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Editorial 

E impressionante como, em face do desenvolvimento da 

Urologia Brasileira, ainda não tivéssemos, em nossa literatura médica, 

uma Revista de Urologia em que viessem publicados os numerosos 

trabalhos que se vêm fazendo nos diferentes centros 

urológicos do País. 

Os Arquivos Brasileiros de Urologia e a Revista de Urologia, 

editados há anos em São Paulo e Porto Alegre, pelos falecidos 

Professores Luciano Gualberto e Sarmento Barata, tiveram 

duração efêmera, apesar do entusiasmo com que foram recebidos. 

Agora vem a lume o fornal Brasileiro de Urologia, editado 

pela Sociedade Brasileira de Urologia, que, certamente, terá longa 

duração, dado que conta com o apoio da Sociedade Brasileira de 

Urologia com a alta produtividade dos seus mais de 600 associados. 

É, pois, com a maior satisfação que eu apresento esta Revista, 

resultado dos esforços conjugados de Alberto Gentile e Sérgio 

Aguinaga, augurando-lhe o maior sucesso possível, dando o total 

apoio da disciplina de que sou titular na F acuIdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo. 

Esperando o mesmo de todos os urologistas brasileiros. 

J. Bras. Urol. - Vol. 1 N.o 1 - 1975 

Prof. f. G. CAMPOS FREIRE t 
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Flagrantes Históricos da S.B.U. 

De 29-9-26 a 11-5-27 não constam assinaturas de só

cios da S. B . U. no "Livro de presenças", embora o "Livro 

de atas" consigne a" realização de sessões ordinárias nesse 

período. 

A 26 de janeiro de 1927 o Dr. Guerreiro de Faria, que 

posteriormente foi Presidente desta Sociedade e o primeiro 

Catedrático de Urologia na Escola de Medicina e Cirurgia 

do Rio de Janeiro, compareceu pela primeira vez a uma 

das Sessões da S. B. U ., na" oportunidade tecendo consi

derações sobre a "Trypaflavina". 

Na sessão de 9 de fevereiro de 1927 Alfredo Hercula

no, um dos titulares fundadores desta Sociedade, falou 

sobre as "Dilatações congênitas das vias urinárias superiores 

com refluxo vésico-renal bilateral (o que na época já 

preocupava os urologistas) tendo, na oportunidade, feito 

referência ao trabalho de Legueu e Papin, o primeiro a 

focalizar esse assunto, publicado (1914) nos "Archivos Uro

lógicos" . 

Em 23-2-27, Oscar Ferreira Jr., que mais tarde veio 

a conceituar-se como excelente Cardiologista e Chefe de 

Clínica do Serviço de Medicina Interna no Hospital dos 

Servidores do Estado (H.S.E.), apresentou nessa sessão uma 

"Cânula de permanência para meato", de sua autoria. 

Na ata de 6 de abril de 1927 está registrado que o 

Dr. Rolando Monteiro informou à Casa que a Revista "Clí

nica Urológica" (propriedade de Estellita Lins ?) seria 

apresentada pelo Dr. Rodrigues Lima no Congresso de Im

prensa Médica, a realizar-se proximamente em Paris. Aliás, 
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esta é a única oportunidade em que essa publicação espe
cializada é mencionada, dela não existindo nenhum . exem
plar conhecido. 

Na sessão de 11 de maio de 1927, realizou-se, pelo 

voto de seus 31 Titulares presentes, a eleição da 2.a Dire

toria da S. B . U " sagrando-se Presidente o já então eminente 

Prof. Augusto Pa.ulino. Encontravam-se entre os votantes, 

cujos nomes citamos para que recebam as homenagens dos 

pósteros, os Drs. Estelita Lins (que veio a ser o primeiro 

Professor Catedrático de UrolOgia do Brasil, na Faculdade 

Fluminense de Medicina), Guerreiro de Faria, Alvaro Cum

plido de Sant' Anna (durante 35 anos Presidente da Confe

deração Americana de Urologia e 26 desta SOciedade); Ugo 

Pinheiro Guimarães (que ainda muito jovem conquistou 

a Cátedra de Propedêutica Cirúrgica na antigo Faculdade 

Nacional de Medicina); Alfredo Herculano e Jorge Dória 

(Cirurgiões de grande nomeada na época), Rolando Mon

teiro (o criador da Faculdade de Ciências Médica, hoje im

portante Unidade de ensino integrada na Universidade do 

Estado da Guanabara) e Manoel de Abreu, o notável radio

logista e cujo nome o mundo conheceu e admirou. 

Na mesma sessão (11-5-27 ) , U go Pinheiro Guima

rães, após solicitar e obter um voto de agradecimento a 

Estelita Lins por seus esforços à frente desta SOciedade, 

propôs, sendo aprovado por aclamação, fosse "eleito Pre

sidente Honorário, com a condição de poder ser eHectivo 

sempre ou quando a Sociedade o entender", além de 

lhe ser facultado o direito de assumir sua direção na au

sência do titular do cargo. Mas o Mestre Estelita Lins, cuja 

elegância moral era reconhecida, jamais se valeu dessa" li
beral concessão. 

J. Bras. Urol. - Vol. 1 N.o 1 - 1975 



Transplante renal em doença rena I policística 

NELSON QUINTÃO FROES - LUIS ESTEVAM IANHEZ - EMIL SABBAGA -
GILBERTO MENEZES DE GÓES - GERALDO DE CAMPOS FREIRE Jr. - J. G. 

CAMPOS FREIRE 

Do Hospital das CUnicas (Universidade de S. Paulo). 

UNITERMOS: Doença renal policística e trans
plante 

Transplante e policistose renal 

RESUMO 

Em 234 pacientes transplantados nos últimos 
anos, na Unidade de Transplante Renal do Hospi
tal das Clínicas da Faculdade de Medicina da Uni
versidade de São Paulo, dezesseis o foram por 
doença renal policística (6,4%), sendo essa a ter
ceira causa de insuficiência renal crônica. 

Hipertensão arterial, presente na maioria dos 
pacientes, em nenhum caso teve caráter maligno. 

A nefrectomia foi executada na maioria dos 
casos, sendo responsável por morbidade e morta
lidade importantes, o que nos leva a sugerir que 
deva sempre ser feita na fase pré-transplante. 

Dois óbitos decorreram de acidente vascular 
cerebral hemorrágico, sugerindo-se arteriografia 
cerebral no receptor. 

Dez dos 15 pacientes transplantados estão vi
vos e com função renal normal. A presença de poli
cistose hepática e pulmonar não contra-indicou 
o transplante renal. 

INTRODUÇÃO 

A doença renal policística é uma importante 
causa de insuficiência renal crônica. ~ a nefropatia 
que ocupa o terceiro lugar em incidência, sendo a 
responsável por 5,1% de todos os transplantes re
nais realizados até dezembro de 1973 (9). 

J. Bras. Urol. - Vol. 1 N.D 1 - 1975 

Neste trabalho, propusemo-nos a estudar o 
comportamento pré e pós-transplante renal de 16 
pacientes com doença renal policística admitidos na 
Unidade de Transplante Renal do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universi
dade de São Paulo, devido à exigüidade de dados 
de literatura sobre o assunto (4,5). 

CASUISTICA E M:E;TODOS 

Analisamos 16 pacientes portadores de policis
tose renal, dentre 234 renais crônicos em fase final, 
admitidos na Unidade de Transplante Renal entre 
janeiro de 1965 e junho de 1974 e submetidos a 262 
transplantes renais. 

As técnicas cirúrgicas de nefrectomia bilateral 
e transplante, os cuidados pré e pós-operatórios, a 
rotina e os padrões laboratoriáis acham-se publica
dos (1,7). 

RESULTADOS 

A incidência da doença renal policística foi de 
6,4% e 15 dentre os 16 pacientes submeteram-se a 
17 transplantes renais, sendo 2 pacientes transplan
tados duas vezes cada um (vide tabela 1) . 

Tabela 1 - DADOS CLINICOS GERAIS 

N.O PACIENTES 
P AC. TRANSPLANTADOS 
N.o TRANSPLANTES 
P AC. DIALISADOS 
P AC. NÃO DIALISADOS 
IDADE Ml!;DIA 

MASCULINO 
SEXO 

FEMININO 

- 16 
- 15 
- 17 
- 13 
- 2 
- 42,6 ± 5 anos (31-56) 
- 13 

- 3 
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A idade média dos pacientes foi 42,6 ± 5 anos 
UH-56) sendo 13 e 3 dos sexos masculino e feminino 
respectivamente. 

Treze pacientes submeteram-se a métodos dia
líticos pré-transplante - hemo ou diálise peritoneal 
- e dois não o fizeram. 

Na tabela 2 relacionamos os sintomas e sinais 
iniciais mais freqüentes dos pacientes policísticos. 
HEMATÚRIA, AUMENTO DO VOLUME ABDO
MINAL, HIPERTENSÃO ARTERIAL, DOR 
ABDOMINAL E INFECÇÃO URINÁRIA foram 
os mais encontrados. Embora presente na maioria, 
em nenhum paciente a hipertensão teve caráter 
maligno. O tempo transcorrido entre o início dos 
primeiros sintomas da doença e a insuficiência re
nal foi de 9,5 ± 9 anos (2-22). Policistose em 
outros órgãos fez-se presente em 3 pacientes: 2 com 
fígado policístico e 1 com pulmão policístico, cuja 
primeira manifestação, nestes pacientes, foram dois 
pneumotóraces espontâneos. 

Tabela 2 - SINTOMAS E SINAIS MAIS FREQUENTES 

N.O 
PACIENTES E 

% 

HEMATÚRIA - 10 - 62,5% 
AUMENTO VOLUME ABDOMINAL - 10 - 62,5% 
HIPERTENSÃO ARTERIAL - 9 - 56,2% 
DOR ABDOMINAL 8 - 50 % 
INFECÇÃO URINÁRIA 7 - 43,7% 
LITÍASE RENAL 1 - 6,2% 
PNEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO 1 - 6,2% 

Os dados das nefrectomias bilaterais estão re
lacionados na tabela 3. Foram elas realizadas em 
7 pacientes na fase pré, em 6 na pós-transplante e 
não realizadas em 3 pacientes. As vias de acesso fo
ram laparotomia em 9 e lombotomia em 4. No grá
fico I relacionamos as complicações da nefrectomia, 
sendo responsável diretamente por dois óbitos: pan
creatite necro-hemorrágica e abscesso subfrênico. 

Tabela 3 - DADOS DA NEFRECTOMIA BILATERAL 

PRl!;-TRANSPLANTE 
PÓS-TRANSPLANTE 
NÃO REALIZADA 
LAPARATOMIA TRANSVERSA 
SUPRA-UMBILICAL 
LAPARATOMIA LONGITUDINAL 
MEDIANA 
LOMBOTOMIA 

8 

7 
6 
3 

5 

4 
4 

Dentre os 16 pacientes, 15 submeteram-se a 
17 transplantes, cujos doadores foram: cadáver em 
11, vivo aparentado em 4 e vivo não aparentado 
em 2. Um paciente faleceu pré-transplante. 

Relacionamos, na tabela 4, a presença e o 
número de crises de rejeição. Nota-se que a maioria 
dos pacientes teve crise de rejeição. Dos 6 pacien
tes cadáver-receptores que nunca apresentaram 
rejeição, 3 perderam precocemente o enxerto: um 
por trombose de anastomose de artéria renal no pri
meiro dia pós-operatório e os outros dois faleceram 
por acidente vascular cerebral no 12.0 e 42.0 dias 
pós-transplante. 

Tabela 4 - CRISES DE REJEIÇÃO 

6 CADÁVERES 
SEM REJEIÇÃO - 8 PACIENTES ' 

2 APARENTA
DOS 

1 CADÁVER 
APENAS 1 CRISE - 4 PACIENTES 2 APARENTA

DOS 

DUAS OU MAIS 

1 NÃO APA
RENTADO 

4 CADÁVERES 

CRISES - 5 PACIENTES 
1 APARENTA

DO 

Dez pacientes estão vivos e bem, com sobre
vida média de 31,9 meses (2a 55) e boa função 
renal (clearence de creatinina médio de 82,9 mIl 
min ). Cinco pacientes faleceram pós-transplante 
com um tempo médio de sobrevida de 52,8 ± 38,9 
dias (12-117) e 1 faleceu pré-transplante, por pan
creatite necro-hemorrágica pós-nefrectomia bilate
ral. As causas do óbito dos transplantes foram: aci
dente vascular hemorrágico 2 casos, sepsis 2 casos, 
sendo um pós-nefrectomia e o outro por infecção 
por Aspergilus e Pneumocystis carinii. 

DISCUSSÃO 

A doença renal policística é a terceira causa de 
insuficiência renal crônica em pacientes submetidos 
a transplante renal, correspondendo a 5,1% dos 
12. 389 casos analisados pelo "The 11th Report of 
the Human Renal Transplant Registry" até dezem
bro de 1973. (9). 

Na policistose renal, a insuficiência renal surge 
na quarta e quinta décadas (2, 4, 7), fato este 

J. Bras. Urol. - Vol. 1 N.o 1 - 1975 
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observado também em nossa casuística cuja idade 
média dos pacientes foi de 44,6 anos. Como des
crito por Lazarus (4), encontramos também uma 
predominância no sexo masculino, embora Strauss 
(2) não tenha encontrado diferença numérica quan
to ao sexo. 

Os sintomas e sinais iniciais da doença renal 
policística decorrem do aumento da massa renal, 
sangramento urinário, infecção dos cistos e hiper
tensão arterial. Não observamos em nossa casuís
tica, nenhum caso de hipertensão arterial maligna, 
concordando nesse aspecto com a literatura (2, 4, 
8) . Embora seja descrita hematúria acentuada, 
necessitando-se de nefrectomia para controle (4), 
em nenhum dos nossos pacientes ela foi intensa. O 
tempo, entre o início dos primeiros sinais ef ou 
sintomas e a instalação da insuficiência renal avan
çada, foi prolongado, o que está de acordo com 
outros autores (2,5). 

A diálise não trouxe grandes complicações 
para os nossos pacientes; contudo, o grande aumen
to do volume abdominal pode dificultar a diálise 
peritoneal e a heparinização sistêmica predispor à 
hematúria na hemodiálise. 

J. Bras. Urol. - Vol. 1 N.o 1 - 1975 

Dentre os dados laboratoriais, merece desta
que o nível alto do hematócrito para o grau da 
uremia presente nestes pacientes, fato já conhecido 
( 4,8), o qual se explica pelo aumento da massa e 
isquemia renais com conseqüente aumento do es
tímulo renal para produção de eritropoietina (3). 

A presença do fígado policístico, associado à 
policistose renal - 2 pacientes - não trouxe proble
mas nas fases pré e pós-transplante (4, 6, 8). A 
ocorrência de pulmão policístico - presente em 1 
paciente - associado à doença renal policística não 
é citada pelos dois autores (4, 8) que estudam do
ença renal policística e transplante, embora Dal
gaard a cite (2). 

Embora nosso paciente tenha apresentado al
guns episódios de pneumotórax espontâneo pós
transplanté, a evolução foi boa e o paciente está 
bem após 33 meses de transplante. Neste paciente 
fez-se o diagnóstico de policistose renal quando se 
pesquisava a etiologia de dois pneumotóraces espon
tâneos. 

Apesar de outros autores não citarem compli
cações da nefrectomia em policísticos (4, 8) a 
morbilidade e mortalidade decorrentes de tal cirur-
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gia foram significativas. A indicação de nefrectomia 
é discutível. Salvatierra e col. (8) não a realizaram 
e não tiveram complicações com esta conduta, 
contudo Lazarus e col. (4) indicaram-na nos san
gramentos acentuados, infecções urinárias rebeldes 
e aumento excessivo da massa renal. Nossa conduta 
coincide com a dos últimos autores e adotamos 
como critério, para indicar a nefrectomia, dois fato
res: dificuldade técnica para o transplante (os rins 
de um paciente pesaram 12 kg) e problemas ine
rentes à pr6pria patologia: dor e hematúria acen
tuada e infecção rebelde. Somos de opinião que tal 
cirurgia, quando indicada, deva ser realizada na 
fase pré-transplante, já que a morbidade é elevada 
com essa cirurgia. A experiência adquirida no ma
nuseio desses pacientes permite-nos sugerir que a 
melhor via de acesso para a nefrectomia é a lapa
rotomia com incisão transversa. Não tivemos tam
bém problemas com os 3 pacientes não nefrecto
mizados, que pudéssemos atribuir à presença dos 
rins primitivos «in situ". 

Embora a policistose renal seja uma doença de 
caráter genético, podemos encontrar, embora em 
pequeno número, doadores vivos aparentados com 
rins variáveis. Tal fato é também descrito por ou
tros autores (4, 8) . 

A evolução p6s-transplante foi semelhante à 
dos outros nefropatas tra~splantados por outras 
etiologias como também observaram outros autores 
(4, 8); todavia, em nossa casuística, de 234 paci
entes transplantados, 3 faleceram em conseqüência 
de acidente vascular cerebral hemorrágico, dois dos 
quais eram portadores de policistose renal, fato ex
plicável pela freqüente associação desta patologia 
com aneurismas cerebrais (2, 4, 8). Isto nos permite 
especular sobre a eventual necessidade da arterio
grafia cerebral no preparo para o transplante, ba
sicamente quando o paciente for receber rim de 
doador aparentado. 

