometimento
de estruturas adjacentes como pleura, colon e vasos importantes. O tempo
cirúrgico variou de 37 minutos a duas horas e quarenta minutos.
Conclusão: a nefrolitotomia percutânea com o paciente na posição de
decúbito dorsal total mostrou ser um procedimento seguro e eficaz no grupo de pacientes avaliado. Contribuiu com um menor tempo cirúrgico e de
posicionamento do paciente. Ser uma posição mais confortável e de melhor
controle ventilatorio do paciente além de favorecer a retirada de fragmentos
de cálculos.
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IMPACTO DA ATIVIDADE SEXUAL NA QUALIDADE DE VIDA GLOBAL
DOS PACIENTES MASCULINOS COM LESÃO MEDULAR
CRISTIANO MENDES GOMES*1; JOSE BESSA JUNIOR1; HOMERO BRUSCHINI1;
MIGUEL SROUGI1; THIAGO SOUTO HEMERLY2
1.HCFMUSP, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2.IAMSPE/HCFMUSP, SAO PAULO,
SP, BRASIL.
Palavras-chave: Lisat-9; lesão medular; qualidade de vida
Resumo:
INTRODUÇÃO: Os avanços recentes no tratamento de pacientes com lesão
medular aumentaram de forma significativa a expectativa de vida destes indivíduos. Visto que a maioria dos problemas médicos foram controlados, o
foco na qualidade de vida (QV) global do paciente é cada vez maior, tornadose um dos principais aspectos na reabilitação destes pacientes. A QV em
pacientes com doenças crônicas está relacionada com diversos fatores além
de sua doença, e é vista como uma sensação subjetiva de bem-estar.
OBJETIVO: Demonstrar o impacto da presença ou não de atividade sexual
na qualidade de vida global de pacientes com lesões medulares crônicas,
utilizando um questionário validado, o LiSat-9.
MÉTODOS: O estudo foi conduzido no ambulatório de bexiga neurogênica,
do Departamento de Urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, após assinatura de termo de consentimento livre e informado
por todos os pacientes. Foram avaliados 295 pacientes, com a utlização
do LiSat-9. O questionário é validado e consiste em 9 perguntas, sendo 1
relacionada a qualidade de vida global e 8 relacionadas a diferentes aspectos da vida: vida sexual, independência, lazer, profissional, parceira, amigos,
financeira e família. Cada questão foi avaliada em uma escala que varia de
1 a 6. 1 é equivalente a muito insatisfeito e 6 equivale a muito satisfeito. Os
questionários foram entregues aos pacientes e respondidos pelos mesmos,
sem qualquer tipo de interferência do examinador durante as respostas.
RESULTADOS: Após análise estatística dos dados chegamos aos seguintes
resultados: Quando analisamos todos os pacientes juntos, a pontuação média na qualidade de vida global foi 4.023 e a média na satisfação com a vida
sexual de 2.934. Ao analisar separadamente os pacientes com vida sexual
ativa e inativa, obtivemos diferença estatisticamente significativa nestes dados, com médias de 4.29 e 3.56 nos sexualmente ativos e de 3.72 e 2.07 nos
sexualmente inativos, conforme demonstrado nos gráficos abaixo.
CONCLUSÃO: Os pacientes com lesões medulares crônicas sofrem grandes
mudanças em suas atividades diárias e qualidade de vida. Devem passar por
reabilitação em centros especializados, com o intuito não somente de tratar
os problemas médicos, mas que trate o paciente de forma global, focando
no aumento da percepção de bem estar e qualidade de vida. A atividade sexual mostrou-se fundamental nessa estratégia,merecendo lugar de destaque
na reabilitação do lesado medular.
