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editorial 

CINQUENTENÃRIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA. 

Obediente às ordens do Prof. Thirso Monteiro, 
digno Presidente da SBU, para trazer o meu de
poimento sobre a fundação da Sociedade há cinqüen
ta anos, cumpro a missão prazerosamente. De 
início, registramos a satisfação de participar desta 
reunião festiva que consagra o acerto com que se 
houve Estelita Lins ao fundar. nos idos de maio de 
1926, esta Sociedade que se mostra tão pujante e 
vitoriosa no desenrolar dessa meia centúria de anos. 

A fase heróica inicial, tão cheia de dificuldades, é 
fartamente compensada pela atual em que se mostra 
das mais eficientes associações, prestigiada pelo valor 
de seus sócios aqui reunidos em tão grande número. 
Desde a data de fundação até a do seu falecimento, 
Estelita Lins foi a figura primaz desta casa: nós 
outros, desde os mais antigos até os que se lhe se
guiram não passamos de colaboradores de sua obra, 
de sua tenacidade, de sua abnegação, tudo posto a 
serviço da Urologia. 

Fundou a Sociedade e criou a Cadeira de 
Urologia, sendo o seu primeiro catedrático. Pioneiro 
autêntico, tudo sacrificou por seu ideal. Incompreen
dido e mesmo hostilizado pelos mandões, não es
morecia, empolgava-nos na luta. Fomos dos primeiros e 
atualmente somos o derradeiro do grupo. 

Sobra-nos matéria para o depoimento solicitado e 
que iniciamos. 

Professor ex-cátedra, mantinha cursos livres de 
Urologia, quando esta era ancila pobre da Cirurgia, 
na Cruz Vermelha, enquanto iá permaneceu, até ser 
dela destituido pelos revolucionários de 1930, que 
não o perdoaram por ter dado asilo hospitalar a 
Viriato Correia, o escritor seu amigo e inimigo ra
diofônico da revolução. 

Estávamos entre os chefes de serviço (o nosso era 
o de cirurgia) que da Instituição se demitiram em so
lidariedade com ele. Perdido o serviço local, para con
tinuar a ensinar, acom9da-se na Policlínica do Rio de 
Janeiro em horário noturno; os doentes escasseavam, 
procurava-os entre os que esmolavam na calçada da 
Avenida e a entrada da Policlínica. Vários episódios 
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jocosos disso decorreram, e assim um deles, um pobre, 
solicitava esmola. Estelita ofereceu-lhe uma muito 
grande, desde que ele se deixasse examinar. Quando 
colocado na mesa, já sob protesto, e feito inesperado 
toque retal para o exame prostático, o mendigo, pro
movido a doente, protesta com um retumbante pala
vrão, que é silenciado com o óbulo de cinco mil réis. 
Mas o mais jocoso, presenciamos na noite seguinte, 
com a repetida caçada de doente para a aula. Eis que 
aparece um esmoler, pedindo um mil réis. Estelita 
ofereceu-lhe cinco mil réis, o pedinte dá um pulo para 
trás e foge, de longe envia-nos uma monumental 
"musa paradisiaca": era o doente do toque prostático 
da aula anterior. Esse exemplo mostra a luta ho
mérica do fundador da Sociedade para levar avante o 
seu ideal de criar o seu exército de urologistas. No
meado Professor de Faculdade Fluminense, repôs o 
curso no seu meio natural. 

Em seguida, em todas as Faculdades do país, 
criam-se as cadeiras de Urologia e seus professores 
por transferência ou concurso são nomeados. 

Era a vitória da pertinácia de Estelita, fundando 
esta Sociedade e depois motivando a criação do ensino 
oficial da Urologia. 

151 

Com o núcleo de seus colaboradores da Socie
dade lança-se à organização dos Congressos, pri
meiro nacionais, em seguida Pan-Americanos. 

Na visita que os eminentes urologistas estran
geiros faziam ao país, a sua recepção na Sociedade 
Brasileira de Urologia constituia o ponto alto dos 
programas. É assim que tivemos a ventura de como 
Presidente da nossa Sociedade recepcionar o Prof. J. 
Marion, numa sessão por demais concorrida, com a 
presença de quase uma centena de colegas, entre 
todos os especialistas e cirurgiões eminentes da nossa 
capital. 

Fosse outro e Estelita Lins ter-se-ià perpetuado 
na Presidência de nossa Casa: não quis, ocupou-a 
duas vezes, a primeira na sua hse inicial, mesmo as
sim porque não a aceitou o Prof. Brandão Filho. 
Colocava a sociedade acima de tudo, não tinha 



EDITORIAL 

pretensões pessoais que se sobrepujassem aos interes
ses da associação a que totalmente se dedicou. 

De lhaneza no trato, era verdadeiro "galan
tuomo" medieval ao terçar com os colegas e com as 
damas também. 

Morreu em holocausto à pátria e à sua querida 
Urologia. Explicamos: como voluntário, participa do 
Corpo de Saúde do exército brasileiro nos campos da 
Itália; em pleno inverno, atinge-o a pneumonia; de 
volta ao Brasil, desenvolve um processo pulmonar an
tigo, acompanhado de um estado abdominal-lombar 
que ele atribui a um antigo volumoso cálculo cora
liforme quejá lhe havia silenciado um dos rins. O caso 
evolui, o diagnóstiCo tumultua-se, ele insistindo em 
responsabilizar a litiase; quando é operado, a la
paratomia revela a peritonite supurada e a rotura de 
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uma ulceração ileo-cecal. 
Era tarde, e faleceu na mesa operatória. Suas 

exéquias foram militares, teve as honras de sua paten
te e de participante da 2a. guerra mundial. 