SUMMARY 

Among the 234 patients that underwent renal 
transplantation at the Renal Transplantation Unit 
University of São Paulo Medicai Center, in the 
last 9 years, 16 had Polikistic Kidney Disease 
( 6,4%), the third cause of chronic uremia. 

Arterial hypertension was present in the ma
jority of the patients and none of them were in a 
malignant phase. 
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Nephrectomy was performed in 81,1% of the 
cases and it was responsible for a important morbi
lity and mortality; we suggest nephrectomy should' 
be done prior to the kidney transplantation. 

Acute cerebral hemorrhage was responsible for 
two deaths; we suggest a cerebral arteriography 
should be done when a related donor is employed. 

Ten among fifteen patients are alive and with 
a good renal function. The finding of hepatic or 
pulmonary cists does not contra-indicate kidney 
transplantation. 
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Nefrectomia parcial - Indicações e resultados 

HODOLPHO F. FORSTER - OTTO HENRIQUE TôRRES CHAVES - LUIS CARLOS 
PINHEIRO BARROS - JOS);; BRITO MATA - PAULO F. ALBUQUERQUE 

Santa Casa da Misericórdia - 14.a Enf. - Urologia - Rio de Janeiro 

A primeira nefrectomia parcial programada foi 
realizada por Czerny em 1887. Durante o período 
de 1870-1900, os estudos experimentais de Tillman, 
Tuffier, Bardenheuer, Paoli e outros, estabeleceram 
a possibilidade de sucesso em empregar nefrectomia 
parcial no tratamento de patologias renais localiza
das. Mas os cirurgiões da época não a usavam com 
freqüência receando complicações, então freqüen
tes, tais como: hemorragia operatória e tardia, fís
tula urinária pós-operatória e os pobres resultados 
nos casos de tuberculose e neoplasia de rim. 

Posteriormente, com melhores indicações e 
melhores técnicas cirúrgicas, houve incremento das 
nefrectomias parciais, e Goldstein e Abshouse, em 
1937, coletaram na literatura 296 casos, tendo in
cluído 6 casos pessoais com resultados bastante ani
madores: desde então, várias publicações têm sido 
feitas. 

Um breve resumo de estudos experimentais é 
apresentado, pois são bastante ilustrativos: 

1. Reparação renal seguindo nefrectomia 
parcial; 

2. Hipertrofia renal seguindo nefrectomia 
parcial: 

3. Função renal seguindo nefrectomia par
cial. 

4. Repercussões gerais seguindo nefrectomia 
parcial: 

5. Quantidade de tecido renal necessário 
para a vida. 

1. REPARAÇÃO RENAL SEGUINDO 
NEFRECTOMIA PARCIAL 

o processo de reparação da linha de sutura 
é mais ou menos localizado e encontramos pou
cos glomérulos e túbulos atrofiados ou degenera-
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dos, bem como túbulos mostrando hialinização e 
capilares na área de reparação (Tuffier, Paoli, 
Carson, Goldstein e outros) . 

2. HIPERTROFIA RENAL SEGUINDO 
NEFRECTOMIA PARCIAL 

A ressecção de pequena porção de um rim, 
isto é, aproximadamente um terço a um sétimo, 
com rim oposto intacto, não é acompanhada por 
hipertrofia compensadora no rim ressecado (Va
lentin, Rosenstein ) , mas sim por discreta atrofia 
(Herbst e Polkey). Quando se remove uma grande 
porção de um rim, isto é, de dois terços a três 
quartos, com o rim oposto intacto, há hipertrofia 
compensadora no rim oposto intacto (Tuffier, Di 
Paoli, Berti e outros). Em compensação a res
secção de um terço ou metade de um rim único é 
acompanhada por hipertrofia compensadora no te
cido remanescente (Tuffier, Paoli, Berti e outros). 

3. FUNÇÃO RENAL SEGUINDO 
NEFRECTOMIA PARCIAL 

Há um decréscimo nas primeiras duas semanas. 
da função renal no rim ressecado, devido a con
gestão e processo de reparação (Herbst, Polkey). 
Esta restaura-se gradualmente a partir da terceira à 
quinta semana, mas nunca atinge a taxa normal 
(Plaggemeyer, Cummings). 

4. REPERCUSSOES GERAIS SEGUINDO 
NEFRECTOMIA PARCIAL 

Animais com mais de 75% do tecido renal total 
ressecado desenvolvem sérios distúrbios da função 
renal e morrem em uremia (Mark, Lundin, Scharf). 
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5. QUANTIDADE DE TECIDO RENAL 
NECESSARIA A VIDA 

Cachorros e gatos requerem 25% de tecido 
renal total. O rato sobrevive com cinco sextos do 
tecido renal total (Tuffier, Paoli, Peters, Bradford, 
Chanutin, Ferris). O coelho necessita mais tecido 
renal que outros animais de laboratório, não sobre
vivendo a uma ressecção de. 60-70% do tecido renal 
(Anderson). A cabra requer 10-15% de tecido renal 
total para a sobrevivência (Allen, Scharf, Lundin). 

INDICAÇOES PARA NEFRECTOMIA PARCIAL 

Cistos solitários, cistos hidáticos, tumores be
nignos localizados, infecções localizadas, hidrone
frose e pionefrose localizada com ou sem cálculo, 
doença policística, abscesso renal localizado, tumor 
em rim único, tumor para-renal, tumor adrenal, tu
berculose, traumatismo renal, infarto renal, fístula 
renal, duplicidade reno-pielo-uretral com suas com
plicações. 

As complicações mais freqüentes resultam da 
falha de métodos de hemostasia e mau fechamento 
do tecido renal, levando a hemorragias e fístulas 
que poderão terminar em nefrectomias secundárias. 

Nos nossos casos, as indicações e os resultados 
foram os apresentados nas tabelas a seguir: 

Tabela 1 - INDICAÇÕES 

CONDIÇÃO PATOLOGICA 

1 - Duplicidade reno-pieluretral com: 

- Implantação anômala 
- Ureterocele 
- Hidronefrose + Pielonefrite 
- Ausência de função 
- Pielonefrite atr6fica 
- Litíase 

2 - Litíase (um em rim em ferradura) 

3 - Cisto renal com carcinoma 

4 - Vaso anômalo com O. U. P. 

5 - Carcinoma renal - Rim único 

6 - Fístula A - V p6s-biopsia renal 

7 - Sem dados 

TOTAL 

12 

N.O 
CASOS 

6 
4 
1 
1 
2 
2 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

32 

Tabela 2 - IDADE, SEXO, LADO, HIPERTENSÃO 

IDADE 

- Até 11 anos 
- Até 18 anos 
- Acima de 18 anos 
- Sem dados 

SEXO 

- Masculino 
- Feminino 

LADO 

- Direito 
- Esquerdo 
- Sem dados 

HIPERTENSÃO 

- Hipertensos 
- Normotensos 
- Sem dados 

Tabela 3 - INFECÇÃO 

PR~-OPERATORIO 

- Com infecção 
- Sem dados 

FOLLOW-UP 

- Com infecção 
- Curados 
- Sem dados 

Tabela 4 - OPERAÇÃO 

OPERAÇÃO 

- Nefrectomia parcial 
- N. P. +. N efrolitotomia 
- N. P. + Pielolitotomia 
- N. P. + Pieloplastia 
- N. P. + Ureterectomia 
- N. P. + Secção istmo rim em ferradura 
- N. P. + Nefrectomia contra-lateral 
- Sem dados 

N.O 
CASOS 

6 
4 

18 
4 

13 
19 

8 
22 

2 

2 
19 
11 

I 
~.o 

. CASOS 

24 
8 

4 
10 
18 

N.O 
CASOS 

15 
3 
3 
2 

11 
1 
1 
1 
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Tabela 5 - ÓBITOS 

CAUSA <JBITO 

- Metástases (dois e três anos) 

- Insuficiência respiratória 

- Broncopneumonia 

TOTAL 

Tabela 6 - FOLLOW·UP 

(11 casos com mais de cinco anos) 

RESULTADO 

- Curados 

- Infectados (um cc,m duas gestações normais) 

TOTAL 

N.O 
CASOS 

2 

1 

4 

N.O 
CASOS 

7 

4 

11 

Nos nossos casos obedecemos a um plano ope
ratório padronizado, com um criterioso estudo pré
operatório que inclui dentre outros exames: pielo
grafia venosa, arteriografia e quando indicado pie
lureterografia retrógrada. No ato operatório, de
vem ser observados estes principais cuidados: via 
de acesso ampla, isolamento e ligadura da artéria 
segmentar, demarcando então o segmento a ser 
ressecado através da linha de isquemia, ou se esta 
estiver ocluída, demarcando o segmento a ser res
secado, injetando índigo-carmim na artéria renal 
principal: evitar ressecção em V que é destrutiva 
de nefrons dos segmentos anteriores e posteriores; 
os cálices cortados devem ser cuidadosamente fe
chados, cuidadosa hemostasia, drenagem peri-renal 
ampla. 
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Pielureterite cística Apresentação de dois casos 

S~RGIO A. AGUINAGA - JOÃO ANTONIO CORREIA 

Serv. Urologia - H. Pedro Ernesto - U. E. G. - Rio de Janeiro 

I - Generalidades sobre a doença. 

A pielureterite cística é uma afecção crolllca 
caracterizada pelo aparecimento de pequenos cistos 
de localização suburotelial. Acomete preferencial
mente o sexo feminino, principalmente na quinta e 
sexta décadas, e pode estender-se por todo o tracto 
urinário, embora sua localização preferencial seja 
o terço superior do ureter e a pelve renal. No que 
concerne à etiologia, parece ser a infecção urinária 
crônica a principal base da doença. Sob a ação do 
agente etiológico específico, as células uroteliais 
basais invadem o corion formando nichos, os quais 
se tornam isolados do ponto de origem. No inte
rior do nicho começa a surgir um líquido trans
lúcido. levemente amarelado, que aumenta pro
gressivamente. Este crescimento vai desenvolver fe
nômenos de compressão e obstrução, advindo daí 
sintomas como dor lombar, hematúria e sinais de 
infecção, comuns a outras enfemidades do aparelho 
urinário. Ocasionalmente podem coexistir hiperten
são arterial e litíase secundária à obstrução. 

O diagnóstico baseia-se na história prévia de 
infecções recidivantes, no achado de piúria e/ou 
hematúria macro ou microscópicas, e na presença 
de falhas de enchimento "em rosário" pielurete
l'ais,à urografia excretora. Havendo exclusão ou má 
função renal, o mesmo aspecto pode ser demons
trado pela pielografia retrógrada. Coexistindo le
sões vesicais, a cistoscopia permite a visualização 
direta dos cistos. O diagnóstico diferencial radioló
gico há que ser feito com ca1culose múltipla radio
transparente, papilomatose renureteral difusa, pie
lureterite enfisematosa, hemangiomas múltiplos e 
bolhas de ar introduzidas durante instrumentação 
urológica. Tratando-se de pielureterite cística, o 
aspecto é absolutamente imutável em chapas _ repe
tidas a intervalos regulares. 
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O tnüamento é orientado conforme a extensão 
da doença, porém, é fundamental o tratamento da 
infecção urinária pré-existente de modo intensivo, 
até completa erradicação. Quando não há ainda 
grandes alterações renureterais, só isto será o bas
tante para estacionar a doença. No mais, a feitura 
de plásticas urinárias ou de ectomias, dependerá do 
estágio alcançado pela doença e das suas repercus
sões sobre a função renal. No que toca à maligni
zação da doença, nada há de definitivo. Final
mente, o tratamento pela rotura mecânica dos cis
tos com instilações de nitrato de prata, não ofe
rece resultados satisfatórios, conforme os relatos pu
blicados. 

II - Apresentação dos casos. 

Caso n.O 1: NGD, 87 anos, viúva, branca, brasileira. 

Sempre assintomática até uma semana an
tes da consulta, quando apresentou hematúria 
indolor. Negava passado de infecção urinária, 
tuberculose e outras doenças. Sem dados fami
liares de interesse. Os exames laboratoriais 
mostravam hematúria, piúria e proteinúria. 
Não havia retenção nitrogenada. Hemograma 
normal. Urina com 150000 cols/ml de coliba
cilos. Cistoscopia normal, vendo-se sangramen
to originário do rim esquerdo. Na urografia, 
havia má função esquerda. Feita a pielografia 
retrógrada, observou-se o aspecto "em rosá
rio", compatível com pielureterite cística, à 
esquerda. Evoluiu fazendo uso de nitrofuran
toína conforme o antibiograma, negativando-se 
as culturas posteriores. Dois anos após a con
sulta inicial permanece assintomática. 
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Caso 1 

Caso n. o 2; MAS 60 anos, solteira, branca, brasileira. 

Várias cistites de repetição com tratamen
tos irregulares e sem exames radiológicos. Vi
nha à consulta com nova recidiva. Não tinha 
antecedentes de infecção tuberculosa. Havia 
proteinúria (+), piúria maciça e o hemo
grama exibia leucocitose. A uréia e a creatinina 
eram normais, o PPD não reator e a cultura de 
urina deu crescimento a proteus vulgaris 
(200000 cols/ ml). A urografia revelou : altera
ções compatíveis com pielureterite cística es
querda. Feita antibioticoterapia pelo antibio
grama, e mantida assintomática, com urina es
téril. U rografía um ano após consulta inicial 
mostrou estacionamento das lesões iniciais e 
função renal preservada. 
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Caso 2 

111 - Discussão. 

Em nenhum dos casos houve sintomatologia 
exuberante. No primeiro, apesar da quase inexisten
te função renal esquerda, adotou-se . a conduta ex
pectante, conservadora, dada a idade da paciente e 
a boa resposta ao tratamento clínico. Ficamos tran
qüilos em assim proceder, pela falta de provas con
vincentes acerca de uma malignização da doença. 

No segundo caso, procuramos e conseguimos 
afastar de imediato a tuberculose. Pela boa função 
renal existente no lado afetado, boa resposta ao 
tratamento e pela responsabilidade demonstrada 
pela paciente no sentido de um rigoroso acompa
nhamento ambulatorial, a conduta conservadora 
também se impôs. Afinal, quem nos garante que 
mais tarde não vá a paciente necessitar do rim por
tador de pielureterite cística, por lesão grave no 
rim que hoje é são? 
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RESUMO 

Faz-se uma revisão da pielureterite cística, 
analisando-se sua ocorrência, etiologia, evolução 
histopatológica, quadro clínico, diagnóstico e tra
tamento. Mostra-se o aspecto radiológico da doença. 
Apresentam-se dois casos próprios e discute-se a 
conduta conservadora adotada. 

SUMMARY 

A bibliographic review of pyeloureteritis cys
tica is made studying its occurrence, etiology, 
histopathologic evolution, clinicaI history, diagnosis 
and treatment. The authors call attention to the 
radiological aspects of the disease. Two cases are 
reported as example to the fact that only medicaI 
treatment and careful follow-up were able to 
control the disease without surgery. 
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Contribuição do mapeamento renal para orientação e 
tratamento do refluxo vésico-renal na criança 

ROBERTO ROCHA BRITO - HAMILTON JOS:.€ BORGES - RONALDO ZULIAN 

Departamento de Urologia do Hospital Vera Cruz - Campinas - SP. 

A finalidade deste trabalho é analisar o valor 
do mapeamento renal (cintilograma renal) na indi
cação e no seguimento do tratamento clínico ou ci
rúrgico do reflexo vésico-renal na criança. 

MATERIAL E METODOS: 

Trinta e nove crianças com refluxo foram ava
liadas nos dois últimos anos por meio domapea
mento renal e dos demais exames rotineiros (labo-

CASOS ILUSTRATIVOS 

Caso I - Sexo feminino, 3 anos de idade. 

FIG. 1 - Cistografia de enchimento: refluxo vésico-renal 
bilateral; 
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rat6rio e raio X). Uma dose proporcional de 203Hg., 
que variou de 20 a 50 mcu. foi usada, tendo o 
exame sido realizado 4 horas ap6s. Não foram reali
zadas bi6psias renais, nem injetado is6topo na be
xiga, procurando detectá-lo na região renal durante 
a micção. 

A idade variou de 1 1/2 a 13 anos, havendo 8 
meninos e 31 meninas. 

Foi geralmente necessária discreta sedação nes
sas crianças. 

FIG. 2 - Urografia excretora: pielonefrite bilateral. 

3 
FIG. 3 - Mapeamento: Atrofia do rim direito com boa 

captação bilateral. 
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Caso 11 - Sexo feminino, 4 anos de idade. 
FIG. 4 - Cistografia miccional: Refluxo vésico-renal à 

esquerda e vésico-ureteral à direita. 
FIG.5 - Urografia: Boa eliminação com pielonefrite 

bilateral. 
FIG. 6 - Mapeamento: Captação normal à direita e atrofia 

do rim esquerdo. 
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Caso 111 - Sexo feminino, 3 anos de idade. 
FIG. 7 - Cistografia: reflexo vésico-renal direito e discreto 

refluxo vésico-ureteral esquerdo. 
FIG. 8 - Urografia: aspecto normal bilateralmente. 

FIG. 9 - Mapeamento: captação normal à direita e menor 
à esquerda com atrofia renal. 
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Caso IV - Sexo feminino, 6 anos de idade. 
FIG. 10 - Cistografia: refluxo vésico-renal esquerdo. 
FIG. 11 - Urografia: aspecto normal bilateralmente. 