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AVALIAÇÃO DO ESCORE NEFROMÉTRICO RENAL EM NEFRECTOMIA
PARCIAL LAPAROSCÓPICA EM CÂNCER DE CÉLULAS RENAIS E SUA
CORRELAÇÃO COM TEMPO DE ISQUEMIA E COMPLICAÇÕES
AURUS DOURADO MENESES*1; HAMILTON DE SOUSA MOURÃO1; WILDSON
MOURA GONÇALVES1; MICHELE FRASAO VIANA2; PEDRO VICTOR MARTINS
VASCONCELOS2
1.HOSPITAL SAO MARCOS, TERESINA, PI, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUI, TERESINA, PI, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer renal; nefrectomia parcial; laparoscopia
Resumo:
Introdução
A nefrectomia parcial (NP) para tratamento de tumores renais em estádio T1
é o método de escolha, quando factível. A realização dessa cirurgia por videolaparoscopia ganha cada vez mais espaço e aceitação, mas ainda é reservada a poucos serviços no Brasil. Com o objetivo de quantificar as características anatômicas relevantes à tomada de decisão na NP, Kutikov e Uzzo
propuseram recentemente o escore nefrométrico RENAL que tenta predizer
o grau de dificuldade cirúrgica e as complicações no trans e pós-operatório.
Objetivo
Descrever uma série de casos de nefrectomia parcial laparoscópica (NPL)
bem como seus resultados cirúrgicos, correlacionando com o escore nefrométrico RENAL.
Métodos
Analisou-se uma série de casos composta por 11 pacientes submetidos NPL
entre agosto de 2012 e maio de 2013, em dois centros de Teresina, Piauí,
operados pela mesma equipe. Avaliaram-se os dados clínicos, patológicos
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foi utilizada a marcação da cor marrom, resultante da impregnação pelo
cromógeno DAB (demarca positividade IMQ), descartando-se as demais
cores. Imagens binárias foram obtidas a partir desta marcação, onde as
áreas de interesse estavam representadas pela cor preta. Os dados quantitativos foram obtidos através de uma macro (quadrado de 108 por 108 pixels),
deslocável, selecionando zonas com maior coloração preta. Quatro medidas
foram realizadas em cada uma das quatro imagens adquiridas por caso. As
frações das áreas foram apresentadas em porcentagem e foi calculado a
média e desvio padrão de cada caso.
Resultados:34 pacientes portadores de CUBAG, invasor, provenientes da
Santa Casa de Porto Alegre, entre 2000-2004, foram incluídos no estudo. O
ponto de corte para as proteínas e-caderina e vimentina foi de 57.2 e 25.6
respectivamente. Pacientes com expressão menor de 57.2% de e-caderina
tiveram maior sobrevida doença-específica (P=0.025; HR 4.37, CI 1.01 to
18.9, P=0.048). A expressão de vimentina não apresentou correlação significativa em relação à sobrevida (P=0.838).
Conclusão: A interpretação de reações IMQ é ainda um método subjetivo.
A análise digital de resultados IMQ fornece dados quantitativos precisos,
que podem auxiliar a compreensão da progressão tumoral. Neste estudo a
determinação do ponto de corte da expressão IMQ da e-caderina mostrou
importância prognóstica no CUABG.

IMPACTO DO ACOMPANHAMENTO CONTINUADO DO SERVIÇO DE UROFISIOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA DO HFSE
GUSTAVO FIEDLER*
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Incontinencia urinária; iciq-sf; fisioterapia
Resumo:
Introdução: A incontinência urinária, definida como perda involuntária de
urina que causa constrangimento social e problema higiênico, independe
do sexo e idade, predomina no gênero feminino e idade acima dos 60
anos. Estima-se uma prevalência em mulheres de 30% a 40% e de até
12,5% em homens submetidos a prostatectomia radical. Objetivos: Avaliar
o impacto na qualidade de vida de pacientes portadores de incontinência
urinária submetidos a tratamento conservador através do questionário ICIQSF. Métodos: Estudo transversal retrospectivo, onde foram analisados 76
prontuários de pacientes com incontinência urinária diagnosticados pela
urologia e acompanhados pelo setor de fisioterapia uroginecológica do Hospital Federal dos Servidores do Rio de Janeiro no período de 2010 a 2012.
Foram coletados os resultados do International Consulation on Incontinence
Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) dos pacientes pré e pós a intervenção
fisioterapeutica. Para a análise dos dados utilizou-se o teste t de student
para amostras pareadas, com nível de significância igual a 0,05. Resultados: A amostra apresentou a idade de 66,3 ± 8,2 anos, sendo composta por
ambos os sexos. Os tipos de incontinências encontradas e tratadas pela fisioterapia foram de esforço, de urgência, mista e pós prostatectomia radical.