Assim desapareceu aquele a quem tanto ad
m1ramos e estamos certos de que hoje, nos páramos em 
que sobrevive, ele nos observa e diz muito obrigado a 
vocês todos que deram uma sobrevivência tão gloriosa 
à nossa SOCIEDADE BRASILEIRA DE URO
LOGIA. Nada mais precisamos dizer. 

ROLANDO MONTEIRO 

Recomposição do discurso pronunciado na noite 
de 13 de maio de 1976. 
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frequência de infecção urinária e uretral 
em cães de experimentação 

MAURICIO BARBOSA LEMOS - JOSÉ CARLOS DE SOUZA TRINDADE - GILBERTI MORENO. 

Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (SP). 

I - INTRODUÇÃO 

O cão é um animal largamente utilizado em ex
perimentação urológica e, apesar disso, não encon
tramos na literatura dados acerca da incidência de in
fecção urinária e uretral e os tipos de germes mais 
comumente encontrados nestes animais. 

Existe um interesse em se conhecer estes dados 
na programação de trabalhos experimentais em 
urologia. 

11 - MATERIAL E MÊTODOS 

F oram utilizados 46 cães, com peso variando de 9 
a 23 kg. Esses animais eram anestesiados com 
"Thionembutal" (25 mg/kg). Fazia-se tricotomia do 
abdome, coxa, pênis e escroto. Lavava-se com água, 
sabão e escova esta região e fazia-se a antissepsia com 
"Timerosal" incolor. Expunha-se a glande com cor
dão estéril, repetia-se a antissepsia e colocava-se cam
po oftálmico. 

Fazia-se punção vesical transabdominal, ·colhen
do-se 10 ml para cultura. Em seguida, procedia-se ao 
lavado uretral com pipeta milimétrica (0,02 ml de 
soro fisiológico), que era imediatamente semeado em 
placa de agar-sangue de carneiro. Em seqüência, 
fazia-se uma sondagem vesical com sonda Levine nO 6 
e desprezava-se os 10 ml iniciais de urina, colhendo-se 
os 10 ml seguintes, que eram enviados para cultura. 

III - RESULTADOS 

Os dados referentes à freqüência de infecção 
urinária e os germes encontrados na bexiga e uretra 
encontram-se nas tabelas 1 e 2. 

IV - DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Como o cão apresenta freqüentemente secreção 
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purulenta no prepúcio, imagmavamos que haveria 
uretrite associada, a qual constituiria uma importante 
fonte de contaminação vesicaI; 2, 4 aumentando a 
possibilidade de uma maior freqüência de infecção 
urinária. A freqüência de infecção urinária foi de 
2,2%, o que nos surpreendeu pois foi bastante in
ferior à esperada. 

O germe mais comum na bexiga foi o Streptococ
cus sp (hemolítico), 42,8% e na uretra foi o Sta
phylococcus aureus com 46,9%, o que está de acordo 
com Moreno, 7 ao trabalhar com flora vaginal de 
cadelas. 

Chamamos a atenção para a presença do Sta
phylococcus aureus sempre que houver associação de 
germes. Esta associação só foi encontrada na uretra, o 
que reforça a idéia de que tais microrganismos aí 
residiriam e só em condições especiais, como son
dagens, traumatismos ou queda de resistência, desen
cadeariam ação patogênica. 
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INFECÇÃO URINÃRIA E URETRAL 
TABELA 1 

RESULTADOS 

FREOUÊNCIA DE MICRORGANISMOS OBTIDOS EM CULTURA PURA E EM ASSOCIAÇÃO, ISOLADOS A PARTIR DE URINA COLHIDA 

POR PUNÇÃO SUPRAPÚBICA E SONDA VESICAL E POR LAVADO URETRAL EM CÃES MACHOS - BOTUCATU, 1975. 

Staphy/ococcus aureus 
"Streptococcus sp ( {3 - hemol ítico) 
Streptococcus sp ( {3 - hemol ítico) 
1:. coli 
Staphy/ococcus epidermidis 
Pseudomonas aeruginosa 

Indeterminado 

T O T A L 

Urina colhida por punção . Urina colhida por sondagem 
suprapúbica 

Freqüência Freqüência Freqüência 
absoluta relativa absoluta 

1 14,3% 1 
3 42,8% 2 

14,3% O 
14,3% O 

1 14,3% 2 
O 0% O 

O 0% O 

7 II 00% 5 

TABELA 2 

RESULTADOS 

vesical 

Freqüência 
relativa 

20% 
40% 

0% 
0% 

40% 
0% 

0% 

100% 

Lavado . uretral 

Freqüência Freqüência 
absoluta relativa 

15 46,9% 
2 6,2% 
4 12,5% 
4 12,5% 
3 9,4% 

3,1% 

3 9,1% 

32 100% 

NÚMERO DE MICRORGANISMOS POR ML OBTIDOS NAS CULTURAS DE URINA E LAVADO 

URETRAL DE 46 CÃES. 

N9 DE GERMES/ML 

> 100 rnll 

Entre 10 mil e 100 mil 

< 10mil 

Negativa 

. CULTURA URINA CUL TURA URINA 
P/PUNÇÃO P/SONDAGEM 
N? de casos N? de casos 

1 (2,2%) 2 (4,3%) 

2 (4,3%) (2,2%) 

3 (6,5%) 2 (4,3%) 

40(86,9%) 41(89,1%) 

TABELA 3 

RESULTADOS 

CUL TURA DO LAVA· 
DO URETRAL 
N? de casos 

4 (8,7%) 

2 (4,3%) 

20 (4~,5%) 
22(47,8%) 

ASSOCIAÇÕES DE MICRORGANISMOS OBTIDOS A PARTIR DO LAVADO URETRAL DE 
CÃES MACHOS - BOTUCATU, 1975. 