FIG. 12 - Mapeamento: acentuada atrofia do 
rim esquerdo. 
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RESULTADOS: 

Foram levadas em consideração as informações 
deduzi?as dos exames radiográficos e as do ma
peamento, tais ccimo a quantidade do parênquima 
captanté, o tamánho e o contorno renal. 

Em 26 casos, foi possível comparação entre os 
dados da urografia excretora e do mapeamento 
renal (tabela acima). Em 11 casos, o mapea
mento somente foi realizado após tratamento clí
nico oucitúrgico; 5 eram normais e 6 alterados, con
cordaúdo cornos achados urográficos. Em 2 casos 
apenas, a cistografia e o mapeamento foram reali
zados para orientação. 

DISCUSSÃO 

A urografia excretora dá-nos grosseiramente a 
excreção e a morfologia renal, ao passo que o ma
peamento renal reflete a quantidade de parênquima 
funcionante. Tais informações são úteis na indica
ção e no controle dos tratamento do refluxo vésico
uretero-renal. Os dados cisto gráficos e endoscó
picos são igualmente importantes no conjunto de 
cada caso bem estudado. 

Em 42,3% dos casos (tabela), a urografia e 
o mapeamento apresentaram-se normais, o trata
mento clínico foi instituído e o cintilo grama renal 
propiciou, portanto, um dado positivo a mais para 
justificar tal conduta. 
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Em 26,9% dos casos, a urografia mostrou alte
rações pielonefríticas e o mapeamento realçou a 
atrofia renal. 

A maior utilidade do mapeamento renal foi, no 
entanto, no grupo de 30,8% (quase 1/3 do total), 
em que mostrou alterações não claramente eviden
ciadas na urografia excretora. Isso é importante 
para decidir a conduta a ser tomada. Em caso em 
que, após o tratamento clínico, a urina permanece 
estéril, a criança não apresenta sintomas, devere
mos aguardar ou corrigir o refluxo? Se o cintilo
grama mostrar redução do parênquima renal, acha
mos que a cirurgia é imperativa, mas se o cintilo
grama permanecer igual, então o tratamento clínico 
se impõe. 

Consideramos agora, por isso, o mapeamento 
renal um importante exame de rotina, nos casos de 
refluxo em crianças. Ele é de fácil realização e 
não depende de qualquer preparo prévio. 

Sua utilidade no seguimento dos casos de re
fluxo se baseia em sua provável maior acuidade em 
detectar a progressão do processo pielonefrítico. 

Para se estabelecerem comparações no mapea
mento é necessário que a mesma técnica seja sem
pre usada. 

CONCLUSOES: 

o mapeamento renal foi de maXlma utilidade 
na indicação e no controle do tratamento em 1/3 
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dos casos de refluxo vésico-renal estudados. Ele 
revelou alterações não evidentes nas urografias, e, 
nestes casos, achamos que a correção cirúrgica se 
impõe. 

Nos demais casos, ele realçou os achados radio
gráficos, confirmando a conduta clínica ou cirúr
gica. 

Tem utilidade não somente na investigação 
diagnóstica, mas também no seguimento de cada 
caso. 

SUMÁRIO: 

Trinta e nove crianças foram estudadas com 
a finalidade de analisar a utilidade do mapeamento 
renal, em casos de refluxo vésico-ureteral. 

Em 1/3 dos casos o mapeamento mostrou alte
rações que não eram evidentes na urografia excre
tora, auxiliando assim a decidir condutas. 

SUMMARY: 

Thirty nine children with vesicoureteral reflux 
were studied by means of the renal scanning in 
order to analize its usefulness. In a third of the ca
ses it showed alterations that were not evident in 
the urography, thus helping to decide the conduct. 
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Lombotomia com descolamento do bordo inferior 
da 12.0 

costela 

AUGUSTO AMJ:tLIO DA MOTTA PACHECO 

São Paulo 

1) C onsiderações gerais 

:e noção fundamental que uma boa exposlçao 
é condição essencial para o tratamento cirúrgico 
da patologia de um órgão. 

Numerosas vias de acesso do rim foram apre
sentados pelos seus autores e as mais aceitas e as 
mais utilizadas estão muito bem descritas nos li
vros de Técnica Cirúrgica, gerais ou especializados, 
no caso em apreço do aparelho urinário. 

Merecem destaque, para estudo de uma ma
neira ampla do tema; os livros de Papin (7) e de 
Paitre, Giraud e Dupret ( 8) e os trabalhos de 
Hughes (4) (5) e (6) e de Bodner e Briskin (1). 

Hughes (4) dispôs de modo esquemático as 
vias de acesso ao rim em três grupos: a) por trás, 
pelo segmento subcostal da parede lombar ou pela 
zona costal da mesma parede, as lombotomias; b) 
pela frente, através da parede abdominal anterior 
ou ânterolateral, transpondo o peritônio (transpe
ritoneal), ou reclinando o peritônio para dentro 
( extraperitoneal); c) de cima, transtorácica ou tó
raco-abdominal, seccionando o diafragma. 

Como regra geral, o cirurgião deve escolher 
uma via de acesso de acordo com o aspecto patoló
gico de cada caso em particular. 

Pela via clássica, a lombotomia, o cirurgião é 
obrigado a atravessar uma parede espessa, consti
tuída de três camadas musculares, de rica irrigação, 
com ampla inervação, havendo na parte superior da 
incisão o rebordo costal corno fator de limitação do 
campo operatório. Deve-se levar em consideração 
ainda a relação entre a pleura e a 12.a costela, que 
a metade do rim esquerdo e o terço superior do rim 
direito estão atrás da pleura e a situação do pedí. 
culo renal, cujas artérias se originam na aorta em 
frente à 2.a vértebra lombar, projetando-se na pa
rede na linha auxiliar média na altura da H.a cos
tela. Também merece destaque a relação de si-
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tuação entre as ll.a e 12.a costelas e o rim, sua 
mobilidade, seu volume e a sede do processo pa
tológico no ureter lombar alto, no bacinete, nos cá
lices, ou em ambos, nos pólos e bordos. 

As lombotomias são incisões que mutilam a 
musculatura, que, contudo, pode ser bem recons
tituída, com bom resultado. Para que o resultado 
da reconstituição da parede muscular seja bom, 
é preciso que a inervação tenha sido respeitada e 
mantida íntegra, pois, do contrário, haverá perda da 
sua tonicidade com bombeamento da cicatriz ope
ratória. 

Dependendo da patologia do órgão a ser tra
tado, além da via de acesso escolhida, deverá ser 
considerada também a sua amplitude, o que é as
sinalado por Papin (7) ao descrever as lomboto
mias de tipos curto e longo. 

Por todos esses motivos, muitos cirurgiões 
advogam que sejam executados, quando possíveis, 
lombotomias econômicas, com incisões curtas, com 
divulsão e afastamento dos planos da parede mus
cular (Surraco) ( 2) acrescentando ressecção par
cial da 12.a costela e até do 12.0 nervo intercostal 
(Ercole) (2). 

A lombotomia precisa ter certa amplitude 
para atingir o pólo superior do rim e o seu 
pedículo. É fator de obstáculo e limitação ao 
acesso à fossa lombar o rebordo costal, onde existe 
uma forte e firme união muscular à 12. a costela, um 
verdadeiro núcleo fibroso em sua extremidade. Por 
tal motivo é indicada a retirada da 12.a costela na 
incisão da lombotomia, com libertação da inserção 
das fibras posteriores do oblíquo externo e das fi
bras superiores do oblíquo interno, permitindo o 
relaxamento do ligamento lombo-costal e mais fácil 
mobilização da parede muscular, com fácil deslo
camento do diafragma e da pleura íntegra para 
cima e frente. Esta lombotomia com ressecção pré
via da 12.a costela foi introduzida por pflaumer 
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( 1929) (4) e acentuado seu valor por Hess (1939) 
(3) e por Colston (1939) (3). Também Hughes 
(1949) (5) considera-a fundamental, acentuando 
que deve ser programada a sua realização, res
secção prévia da 12.a costela, com secção do oblíquo 
externo na direção de suas fibras, com divulsão do 
oblíquo interno e secção da aponevrose do trans
verso. Na eventualidade da 12.a costela ser muito 
curta, o que acontece na proporção de 1 para 6 
em pesquisas anatômica de Minet, é indicada a re
tirada da 11.a costela, uma incisão semelhante à 
de F ey (1926). Nestes dois tipos de 10m botomia, 
Pflaumer ou Fey, embora seja retirada a 12.a cos
tela ou 11.a, a abertura da musculatura não é tão 
extensa, até econômica, segundo o proceder de 
Hughes, ficando respeitada a inervação, o feixe do 
12.° ou 11.° nervo intercostal, que é exposto e liber
tado para evitar a sua inclusão no fechamento pa
rietal. Todas as incisões de lombotomia feitas sobre 
as costelas, ou paralelos a elas, têm a vantagem de 
passar pelos interstícios entre os feixes nervosos, 
que são assim poupados, não aparecendo no campo 
operatório, o que é de grande importância, como 
já assinalamos, para conservação da tonicidade pa
rietal. Nas incisões de lombotomias bem oblíquas, 
verticais ou quase horizontais, estes feixes nervosos 
são nO geral expostos, ficando muitas vezes atraves
sados na ferida operatória, dificultando o ato cirúr
gico e sendo submetidos a traumatismos variáveis. 

b) C onsiderações particulares 

Há alguns anos, fazendo revisão no estudo das 
lombotomias oblíquas em Papin (7) e em Paitre, 
Giraud e Dupret (8), encontramos descrições su
márias das incisões de Czerny e de Mayo Robson. 
As incisões de Czerny têm a obliquidade da 12.a 

costela: uma é prolongamento da própria direção 
da costela; a outra apresenta seu paralelismo a 2 em 
por baixo. Mayo Robson inicia a sua incisão no 
ápice da 12. a costela, paralelamente às fibras do 
grande oblíquo que ele afasta para dissociar os 
músculos subjacentes oblíquo interno e transverso. 

A primeira variedade descrita por Czerny e a 
de Mayo Robson são semelhantes, exceto no modo 
de tratar o oblíquo interno e o transverso, que são 
seccionados ou divulsados. São duas lombotomias 
baixas, ficando a fossa lombar situada no alto, sen
do difícultada a sua penetração pelo rebordo cos
tal, com precário acesso ao pedículo e ao pólo su-
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perior do rim. Contudo, achamos que este tipo de 
incisão descrito por Czerny, por ser econômico, res
·peitar a musculatura e o 12.° nervo intercostal, se
ria adequado para atingir o ureter lombar, órgão 
situado mais abaixo, o que fizemos várias vezes com 
facilidade, para retirada de cálculos. 

Há 6 anos indicamos uma retirada de cálculo 
do bacinete direito (pielolitotomia) em uma pa
ciente com paredes delgadas, com rim ligeiramente 
baixo em relação à 12.a costela, embora não ptosa
do. Resolvemos utilizar o primeiro tipo de lombo
tomia à Czerny, isto é, incisão partindo da extre
midade da 12. a costela e seguindo para frente a 
sua direção. Abordamos facilmente o rim, sem li
bertá-lo ou luxá-Io, reparamos o ureter lombar alto 
e chegamos à face posterior do bacinete onde es
tava o cálculo. Havia certa limitação para o traba
lho, no campo operatório. Neste momento, para 
ampliá-lo, descolamos a tesoura, na extensão de 
3 cm, a extremidade da 12. a costela, dos músculos 
grande oblíquo e pequeno oblíquo, que aí se inse
rem, portanto o núcleo fibroso referido anterior
mente. Com liberação de 3 cm da extremidade da 
costela, seu afastamento para cima, o campo ope
ratório ampliou-se notavelmente, a operação foi 
prosseguida sem dificuldade, incisada a face poste
rior do bacinete e retirado o cálculo, e facilmente 
concluída a sutura da brecha piélica. A parede foi 
reconstituída pela sutura em planos separados da 
aponevrose do transverso, ·do oblíquo interno e do 
oblíquo externo para a frente, e, ao nível da costela, 
pela sutura em um plano de oblíquo interno e ex
terno. 

c) Sistematização da técnica operatória 

Desde então resolvemos programar este tipo 
de lombotomia em outros casos, mas já dentro de 
uma sistematização, que, a seguir, descreveremos. 

Reconhecimento pela palpação digital da 12.a 

costela. Incisão de 6 a 10 cm sobre a 12.a costela, 
conforme o seu comprimento, atravessando pele e 
subscutâneo. Secção das fibras do grande dorsal e 
do pequeilO denteado posterior e inferior atrás, e, 
do oblíquo externo e interno, na frente, descobrindo 
a costela. Secção a tesoura curva, na extremidade li
vre da 12.a costela em seu bordo inferior, bem ra
sante à costela, do núcleo fibroso referido anterior
mente, constituído pelo oblíquo externo e interno. 
Seccionado este núcleo fibroso, em extensão variá-
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vel de 1, 2 e 3 cm, o restante do bordo inferior da 
12. a costela e de sua face interna, na extensão dese
jada, é liberado facilmente a rugina pelo descola
mento das fibras do oblíquo interno e do pequeno 
denteado posterior e inferior, da aponevrose de 
transverso, e, mais para trás, do ligamento lombo
costal de Henle, que aí se inserem. Consegue-se esta 
liberação com um simples deslisamento da rugina 
no bordo inferior e na face interna da 12.a cos
tela, ficando afastado para baixo o feixe vásculo
nervoso, 12.0 intercostal. Continua-se a incisão para 
frente, no próprio rumo da 12.a costela, seccionan
do-se pele, subcutâneo, oblíquo externo na direção 
de suas fibras, oblíquo interno (que pode ser di
vulsado) e aponevrose do transverso, chegando à 
fossa lombar. A extensão do prolongamento para 
frente é variável, no geral, menor do que o propor
cionado pelo descolamento da 12.a costela. Desse 
modo fica facilmente afastado para o alto e para 
frente o rebordo costal, possibilitando u,m bom 
acesso à fossa lombar. A reconstituição se processa 
com facilidade por sutura corrida de aponevrose do 
transverso até a extremidade da 12. a costela, onde 
se coloca a drenagem; sutura em pontos separados 
em um plano sobre a costela do grande dorsal e 
do pequeno dentado posterior e inferior atrás e do 
oblíquo externo e interno na frente; a seguir, para 
frente de extremidade da costela sutura-se com 
pontos separados o oblíquo externo e interno. 

d) Indicações e limitações desta via de acesso. 

Achamos esta lombotomia, assim descrita, van
tajosa pelo fato de ser preservada a 12.a costela, o 
feixe vásculo-nervoso, 12.0 intercostal, limitada a 
abertura da parede muscular, dada pelos músculos 
grande dorsal, oblíquo externo, pequeno denteado 
posterior e inferior, oblíquo interno e aponevrose 
de transverso, fácil e amplo afastamento do rebordo 
costal para cima e frente, possibilitando bom aces
so à fossa lombar, com campo operatório adequado 
para se atingir o pedículo e o pólo superior do 
rim. 

Na eventualidade de dificuldades técnicas oca
sionadas pela própria patologia do rim, sua situa
ção, volume e aderências, o campo operatório po
derá ser imediatamente ampliado, para cima, pela 
ressecção da 12.a costela, e, também para frente, 
alongando a secção dos músculos referidos. 
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Acreditamos, considerando todos os aspectos 
referidos anteriormente, que esta lombotomia com 
deslocamento do bordo inferior da 12.a costela, 
assim descrita, seja adequada para determinados 
tipos de patologia renureteral e de operações, tais 
como cálculo no ureter lombar alto, na junção pie
lureteral e no bacinete, nefroptose, plásticas da jun
ção pielureteral, drenagens por nefrostomias, pie
lostomias e ureterostomia lombar alta, cistos sero
sos, nefrectomias favoráveis em processos inflama
tórios, específicos e não específicos, traumatismos 
renais, e na exploração para o esclarecimento de 
massas renais. 

A cicatriz operatória é curta, excelente pela 
sua firmeza, sem presença de zonas de perturbação 
da sensibilidade ou dolorosas, devido à preservação 
da inervação, sendo também de valor a integridade 
da costela, por evitar formação de exostoses ósseas 
ou periostais, quando ressecilda. 

Havendo necessidade de nova intervenção ope
ratória, como acontece na litíase renureteral reci
divante, o bom estado da parede lombo-ilíaca, con· 
seqüente à incisão econômica e conservadora, com 
boa reconstituição, é elemento de valia para a sua 
execução. 

Nestes 6 anos, já utilizamos este tipo de lom
botomia na maioria dos estados patológicos assina
lados acima, como via de acesso definitiva. Naque
les casos em que foram verificadas dificuldades no 
ato operatório, foi ampliada com resultado, cons
tituindo, por conseguinte, uma via de acesso pre
liminar. 
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Correlação entre os achados do renograma no pré 
e pós-operatório da calculose pielureteral 

JOSll: CURY - ROGll:RIO H. SAYÃO 

Urologistas do Hospital da Polícia Militar - São Paulo 

A urografia excretora tem sido até agora o 
método mais utilizado para o diagnóstico e indi
cação cirúrgica da calculose pielureteral. 

Considera-se, entretanto, que quando repetida 
com freqüência, principalmente no sentido da loca
lização litiásica ou mesmo no controle da função 
pré ou pós-operatória, apresenta os inconvenientes 
da irradiação acentuada · e da falta de maior sensi
bilidade para o diagnóstico da função renal. 

De acordo com os trabalhos de Luke ( 1), 
Kapuscinskí (2), Ballarati (3) e Roncari (4) pro
pusemos-nos ao estudo da curva do renograma ra
dioisótopo no pré e pós-operatório da calculose pie
lureteral. 