A fisioterapia utilizou como técnicas: os exercícios para o assoalho pélvico,
a eletroestimulação e o biofeedback. Todas estas intervenções realizadas,
tanto individualmente como associadas, variando de acordo com o quadro
clínico de cada paciente. Cada sessão apresentou uma duração de 30 min
com freqüência semanal igual a duas vezes e o total dessas sessões foi de
20,2 ± 10,1. O escore ICIQ diminuiu significativamente de 18,5 ± 1,8 para
4,5 ± 5,8 (t = 21,01 ; P = 0,0001). Conclusões: Este estudo mostrou que
o tratamento conservador e o acompanhamento continuado de pacientes
com incontinência urinária diminuiu significativamente o impacto negativo na
qualidade de vida desses pacientes.
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RELATO DE CASO: NEFRECTOMIA RADICAL COM RECONSTRUÇÃO
DE PAREDE ANTERIOR DE VEIA CAVA INFRADIAFRAGMÁTICA COM
PERICÁRDIO BOVINO PARA TRATAMENTO DE MASSA RENAL VOLUMOSA
BRUNNO LEONARDO ARAÚJO OLIVEIRA*; ALCEDIR RAISER LIMA; FREDERICO
VILELA DE OLIVEIRA; ANGELO MEDEIROS FRANCILAIDE CAMPOS; CAMILO
CARVALHO E MOTA; GUILHERME AUGUSTO YOSHIFUMI SEIMARU
SERVIÇO DE UROLOGIA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ/ HOSPITAL REGIONAL VALE DO PARAÍBA, TAUBATE, SP, BRASIL.
Palavras-chave: Carcinoma; renal; cavectomia
Resumo:
Introdução: a incidência dos tumores renais aumentou 2% nas últimas duas
décadas nos Estados Unidos, representam a terceira maior causa de morte
pelos tumores do trato urinário. Os carcinomas de células renais podem
apresentar invasão da veia renal progredindo para veia cava inferior. Cerca
de 4 a 15% das vezes a veia cava inferior esta envolvida pelos carcinomas
renais, devendo ter seu trombo mural removido cirurgicamente quando possível, alcançando sobrevida de 68% em cinco anos. A única abordagem
curativa para carcinoma de células renais com envolvimento da veia cava
inferior é a cirurgia. A estratégia cirúrgica depende do nível de envolvimento
da veia cava inferior. A invasão vascular dos tumores renais é classificada
como: com invasão da veia renal, veia cava inferior infradiafragmática, supra-hepática e atrial. Objetivos: demonstrar através de um relato de caso
e revisão literária, opção para tratamento de tumores renais com invasão
da veia cava infradiafragmática, sem circulação extracorpórea. Métodos: revisão de literatura e prontuário médico. Relato de caso: homem, 37 anos,
admitido no ambulatório de Uro-oncologia com queixa de hematúria e dor
lombar a direita há um ano além de trombose venosa profunda em membro inferior direito em uso de anticoagulante oral. A tomografia de abdome
revelava extensa massa tumoral em contato com o fígado (com plano de
clivagem) e veia cava inferior com trombo na sua porção infradiafragmática. No estudo arteriográfico pré-operatório evidenciou circulação colateral
exuberante, drenando pela veia gonadal esquerda para renal, seguindo pelo
sistema ázigo. Optado em conjunto com a equipe de cirurgia cardíaca pela
abordagem por laparotomia mediana e esternotomia. No intraoperatório foi
realizada ligadura da veia cava inferior infrarrenal e do hilo renal direito além
da ressecção da parede anterior da veia cava inferior infradiafragmática devido à invasão tumoral. Feita a reconstrução da veia cava com pericárdio bovino, sem circulação extracorpórea com autotransfusão. O paciente evoluiu
sem intercorrências clínicas no pós-operatório recebendo alto no 20º dia.
No histopatológico evidenciou carcinoma de células renais papilífero tipo II,
pT2 pN0 Mx. No momento encontra-se em acompanhamento ambulatorial.