Staphylococcus aureus e Stteptococcus sp 
(j3-hemol ítico) 

Staphylococcus aureus e E. colí 
Staphylococcus aureus e Streptococcus sp 

(oê -hemol ítico) 

Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa 

Staph lococcus aureus, Staphy/ococcus epidermidis e E.colí 

T O T A L 
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Núrrero 
de vezes 

3 

7 

Percentagem 

42,8% 

14,3% 
14,3% 

14,3% 

14,3% 

100% 

17 
7 
5 
5 
6 
1 

3 

44 



profilaxia da infecção urinária ap6s uma 
única sondagem vesical. estudo experimental em cães. 

MAURICIO BARBOSA LEMOS - JOSE CARLOS SOUZA TRINDADE - GILBERTI MORENO. 

Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (SP). 

I - INTRODUÇÃO 
A infecção urinária tem sido mótivo de muitos 

estudos e a literatura nos oferece dados sobre a fre
qüência de infecção após uma única sondagem, que 
varia desde 1 % até 38% 9, 11, 15, 18, 19, 20 .• Os autores 
são unânimes em aceitar que a sondagem vesicalleva 
a um certo risco de infecção urinária e que a uretra é 
fonte importante de contaminação vesical (5, 6. 10. 12, 

13). 

A profilaxia pode ser feita impedindo-se a en
trada de bactérias na bexiga ou removendo-as eficien
temente, após terem entrado. Os autores se propu
seram a estudar a eficiência da lavagem vesical na 
retirada das bactérias levadas para o interior da 
bexiga no ato da sondagem. Para tanto, realizaram 
estudo ex;perimental em cães, comparando os resul. 
tado obtidos após lavagem vesical (soro fisiológico e 
furacin), com aqueles após o simples esvaziamento da 
bexiga. 

11 - MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados 30 cães machos, com peso entre 
9 e 23 kg, inicialmente com urina estéril. 

No primeiro tempo, era feita a anestesia com 
"Thionembutal" (2Smg/kg), tricotomia do abdome, 
coxa, pênis e escroto. Lavagem com água, sabão e es
cova dessa região e antissepsia com "Timerosal" in
color. Expunha-se a glande com cordão estéril, re
petia-se a antissepsia e colocava-se campo oftálmico. 
Fazia-se punção vesical transabdominal e colhia-se 10 
ml de urina para cultura. Em seguida, procedia-se ao 
lavado uretral, com pipeta milimétrica (0,02 ml de 
soro fisiológico), que era imediatamente semeado em 
placa de ágar-sangue de carneiro. Em seqüêncÍa, 
fazia-se sondagem vesical com sonda Levine nO 6, 
desprezando-se os 10 ml iniciais e colhendo-se os 10 
ml seguintes, que eram enviados para cultura. Neste 
ponto, os cães eram sorteados em três grupos (A, B ou 
C). 

No grupo A, era feita lavagem vesical com 100 ml 
de solução de furacin (0,002%). 
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Na grupo B, era feita lavagem com 100 ml de 
soro fisiológico. 

No grupo C, não era feita lavagem, unicamente 
esvaziamento vesical. 

No segundo tempo, após 24 horas, repetia-se, 
com a mesma técnica anterior, a punção vesical e o 
lavado uretral. O terceiro e quarto tempos eram feitos 
respectivamente 72 horas e sete dias após o primeiro 
tempo, com a mesma técnica utilizada no 20 tempo. 

III - RESULTADOS 
F oram adotados, como índice de infecção uri

nária, culturas com mais de 100.000 germes por 
mililitro de urina 3. 9, 16. • 

Os dados referentes a incidência de infecção 
urinária nos três grupos estão resumidos nas tabelas 
1, 2 e 3. 

Na análise estatística, foi utilizado o teste de 
Cochran: 

Grupo A - O aumento de incidência de infecção 
urinária não foi significante - Q3 = 6,23 (P 0,05). 

Grupo B - O aumento da incidência de infecção 
urinária não foi significante - Q3 = 2,0 (P 0,05). 

Grupo C - O aumento da incidência de infecção 
urinária foi significante - Q3 = 8,57 (P 0,05). 

IV - DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O anestésico escolhido foi o "Thionembutal" por 
ter Qutro período de ação, permitindo que o cão vol
tasse às suas atividades após 1 a 2 horas. A solução de 
"Furacin" foi utilizada por ser um antisséptico de 
amplo espectro, atuando contra bactérias Gram-
positivas e Gram-negativas e de larga utilização na 
prática urológica. O soro fisiológico foi utilizado para 
se avaliar unicamente o efeito da remoção mecânica 
das bactérias, que eram levadas para o interior da 
bexiga no ato da sondagem. 

Analisando-se os resultados, a lavagem vesical 
mostrou-se eficiente na profilaxia da infecção urinária 
após uma única sondagem vesical em comparação 
com o simples esvaziamento vesical. Em valores ab-
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solutos, o soro fisiológico foi mais eficiente que a 
solução de "Furacin", embora estatisticamente os 
resultados não sejam diferentes. 

Os autores acham oportuna a realização '"de 
trabalhos clinicos para a eventual utilização desta téc
nica na prática médica, quando é imperativa uma 
única sondagem vesicaI. 
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TABELA 1 
RESULTADOS 

NÚMERO DE COLÔNIAS OBTIDAS COM 24 HORAS, 72 HORAS E 7 DIAS APÓS SONDAGEM VESICAL EM 
CÃES TRATADOS COM SOLUÇÃO DE FURACIN. 