MATERIAL 

Estudaram-se 25 pacientes, sendo 24 homens e 
1 mulher com idade média de 40 anos (21 a 60 
anos) . 

O cálculo urinário ocupava as seguintes posi
ções: 5 na pelve, 7 no ureter superior, 5 no ureter 
médio e 8 no ureter inferior. 

Houve 6 casos de eliminação espontânea, 6 
pielolitotomias e 13 ureterolitotomias. 

Todos os renogramas foram feitos no Centro de 
Medicina Nuclear - anexo à F. M. U. S-P., todos 
com o mesmo aparelho e técnica, utilizando-se o 
Hippuran marcado com I 131 na dosagem de acor
do com o peso. Todos os pacientes tinham feito 
uma ou'mais U. G. E. assim como R. U. B. de con
trole. 

Sempre houve intervalo de 48 ou mais horas 
entre a UGE e o Renograma, em vista da possibili
dade do contraste iodado bloqueador parcialmente 
a secreção tubular do Hippuran. 
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RESULTADOS 

Os traçados obtidos são os dá figo 1 sendo a 
curva N ou normal, C com função renal conservada 
e obstrução ureteral, B com queda da função renal 
e obstrução ureteral, A com grave disfunção renal 
e N. F. ou não funcionante. (Tabela I). 

Fig. 1 - Normal = curva normal 
C = f. conservada - obstr. ureter. 
B = f. prejudicada - obstr. ureter. 

A = disfunção grave 
N . F. = não funcionante 

TIPOS DE RENOGRA"A ANTES DA CIRURGIA OU ElI"'NAÇAo EXPONTANEA 

POS I ç~o DO CALCULO 

N. F. 

NORMAL 

TOTAL 20 

Tab. I: Tipos de curva e posição do cálculo 

J. Bras. Urol. - Vol. 1 N.o 1 - 1975 

Marcos




Fig. 2 - Renograma normal após eliminação espontânea do 
cálculo - Mapa Renal comparativo 

l"~~ . 011 

i ". o UI!. 
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Fig. 2' - Eliminação espontânea. Curva evoluiu de C para N 

Nos 6 casos de eliminação espontânea, houve 
sempre concordância na correlação do tipo de curva 
pré e pós-eliminação, sendo 3 do tipo N e 3 tipo C. 
(Figs. 2 e 2'). 

Nos 3 casos com periureterite, 2 eram B no 
pré-operatório (Figs. 3 e 3') . 

~"§,,,,.r; 
/l. CSo-N'~ ~-. 
I?PI,w~ ~ 

Fig. 3 - Periureterite intensa por cálculo "encravado". 
Curvas inalteradas 
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Fig. 3' - Peripielite intensa. Curvas inalteradas 

Dois casos de N. F. passaram para A no pós
operatório e o caso que era A teve sua curva reti
ficada para B após a cirurgia (Fig. 4) . 

::iJ. _ Jl 

~_ --1>- ('l..-.._ 
~<:s.ç .. ~_ 
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Fig. 4 - Cálculo uretral baixo "antigo" com curva N.F. 
Pouca melhora pós-opero 

Dentre as curvas normais, que eram somente 4 
antes da cirurgia, passaram para 13 como resultado 
da retirada dos cálculos (Tabela 11) . 

RENOGRAMA ,vCls A CIRURGIA ou ELIHINAÇ~O EXPONTANEA 

RENOGRAHA 
IN t C I AL 

N. F. 

NORMAL 

TOTAL 

N~ DE 
PAC I ENTES 

lJ 

25 

RENOGRAMA F I NAl 

~ ~ ! f. ~ 

lJ 

lJ 

Tab. li - Correlação dos Renogramas pré-eliminação com 
os Renogramas finais 
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DISCUSSÃO 

O Renograma radioisótopo associado ao RX 
simples do abdome é bastante sensível na demons
tração da função renal e de sua deterioração se 
houver. Repetidas Urografias excretoras, no sen
tido de se controlar a migração calculosa e a fun
ção renal ocasionam transtornos ao paciente tais 
como dietas, laxativos ou enteroclismas, além da 
dose de irradiação a que será submetido. 

Assim por este estudo, pode-se prever que os 
casos catalogados como C ou B, após a cirurgia ten
derão à normalidade ao passo que os casos A ou 
N . F sofrerão pequena ou nenhuma melhoria, ha
vendo tendência à nefrectomia para estas cur
vas. (1) 

SUMARIO 

Os AA. apresentam 25 casos de calculose piélica 
ou ureteral e que foram submetidos ao Renograma 
pré e pós-eliminação espontânea ou cirúrgica do 
cálculo. 

Mostram a eficácia do Renograma associado ao 
RX simples do abdome no controle da função renal 
e migração do cálculo. 
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As curvas catalogadas como C e B tenderão a 
se normalizar pós-eliminação calculosa e os casos 
classificados como A ou N. F não obterão significa
tivas melhoras, tendendo à cirurgia radical. 
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Pielureteroscopia e pielureterofotografia 

OSCAR PEREIRA - PEDRO TERUEL ROMERO - ADOLFO NAZARI - JOS:E; CLÁUDIO 
GRANDE - JOS:E; LUIS SANCHES VAHGAS 

Da Faculdade de Medicina de Marília. 

RESUMO 

Os autores apresentam o pielureteroscópio de 
fibra ótica, idealizado pelo Prof. Hisao Takakasu e 
col., e discorrem sobre a técnica da pielureterosco
pia e da pielureterofotografia. No final, relatam 
suas primeiras aplicações clínicas. 

INTRODUÇÃO 

o pielureteroscópio de fibra ótica, idealizado 
pelo Prof. Takayasu e cols., foi apresentado ao 
mundo urológico no ano de 1970, durante o XV 
Congresso da Sociedade Internacional de U rolo
gia, ocasião em que exibiram as primeiras fotos e o 
primeiro filme do trato urinário superior. 

No ano de 1971 os autores fizeram uma publi
cação a respeito (1) e, a seguir, relataram (2) as 
primeiras aplicações clínicas num total de 24 casos. 
Destes, em 5, não conseguiram cateterizar o óstio 
ureteral cujo calibre era inferior ao do pielburete
roscópio. 

Em 1972, um de nós (Pedro Teruel Romero) 
fez um curso na Universidade de Tóquio (Dep. de 
Urologia a cargo do Prof. Takayasu) tendo tido a 
oportunidade de conhecer detalhes da pielurete
roscopia e da pielureterofotografia e de observar a 
nitidez das imagens cálico-pielureterais. 

No XVI Congresso da Sociedade Internacional 
de Urologia, realizado em julho de 1973, em Ams
terdam, o Prof. Yoshio Aso apresentou novas apli
cações clínicas, com o pielureteroscópio dotado 
de um tubo-guia e de um cistoscópio especial, o 
que tornou mais fácil o seu manejo. 
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PIELURETEROSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA 

O aparelho que usamos na Faculdade de Me
dicina de Marília (fig.l) fabricado pela Olympus, 
possui 750 mm de comprimento por 2,5 mm de diâ
metro. É dotado de um sistema de 10.000 fibras 
óticas, tendo cada uma 9 miera de diâmetro. 
Acompanha-se de um cistoscópio especial, um tubo
guia, 2 cateteres ureterais n.o 7, uma unidade de 
luz fria, com o respectivo condensador, e u'a má
quina fotográfica, munida de adaptador. 

PIELURETEIWSCOPIA E PIELURETEROFO
TOGRAFIA 

A técnica da pielureteroscopia se assemelha à 
de um cateterismo ureteral. 

Através do cistoscópio especial passa-se o tubo
guia e, por dentro deste, um cateter n.o 7, com 
o qual se cateteriza o óstio ureteral e alguns cen
tímetros do ureter. Em seguida introduz-se, pelo 
cateter, 5 ml de soro fisiológico, seguidos de 1m] 
de glicerina. Logo após, retira-se o cateter, colocan
do o pielureteroscópio, suavemente, até a pélvis 
renal, através do tubo-guia. Os modernos tubos
guia permitem que se renove o líquido da pélvis, 
sempre que necessário, por meio de uma abertura 
lateral localizada em sua extremidade externa. 

Examinada a mucosa piélica, penetra-se o apa
relho até a papila do cálice superior. Para o catete
rismo dos demais cálices, gira-se o botão que angula 
a extremidade do aparelho. 

À medida que o trato superior vai sendo exa
minado, batem-se fotos das áreas de maior interesse, 
cujos "slides" poderão ser posteriormente amplia
dos. 
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Figura 

o filme utilizado é de 500 ASA colorido. 
Pode-se adaptar no 'aparelho u'a máquina de 

filmar, para o registro da dinâmica cálico-pielure
teraI. 

APLICAçÕES CLINICAS 

Nossas primeiras aplicações clínicas resumem
se em 3 casos sendo: um de mucosa piélica tendo 
ao fundo uma papila, ambas de especto normal 
( figo 2); um caso de processo inflamatório ines
pecífico a mucosa piélica fortemente hemorrágica 
(fig. 3) e um caso de calculose piélica . 
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SUMMARY 

The authors are convinced the pyeloureteros
cope is an absolute necessary resource for the early 
diagnosis of inflammatory lesions, tumors or lithia
sis, not detected by the many other existing com
mon methods. 
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Trombose de 
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arferla renal pós-trauma 
Apresentação de 3 casos 
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Embora a incidência de traumatismos renais 

tenha aumentado consideravelmente nos últimos 

anos, acompanhando a crescente estatística de aci

dentes, principalmente automobilísticos, a lesão re

nal isquêmica não embólica ainda constitui patolo

gia pouco diagnosticada como se pode verificar na 

literatura ( 3, 7, 9, 12, 17). 

Segundo Prince e Pearlman, até 1969 apenas 

11 casos de trombose de artéria renal pós-trauma 

haviam sido relatados. Von Recklinghausen foi o 
primeiro a descrever tal lesão em achado de ne

crópsia em um paciente que sofrera traumatismo 

renal (7). 

A maioria dos autores que tratou o mesmo as

sunto refere diagnóstico tardio, o que resultou em 

conduta cirurgica radical (nefrectomia). 

A trombose renal diagnosticada é comumente 

unilateral. (1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 17, 20). Steiness e 

Thaysen relatam um caso de acometimento bilateral 

em um paciente acidentado com motocicleta. 

Várias causas podem ser responsabilizadas para 
a trombose renal assim encontrada, embora a maio
ria esteja relacionada a traumatismo em que houve 

estiramento do pedículo. 

Não existe uma sintomatologia padrão para o 

diagnóstico de trombose renal, o que pode difi
cultar sobremaneira uma conduta adequada. Como 

geralmente a trombose vem acompanhada de lesões 
do parênquima renal, a hematúria e dor lombar são 

achados freqüentes; no entanto nos casos de lesão 

isquêmica pura, estes dados podem não estar pre
sentes. Nos casos de trombose bilateral a anúria 
deve ocorrer. 
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Para confirmação diagnóstica, o exame radioló

gico é imprescindível. A urografia excretora re

velará exclusão do rim comprometido; a pielogra

fia ascendente poderá demonstrar integridade das 

vias excretoras quando realizada precocemente, isto 

é, antes que haja contração do parênquima pós-is

quemia. Nestes casos, a aortografia é o exame que 

se faz necessário; por meio deste poder-se-á detectar 

o grau e a distribuição da lesão isquêmica. 

Apresentamos, a seguir, 3 casos de trombose 

da artéria renal, os quais foram atendidos no Ser

viço de Urologia do Hospital das Clínicas da 

F. M. U. S.P. 

CASO 1: 

P. C. C:, 45 anos, branco, masculino. 

Hospitalizado após acidente automobilístico. 

Ao exame revelava sinais de hipovolemia, hematú

ria e abdome agudo. A laparatomia exploradora 

apenas hematoma retroperineal foi encontrado. 

No 4.0 P. O. como a hematúria persistisse, rea

lizou-se uma urografia excretora que revelou fra

tura de apófises transversas e ausência de função 

do rim esquerdo. (fig.1). A pielografiaascendente 

mostrou integridade das vias excretoras neste lado. 

A aortografia mostrou oclusão de artéria renal E 

(fig. 2) e rim direito normal. 

Levado a cirurgia encontrou-se tecido fibroso 

envolvendo o rim E isquêmico (fig 3), assim como 

ausência de pulso da artéria renal. 

Realizou-se nefrectomia. 

29 



Fig. 1 - Urografia - Fraturas de apófises transversas. 
Ausência de função do rim esquerdo. 

Fig. 2 - Aortografia. Oclusão de artéria renal esquerda. 

Fig. 3 - Rim esquerdo isquêmico. 
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Fig. 4 - Aortografia - Oclusão da artéria renal direita. 

CASO 2: 

E. C. F. C., 17 anos, branco, masculino. 

Admitido nO Hospital após acidente de trân
·sito. 

Ao exame revelava contusões generalizadas. 
Hematúria. Ausencia de sinais de hipovolemia. 

A urografia excretora revelou apagamento da 
sombra da pessoa e exclusão renal direita. A aorto
grafia realizada 48 horas após mostrou oclusão da 
artéria renal direita próximo a sua emergência 
(fig. 4). À cirurgia encontrou-se ausência de pul
so da artéria renal direita onde se palpava ' trombo 
em seu interior (fig. 5 ), rim isquêmico com sinais 
de necroses focais. Foi realizada nefrectomia. 

CASO 3: 

M. A. R., 24 anos, branca, feminino. 

Deu entrada no Serviço de Emergência 3 dias 
após acidente automobilístico. Havia sido operada 
2 dias antes em outro hospital; a descrição da lapa
ratomia revelava o encontro de grande hematúria 
retroperitoneal esquerda, ferimento da veia renal e 
ausencia de pulso da artéria renal E. 

A evolução pós-operatório imediata foi satisfa
tória porém com diurese ausente. Como aanúria 
persistisse apesar de medidas clínicas ( reposição vo
lêmíca, diurético etc.) , realizada aortografia trans
femural, encontrou-se artéria renal E ligada (ne-
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Fig. 5 - A e B- Rim isquêmico - Trombos nos vasos 

frectomia) e obstrução da artéria renal D. na sua 
emergência (fig. 6). Reoperada imediatamente (72 
horas após o acidente), encontrou-se rim direito 
isquêmico com áreas de necrose, arteria renal sem 
batimentos com grande trombo no seu interior. 

Fig. 6 - Aortografia - Artéria renal direita não visualizada. 
Artéria renal esquerda ligada - (nefrectomia) 
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Tendo em vista tratar-se de rim único, apesar do 
achado, realizou-se tromboendarterectomia com au
xílio de cateter Fogathy. Após este procedimento o 
pulso reapareceu, o rim aumentou consideravelmen
te e quando realizamos biópsia, havia sangramento 
normal pela incisão. 

A anúria persistiu, tendo a paciente se subme
tido a inúmeras hemodiálises; no 10.0 P. O. diurese 
apareceu (+ 50 ml), e no 14.0 P. O. - 250 ml. 
Trinta dias após a reparação a diu;rese era de 
950 ml, embora com função renal muito defici
ente. Evoluiu com insuficiência renal sendo man
tida com hemodiálises. 

DISCUSSÃO E CONCLUSOES 

Como se pode constatar, a trombose renal é 
entidade extremamente grave, que geralmente ter
mina em nefrectomia, caso não seja restaurada a 
circulação em tempo hábil. 
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Deduz-se daí, que o diagnóstico precoce é 
de importância fundamental, pois dele vão depen
der medidas conservadoras ou radicais para o ór
gão acometido. 

Todo paciente traumatizado com suspeita de 
lesão renal deverá, após terem sido adotadas me
didas prioritárias, ser submetido a exame radioló
gico. A urografia excretora poderá revelar inúmeros 
dados que confirmam lesão renal: extravasa
mentos, alterações morfológicas etc. Nos casos de 
trombose arterial, não haverá excreção do contraste 
no lado comprometido. Nestes casos, a aortografia 
se faz necessária o mais rápido possível, pois uma 
vez constatada obstrução arterial, a indicação ci~ 

rúrgica será imediata para a restauração de fluxo 
arterial, antes que a lesão isquêmica irreversível se 
instale. O tempo útil de que se dispõe é variável e 
depende de inumeras circunstâncias: grau de is
quemia, distribuição da mesma, circulação colate
ral etc. No caso n,o 3 apresentado, a circulação foi 
restabelecida 72 horas após embora lesões com 
aspecto macroscópico de necrose fossem evidentes; 
a medida conservadora ( tromboendarterectomia ) 
foi adotada, tendo-se em vista que se tratava de 
rim único. Ressalte-se que, apesar do tempo decor
rido e das lesões descritas, a diurese se restabeleceu 
14 dias após, embora a função fosse bastante defi
ciente. 

Este caso e os já relatados na literatura mos
tram claramente que a medida conservadora só é 
possível se o diagnóstico e, por conseguinte, a in
tervenção forem precoces. 

SUMÁRIO: 

São apresentados 3 casos de trombose de ar
téria renal pós-traumática. Num destes se tratava 
de trombose bilateral onde conduta conservadora 
( tromboendarterectomia) foi adotada, 72 horas 
após o traumatismo. 