Conclusão: a nefrectomia radical com cavectomia e reconstrução vascular
(pericárdio bovino) podem ser consideradas como opção terapêutica para
massas renais com invasão de veia cava inferior.
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ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA DA EXPRESSÃO IMUNOHISTOQUÍMICA
DA E-CADERINA E VIMENTINA NO CARCINOMA UROTELIAL INVASOR
DE BEXIGA ATRAVÉS DO MÉTODO DA DECONVOLUÇÃO DA COR
PAULO ROBERTO LASTE*1; TÚLIO M. GRAZIOTTIN1; ADRIANA GONZATTI2; MOACYR CHRISTOPHER GARCES GAMARRA SALEM1; ROSALVA MEURER1; ADRIANA ROEHE1
1.UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
- UFCSPA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL; 2.UNIVERSIDADE DE SANTA
CRUZ DO SUL - UNISC, SANTA CRUZ DO SUL, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de bexiga; transição epitélio-mesenquimal; análise
digital de imagem
Resumo:
Introdução:O carcinoma urotelial é o tumor maligno mais freqüente da
bexiga e sua progressão para doença invasiva está associada à alta morbimortalidade.A e-caderina e a vimentina são proteínas que participam da
transição epitélio-mesenquimal, associada à progressão tumoral.
Objetivos: Avaliar a expressão imunohistoquímica (IMQ) da e-caderina e da
vimentina, através de análise digital de imagem com o intuito de obter dados
quantitativos referentes à progressão do câncer de bexiga.
Métodos: Foi realizado estudo transversal retrospectivo, onde cortes de carcinoma urotelial de bexiga de alto grau (CUBG), emblocados em parafina,
foram submetidos a estudo IMQ com anticorpos para e-caderina e vimentina. A análise dos resultados foi realizada através da captura digital de 4
imagens de cada caso nas áreas de interesse (alta positividade IMQ). Em
seguida, estas imagens foram descompactadas no tamanho de 1296 a 972
pixels, 24 bits e foi aplicado o plugin da deconvolução da cor RGB (red,
green, blue)através do software ImageJ. Para a quantificação das reações
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Hiperativa (OAB-V8), desenvolvido para avaliar pacientes com queixas referentes aos sintomas da SBH. A pontuação varia de 0-40 e pontuações maiores que 8, indicam um provável diagnóstico de disfunção do trato urinário
inferior. RESULTADOS: Foram avaliadas 115 idosas, com média de idade de
65,10±3,53 anos, e média de pontuação apresentada pelo OAB-V8 maior ou
igual a 8 de 21,66±4,24, acometendo 93 idosas, indicando alta ocorrência
da SBH em idosas. A média de pontuação da EAB foi de 17,54±3,53, sendo
que das que apresentaram OAB-V8 com pontuação superior a 8, 14 apresentaram grau mínimo de ansiedade, 27 grau leve, 26 grau moderado e 23
grau severo de ansiedade e apenas 3 não apresentaram ansiedade. Das 22
idosas que não apresentaram a SBH, 3 não apresentaram ansiedade, 2 grau
mínimo, 6 grau leve, 6 grau moderado e 5 grau severo de ansiedade. Estudos
afirmam que a IU além de ter grande impacto na saúde, no bem-estar e na
qualidade de vida das pessoas acometidas, é também capaz de aumentar a prevalência de alterações psicológicas, como a ansiedade. Estudos
recentes encontraram relação entre ambos, mas não foi possível concluir
se a ansiedade é um fator de risco para a IU ou se é uma consequência
desta. CONCLUSÃO: Observou-se que das 93 idosas com a SBH, 24,73%
apresentaram grau severo de ansiedade, 27,95% moderado, 29,03% leve,
15,05% mínimo e apenas 3,22% não apresentaram ansiedade.