CÃES COLÔNIAS/MILILITRO DE URINA 

24 h 72h 7 dias 

1 O O O 
2 < 10.000 < 10.000 >100.000 
3 < 10.000 O O 
4 O O O 
5 O O O 
6 O > 100.000 O 
7 O O >100.000 
8 O > 100.000 >100.000 
9 O O O 

10 O O O 

TABELA 2 

RESULTADOS 
NÚMERO DE COLÔNIAS OBTIDAS COM 24 HORAS, 72 HORAS E 7 DIAS APÓS SONDAGEM VESICAL EM 

CÃES TRATADOS COM SORO FISIOLÓGICO. 

CÃES 
COLÔNIAS/MILILITRO DE URINA 

24 h 72h 7 dias 

1 O O O 

2 O > 100.000 65.000 

3 O O O 

4 O < 10.000 O 

5 O < 10.000 O 

6 O O O 

7 O O O 

8 O < 10.000 O 

9 O O O 

10 O O > 100.000 
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hamartoma bilateral associado a esclerose tuberosa .. 
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CONCEITO 

A esclerose tuberosa é uma síndrome clínica 
caracterizada por retardo mental, epilepsia e ade
noma sebáceo da face. Foi descrita pela primeira vez 
por Bouneville, em 1880. A doença é uma síndrome 
neurocutânea. É considerada uma neurilemablas
tomatose, que consiste no crescimento anômalo de 
tecidos de origem ectodérmica, tais como: cérebro, 
retina e unhas·. É uma doença congênita, com carác
ter familiar. 4 

O termo esc1erose tuberosa faz referência à exis
tência de placas escleróticas características com as
pectos de "batata", distribuídas indiscriminadamen
te sobre a superfície cerebral. Estas placas são com
postas de tecidos de proliferação glial. Além destas al
terações anatômicas, observa-se retardo mental com 
Q.L situado em nível abaixo do normal. A epilepsia é, 
na maioria das vezes, a primeira manifestação da 
doença. A associação da esc1erose tuberosa com 
tumores do tecido mesenquimatoso é freqüente e os 
órgãos mais comumente atingidos são pulmão, rins, 
cérebro, pâncreas, tiróide e fígado. 4 

Em pesquisa bibliográfica, verificamos que a 
presença do tumor nos vários locais obedece a esta 
ordem decrescente de incidência: cérebro, face e rins. 
1,4,7 

PATOLOGIA 

O cérebro, embora normal em tamanho, está sal
picado de nódulos ou tubérculos, que são usualmente 
firmes e podem calcificar-se. É comum a projeção dos 
nódulos para dentro dos ventrículos cerebrais, onde 
eles se apresentam como imagem em "espermacete". 
Microscopicamente, os tumores são compostos de 
ninhos de células gliais e células ganglionares atlor
mais. Eles podem evoluir para meningiomas ou 
degeneração gliomatosa. Tumores de retina (facoma) e 
tumores gliomatosos do nervo ótico são encontrados 
sobre o nariz e o rosto. Histologicamente, esta lesão é 
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um fibroma. Estas lesões são raras na época do nas
cimento, mas usualmente aparecem na 1 a década, 
após a puberdade. Embora se observe uma tendência 
destas lesões a se localizarem na face, podem ser en
contradas em qualquer lugar do corpo. Tumores me
sodérmicos do rim, fígado, pâncreas, pulmões, ti
róide, além do rabdomioma do coração, são lesões 
observadas em associação com a esc1erose tuberosa. 

TUMOR RENAL 

Os tumores mesenquimatosos do rim são obser
vados com grande freqüência (90%) em associação 
com esclerose tuberosa. I, 4. S. 6. 8 Os tumores são 
constituídos por crescimento desordenado de tecido 
adiposo, músculo e vasos sobre estroma conjuntivo. 
São classificados pelo Instituto de Patologia das 
Forças Armadas da América do Norte como angio
miolipoma ou hamartoma, 3, 4 podendo haver dis
tribuição irregular dos três componentes do tumor, 
com predomínio de lipoma ou leimioma em deter
minadas áreas da massa tumoral. 

O potencial maligno do tumor renal permanece 
como um tópico sujeito a controvérsias. O tumor pode 
exibir certas características histológicas de câncer, 
como pleomorfismo celular, assim como tendência a 
recorrência, quando não é totalmente extirpado na 
cirurgia. 8 A despeito das implicações dest~s evidên
cias, outras características são inconsistentes com o 
diagnóstico de câncer. Metástase a' distância é des
conhecida e o óbito normalmente resulta de com
plicação local, como hemorragia retroperitoneal e in
suficiência renal. 8 A despeito do tumor renal ser con
siderado doença benigna, quando houver indicação 
cirúrgica, aconselha-se a retirada de todo o órgão, 
pela possibilidade de recorrência. 8 

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da esc1erose tuberosa associada 
com hamartoma do rim é raramente feito no pré-
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operatório. De modo geral, é achado de autópsias. 
Contudo, em algumas condições, pode-se fazer diag
nóstico com base em achados de clínica, laboratório, 
raios X e com comprovação histopatológica por bióp
sia de pele e do rim. A hipótese di agnóstica pode ser 
feita na presença de retardo mental com Q.1. abaixo 
dos padrões normais, epilepsia, que, na maioria dos 
casos, é a manifestação da doença, adenoma sebáceo 
de face, com distribuição em borboleta sobre o dorso 
do nariz e face, tumor benigno de retina e do nervo 
ótico (facoma) e tumores renais mistos. 