Literatura, diagnóstico e tratamento são bre
vemente discutidos. 
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Operação de T anagho para incontinência 
. ,. 

urinaria 

SAMI ARAP - HOMERO BRUSCHINI 

Da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Epispádias é uma malformação congênita que 
acomete ambos os sexos, predominantemente o 
masculino, numa proporção de 5:1. Sua incidên
cia na população é de 1: 100.000 para o sexo mas
culino e 1:500.000 para o feminino. No homem, 
há 3 formas de epispádias: 

1) Balânica - é a menos comum. A uretra 
exterioriza-se na parte superior da glande. O de
feito não interfere na parte proximal da uretra, não 
havendo incontinência. 

82) Peniana - o meato uretral exterioriza-se 
em frente à sínfise pública. O pênis é pequeno e 
curvo para cima. Incontinência urinária pode ou 
não existir, dependendo do grau de acometimento 
do colo vesical e musculatura uretra!. 

3) Peno-púbica - devido a deficiência da 
musculatura esfincteriana, é sempre acompanhada 
de incontinência. 

Várias técnicas foram usadas para a correção 
da incontinência urinária em epispádias incontinen
tes. Em 1922, H. H. YOUNG, (1) apresentou resul
tado de 2 casos, ambos com sucesso, fazendo exci
são do excesso de parede uretral, moldando a ure
tra. em um calibre menor, e diminuindo o tamanho 
do meato uretral interno. GROSS, (2) em 1952, 
mostrou resultado de correção cirúrgica de 10 ca
sos de epispádias incontinentes, sendo 9 tipo peno
púbicas e 1 de tipo peniana imcompleta. Consistia 
basicamente em plástica de uretra e aproximação 
com pontos de catgut, da musculatura ao redor 
do colo vesical. Em 3 casos obteve insucesso. 
BURKHOLDER (3), em 1965, apresentou resul
tados de 14 casos de epispádias com incontinência, 
operados pela técnica de YOUNG, com 6 bons re
sultados. 
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Em 1964, LEADBETTER (4), apresentou 
nova técnica para correção de incontinência. Con
sistia na tubulização do trígono vesical, que for

maria a uretra posterior, com reimplantação dos 

ureteres. Resultados desta técnica (5) aplicada em 

incontinência secundária· a epispádias, publicados 
pelo próprio autor, 5 anos depois, mostraram em 3 
casos, 1 bom resultado e 2 resultados parciais. 

TANAGHO (6), em 1969, publicou resultado 
de cirurgia experimental aplicada em 9 cães. Con
sistia em tunelizar retalho procedente da parede 
anterior da bexiga, e anastomosá-Io com a uretra. 
Dos 9 cães, 3 morreram de complicações pós-opera
tórias, e os 6 restantes apresentaram incontinência 
completa, após retirada do cateter uretral. Dos 15 
resultados apresentados por T ANAGHO (7) em 
1971, 1 tinha epispádías como causa de incontinên
cia. Era um paciente do sexo masculino, com 6 
anos de idade. No pós-operatório imediato, mostra
va-se incontinente, sendo que a uretrocistografia 
mostrava o retalho tubulizado aberto. Após 6 me
ses, apresentava algum controle esfincteriano e aos 
9 meses, mostrava controle completo. 

CONSIDERAÇOES ANATOMICAS 

Estudos anatômicos e hístológicos da uretra 
( 8), mostram existir 2 camadas musculares, que são 
continuação da musculatura vesical. Uma camada 
interna longitudinal, que é continuação das fibras 
longitudinais internas do detrusor e outra externa, 
constituída por fibras com graus variados de obli
qüidade, continuação das fibras longitudinais ex

ternas do detrusor. As fibras circulares da camada 
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média do detrusor não se estendem à uretra, inter
rompendo-se ao nível do meato interno. Portanto, 
as fibras musculares com ação esfincteriana são 
as que constituem a camada externa, oblíquas, que 
circundam toda a uretra feminina e a porção pros~ 
tática da uretra masculina. Por sua continuidade 
com fibras do detrusor, quando a bexiga se dis
tende, o aumento de tensão é transmitido às fibras 
musculares da uretra, aumentando a pressão de fe
chamento da luz uretral. Não existe esfíncter lo
calizado em um só plano ou nível, mas em um 
segmento de uretra, que corresponde à porção 
membranosa e prostática da uretra masculina e aos 
3/4 posteriores da uretra feminina. A parede ante
rior da bexiga, junto ao meato uretral interno, pos
sui grande quantidade de fibras transversais em 
sua camada média. Logo, um tubo constituído a 
partir desta área, terá fibras circulares abundantes 
e portanto possível ação esfinctérica, consideração 
esta já demonstrada em trabalhos experimentais fei
tos por Lapides (9). Baseia-se neste achado ana
tômico a cirurgia proposta por T ANAGHO. Em ca
sos de epispádias incontinentes, encontramos além 
de atrofia da musculatura do trígono, podendo le
var a refluxo vésico-uretral, um aumento da luz 
uretra I com redundância e flacidez da parede, que 
perderá sua capacidade esfinctérica. 

TÉCNICA CIRÚRGICA 

o paciente foi colocado em decúbito dorsal 
e sua bexiga parcialmente distendida por intermé
dio de sonda uretral. Fez-se incisão mediana irifra
umbilical, sendo o peritônio refletido cranialmente, 
liberando-se a parede anterior da bexiga. O espaço 
retropúbico foi cuidadosamente dissecado, expondo
se junção vésico-uretral e cerca de 2/3 da uretra 
posterior. Após verificação da região correspon
dente ao meato interno, demarcou-se com azul de 
metileno, na parede anterior da bexiga, um retalho 
de base cranial com extremidade ao nível do meato 
interno (fig. 1). O retalho é liberado e tubulizado 
ao redor de uma sonda n. o 8, com pontos separados 
de catgut 3-0 cromado. A incisão feita ao nível do 
meato interno é estendida, seccionando-se comple
tamente o colo vesical. Em regra, faz-se cistostomia. 
Em 1 paciente não foi feita, devido ao pequeno ta
manho vesical. A bexiga é fechada, aproximando-se 
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FIG. 1 

FIG. 2 
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a região que correspondia ao meato à base do reta
lho, a custa de pontos separados de catgut 3-0 cro
mado, totais. O tubo formado com o retalho é 
então anastomosado à uretra, com pontos separados 
de catgut 3-0 cromado. Deixou-se sonda de nelaton 
plástico, na uretra. 

RESULTADOS 

Foram operados pela técnica de T ANAGHO, S 
casos, todos portadores de epispádias incontinellte: 
S. A. R., 5 anos; J. J. S., 9 anos; P. S. S. T., 5 anos. O 
primeiro caso, apresentava-se incontinente após a 
retirada das sondas, mas com micções. Evoluiu com 
contrôle esfincteriano gradativamente melhor. Após 
1 ano e meio, apresentava-se continente por perío
dos de 1 hora, com períodos maiores durante a 
noite. O segundo caso apresentava-se continente 
logo após a retirada das sondas, urinando com bom 
jato. Após 3 meses, permanência continente. No 
terceiro caso, não houve melhora da incontinência 
a curto prazo, apesar de apresentar micções. Por 
ser muito recente, não permite ainda avaliação con
clusiva. 

RESUMO 

Os autores apresentam expenencia da apli
cação da cirurgia de TANAGHO para correção de 
incontinência urinária em epispádias incontinentes. 
A operação consiste no alongamento da uretra pos
terior, às custas de retalho proveniente da parede 
anterior da bexiga. Dos 3 pacientes operados, 2 
apresentam-se com períodos de con'tinência de 1 
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hora e encontra-se incontinente, porém em pós-ope
ratório recente, não permitindo ainda avaliação con
clusiva. 
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Citodiagnóstico dos tumores da bexiga 

RUY PINTO CUNBA - MERCl!:S PONTES CUNHA 

Dep. de Urologia e Anatomia Patológica Universidade Federal Pernambuco -
Recife - Pernambuco. 

INTRODUÇÃO 

o diagnóstico dos tumores do trato urinário 
pela citologia esfoliativa ainda hoje não despertou 
grande interesse entre os urologistas, e, ao que pa
rece, isso se deve ao fato de os mesmos possuirem 
numerosos e precisos métodos de diagnóstico, des
tacando-se entre eles a Radiologia (urografia ex
cretora, pielografia ascendente, arteriografia, ne
frotomografia, cisto grafia, etc.) e a Cistoscopia. 

. Apesar disso, a citologia esfoliativa é um mé
todo complementar de diagnóstico que a despeito 
de suas limitações poderá ser de grande utilidade 
em alguns casos. 

Uma revisão da literatura deixa transparecer 
que o método não conseguiu se firmar porque apre
senta alta incidência de resultados falsos positivos e 
falsos negativos. Os autores apontam como princi
pais causas desses resultados: a dificuldade de en
contrar células atipicas em tumores de baixo grau, 
ou seja , bem diferenciados e não infiltrantes; li
tiase; infecção urinária; urina colhida e deficiente
mente preservada; bexiga irradiada, etc. 

Além disso, afirmam que o citodiagnóstico ofe
rece percentagem muito elevada de falhas de diag
nóstico no que diz respeito dos tumores do parên
quima renal, sendo bem mais positivo quando apli
cado ao diagnóstico dos tumores da pelvis renal, 
ureter e bexiga. 

Diante das controvérsias que o tema envolve, 
resolvemos estudar o assunto e tirar nossas pró
prias conclusões. 

MATERIAL E M!J;TODO 

O nosso material constou do exame citológico 
da urina de 100 (cem) pacientes, sendo colhida de 
cada um uma única amostra de urina. 

36 

Os pacientes selecionados apresentaram hema
túria como principal sintoma urológico, levando-se 
em consideração ser este sintoma o mais freqüente 
e sugestivo de neoplasia do trato urinário. 

A urina era colhida, na maioria das vezes, de 
jato espontâneo. Em muito poucas ocasiões uti· 
lizamos o cateterismo vesical. Também jamais nos 
utilizamos do primeiro jato urinário e a colheita 
era sempre realizada após o paciente haver deam
bulado. 

U ma vez colhido o material era o mesmo en
viado ao Laboratório e submetido a citocentrifu
gação em Citocentrifuga (SHANDON-ELLIOTT) 
com 1.000 rpm durante 10 minutos. Em seguida 
era fixado em álcool a 95% e coroado pelo método 
de Pananicolaou. 

Os resultados eram dados em laudos descriti
vos e classificados em POSITIVO, NEGATIVO ou 
SUSPEITO. 

RESULTADOS E COMENTÁRIOS 

Dos 100 (cem) pacientes examina
dos 53 (53%) eram portadores de neoplasias ma
lignas, sendo 44 tumores de bexiga e 9 tumores de 
rim. Os restantes, ou sejam: 47 casos (47%) pos
suíam patologia urinária não neoplásica. (Tab. I). 

PACIENTES EXAMINADOS 

DIAGNÓSTICO 

Neoplasia maligna 

Patologia urinária não neoplásica 

TOTAL 

CASOS 

53 
47 

100 

% 

53 
47 

100 
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No que concerne à percentagem de acerto da 
citologia em relação ao material examinado, encon
tramos 81% de diagnósticos corretos e 19% de diag
nósticos falsos. (Tab. lI). 

EXAMES CITOLóGICOS 

Corretos 
Falsos 

DIAGN6STICOS 

TOTAL 

CASOS 

81 
19 

100 

% 

81 
19 

100 

Wiggshoff, Cyril C. e Me. Donald, -J ames H. 
( 10) mostram em seus tràbalhos uma percentagem 
de acerto em torno de 79%, desde que dos 153 pa
cientes examinados erraram 33 diagnósticos (21%) 
e Shian-Yin Tsai e cols. (9) referem uma percen
tagem de resultados corretos de 84% com 15% de 
resultados falsos. 

Como se verifica, os nosSOS resultados foram, 
praticamente, idênticos aos dos citados autores. 

A análise dos resultados falsos (19%) revela o 
seguinte: Falsos positivos 2%; Falsos negativos 13% 
e Suspeitos 4%. (Tab. lU). 

RESULTADOS FALSOS 

DIAGN6STICO 

Falsos Positivos 
Suspeitos 

Falsos Negativos 

TOTAL 

CASOS 

2 
4 

]3 

]9 

% 

2 
4 

13 

19 

Obviamente, os nossos dados em relação aos 
resultados falsos foram também equivalentes aos 
dos autores assinalados. 

Os 13% de resultados falsos negativos ocorreram 
em: neoplasias. renais 9 (69%) e neoplasias vesicais 
4 (31%) casos. Não tivemos tumores de pelvis renal 
e ureter. (Tab. IV). 

FALSOS NEGATIVOS 

Rim 
Bexiga 

LOCALIZAÇÃO 

TOTAL 
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CASOS 

9 
4 

13 

% 

69 
31 

100 

Como citamos na introdução do nosso traba
lho, os autores, de um modo geral, são concordes 
em afirmar que o diagnóstico dos tumores renais é 
difícil . 

O nosso material apresentou 2 (dois) resul
tados falsos positivos, sendo um em litiase vesical e 
outro em um paciente que havia sido operado de 
um tumor de bexiga e tinha se submetido a trata
mento complementar com Co60. Entre os resul
tados suspeitos tivemos 4 casos, assim distribuídos: 
2 ,( dois) casos de litiase (um de pelvis renal e ou
tro de bexiga) e 2 casos de infecção urinária (em 
ambos os casos os pacientes apresentavam intensa 
piúria e os esfregaços foram dados como necróticos 
e purulentos). 

A tabela V expressa melhor o que acabamos de 
dizer. 

FALSOS POSITIVOS E SUSPEITOS 

FALSO SUS-
DIAGN6STICO POSI- PEITO TOTAL 

TIVO 

Litiase 1 2 3 
Bexiga Irradiada (Co60) 1 1 
Infecção Urinária 2 2 

TOTAL 2 4 6 

Também nesse particular os autores referem 
entre as principais causas de resultados falsos po
sitivios e suspeitos a litíase, a infecção urinária e as 
bexigas irradiadas. 

CONCLUSOES 

1 - A citologia esfoliativa urinária é de real 
valor no diagnóstico dos tumores de pelvis renal, 
ureter e bexiga, especialmente neste último caso, 
em vista a elevada percentagem de resultados po
sitivos que oferece; 

2 - No que toca aos tumores do parênquima 
renal não oferecem os mesmos resultados, falhando 
na maioria dos casos, desde que os tumores do pa
rênquima renal somente esfoliam sua células para 
dentro das vias excretoras nas fases avançadas da 
doença; 

3 - Nos nossos achados, a litíase, a infecção 
urinária e a bexiga irradiada foram as entidades res-
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ponsáveis pelos resultados falsos positivos e suspei
tos; 

4 - Apesar da utilidade da citologia esfoliativa 
no diagnóstico dos tumores do aparelho urinário, 
especialmente da bexiga, o método não substitui a 
Cistos copia e a Radiologia, que continuam sendo 
os principais meios de diagnósticos nesses casos; 

5 - Uma das grandes indicações da citologia 
esfoliativa oncótica no campo da urologia nos pa
rece ser o seguimento dos pacientes tratados de tu
mores da btlxiga. 

Como era de se esperar, diante- da pequena 
casuística apresentada, o nosso trabalho não trouxe 
nenhuma novidade. Veio, entretanto, confirmar os 
achados da maioria dos autores que se dedicaram 
ao estudo da citologia esfolíativa oncótica urinária. 
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Bexiga desfuncionalizada - Considerações sôbre sua evolução 

SAMI ARAP - EDUARDO G. ABRÁO - FREDERICO A. Q. E SILVA - GILBERTO 
MENEZES GOES 

Do Hospital das Clínicas (Universidade de S. Paulo). 

Um dos problemas que temos enfrentado com 
freqüência, diz respeito às bexigas que, por deri
vação urinária temporária ou definitiva, ficam ex
cluídas do transito urinário. 

Nossas observações foram realizadas na Uni
dade de Urologia pediátrica da Clínica Urológica 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, e referem-se a esses 
tipos d~ bexigas excluídas. 

A análise preliminar que realizamos nos entusi
asmou para apresentar os resultados que orientaram 
novas condutas, mais recentemente. Verificamos a 
presença de dois tipos de complicações principais: 
Diminuição da capacidade vesical e supuração ve
sical. 

Nas bexigas desfuncionalizadas por EXCLU
SÃO TEMPORÁRIA do transito urinário, como por 
exemplo, na ureterostomia cutânea em alça bila
teral, pode ocorrer diminuição da capacidade ve
si cal quando a derivação é empregada por tempo 
superior a três meses. 

Nesse tipo de derivação, como -dissemos em 
outra comunicação, os ótimos resultados obtidos em 
relação à drenagem do trato urinário superior man
têm-se inalterados após os três meses de derivação. 

N as bexigas desfuncionalizadas temporaria
mente, a diminuição da capacidade vesical tem 
como principal conseqüência a dificuldade técnica 
de reconstrução cirúrgica. 

Em 19 derivações temporárias, verificamos di
minuição importante da capacidade vesical em 13 
casos. Entretanto, em todos os casos em que reali
zamos a reconstrução (fechamento) da ureterosto
mia cutânea, houve reexpansão da bexiga, atingin
do a capacidade vesical valores normais. 

Isso ocorreu mesmo nas bexigas excluídas por 
prazos de até 4 anos. 
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Nas bexigas desfuncionalizadas por EXCLU
SÃO DEFINITIVA do transito urinário, como acon
tece nas ureterostomias cutâneas transileais e nas 
transuretero-ureterostomias cutâneas definitivas, 
além da diminuição acentuada da capacidade vesi
cal, pode ocorrer como complicação a piocistite. Não 
temos contudo condições para prever em que casos 
esta complicação pode ocorrer, parecendo haver re
lação com a presença de obstrução infra-vesical e 
talvez com a flora da infecção urinária. 