POSTER LIVRE

OCORRÊNCIA DE BEXIGA HIPERATIVA EM IDOSAS DA COMUNIDADE
DE CEILÂNDIA – DISTRITO FEDERAL
ALINE TEIXEIRA ALVES*; RAQUEL HENRIQUES JÁCOMO; ALBÊNICA PAULINO
DOS SANTOS BONTEMPO; CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA; LIANA
BARBARESCO GOMIDE; MARGÔ GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI
UNB, CEILÂNDIA, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Bexiga hiperativa; idosos; ocorrência
Resumo:
INTRODUÇÃO:A síndrome de bexiga hiperativa (SBH) é a segunda maior
causa de incontinência urinária (IU) na mulher, é um diagnóstico clínico caracterizado por urgência miccional, com ou sem urge-incontinência, noctúria e aumento da frequência urinária, na ausência de fatores infecciosos,
metabólicos ou locais. OBJETIVO: Sendo assim, o objetivo do estudo foi
verificar a ocorrência de SBH em mulheres idosas na cidade de Ceilândia.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal analítico, com idosas (>60
anos) da cidade de Ceilândia – DF. Foram excluídas mulheres com alterações
neurológicas e/ou infecção urinária, confirmada pelo exame de urina. Foram
utilizados dois instrumentos para avaliação: o questionário inicial elaborado
para a pesquisa a fim de traçar o perfil sócio demográfico das idosas e o
Questionário de Avaliação de Bexiga Hiperativa - Overactive Bladder Awareness Tool (OAB - V8), que foi desenvolvido para avaliar queixas sintomáticas
de bexiga hiperativa. São utilizados 6 pontos da escala Likert , na qual o escore varia de 0 (nada) a 5 (muitíssimo) sendo que a pontuação varia de 0-40
e valores maiores que 8, indicam um provável diagnóstico de disfunção do
trato urinário inferior. RESULTADOS: Foram avaliadas 115 idosas, com média de idade de 65,10±3,53 anos, IMC de 27,30±0,17, média de número de
gestações de 4,89 ±2,82, sendo uma média de 3,74 ±2,12 partos vaginais. A
média de pontuação apresentada pelo OAB-V8 foi de 17,87 ± 22,62, sendo
que das 115 mulheres, 93 apresentaram pontuação superior a 8 pontos, com
média de pontuação de 21,66 ±4,24, acometendo 80,86% da população
de mulheres idosas. Apenas 22 idosas apresentaram pontuação inferior a
8 pontos, correspondendo a 19,13%. Estudos anteriores apresentaram que
a síndrome de bexiga hiperativa tem uma forte relação com a idade, sendo
mais prevalente nas mulheres e nos idosos. E que a expectativa de vida
do idoso apresenta não somente um aumento da prevalência dos sintomas,
mas também potencializa a morbimortalidade relacionada à síndrome. CONCLUSÃO: Foi possível identificar uma ocorrência de 80,86% de SBH em
mulheres idosas da cidade de Ceilândia – DF.
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EXPRESSÃO DO GENE P16 NO CÂNCER DE BEXIGA
TÚLIO M. GRAZIOTTIN*; CLAUDIA G. BICA; MOACYR CHRISTOPHER GARCES
GAMARRA SALEM; ANA PAULA FINATTO CANABARRO; RODRIGO BLAYA; JOÃO
C. PROLLA
UFCSPA, PORTO ALEGRE, RS, BRASIL.
Palavras-chave: Câncer de bexiga; marcadores tumorais; métodos diagnósticos
Resumo:
Introdução:O câncer de bexiga é a segunda neoplasia urológica mais frequente na população brasileira. O seu tratamento envolve um seguimento
contínuo, invasivo e oneroso. A análise citológica da urina é um método não
invasivo auxiliar no diagnóstico e seguimento de pacientes com tumores do
urotélio. No entanto, é dependente da presença de um citologista experiente
e pouco sensível na presença de carcinomas de baixo grau. Diversos marcadores moleculares detectáveis na urina, dentre estes o supressor tumoral
p16, tem sido utilizados com o objetivo de aumentar a acurácia diagnóstica
deste exame.
Objetivo: Aprimorar o diagnóstico para câncer de bexiga correlacionando
a expressão do gene p16 em cortes histológicos e na citologia urinária em
pacientes com câncer de bexiga.