Os achados radiológicos são caracterizados por 
massa renal uni ou bilateral, não sendo raro observar
se calcificações. Os achados angiográficos mostram 
zonas radiotransparentes avasculares, em contra
posições com áreas de neovascularização impossíveis 
de serem distinguidas dos tumores malignos, tais 
como pseudaneurismas tipo tumoral, artérias tor
tuosas. Na fase venosa, áreas radiotransparentes no 
nefrograma correspondem aos elementos de gordura e 
discreta neovascuiarização do tumor irrigado pela ar
téria intralobar. 3. 4 As alterações ósseas mais co
mumente observadas no estudo radiológico, com
provadas em cerca de 70% dos casos foram: espes
samento do periósteo, calcificações dos ossos e ar
ticulações, aumento da densidade óssea dos ossos do 
crânio, zonas de calcificações correspondentes a 
tumores nas vértebras, pélvis, etc., e osteoporose 
metacarpiana. 3 

CASO 

A.M.V.F., 30 anos, branca, registro no H.M.
S.A. 120.356. Apresentava há 3 anos dor lombar sur
da à direita com irradiação para o hipogástrio, as
sociada a disúria e repetidos episódios de hematúria 
discreta. 

Exame físico: Bom estado geral, mucosas co
radas e hidratadas. Apirética, P.A. 130/80mm Hg. 
Presença de pequenos nódulos localizados na região 
nasal e malar com aspecto em "asa 'de borboleta". 

Dados de laboratório: Hemátias 4.500.000 mm3; 
Ht. 42%; Leucócitos 12.900 mm3; Basófilos O; Eo
sinófilos 1; Metamielócitos O; Bastonetes 7; Linf6citos 
30; Uréia 34 mg%; Glicose 90 mg%; Sódio 134 
mEq/l; Potássio 4.1 mEq/l; Proteínas totais 6.6 g/l 
e EAS 25 pióciÍos por campo. 

Radiologia: Urografia excretora: presença de 
áreas de esclerose óssea nos ilíac~ e pedículos ver

.,tebrais da coluna lombar. 
Aumento da sombra renal bilateralmente e 
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pequenas calcificações na projeção do parênquima 
renal, à direita. Distorção do sistema pielocalicial à 
direita, compatível com processo expansivo intra
parenquimatoso. À esquerda, notava-se distorção do 
grupo caliciano superior. Ureteres e bexiga sem al
terações (fig. 1, A, B e C). 

l·A 

Fig. l-C 

Marcos
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Arteriografia renal seletiva (Seldinger). Processos 
expansivos em ambos os rins, evidentes à direita, na 
altura do terço médio e inferior. Ã esquerda, nos 
polos superior e inferior. Presença de deformações nas 
arteríolas terminais, traduzidos por pseudaneuris
mas, tortuosidades e neoformações. Nefrograma não 

homogêneo, com imagens radiotransparentes, com
patíveis com "ar ou gordura" (fig. 2, A e B). 

Fig.2B 

Eletroencefalograma: Normal. 
Exame psicológico (Ravens, HTP e Zulliger). O 

rendimento intelectual da paciente é deficiente, com 
certo grau de retardo, não chegando a situá-la na 
faixa da oligofrenia. 

Biópsia renal direita: Realizada a céu aberto, sob 
anestesia geral, com retirada em cunha de massa 

J. Sr. Urol. - Vol. 2 NC? 3 - 1976 160 

tumoral; o exame histopatológico confirmou an
giomiolil'oma (figs. 3 e 4). 

Fig. 3 - Biópsia do tumor renal, constituído por feixes de células 
musculares, intercaladas com células adiposas. 

Fig.4 - Campo selecionado, mostrando vasos e feixes mus
culares integrantes do tumor. 

DISCUSSÃO 

O angiomiolipoma pode ocorrer em 3 condições 
distintas: 1) Assintomático, em que o diagnóstico é 
feito através de autópsia, por pequenas lesões inci
dentais. 2) Lesões grandes, encontradas na mulher em 
torno da sa ou 6a décadas, mas também assinto
mático. 3) Lesões múltiplas com esclerose tuberosa. A 
grande maioria dos casos relatados de angiomioli
poma ocorreram em esclerose tuberosa e cerca de 
90% dos pacientes com esclerose tuberosa têm an
giomiolipoma. 3 O significado clinico deste tumor es
tá na alta incidência nos pacientes com esclerose 
tuberosa, uma ocorrência multifocal, com tendência a 
apresentar hemorragia renal, de natureza benigna, e 
uma peculiar dificuldade de diferenciação radiológica 

Marcos
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do hipernefroma ou .sarcoma. As áreas radiotrans
parentes de gordura do tumor podem ser o único meio 
de diagnóstico radiológico. Entretanto, sangramento 
dentro do tumor pode abolir este sinal.J , 4 A maioria 
dos angiomiolipomas são clinicamente silenciosos, 
mas a hemorragia para dentro da massa renal pode 
ocorrer e resultar em febre, dor no flanco, hematúria 
ou hematoma rapidamente progressivo. Insuficiência 
renal tem sido encontrada com relativa freqüência. 

RESUMO 

Os autores apresentam 1 caso de hamartoma renal 
bilateral associado a esclerose tuberosa em uma pa
ciente de 30 anos. Chamam a atenção para a rari
dade da doença e para as dificuldades de diagnóstico 
diferencial com tumores malignos do rim. São dis
cutidos aspectos clínicos e radiológicos da entidade. 