As bexigas excluídas por derivação urinária 
"definitiva", como por operação de Bricker, podem 
atualmente ser encaradas como recuperáveis, após 
advento do Transplante Renal. 

Um dos nossos casos, menino atualmente com 
13 anos e portador de válvula da uretra posterior, 
foi submetido a uma ureterostomia cutânea trans
ileal, com a qual permaneceu durante 8 anos. Rece
bendo então um transplante renal com doador ca
dáver, o ureter deste rim foi implantado na be
xiga. Esta expandiu-se de 40 mililitros para 300 mi
lilitros de capacidade, em um prazo de 6 meses. 

. Em conclusão portanto, atualmente: 

1. 0) As derivações urinárias temporárias de
vem ser mantidas pelo prazo mínimo necessário. 

2.°) Não existem ainda critérios que nos fa
çam prever os casos que darão supuração vesical, 
porem, parece existir maior incidência desta compli
cação nas bexigas neurogênicas e nas obstruções 
infavesicais. 

3.°) A diminuição da capacidade vesical não 
exclui a possibilidade da reconstrução do trato uri
nário, uma vez que é possível a recuperação da ca
pacidade funcional das mesmas. 
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4.0) Preferimos oferecer condições· de recuperação 
da capacidade' vesical previamente à reconstrução 
cirúrgica (reimplantação ureteral ou plástica anti
influxo) quando esta é necessária. 

RESUMO 

Os autores relatam sumariamente a expenen
cia da Unidade de Urologia Pediátrica da Clínica 
Urológica do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, com 
as bexigas desfuncionalizadas por exclusão tempo
rária ou definitiva do trânsito urinário. 

Os dois tipos de complicações, decorrentes das 
derivações urinárias temporárias e definitivas, fo
ram diminuição da capacidade vesical e a supu
ração vesical. 

Concluem pela recuperação da capacidade ve
sical, através do restabelecimento do trânsito uriná
rio e relacionam a supuração de bexiga com as 
obstruções infravesicais. 
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Correlação entre os achados da clínica e da anatomia 
patológica ~as orquiepididimites 

ROGÉRIO HEGGENDORN SAYÁO - JOSÉ CURY CARNEIRO NETO 

Urologia - Polícia Militar - São Paulo 

A grande incidência das afecções do epidídimo 
no SERVIÇO DE UROLOGIA DA POLíCIA MI
LITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO levou-nos a 
uma atenção maior para o problema, principalmen
te no que tange ao aspecto da etiologia das mes
mas. Confrontando-se com a observação encontrada 
na literatura, verificamos em diferentes trabalhos 
um percentual muito elevado de epididimites idio
páticas. Desta forma, citamos os trabalhos de Gart
man (1956) com 46,3% dos casos sem diagnóstico 
etiológico; o mesmo Gartman em 1961: 54,8% dos 
casos; Mitdemeyer (1966): 61,0%; Furness, Kamat 
e outros (1971): 55,0%; Ross: 95,0%. Vários estudos 
foram realizados pelos diversos autores além dos 
dados laboratoriais rotineiros empregados nas afec
ções urogenitais. Desta forma recorreu-se à obten
ção e análise do material obtido por punção do 
epidídimo, da uretra posterior, assim como a bióp
sia das zonas suspeitas do epidídimo e da próstata. 

Os surtos recorrentes de epididimite não se
cundários à infecção uretral ou prostática induzem
nos com freqüência à formulação de hipótese diag
nóstica de afecção específica urogenital. Dadas as 
dificuldades próprias pertinentes ao diagnóstico de 
uma tuberculose urinária, através da positividade 
do BK na urina, secreção prostática ou esperma, 
freqüentemente o especialista fica sem comprova
ção diagnóstica. O anátomo-patológico, através da 
biópsia do epidídimo, é uma arma a mais para a de
tecção da tbc urogenital. 

MATERIAL E MÉ:TODO DE TRABALHO 

Nosso material é constituido de 19 casos. Tra
ta-se de pacientes que, apresentando quadros de 
orquiepididimite aguda ou surtos recorrentes de 
afecções epididimárias, não evoluíam para uma re
missão total do quadro clínico. Desta forma, per-
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maneciam com espessamentos do epidídimo, no
dulações, hidrocele residual que os faziam retornar 
ao ambulatório ou permanecer em observação mé
dica. Tais pacientes eram internados na enfermaria 
de urologia e submetidos a exames laboratoriais 
rotineiros (urina, pesquisa de BK, testes intradér
micos de Mantoux) e medicados com antiinfla
matórios, antiflogísticos locais, analgésicos e even
tualmente antibióticos. 

Eram excluídos do trabalho os casos de or
quiepididimites: 

1 ) secundárias a infecções uretrais ou 
prostáticas caracterizadas; 

2) pós-cirurgicas (hidrocele, varicocele, 
etc.); 

3) resolução clínica (com o tratamento 
supra citado). 

No quadro 1, apresentamos resumidamente os 
19 casos estudados com relação à idade (faixa etá
ria de 26 a 48 anos); cor (todos brancos com ex
ceção de 1 pardo) e diagnóstico anátomo-patoló
gico. 

Tivemos a incidência de: 

a) 78,8% (15 casos) de epididimite crô
nica inespecífica, com diferentes graus 
de fibrose, destruição tubular e pro
cesso inflamatório. 

b) 15,7% ( 3 casos) tuberculose ul'Oge
nitaI; 

c) 5,5% (1 caso): carcinoma embrionário 
do testículo com infiltração focal do 
epidídimo. 

Os exames laboratoriais em alguns casos (mi
noria) revelaram piúria, em outros não. A maio
ria apresentava positividade ao teste de Mantoux a 
1:1000. Dentre os 3 casos de tuberculose urogeni-
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tal, 2 apresentavam BK positivo na urina, e no ter
ceiro o de n. o 8 o nódulo de epidídimo foi o único 
dado clínico e laboratorial positivo para tuberculose, 
sendo quase um achado de exame físico. O caso 
n.o 16 foi internado com quadro de orquiepididi
mite aguda, cujo BK na urina de 24 horas revelou
se então positivo. Iniciada a terapia específica con
comitantemente com a biópsia do epidídimo (rea
lizada juntamente com a correção da hidrocele) esta 

revelou-se como processo in específico do epidí
dimo. 

Outro caso (o de n.O 18) internou-se referindo 
trauma no testículo D. Na evolução do tratamen
to clínico, achamos por bem proceder à biópsia, 
dado o endurecimento nodular suspeito da cabeça 
do epidídimo interessando também o testículo. O 
anátomo-patológico revelou neoplasia testicular com 
invasão focal do epidídimo. 

QUADRO I 

HOSP. DA POLlCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CLlNICA UROLÓGICA 

19 casos de orquiepididimite 

NOME REG. COR IDADE DIAGNÓSTICO ANÁTOMO-PATOLÓGICO 

1 M.O.N. 25.284 br. 30 ECI 

2 B.A.E. 28.758 br. 26 ECI 

3 O.F.D. 25.772 br. 33 ECI 

4 A.P.S. 37.405 br. 29 ECI 

5 H.H.H. 77.037 br. 33 ECI 

6 M.L.M.A. 37.935 br. 27 ECI 

7 J.B.A. 78.156 br. 26 ECI 

8 P.M.V. 35.207 br. 30 Tbc caseosa produtiva 

9 R.C.S. 29.242 pd. 32 ECI 

10 A.P.S.F. 67.788 br. 39 ECI 

11 W.M.S. 10.804 br. 36 ECI 

12 C.M. 8.975 br. 42 ECI 

13 A.A. 7.266 br. 28 ECI 

14 M.V. 72.997 br. 32 ECI 

15 C.B.O. 77.899 br. 27 ECI 

16 I.M. 62.698 br. 48 ECI tbc urogenital 

17 N.S. 18.487 br. 40 ECl 

18 s.o. 23.282 br. 32 CA.Embrion do Testic. 

19 O.Z. 7.170 br. 35 Tbc caseosa produtiva 

Legendas: ECI: epididimite crônica inespecífica 
RE: registro 
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CONCLUSõES 

o problema da etiologia da epididimite com
timia obscuro. 

O percentual dessas afecções idiopátícas é bas
tante grande para todos os autores que estuda
ram este assunto. 

A exploração cirúrgica acompanhada de bióp
sia, embora não conduza a um esclarecimento com
pleto, pode ser de valia para muitos casos, prin
cipalmente na detecção da tuberculose urogeni
tal ou neoplasias testiculares. 

J. Bras. Uro!. - Vol. 1 N.o 1 - 1975 

A epidimite em sua grande maioria não é cau
sada por bactérias obtidas em culturas da mesma 
forma que por vírus ou infecções do trato urinário. 

Causa inflamação testicular com diminuição 
da espermatogênese (em 71,0% dos casos, segundo 
L. H. Wollín). 
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• , • Fístulas urinarias 

ROMULO MAROCLO 

Urologia da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. BRASlLIA 

A incontinência unnana é uma dolorosa afli
ção do ser humano porque molha, fere, humilha e 
segrega sua infeliz vítima, pagando a mulher o 
maior tributo. 

Fístula é a comunicação anormal e persistente 
de vísceras Ou cavidades com a pele e órgãos vi
zinhos, incluindo o tecido frouxo de enchimento. A 
fístula urinária, a bexiga neurogênica e o tumor 
maligno compõem a tríade cruel, o desafio uroló
gico à 'obtenção de bons resultados terapêuticos. 
Para enfrentar esta patologia iatrogênica, a preven
ção é a primeira providência, por uma boa assis
tência ao parto e pela oferta de condições satisfató
rias para as intervenções cirúrgicas, em especial as 
toco-ginecológicas e no interior do país. 

Nossa exposição se faz pela vivência e maior 
experiência em Brasília, com levantamento de 20 
casos bem documentados, cuja cura cirúrgica tem 
como realce a prática de artifícios de cunho pessoal . 
que julgamos essenciais e relatados na Sistemati
zação de conquta. 

Do ponto de vista prático, podemos classifi-· 
car as fístulas urinárias em: - renais, ureterais, ve
sicais e uretrais, comunicando com o aparelho di
gestivo (intestinos), e aparelho genital feminino, a 
pele e neo-cavidade de vizinhança (fístula céga). 

Nas causas sobressaem as intervenções gineco
obstétricas, morbidade mais significativa com o au
mento crescente das indicações das cesarianas; as 
urológicas (incluindo as manobras endoscópicas); 
as protológicas; os traumatismos no trânsito e no 
trabalho, com fraturas de bacia, roturas de vísceras; 
as perfurações por arma branca e de fogo; as in
fecções com abscessos, diverticulites, BK, associados 
ou não a corpos estranhos endocavitários (cálculos, 
gaze, compressa, instrumentos cirúrgicos e outros 
artefatos); as neoplasias invasivas de vizinhança e 
a necrose tissular pela radioterapia profunda. 
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No diagnóstico: - história minuciosa, com an
tecedentes de cirurgias, traumatismos, manobras 
instrumentais, infecções graves e tumores, tendo 
como sintoma quase patognomônico a incontinência 
urinária permanente, ausente nas fistulas uretro-va
ginais e na útero-vesical ou Sindrome de Youssef: -
hematúria cíclica com os catamênios, daí a ame
norréia aparente, continência urinária com canal 
uterino patente e que deve ser diferenciada da en
demetriose vesical; temos ainda vazamento uriná
rio constante com micções normais nas fistulas ure-

. tero-vaginais que tendem a cura espontânea apa
rente fechamento cicatricial do trajeto e a conse
qüente perda permanente da função renal; nas vé
sico-uterinas ("shunt" inverso da Menúria ou Sin
drome de Youssef) a perda urinária vaginal simula 
de início diagnóstico de fístula vésico-vaginal. No 
exame objetivo, à inspeção: - cicatrizes cirúrgicas 
dq abdome, escape urinário contínuo pela genitalia 
com alterações tróficas vulvo-vaginais; na palpação 
bimanual: - percepção do trajeto, mobilidade ou 
fixação das estruturas; nos exames instrumentais: -
endoscopia permitindo localização, tipo, número, 
relação com o ureter, colo e patologia associada 
como litíase, corpo estranho e ainda o cateterismo 
ureteral; provas tintoriais e exames complementares, 
entre os quais: - urografia excretora, pielografia 
retrógrada, uretro-cistografia, histerossalpingogra
fia e pareceres especializados afins. 

Indicada a cirurgia, cuja primeira tentativa de 
cura é a mais decisiva, pedimos a rotina pré-opera
tória e internamos a paciente para corrigir defici
ências: - anemia, obesidade, diabetes; tratamos a 
infecção urinária, as alterações tróficas da genitalia 
e firmamos os Princípios Gerais de Manuseio: - a) 
- Intervenção três meses após a ocorrência causal, 
quando as lesões estão estabilizadas; b) - Exposi
ção adequada com artifícios de técnica, por via de 
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acesso simples ou combinada; c) - Exposição ade
quada com artifícios de técnica, por via de acessO 
simples ou combinada; c) - Mobilização conveni
ente, sem tensão, dos planos anatômicos desdo
brados, com ressecção da fibrose, avivando ou es
carificando os bordos, tornando-os cruentos; d) -
Sutura correta com material apropriado (fios) e 
cruzamento dos planos coaptados (linhas de 
força) . 

Assim, temos a seguinte Sistematização de con
duta (padrão: - fístula vésico-vaginal) 

1- Via Vaginal 

a - Exposição adequada da fístula por vários 
meios, entre os quais a Op. Schuchardt; . 

b - Microcistostomia transuretral ou perfis
tular passando beniquê Van Buren e di
vulsão vésico-parietal, deixando a foley 10 
dias, quando é trocada por sonda uretral, 
sem balão, fixada no meato e deixada por 
mais 5 a 6 dias; 

c _. Cateterismo uretral via endoscópica ou 
brecha fistular, deixado 7 dias; 

d - Incisão perifistular isolando planos ana
tômicos pela técnica desdobrante; 

e - Chuleio contínuo na mucosa vesical, sub
cuticular, evitando transfixar a luz vesical, 
com categute 4-0 simples, sertix; 

f - Prova vazamento urinário: distensão su
tura com 200mI soro endovesical; 

g - Sutura músculo-vesical ( trígono, detru
sor ), pontos separados categute cromado 
2-0 sertix, cuidado nos ângulos, sentido 
maior eixo da fístula, sepultando .a pri
meira; 

h - Sutura idêntica septo-vaginal (fáscia), 
cruzando-a com a anterior (linha força); 

- Sutura mucosa vaginal a seda, ressecando 
porção redundante (cura cistocele); 
As três últimas suturas podem ser chuleio 
contínuo a mononylon ou mersilene 4-0 
com pontas externas reparadas a botões, 
retiradas em 20 dias, sem tensão e espaço 
morto; 

- Reparo episiotomia, se houver e curativo 
por tampão furacinado frouxo na va
gina; 

k - Dreno laminar (penrose ) uretro-vesical, 
fixado no meato, deixado por seis dias. 

2 - Via Supra-pítbica, a transvesical nas fís
tulas grandes, altas, próximas ureter: 

a - Laparotomia. infra-umbilical, mediana ou 
à Pffannenstiel, por planos; 

b - Exposição parede anterior bexiga, aberta 
transversalmente por divulsão digital; 

c - Inquérito endo-vesical, traçando conduta, 
e seguindo itens c, d, e, f, g e h acima; 

d - Sutura vesical por planos; penrose no 
Retzius; fechamento da parede abdomi
nal; fixação das sondas ureterais e vesi
cais e instituição do 

3 - Pós-operatório: - cooperação da paciente 
perma~cendo sete dias em decúbito ven
tral; sdndas em drenagem contínua sem ir
rigação (leva infecção, distende as sutu
ras e a deisGência) por 15-20 dias; todo 
manuseio da paciente feito por médico 
(prescrições diárias, trato sondas, curati
vos, drenos, vagi-sulfa etc) . 

Casuística 

CASO PRONTUÁRIO 

1 JGS 22a. 001.724 

2 AGPS 34a. 099.900 

3 TSC 23a. 045.079 
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AFECÇÃO 

Dupla fístula útero
vesical (corporal e 
istmica) p6s-cesana
na. 

Fístula vésico-uterina 
p6s-cesariana 

OPERAÇÃO 

C. C. via trans-perito
nial (trans-vesical)
-Apendicectomia e 
Ligadura tubária. 
26.11.65 

C. C. via trans-perito
nial (4.4.68) 

Fístula vésico-uterina C. C. via trans-perito-
p6s-cesariana (cervi- nial e Ligad. Tubá-
cal) ria 966. 

OBSERVAÇÕES 

Sindrome Youssef ou 
Menúria, s/incontin 

"Shunt" útero-vesical. 

Op. c/Dr. Amim. Cura
da "Shunt" vésico
uterino c/incont. urino 
Curada. 

Idem anterior. Curada 
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CASO 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

NFSM 

MRTL 

DPS 

ILG 

MMS 

LFT 

MSCS 

MFG 

TMS 

MLF 

LLST 

VRL 

MRT 

OPC 

ASN 

NPS 

MEO 

45 a. 

52 a. 

26 a. 

46a. 

40a. 

22a. 

23 a. 

37 a. 

39a. 

31 a. 

41 a. 

45a. 