Métodos: Estudo prospectivo, transversal. A seleção da amostra consiste na
análise prospectiva de blocos de parafina e urina por micção espontânea de
51 pacientes com diagnóstico pré-operatório de neoplasia de bexiga com
50 a 80 anos de idade que consultaram no ambulatório de urologia da Santa
Casa para rastreamento de câncer de bexiga e que assinarem o termo de
consentimento livre e esclarecido. Cálculo da amostra, com uma margem de
erro de 0,05 % e um grau de confiabilidade de 90% uma amostragem igual
a 51 pacientes, sendo os dados posteriormente analisados pelo Epi info version 6. As amostras de urina serão analisadas por um citologista e os blocos
de parafina, pelo patologista. A marcação da técnica de imunocitoquímica
será feita com o p16.
Resultados: Dos 20 pacientes incluídos no estudo, até o momento, foram
correlacionados os resultados dos exames de citologia urinária, anatomopatológico e imunocitoquímica. Após análise foi constatada concordância de
25% entre os três métodos diagnósticos. Quando comparados resultados
dos exames de citologia urinária e imunocitoquímica, estes foram concordantes em 60% dos casos. Ao relacionarmos os resultados da imunocitoquímica e citologia com o anatomopatológico foi obtida concordância de
45% e 35%, respectivamente.
Conclusões: Os exames imunocitoquímicas da urina podem ser de grande
utilidade no seguimento de pacientes com neoplasias de urotélio. Entretanto,
o atual tamanho da amostra ainda é uma limitação para determinarmos a real
acurácia e aplicabilidade do método proposto‹
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EXISTE RELAÇÃO ENTRE OS SINTOMAS DE BEXIGA HIPERATIVA E ANSIEDADE?
ALINE TEIXEIRA ALVES*; RAQUEL HENRIQUES JÁCOMO; ALBÊNICA PAULINO
DOS SANTOS BONTEMPO; LAIS RODRIGUES DE CASTRO; LIANA BARBARESCO
GOMIDE; MARGÔ GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, CEILÂNDIA, DF, BRASIL.
Palavras-chave: Ansiedade; bexiga urinária hiperativa; idoso
Resumo:
INTRODUÇÃO: Os idosos estão mais susceptíveis a Síndrome da Bexiga
Hiperativa (SBH), caracterizada por urgência miccional, com ou sem urgeincontinência, noctúria e aumento da frequência urinária. Estudos mostram
que a maior parte das mulheres com incontinência urinária (IU) relatam sintomas de ansiedade e que esta pode ser tanto um fator de risco, quanto uma
consequência da IU. OBJETIVO: Avaliar a relação entre a SBH e ansiedade,
em idosas da Região Administrativa (RA) de Ceilândia – DF. MÉTODOS:
Trata-se de um estudo transversal analítico com idosas da RA de Ceilândia – DF. Foram incluídas na pesquisa mulheres idosas (>60 anos) que não
realizassem tratamento para as queixas de bexiga, nem para a ansiedade.
Foram utilizados dois instrumentos de avaliação: Escala de Ansiedade de
Beck (EAB), que permite verificar o nível de ansiedade. O escore varia de 0 a
63, sendo que (0-7), caracteriza um nível de ansiedade mínimo, (8-15) leve,
(16-25) moderada e (26-63) grave e o Questionário de Avaliação de Bexiga
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ALTERAÇÕES ANATÔMICAS E FUNCIONAIS DO COLO VESICAL EM
BEXIGA DE VÁLVULA

TRATAMENTO DA LITÍASE URETERAL – REALIDADE EM UM HOSPITAL
PÚBLICO DE REFERÊNCIA EM EMERGÊNCIA UROLÓGICA
HMSA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL.