SUMMARY 
The AA.·report a case of bilateral renal hamar

toma associated with tuberous sclerosis in a 30-year 
old woman. They point out the rarity of the disease 
and the difficulties of differential diagnosis with 
malignant tumors of the kidney. They discuss clinicaI 
and radiological aspects of the disease. 
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pielonefrite xantogranulomatosa. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A afecção foi descrita pela primeira vez em 1917, 
por Schlagenhaufer, ao encontrar alguns casos de 
granulomas purulentos com leucócitos, fibroblastos, 
estafilococos e células espumosas, lembrando gra
nulomas actinomicóticos, que chamou de estafilo
micose, não havendo, no entanto, sobrevivência do 
nome. 

A Osterlind (1944) deve-se a denominação de
finitiva de pielonefrite xantogranulomatosa. De evo
lução crônica, constitui uma nefropatia intersticial, 
variante de pielonefrite, adotando aspectos diversos, 
que levam a grande dificuldade no diagnóstico di
ferencial com entidades tais ~omo a tuberculose 
(Barrier) e o carcinoma de células renais (Selzer), as
sociando-se a abscessos perinefríticos, litíase obs
trutiva (Ghosh), abscessos corticais, etc. 

Trata-se de uma patologia caracterizada por uma 
ocupação local ou difusa do parênquima renal afe
tado, por massas de macrófagos, que contêm lipídios, 
em torno de processos supurativos crônicos, tendo es
tes macrófagos sido denominados de células espu
mosas (Noyes e Palubinskas, 1969). 

O fator etiológico permanece desconhecido. Es
tatisticamente, sua incidência vem aumentando nos 
últimos anos, em virtude do aperfeiçoamento dos 
meios diagnósticos e do maior conhecimento da en
tidade, tanto que afecções, outrora rotuladas como 
pielonefrites banais e tumorações hipernefróides de 
evolução benigna, hoje já recebem a sua denominação 
correta. 

Apresentaremos 3 casos por nós acompanhados 
de pielonefrite xantogranulomatosa, sendo que em 
um há a destacar associação com uma fístula reno
cólica não tendo sido encontrada referência anterior 
a tal associação entre as duas entidades. 

ETIOPATOGENIA 

A diversidade de conceitos emitidos sobre sua 
etiopatogenia mostra-nos quão variadas são as hi-
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póteses existentes sobre o assunto. Assim, alguns 
autores (Raymond-Ronstau e Lafay, 1968) admitem 

que, para a formação desta lesão, seriam necessárias 
duas condições: um processo inflamatório necrotizan
te acrescido de um processo isquêmico. No tecido 
adiposo, haveria destruição de lipócitos com liberação 
dos lipídios neles contidos, que atuariam como corpo 
estranho, no tecido onde se localizassem, desenca
deando uma reação inflamatória granulomatosa es
pecífica. Para outros, haveria '..lm defeito no meta
bolismo lipídico, com resposta inflamatória secun
dária, daí a tentativa de equiparação desta afecção 
com a enfermidade de Hand-Schuller-Christian, em
bora sejam considerados, pela maioria, como proces
sos independentes. 

Xerri e Cukier admitem, como etiologia básica, 
um processo obstrutivo litiásico, associado a infecção 
crônica com terapia antibiótica prolongada. Tal 
teoria seria defendida pelos achados litiásicos, na 
grande maioria dos casos. 

Menção também deve ser feita a maior suscep
tibilidade dos diabéticos para a afecção, segundo 
Jooper, Kempson e Schlejel. 

A infecção é um dado constante nesta patologia, 
sendo a piúria, no sedimento urinário, achado quase 
de rotina. 

Os germes mais freqüentemente encontrados 
são: Proteus, E. Coli, Pseudomonas, Enterococos, 
Aerobacter e Klebsiella. 

CASUlSTICA 

Caso I - I.M.R.R., 40 anos, casada, branca, bra
sileira. Internada em 18/08/75, com dor lombar 
direita, febre, sudorese, calafrios e massa no flanco 
direito. Relatava infecções urinárias recorrentes. An
tecedentes de T.C.E. e fratura de colo de fêmur es
querdo há 6 anos. Ao exame físico, massa palpável no 
flanco direito, móvel com a respiração, a 4 dedos do 
rebordo costal direito. Exames mostrando anemia, 
hematúria microscópica e piúria maciça. Urinocul
tura - Proteus = 100.000 col/mI. Glicemia e lipi-



Anulação funcional D. Litíase 1/3 superior 

Nefrectomia _ Peça cirúrgica. 

Peça cirúrgica _ Atrofia hidronefrÓtica. 
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Histopatológico. 

dograma normais. Urografia com litíase, apagamento 
dos psos, aumento renal, irregularidades no contorno 
e anulação funcional direita. 

Submetida a nefrectomia. 
Laudo histopatológico: compatível c/ pielonefrite 

xantogranulomatosa. 

Caso II - J.F.O., 38 anos, solteiro, pardo, 
brasileiro. Internado com dor lombar e febre. Re
latava, em 1968, P.A.F. na região infraescapular D., 
com as seguintes lesões: paralisia sensitivo-motora, 
derrame pleural hemorrágico e ferida transfixante de 
estômago e cólon. Submetido a cirurgia, na ocasião. 
Encaminhado ao Serviço de Neurologia, onde foi 
mantido em tratamento por 2 anos, com cateterismo 
contínuo e cobertura antibiótica. Transferido para a 
Urologia pelo ambulatório da Neurologia, quando 
apareceram febre e dor lombar persistentes e in
tratáveis. Ao exame, massa palpável no HD e FD 
móvel, a 5 dedos da reborda costal direita. Paraplegia 
sensitivo-motora, do tipo flácido, com nível em TI2; 
reflexos anal e cremastérico, ausentes. Exames com 
anemia, leucocitose intensa e desvio para a esquerda. 
Lipidograma e glicemia normais. Urina com piúria 
maciça - E. coli - 500.000 col./ml. Urografia com 
cálculo coraliforme no rim direito, aumento de seu 
volume, irregularidade de contorno, além de inú
meros cálculos vesicais. Impossível evacuação vesical 
sem sondagem. Submetido a cistolitotomia, plástica 
de colo e nefrectomia. Laudo anátomo-patológico -
Pielonefrite xantogranulomatosil. 
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Cálculo coraliforme D. L1tíase veslcal. 