40a. 

29a. 

34 a. 

26 a. 

57 a. 

PRONTUÁRIO 

B-128.120 

B-259.460 

B-122.994 

B-201.575 

B-132.039 

B-140.193 

B-230.296 

178.771 

B-146.508 

B-097.476 

B-160.297 

058.507 

B-265.971 

B-1l1.989 

B-212.692 

B-103.312 

399.899 

AFECÇÁO 

Física vésico-uterina 
p6s-cesariana (na 2a.) 

Fístula vésico-vaginal 
p6s-parto. 

Fístula uretro-cérvico 
(vésico)-vaginal p6s
parto (no lo.). 

Fístula vésico-vaginal 
p6s-histerectomia 

Fístula vésice-utero-va
ginal p6s-parto 

Fístula uretro-vaginal 
p6s-perineoplastia. 

Fístula vésico-vaginal 
p6s-parto 

Fístula vésico-utero
vaginal p6s-parto 

Fístula vésico-vaginal 
p6s-parto. 

Fístula vésico-vaginal 
p6s-cirurgia gineco
logo 

Fístula vésico-vaginal 
pés-perineoplastia 
(corpo-estranho no 
septo). 

Fístula uretero-vaginal 
p6s-histerectomia 

Fístula uretero-vaginal 
p6s-perineoplastia e 
Ligad. tubária via 
vaginal. 

Fístula vésico-uretro
vaginal p6s-parto 
(complexa) 

Fístula vésico-uretro
vaginal complexa 
p6s-parto. 

Fístula vésico-uretro
vaginal complexa 
p6s-parto. 

Fístula vésico-vaginal 
p6s-parto a forceps 
e nati-morto. 

OPERAÇÃO 

Cura espontânea por 
sondagem demora no 
puerpério 

C. C. via vaginal. Mi
cro-cistostomia. CC. 
cistocele gigante 
(18.3.71) 

C. C. vias trans-vesical 
(Pffannenstiel) e va
ginal Reconst. e re
anastomose uretro
vesical. 6. 3 . 69 

C. C. via trans-vesical 
25.2.71 

C. C. via trans-perito
nial cfhisterectomia e 
trans-vesical (1968). 

C. C. via vaginal e 
Micro-cistostomia 
(29.9.70) 

C. C. via trans-vesical 
1970. Curada. 

C. C. via trans-vesical 
e Ligad. t.u bária 
(19.6.73). 

C. C. via trans-vesical 
e Ligad. Tubária 
(5.10.71) 

C. C. via trans-vesical 
27.5.71. 

OBSERVAÇÕES 

1.0 parto cesáreo. Cu
rada. 1973 

Cateterismo ureteral 
tríplice endosc6pico. 
Curada. 

Perda 1/3 prox. uretra. 
Em 1971: 2 a. gesto 
cesariana:-F. vivo. 

Curada. 
Mioma uterino. Nulípa

ra. Curada 
Parto c/Versão e nati

morto. Curada 

Introd. polegar 1/3 prox. 
uretra. Curada Gran
de multi para. 

Permeab. 2 dedos Cu
rada 

Op. c/dr. Fernando Al
meida-Curada 

Op. c/dr. Eudes Andra
de. Curada 

C. C. via trans-vesical Diag. inicial: tumor bio-
15.3.65 psia: gaze transfix. 

Curada. bexiga-vagina 

Uretero-neocistostomia Téc. Payne. Curada 
c/"splint" 25.6.71 

Uretero-neocistostomia Téc. Leadbetter-Polita-
(1973) no-Curada. 

C. C. 3 vezes via abdo- Derivação Neo-Bexiga 
minaI com insucesso. retal Téc. Heitz 

Neo-bexiga retal à Heitz-Boyer (6/71) e Cis
tectomia sub-total (eversão vesical p/fiat.) 

Neo-bexiga retal pela Téc. de Gersuny. 

C. C. via trans-perito
nial (trans-vesical) 
1973 

Curada. 

Grande multípara. An-' 
tes 11 partos nor
mais. 1932 Op. Ceará 
Insucesso. 

Conforme se vê no quadro acima, tivemos cer
ca de 20 casos assim especificados: - uma fístula 
útero-vesical, sem incontinência, a Síndrome de 
Youssef; três fístulas vésico-uterinas com incontinên
cia, todas após cesariana e uma com cura espontâ
nea por sondagem vesical nO puel'pério; dez fístulas 
vésico-vaginais, uma com corpo estranho ( caso 
n.O 14); duas fístulas uretero-vaginais; uma fístula 
uretro (cérVico) vaginais, complexas, que necessita-

ram derivação urinária. A não ser o caso de fís

tula vésico-uterina de cura espontânea e as três de

rivações, todas as fístulas foram curadas pela 

técnica do desdobramento de planos anatômicos, em 

um só tempo cirúrgico e havendo em alguns casos 

uretro-vaginal (caso n. o 9) e três fístulas vésico

operações complementares como IDsterectomia, 

apendicectomia, ligadura tubária. 
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vesical pós-cesariana: - H j8terossalpingografia. 
uterina normal, bem como a permeabilidade das trompas. 
Constatou-se, contudo, que a partir da região próxima ao 
orifício externo do útero há existência de um trajeto fistuloso 
que deu passagem ao contraste para a bexiga, a qual, ao 
final do exame, estava toda opacificada e de características 

normais. 

Caso n. 16 - Fistula uretero-vaginal pós-perineoplastia e 
ligadura tubária via vaginal. Urografía excretora ( infusão 
venosa): - Â direita função renal normal e via excretora. 
À esquerda: retardo de função, com ectasia de cálices, pelve 
e ureter em quase toda sua extensão, com "stop" ao nível 

do segmento pélvico. Bexiga normal. 
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Caso n. 4 - Fístula vésico-uterina pós-cesariana: - Urogra
fia excretora, "spots-filme" vesical: - extravazamento do 
contraste vesical, a partir de seu teto, por um trajeto es
treito, para o interior da cavidade uterina, através a sua 

parede posterior. 

Caso n. 19 - Fístula vésico-vaginal Urografia excretora. 
Função renal normal bilateral. Junção pielo-ureteral direita 
com redução permanente de calibre (vaso, brida?). Dupli
cidade pielo-ureteral D. completa. Extravazamento do con
traste para a vagina, a partir do assoalho vesical, estando a 
bexiga incompletamente cheia (distendida) para seu estudo. 
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RESUMO 

o autor descreve a fístula urinária como um 
grave tipo de incontinência que, como a bexiga neu
rogênica e o tumor maligno, representa um desafio 
urológico, com alta incidência como doença iatro
gênica pós-cirurgias toco-ginecológicas. Relata a 
etiologia, a rotina diagnóstica e o tratamento, fri
zando a conduta que adota, em que se destacam: -
a microcistostomia transuretral ou. perfistular; o 
cateterismo ureteral bilateral; o decúbito ventral 
por uma semana (cooperação da paciente); a não 
irrigação das sondas de demora, sempre em drena
gem contínua; o dreno laminar (penrose) uretro
vesical fixado no meato e os esmerados pós-operató
rios como fatores de segurança para a plena re
cuperação da paciente na mais decisiva tentativa de 
cura: - o primeiro ato operatório. Expõe minu
cioso quadro demonstrativo da casuística, a maior 
experiência nO gênero em Brasília. Relembra os 
diversos tipos de fístulas e as - raras e bizar
ras- vésico-uterinas, sendo uma dupla útero-vesical 
sem incontinência que é a Síndrome de Youssef ou 
Menúria e três vésico-uterinas com incontinência, 
simulando, de início, fístula vésico-vaginal, todas 
após cesarianas, sendo uma com cura espontânea no 
puerpério por sondagem v~sical de demora. Cita 
três casos de fístulas corr.plexas, com perda de es
finter vesical, que necessitaram derivações uriná
ria por neo-bexiga retal. Diz que, com exceção da 
cura espontânea e das derivações, todos os casos 
foram curados por cirurgia direta sobre a fístula 
em um só tempo operatório. 

SUMMARY 

The author describes the urinary fistula as a 
serious type of incontinence which, like the neuro
'genic bladder and the malignant tumor, represents 
an urological challenge with high incidence as 
iatrogenic illness f tom post-obstetric-gynecologic 
surgery. He explains the etiology, the routine of 
diagnosis and the treatment, pointing out the adop
ted procedures, emphasizing the following:-the 
trans-urethral or per-fistular micro-cystostomy; 
the bilateral ureteral catheterism; the ventral de
cubitus for one week (cooperation of the patient); 
the non~irrigation of the indwelling catheter, always 
in continuous drainage; the urethro-vesical penrose-

48 

drain fixed in the meatus, and the dose post-opera
tive care from the surgeon as a decisive factor for 
the patient' s safe recovery during his attempt to 
get well: the primary surgery. Exposes the casu
istic in detail - the largest experience of this kind 
in Brasilia. Recalls the several types of fistulae -
rare and bizarre one, a double uterus-vesical without 
urinary incontinence which is the Youssef's Syndro
me (or Menouria), and three vesical-uterines with 
incontinence, simulating in the beginning a vesical
vaginal fistula, áll post-caesarean-section, and 
one with spontaneous cure during the puerperium 
by indwelling catheter. Presents three cases of 
complex fistulae, with less of vesical sphincter, that 
needed urinary diversion, through rectal neo-blad
der. He says that, with exception of the spontaneous 
cure and the urinary diversion, all other cases 
were cured by direct surgery over the fistula, in 
one straight time of operation .. 
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transuretral da Ressecção 
Análise crítica 

, 
prostata 

em 2893 casos 

RODOLPHO F. FORSTER, PAULO F. ALBUQUERQUE, GERALDO TERRERI, 
REGINALDO FRANCISCO VIEIRA DE PAIVA 

Do Serviço de Urologia - 14.a Enfermaria - Santa Casa da Misericórdia - Rio de Janeiro. 

Tendo-se acumulado no Serviço de Urologia 
da 14.a enfermaria da Santa Casa da Misericórdia 
do Rio de Janeiro, uma certa experiência com as 
várias técnicas de prostatectomias existentes, pare
ceu-nos útil um estudo comparativo da ressecção 
transuretral (R. T. U.), com as enucleações prostá
ticas, suas complicações, morbilidade e resultados. 

2.893 - Prostatectomias transuretrais. 
1.783 - Prostatectomias por enucleações. 

A sintomatologia variou entre: 

Grau 3 de retenção completo e dificuldade ex
terna às micções, Grau 2, com nocturia de 2 vezes 
ou mais, hesitação inicial, diminuição da força e 
calibre do jato urinário e Grau 1 com manifesta· 
ções obstrutivas brandas. 

INTENSIDADE DA SINTOMATOLOGIA 
CLlNICA 

Grau 1 - 36,6% dos casos 
Grau 2 - 17,9% dos casos 
Grau 3 - 51,4% dos casos 

As alterações endoscópicas foram avaliadas de 
acordo com o desenvolvimento alcançado pela pa
tologia obstrutiva da bexiga em: 
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Grau 1 - Ausência de resíduo pós-miccional, 
trabeculação discreta e difusa, au
sência de células sáculas e divertí
culos e normalidade da barra inter
uretera!. 

Grau 2 - Trabeculação mais intensa, células 
sáculas, hipertrofia da barra e resí
duo até 50 ml após micção espontâ
nea. 

Grau 3 - Grande trabeculação, células sá
cuIas e divertículos, hipertrofias 
acentuadas da barra com criação 
de "fundo"vesical profundo e resí
duo pós-miccional acima de 60 ml. 

Intensidade das alterações endosc6picas. 

Grau 1 - 41,9% dos casos 
Grau 2 - 27,7% do casos 
Grau 3 - 35,2% dos casos 

INFECÇÃO URINARIA PM-OPERATÓRIA. 

Foi levado em consideração o tipo de germen 
infectante e a intensidade da piúria. 

Grau 1- em 17% 
Grau 2 - em 14% 
Grau 3 - em 68% 

Presente em 59,7% dos casos 
Ausente em 40,3% dos casos 

RISCO OPERATÓRIO - Baseado na avalia
ção do conjunto das condições circulatórias, respi
ratórias, nutricionais, neurológicas e classificadas 
como: 

BOM - 44,7% dos casos 

REGULAR - 21,7% dos casos 

MAU - 33,4% dos casos 

(50% dos maus riscos eram das categorias IH e 
IV da American Heart Association) . 

Houve uma predominância das más condições 
respiratórias sobre as circulatórias. 
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P êso da Glândula. 
R. T. U. - 35 g média 
Enucleações - 59 g média 
Bacteremia. 
R. T. U. - 29% 
Enucleações - 21% 

Ligada diretamente a manipulação cirúrgica 
com calafrio febre e vaso-constrição periférica pas
sageira sem manifestações de choque ou septice
mia. 

Febre sem Bacteremia. 

R. T. U. - ausente em 18,7% dos casos. 
Média de 2,5 dias com febre. 
Enucleações - Presente em 100% dos casos. 
Média de 4,4 dias com febre. 

Dias Pré-Operat6rios 

R. T. u.. - Média de 1.9 dias 
Enucleações - de 3.2 dias 

Os dias pré-operat6rios foram para preparação 
respimt6ria e circulat6ria. 

O calibre uretral também foi levado em con
sideração, pois 8.9% dos doentes operados apresen
tavam calibre uretral pequeno, - abaixo do nor
mal ou estreitamento verdadeiro, sendo a uretra pre
parada para permitir passagem de calibre alto 
(26 e 28 F.) ou indicando uretrostomia perineal 
como início de tempo operat6rio. 

Dias P6s-0perat6rios 

R. T. U. - Média 4.5 dias 
Enucleações - Média 9.6 dias 

Complicações: 

Epididimite 

R. T. U. - 3,4% 
Enucleações - 1,8% 

Curioso assinàlar que a epididimite deveria ser 
nula nas enucleações porque a vasectomia bilateral 
constitui tempo operat6rio inicial, não sendo feito 
nas ressecções transuretrais que apresentam inci
dência reduzida da epididimite quase igual às enu
cleações. 
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FLEBOTROMBOSE 

R. T. U. - 0,3% 
Enucleações - 0,5% 

Sem diferença marcante apesar de todos os 
maus riscos circulat6rios serem operados pela via 
transuretral. 

HEMORRAGIA 

R. T. U. - 0,8% 
Enucleações - 2,1% 

Hemorragia de vulto a determinar reinterven· 
ção para sustar a perda sanguínea foi observada 
em 0,8% dos doentes prostatectomizados pela via en
doscópica, dos quais um caso no 4.° dias pós-ope
ratório em virtude de crise hipertensiva com he
morragia meningéia e outro ocorrido no 10.° dia pós 
operatório por imprudência por parte do doente que 
se entregou a excessos alcólicos e sexuais. 

Nas enucleações ocorreu em 2.1% dos operados. 

A necrose tubular aguda é complicação espe
rável nos casos de cirurgia endoscópica, podendo 
contudo aparecer nas enucleações da pr6stata por 
choque hemorrágico, septicemias, etc. 

No R. T. U. resulta quase sempre da hem6lise 
determinada pela entrada da água na circulação 
sangüínea. 

Houve 4 casos de necrose tubular aguda re
presentando uma incidência de 17% com 7 óbitos. 

Faz-se mister chamar a atenção que embora 
ainda ocorram casos com essa complicação nos 
dias atuais, a maioria dos doentes observados foi 
durante os anos iniciais com a cirurgia endosc6pica. 

EXTRAVAZAMENTO URINARIO 

Por aberutra acidental da bexiga ou da cápsula 
prostática foi feito em 26 doentes submetidos a 
R.T. U. 

É bem conhecido o fato de que a urina ou 
água de irrigação no retroperitônio, não drena
das, acarretam choque e infecção violenta quando 
não reconhecidos, que levam ao êxito letal. 

Quando reconhecidos e atendidos a tempo o 
extravazamento passa a constituir somente uma 
complicação incômoda. 

Dentre os 26 casos houve 4 6bitos. 
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INCONTINENCIA URINARIA 

Permanentemente pôr lesão esfincteriana foi em 
nossa estatística quase a mesma nas R. T. U. e nas 
enucIeações. 

R. T. U. - 0,8% 

Enucleações - 0,6% 

ESTREITAMENTO URETRAL 

R. T. U. - Uretra - 0,6% - Meato 3,9% 

Enucleações - Uretra - 0,6% - Meato 3,9% 

Enucleações - Uretra 2,1% - Meato - 10,5% 

Os estreitamentos de uretra e meato resultam 
da natureza do tecido do indivíduo operado, son
dagem pré e pós-operatória e técnica cirúrgica. 

Os estreitamentos resultantes do ato cirúrgico 
são resultantes da R. T. U. somente, principalmen
te quando a uretra é pequena, menor que o calibre 
26a28F. 

Deve-se nestes casos proceder-se com freqüên
cia maior à uretrostomia perineal. 

O meato constitui em nossa experiência o 
ponto mais vulnerável e por este motivo cerca de 
40% dos pacientes operados pela via transuretral 
são submetidos a meatomia externa. 

INTENSIDADE DA SINTOMATOLOGIA URI
NARIA NA ALTA HOSPITALAR 

R.T.U. O + 
1+ 
2+ 
3+ 

EnucIeaçães O + 
1+ 
2+ 
3+ 

O tempo médio para desaparecer a sintomato
logia e o doente ficar assintomático em relação às 
micções, foi de 36.6 dias nas R. T. U. 60.6 dias nas 
enucleações. 
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TEMPO PARA CURA DA INFECç.ÃO 
RESIDUAL 

R.T.U. 
Continuam infectados 
Curados 
Média 

Enucleações 
Continuam infectados 
Curados 
Média 

4.2 % 
95.8 % 
89.5 dias 

13.4 % 
86.f? % 

125 dias. 