Palavras-chave: Calculo de ureter; ureterorrenoscopia; litiase
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Palavras-chave: Disfunsão do colo vesical; válvula de uretra posterior; doença renal crõnica

Resumo:
Introdução: O cálculo ureteral corresponde a principal causa de cólica nefrética, levando o paciente a procurar atendimento de emergência. Objetivos: Apresentar a casuística de cálculos ureterais submetidos a tratamento
cirúrgico em nossohospital, além de discutir aspectos relativos a abordagem
desta frequente condição em instituições públicas
Métodos: Entre Março de 2012 e Março de 2013, admitimos245 pacientes
com ureterolitíaseem nossa emergência que necessitaram sertratados cirurgicamente através delitotripsiaendoscópica rígida com litotridor balístico,
ureterolitotomia a céu abertoouvídeo-laparoscópica. Os pacientes portadores de cálculos proximais e maiores de 15 mm foram selecionados para realização de procedimento aberto ou laparoscópico. Todos os demais casos
foram submetidos alitotripsia endoscópica rígida
Resultados: Dos 245 cálculos ureterais tratados, 124 (50.6%) se localizavam
à direita, 99 (40.4%) à esquerda e 22 (9%) eram bilaterais. A média de idade
foi de 45.7 anos, variando de 17 a 82 anos, sendo que 138 (56.3%) pacientes
eram homens e 107 (43.7%%) mulheres.Os cálculos se encontravam no ureter proximal em 22% (54), no terço médio 33% (79) e no ureter distal em 45%
(112) dos casos. O tamanho variou de 4-50mm (média: 9.47mm).A taxa livre
de cálculos dos procedimentos endoscópicos foi de aproximadamente 80%,
enquanto quedos laparoscópicos e abertosfoi de 100%. Os pacientes submetidos à abordagem endoscópica receberam alta no 1 dia pós-operatório,
exceto quando alguma condição clínica não permitisse. O tempomédio de
permanência hospitalar pós-operatório da ureterolitotomia aberta foi de 7.5
dias (5 a 14 dias) e da videolaparoscopia de 3.3 dias (3 a 7 dias).
Conclusão:A litotripsiaendoscópia é a opção inicial no tratamento da ureterolitíase na emergência. A vídeo-laparoscopia surge como uma boa alternativa em instituições públicas que possuem poucos recursos tecnológicos
e financeiros, para os cálculos volumosos e proximais,com taxas de resolução semelhantes ao procedimento aberto, porémcom as vantagens da
cirurgia minimamente invasiva.

Resumo:
INTRODUÇÃO: As alterações anátomo-funcionais da bexiga em crianças
com válvula de uretra posterior (VUP) caracterizam a bexiga de válvula e
sugerem obstrução.. Os procedimentos realizados para a resolução da obstrução pós-ressecção da VUP não são satisfatórios uma vez que em 50%
há evolução para doença renal crônica terminal(DRCT). A resolução da obstrução é um fator importante. OBJETIVO: Realizar ressecção do colo vesical
em crianças com risco de evolução para DRCT. PACIENTES E MÉTODOS:
Estudou-se seis crianças, com idade de 5 a 11 anos, sem evolução satisfatória devido ao processo obstrutivo. Todas apresentavam hidronefrose,
sendo bilateral em cinco e unilateral em um que perdeu o rim por refluxo vésico-ureteral. Foi realizada uretrocistografia miccional (UCM) e a urodinâmica (EUD) em todos. A cistoscopia mostrou colo vesical muito elevado e
rígido,sendo que a obstrução ocorria por disfunção do colo vesical,que foi
ressecado. Três meses após repetiu-se a fluxometria. Na histologia controle
utilizou-se segmentos obtidos do colo vesical de dois meninos falecidos de
causa não relacionada ao trato urinário. O material obtido foi corado pela
hematoxilina-eosina e tricrômico de Masson. A quantificação da fibrose intersticial foi realizada por morfometria. A fibrose foi quantificada de acordo
com o seguinte escore: leve, 10-25% da área total do espécime; moderada,
26-50%; grave 51-75% da área e avançada >75%. A análise estatística foi
realizada pelo método de Wilcoxon. RESULTADOS: A UCM mostrou bexiga de esforço e ausência do cone urinário à micção. No EUD observou-se
curva de micção obstrutiva em todas as crianças. A capacidade vesical préoperatória(pré-op) variou entre 96 a 266 ml e pós-operatório(pós-op) entre
193 a 429 ml. A comparação dos fluxos máximos e médios pré e pós op pelo
método de Wilcoxon mostrou p= 0,03 para ambos, sendo significante. A histológia dos fragmentos obtidos mostrou no controle fibrose menor que 10 %
em um e menor que 25% no outro. O material obtido da ressecção do colo
vesical mostrou em dois substituição fibrosa moderada, dois grave e dois
avançada. CONCLUSÃO: Houve desobstrução, esses dados são inéditos e
necessitam de ampliação do número e tempo de seguimento
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