Caso lU - M.P.C. , 42 anos, parda, solteira, 
brasileira, Internada em 14/ 01/74. dor lombar D, 
febre, calafrios e anorexia. Relatava infecções uri
nárias recorrentes. Massa palpável no flanco D, 
lSxlOcm, móvel c/ a respiração. Hematúria micros
cópica, albuminúria e piúria maciça. Cultura = 
1.000.000 col. 2ml - Klebsiela. 

Lipidograma e glicemia normais. Urografia -
aumento do volume renal, irregularidade de contor
no, apagamento do psoas, litíase e exclusão funcional. 
Ureteropielografia retrógrada revela imagem renal 
desorganizada. alterações de cálices (aspecto "car-

Urcte.-opielograria retrógrada. Fis

tula renocólica 
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Aortografla. 
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comido"), distribuição irregular do contraste. nào 
respeitando fórnix. medular e cortical. Arteriografia 
- diminuição de espessura da cortical. deslocamen
tos vasculares tipo estenoses. algumas zonas hipervas
cularizadas com deformidades arteriais. O diagnós
tico pré-operatório foi de tumor renal D. Submetida a 
nefrectomia. Durante o ato cirúrgico. constatou-se in
tensa perinefrite e a presença de uma fístula reno
cólica, procedendo-se também . à ressecção do seg
mento de cólon afetado. Laudo anátomo-patológico: 
Pielonefrite xantogranulomatosa + fístula renocólica 
(descrição) . 

Histopatológlro. Células 

espumosas. 
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PIELONEFRITE 

RESULTADOS 

Conforme a literatura. houve predomínio em 
nossa casuística do sexo feminino., não se registrando 
características especiais. quanto a idade. A sinto
matologia não difere da comumente encontrada na 
pielonefrite: geralmente. há antecedentes litiásicos. 
presença de urina turva. febre. dor lombar. queda do 
estado geral. perda de peso e tumoração palpável. 

Laboratorialmente. não se encontrou anor
malidade na glicemia e lipidograma: observou-se a 
constância de leucocitose. com desvio para a esquerda 
e hemossedimentação elevada. 

Os achados radiológicos mais freqüentemente 
observados foram: 

Na urografia excretora - Presença de litíase. 
anulação funcional. alteração de contorno. não-vi
sualização de sombra do psoas. 

Na ureteropielografia ascendente - Ureter baixo 
e lombar normais. imagem renal desorganizada. sen
do difícil a distinção dos cálices. que parecem estar 
"carcomidos", não se respeitando o fórnix. a medular 
ou a cortical. 

Na nefroangiografia - Diminuição de espessura 
da cortical, deslocamentos vasculares por hidrone
frose, estenoses, deformidades arteriais e atrofia 
renal, por perinefrite associada. 

A terapêutica foi sempre a nefrectomia. 

CONCLusAo 

Da análise de nossos casos, poderemos destacar a 
concordância com a literatura. embora nossa casuís
tica seja pequena. Analisou-se as causas clínicas. 
laboratoriais, radiológicas e cirúrgicas. destacando-se 
sempre a unilateralidade da lesão, sua associação com 
a litíase. a presença constante de infecção importante 
e os aspectos pseudotumorais que assume. dificultan
do seu diagnóstico diferencial com outras doenças. 

Finalmente. apresentou-se um caso de associação 
de pielonefrite com uma fístula renocólica. não tendo 
sido evidenciada referencia anterior a tal associação 
entre as duas entidades. 

SUMMARY 

The authors reported on three cases of xan
'togranulomatous pyelonephritis. They have analysed 
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the pathogenesis and etiology of this disease, remark
ing the frequent association with calculous lithiasis 
and infection. the unilateral involvement of the lesion. 
its frequency in the literature and the radiographic 
and anatomo-pathologic findings. 

They have also pointed out the associated pa
thology about the presence of a renocolic fistula in one 
of the patients. 

Knowledge has not been referred previously in, 
the literature to the association of both diseases. 
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lesões cavernosas pseudocísticas e 
fibrocaseosas na tuberculose e na micobacteriose renal. 

PEDRO TERUEL ROMERO - OSCAR PEREIRA - JOSÉ L. SANCHES - JOSÉ CLÃUDIO GRAN DO 

- GODOFREDO GOMES DE OLIVEIRA - ADOLFO NAZARI. 

Da Faculdade de Medicina de Marília (SP). 