Na alta hospitalar todos os doentes apresenta
vam um certo grau de infecção que se convencio
nou chamar de infecção residual. A cura dessa in
fecção deve ser o objetivo do "follow-up" em cada 
caso. 

E o tempo médio requerido para erradicar-se 
essa infecção residual é significativo do ponto de 
vista clínico. 

A morbilidade segundo os dados revistos mos
trem-se sem dúvida uniformemente baixa em todas 
as técnicas, assim como a mortalidade aponta tam
bém para um percentual muito baixo. 

ÓBITOS. 

R.T.U. 
Enucleações 

1.4 % 
1.6% 

Este estudo comparativo da RT. U. da prós
tata e das diferentes técnicas de enucleações apon
ta indiscutivelmente para a via transuretral como 
a de menor morbilidade, por isto que, praticamente 
em todos os dados computados, os melhores índices 
encontrados são os dos casos feitos por esta técnica. 

Tanto mais significativo se torna este fato, 
quando é lembrado que, de acordo com as normas 
sugeridas no serviço, os maus riscos operatórios são 
operados eletivamente pela via transuretral. 

Cumpre ressaltar, entretanto, a excelência dos 
índices encontrados nas várias modalidades deenu
cleações comparando-se igualou favoravelmente as 
cifras apresentadas em qualquer dos centros nacio
nais ou estrangeiros, principalmente se atentarmos 
para o fato de que a maioria dos casos desta série 
são doentes de Enfermaria Geral de Serviço de 
Ensino - operados por cerca de duas dezenas de 
cirurgiões diferentes durante seu treinamento es
pecializado . 
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Divertículo da uretra feminina 
Considerações sobre dez casos 

ROBERTO ROCHA BRITO - ALEXANDRO DOTTA - HAMILTON JOS~ BORGES 
RONALD ZULIAN - CRISTIANO A. R. SANTANA 

Departamento de Urologia, Hospital Vera Cruz - Campinas - São Paulo - Brasil. 

INTRODUÇÃO 

A maior atenção prestada pelo urologista ao 
exame da uretra, na mulher, tem crescido consi
deravelmente nos últimos tempos, pois aí é encon
trada boa parte da patologia urinária baixa, na mu
lher. Dentro desta patologia, o diagnóstico dos 
divertículos tem crescido em forma quase geomé
trica, sobretudo devido ao aperfeiçoamento e di
fusão dos métodos diagnósticos, como a panendos
copia e a uretrografia, aliando à importância cada 
vez maior que é dada a essa porção de trato uriná
rio, na mulher. Assim se explica a evolução do 
número de casos diagnosticados desde Hunner, 
em 1938 ("12 a 15 casos em 36 anos de prática 
urológica") até Davis e Cian, em 1956 (diagnos
ticaram 12 casos em 2 meses) e Spraitz e Welch 
(apresentaram 94 casos vistos entre 1956 e 1962). 
Wharton e Kearns referem a presença de litíase, 
única ou múltipla, em 10% dos casos, cifra esta que 
coincide com a da nossa experiência. O achado de 
tumores intradiverticulares é excepcional. 

CONCEITO E ETIOLOGIA: 

Consideramos divertículo uretral como toda 
formação saciforne que se comunica com a uretra. 
Seu conteúdo é, em geral, urina infectada ou cole
ção purulenta. 

Os divertículos são classificados geralmente em 
congênitos e adquiridos. Os congênitos originam-se 
de restos embrionários, como ducto de Gartner, ou 
cistos abertos na uretra. Os divertículos adquiri
dos, que constituem a maior parte, é quase unânime 
a opinião de que se originam de glândulas para
uretrais infectadas, com obstrução de seu dueto 
excretor e conseqüente dilatação. Agiriam, como 
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causas predisponentes, certa debilidade estrutural 
da parede da uretra, estreitamento uretral, cálculos 
encravados na uretra, infecções repetidas. 

Uma segunda classificação, às vezes usada, di
ferencia os divertículos em verdadeiros (apresentam 
todas as camadas da parede uretral) e os falsos 
(não teriam a camada muscular). 

Os divertículos localizam-se, em sua quase to
talidade, nas paredes posterior e laterais da uretra, 
com maior freqüência no 1/3 médio. No 1/3 distaI 
raramente são encontrados. 

Seu tamanho é variável, de 0,3 a 8 cm, e o ori
fício de comunicação com a uretra oscila desde 
punctiforme até com 1 cm de diâmetro. Habitual
mente são únicos, embora se encontrem múltiplos 
sáculos (2 casos em nossa série). 

SINTOMAS E SINAIS. 

A queixa mais freqüente, referida pelas pa
cientes, é a da sintomatologia clássica de cistite crô
nica ou rapidamente recidivante, submetida a vá
rios tratamentos, com alívio temporário e passageiro 
dos sintomas. Peso e dor vaginal são referidos em 
alguns casos, às vezes acompanhados de dispa
reunia. 

A perda de urina após a micção e a descarga 
purulenta pela uretra com alívio da sintomatologia, 
são dois sinais freqüentes, assim como a perda de 
urina ou saída de secreção purulenta durante o 
coito. 

As vezes a própria doente refere sentir alívio 
dos sintomas "quando aperta uma bolinha que no
tou na vagina e drena pus pelo canal da urina", que 
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nada mais é que o esvaziamento do conteúdo diver
ticular infectado. Devem ser lembrados ainda os 
divertículos pequenos ou não infectados, que não 
causam sintomas. 

DIAGNÓSTICO 

o toque vaginal, com a espremedura da uretra, 
vai nos revelar em muitos casos, a presença de mas
sa flutuante na parede anterior da vagina, às ve
zes com saída de pus pelo meato uretral. O exame 
endoscópico é de suma importância no diagnóstico 
com o panendoscópio de Mc Carthy, usando-se 
bainha calibrosa (24 ou 28) e, quando necessário, 
toque vaginal combinado, devendo-se observar todo 
o trajeto uretral, concentrando maior atenção na 
zona compreendida entre "4 e 8 horas", dada a 
maior freqüência de localização das bocas diverti
culares nesta área. Muitas vezes os orifícios não 
são encontrados facilmente, por estarem dissimula
dos em zonas de uretrite granulomatosa ou mesmo 
pólipos uretrais. Nestes casos, o toque vaginal as
sociado é de grande importância, pois poderemos 
ver a saída de pus ou mesmo sangue da região 
suspeita. Quando o orifício é localizado, devere
mos cateterizá-lo com sonda ureteral, para diver
ticulografia. 

A uretrografia deve ser praticada em todos os 
casos com suspeita de divertículo uretral e também 
nos casos diagnosticados pelo exame físico, pois nos 
dará dados importantes como localização, tamanho, 
forma, número· de divertículos. Deve ser feita em 
posição anteroposterior e oblíquas; para nos forne
cer estes dados que terão grande valia na tera
pêutica. 

O diagnóstico diferencial deve ser feito com 
outras entidades patológicas, com abscessos periure
trais, processos inflamatórios de glândulas para
uretrais, tumores sólidos da parede uretrovaginal, 
cistos fechados, prolapso uretral e cistocele. Em 
geral a panendoscopia e a uretrografia permitem, 
com segurança, firmar-se o diagnóstico. 

TRATAMENTO: 

O tratamento conservador está praticamente 
abandonado, salvo em raros casos, devido aos re
sultados falhos que oferece. O tratamento cÍrúr-
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gico é preferível, sendo o de eleição a extirpação 
do divertículo, havendo contudo algumas variações 
que às vezes podem ser usadas, como em certos ca
sos de divertículos pequenos, com orifício de pe
queno diâmetro: a incisão do orifício com faca Col
lin, através do panendoscópio, ou com a alça do 
ressectoscópio, já é suficiente. Foi utilizado com 
êxito em um dos nossos casos. Outra variação é a 
inversão do saco diverticular para a luz uretral, e 
a ressecção endoscópica do fundo sacular. Tem o 
risco. de provocar fístulas ou estreitamento uretral. 

EXTIRPAÇÃO CIRÚRGICA DO DNERTICULO. 

a) VIA URETRAL. Edwards ( citado por 
Y oussef ) propõe a incisão longitudinal dos dois 
terços externos da uretra, a fim de localizar exata
mente o orifício diverticular. A opinião geral é 
de que esta manobra não é necessária. 

b) VIA RETROPÚBICA. Arcadi apresentou, 
em 1961, um caso de extirpação, por via retropú
bica, de divertículo ureteral localizado no terço in
terno da uretra. Pode ser de utilidade nos divertí
cdos localizados na parede anterior da uretra e no 
terço interno, onde a via vaginal pode acarretar 
complicações mais sérias. 

c) VIA V AGIN AL. Deve ser o método de 
eleição, salvo em condições especiais, e a executa
mos da seguinte maneira: paciente em posição gi
necológica; cateterismo vesical, com sonda de Fo
ley, de n.O 16 a 20, balão de 5cm3 (facilita a libe
ração uretral e controle do colo vesical); incisão 
da mucosa vaginal na linha média; dissecção lateral 
das folhas para expor a fáscia uretrovaginal; dis
secção do divertículo, até sua desembocadura na 
uretra. Nos divertículos pequenos é preferível não 
abri-lo para a dissecção, enquanto, nos divertículos 
volumosos, é mais conveniente, às vezes, sua aber
tura para melhor dissecção. Extirpação do diver
tículo, pela secção junto à desembocadura na ure
tra; sutura invaginante da uretra, com catgut cro
mado 3 ou 4 zeros, em 3 planos, cuidando-se de 
não permitir a superposição linear das suturas, o 
que traz maior facilidade para fistulização; por úl
timo, fechamento da mucosa vaginal, que, também 
deve ser feita sem superposição às suturas ante
riores. A sonda uretral permanece por um período 
de 5 a 7 dias. 
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FIG. 1: Ficha 6283: Uretrocistografia de enchimento: 
grande divertículo da uretra. 

FIG . 2 : Ficha 17532: A) Radiografia com a sonda enrolada 
divertículo após cateterísmo com panendoscópio e 

injeção 'de contraste pela sonda. 

B) Cisto grafia com a sonda enrolada no divertículo. 
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FIG. 3: Ficha 18689: Uretrocistografia de enchimento: 2 divertículos na uretra. 

FIG. 4: Ficha 16063: A) Cistografia após urografia: calculose em divertículo uretra!. 

B) Uretrocistografia de enchimento: divertículo calculoso da uretra. 
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QUADRO I - 10 CASOS DE DIVERTtCULO DA URETRA FEMININA, 

CASO SINTOMAS 
PRINCIPAIS 

ACHADO DE 
EXAME 

ACHADO 
RADIOGRÁFICO TRATAMENTO COMPLICAÇÕES RESUL

TADOS 

1 
Ficha 
170 

28 Ardor Micção "hle- Sáculos uretrais com Divertlculo uretra!. Diverticulectomia Curada 
norragia crônica", salda de pus Diverticulografia 
Corrimento vagi-
nal ao coito 

2 
Ficha 
6283 

32 Dor vagioal 
Polaciúria 

Sáculos uretrais com Divertlculo uretral Diverticulectoniia Curada 
salda de pus 

3 
Ficha 
14018 

78 Cistite recidivante Estenose meato ure- Divertlculo amplo DilataçAo meato Curada 
trai 

4 74 Cistite recidivante 
Incontinência de es

forço 

Massa pétrea ao nl- Litlase diverticular Diverticulectomia Curada 
Ficha 
16063 

vel 1/3 inferior da e uretra!. Litotricia 
uretra Diverticulografia 

5 
Ficha 
17532 

55 Cistite + Hematúria· Sáculos uretrais com 
salda de pus 

Diverticulectomia Ligeira incontinência Curada 
esforço temporá-
ria 

6 
Ficha 
17535 

31 Ardor uretral 
Dispareunia 

Báculos uretrai. com Divertlculo 
salda de pus 

Diverticulectoniia Curada 

7 
Ficha 
18689 

32 .Dispareunia SecreçAo purulenta Divertlculo Diverticulectomia FIstula uretro-vagi- Curada 
nal, fechada cirur
gicamente 

8 
Ficha 
19629 

9 
Ficha 
23499 

35 

Perda involuntária uretral 
de urina 

Cistite recidivante Sáculos uretrais 

Cistite recidivante. Vulvovaginlte 
Dispaurenia, Se- Pus uretral 
creçAo vaginal 

Diverticulo 
Diverticulografia 

Diverticulectomia 

RTU oriflcio diver
tlculo 

Flstula uretro-vagi- Curada 
nal, fechada es
pontaneamente 

Curada 

10 48 Cistite recidivante Sáculos uretrais com Diverticulo Diverticulectomia Flstula uretro-vagi- Curada 
nal. Fechada com Ficha 

25281 
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CASUISTICA E M2TODOS 

No período de novembro de 1948 a fevereiro 
de 1973, foram por nós atendidas e operadas dez 
pacientes com divertículo uretra!. (Quadro 1) 

A idade oscilou entre 28 e 78 anos. Não obser
vamos nenhum caso em menina, coincidindo com 
as opiniões de diversos autores de ser extremamente 
rara, na criança, esta entidade patológica. 

FATORES ETIOLÓGICOS. 

Em relação a condições que possam ter ofere
cido algum substrato ao problema da etiologia dos 
divertículos, temos alguns fatos observados: 

a - Uma das pacientes . (caso 1) referia "ble
norragia crônica" há 8 anos constituindo grave 
problema social, dados seus contatos. Foi diagnos
ticado divertículo uretral e o conteúdo purulento re
velou Neisseria. 

b - Sete das pacientes eram multíparas, refe
rindo duas delas partos traumáticos (forceps, dis
tocia) e outras duas apresentaram, ao exame, rotura 
de 3.° grau com cisto, retocele pronunciada. Es-
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cateter permanên-
cia 

tes fatos nos parecem indicar relativa importância 
dos traumas obstétricos no desenvolvimento dos 
divertículos de uretra. 

c - Uma das pacientes (caso 3) apresentava 
acentuada estenose do meato uretral. O tratamento, 
com êxito, consistiu na terapêutica medicamentosa, 
associada à dilatação do me ato . 

SINTOMATOLOGIA. 

Das pacientes, 80% vieram à consulta por in
fecções urinárias, Outros sintomas foram referidos: 
hematúria, dor perineal, dor suprapúbica, dispareu
nia, "desconforto" vaginal, perda involuntária de 
urina, espontaneamente ou durante o coito. 

EXAMES: 

a - Uroginecológicos. Foi sugestivo em 60% 
dos casos. Em um deles (caso 5) foi feito o trata
mento cirúrgico sem se conseguir a localização en
doscópica do óstio diverticular e sem se conseguir 
seu enchimento à retrografia. 

b - Endoscópico. Fói feita a penendoscopia 
em 9 pacientes, conseguindo-se localizar o orifício 
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diverticular em 7 casos, 3 dos quais foram cateteri
zados para diverticulografia. 

c - Radiográfico. A uretrografia foi feita em 
nove pacientes (em uma não se considerou neces
sário) com demonstração diverticular em oito deles. 
Este fato nos parece muito importante e justifica a 
indicação de uretrografia diante da menor suspeita 
clínica de divertículo uretra!. 

TRATAMENTO: 

Foi médico e instrumental em uma paciente 
(caso 3) e operatório nas outras nove (Quadro 
lI) . 

QUADRO II - TRATAMENTO OPERATÚRIO 
DOS DIVERTíCULOS URETRAIS 

DIVERTICULECTOMIA VIA VAGINAL 8 CASOS 

R. T. U. DO óSTlO DIVERTICULAR 1 CASO 

Uma das pacientes (caso 4) tinha cálculo ve
sical ediverticular. Foi feita a litotríçia do primeiro 
e a retirada do segundo juntamente com o diver
tículo. 

COMPLICAÇÕES: 

Tivemos três casos de fístula uretrovaginal. 
Uma foi corrigida cirurgicamente, uma cicatrizou 
com sonda vesical de permanência por 20 dias e 
outra espontaneamente. 

Uma paciente apresentou incontinência de es
forço que foi temporária. 

RESULTADOS: 

Em nossa série de dez casos, conseguimos cura 
de todas as pacientes, o que consideramos como 
excelente resultado. 

CONCLUSÕES: 

"Há provas convincentes de que essas condi
ções são encontradas em proporção direta à avi
dez com que são procuradas" - (Moore). Tendo 
isto em conta, insistimos na necessidade de se esgo-
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tarem os meios diagnósticos diante da possibilidade 
de divertículo uretra!. Assim, toda paciente com cis
tite crônica ou recidivante deve ser examinada mi
nuciosamente, a fim de se detectar divertículo ure
traI, tanto do ponto de vista físico (toque vaginal 
com espremedura digital de toda a uretra), como 
endoscópico (uretroscopia), e radiográfico (uretro
grafia) . 

SUMMARY 

The authors present 10 cases of female ure
thral diverticuli, stressing the need of searching 
this condition in every female complaining of recur
ring cystitis or chronic urethritis. The digital expres
sion of the urethra, the panéndoscopy and the 
urethrography discloses the majority of the cases. 

Trans-vaginal diverticulectomy is the treatment 
of choice, the other methods being reserved to some 
special cases. 
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