Na fase cortical do ciclo renal da tuberculose uri
nária, os bacilos de Koch, da mesma forma que as 
micobactérias atípicas, são bloqueados pelas defesas 
imunocelulares do organismo. As bactérias poderão 
ser distribuídas e tudo ficará reduzido a cicatrizes nos 
rins, que se constituem em achados de autópsias, 
segundo Smith 1 • Outras vezes, as microlesões au
mentam progressivamente, quer seja pela queda do 
poder imunocelular, ou pela lise de células, em de
corrência da grande formação de linfocina, por parte 
dos linfócitos. Assim, vamos ter, conforme figo 1 de 
Dalet e cols 2:, modificada por nós, inicialmente, as 
lesões chamadas piogênicas. A seguir, aumentam o 
seu diâmetro, comprometendo pequenos vasos: são as 
lesões cavernosas denominadas necrótico-hemor
rágicas. Evoluindo, poderão abrir-se na vias excre
toras e tornar-se-ão cavernas pseudocísticas, ou, não 
drenando. formarão as cavernas semicaseosas. As 
cavernas pseudocísticas, por sua vez, desde que não 
sejam esterilizadas convenientemente, com tera
pêutica adequada, poderão voltar a ter o seu ducto 
excretor obstruído por reparação fibro-conjuntiva. 
Neste caso, transformar-se-ão também em cavernas 
semicaseosas. A fase seguinte e última deste processo 
evolutivo, que leva o rim a auto-nefrectomia, é de
nominada fibrocaseosa. 

-) 

Flg. 1- A (Caso 1). Rim D. Normal. 
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Dois dois casos que apresentamos, um evoluiu 
para a formação de caverna pseudocistica e o outro 
para fibrocaseosa. 

DESCRIÇÃO DOS CASOS 

Caso N°1 - O.G.M., 24 anos, sexo masculino, 
cor branca, residente em Vera Cruz. 

Anamnese - Há 3 meses, disúria terminal e 
hematúria com coágulos, periodicamente. Há IS dias, 
estes sintomas são contínuos e acompanham-se de 
crises febris. 

Exume físico - sem particularidades. 
Antecedentes pessoais e familiares - sem par

ticularidades. 
Exames complementares - urina tipo I: piúria e 

hematúria. Mantoux mamífero: reator forte. Uro
grafia excretora: Fig. l-A. Urocultura em meio ines
pecífico: negativa. Urocultura em meio especifico: 
negativa. Cistoscopia: lesões congestivas generali
zadas na mucosa, com áreas de edema bolhoso. Diag
nóstico presuntivo: Tuberculose. Teste terapêutico: 
positivo. Após 3 meses: Urografia excretora: Fig. l-B. 
Pielografia ascendente: Fig. l-C. Arteriografia renal: 
Fig. l-Do Tratamento: esquema tríplice de I a linha e 
nefrureterectomia. Alta: curado, 18 meses após. 

Fig. I·A (Caso 1) Rim D. Normal. 
Rim esq. Retração piélica, com ectasia e deformidade de todos os 
cálices. 



TUBERCULOSE E MICOBACTERIOSE 

Fig. 1 __ B (Caso 1) Rim O. Normal. Rim esq. ausência de contras· 
tes nos gl'upos calicilares. pélvis e ureter. Esb~a·se fraco efeito 
nefro·grálico. 

Fig. 1 _ C (Caso 1) Rim esq. Retração piélica. Ectasla e deror· 
midadés dos cálices. U reter de contornos irregulares. 

J. Sr, Urol. - ·Vol. 2 N? 3 - 1976 167 

Fig.l - D. (Caso 1) Rim D. Normal. Rim esq., artéria renal e uma 
dicolomização l·ontlustuda. 

Caso N° 2 - A.Q .. 30 anos, sexo feminino, cor 
branca. residente em Marília. 

Anamnese- Há 6 meses, disúria pouco intensa 
e terminal, dor lombar esquerda, febre e macro
hematúria. Estes sintomas. que. no início. eram de 
forma irregular, são. no momento, contínuos e mais 
intensos. 

Exame físico ~ sem particularidades. 
Antecedentes pessoais e familiares - sem par

ticularidades. 
Exames complementares: urina tipo I: piúria e 

hematúria. Mantoux mamífero: negativo. Mantoux 
aviário: reator forte. Urografia excretora: Fig. 2 - A. 
Urologia em meio inespecífico: negativa. Urocultura 
em meio específico: positiva. Tipagem: micobactérias 
atípicas. Antibiograma: sensibilidade para tuber
culostáticos de 2a. linha. Cistoscopia: áreas de hi
peremia e edema bolhoso no trígono e colo vesical. 
Pielografia ascendente: Fig. 2 - B. Teste terapêutico: 
negativo. Mapeamento e renograma: Fig. 3. Diagnós
tico: micobacteriose. Tratamento: esquema tríplice de 
2a. linha e nefrectomia polar superior. Alta: curada, 
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Fig. 2 _ A. (Caso 2) Rim D. Normal. 
Rim esq., lesão polar superior de 2 cm de diâmetro. 

Fig. 3 (Caso 2) ___ Renogl'ama: 
Rim com igualdade de leito vascular. 
A funcionalidade das células lubulares e 11 permeabilidade das vias 
excretoras de ambos os rins são' normais. 
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Fig. 2 _ B (Caso 2) Rim esq., caverna polar superior, 
comunicando· se com o cálise correspondente. 

Estase do fluxo urinário com espasmos ureterais de ambos os lados. 
Mapeamento: 
I{im direit .. com características l'Íntilográficas nOl'mais. 
Rim esquerdo com área fria no bllrdo externo do lobo direito. 
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TUBERCULOSE E MICOBACTERIOSE 

COMENT ÁRIOS 

O caso nO 1, com vanas uroculturas negativas, 
por apresentar lesões fechadas. foi. por conseguinte. 
submetido a tratamento inadequado. A população 
bacilar toda. resistente aos tuberculostáticos pres
critos. continuou desenvolvendo formas também 
resistentes e o processo evoluiu para a fase fibroca
seosa: com a destruição total do órgão. De acordo 
com Rosenberg, uma caverna de 2 cm de diâmetro 
pode conter uma população de 10. - - 10. q bacilos. 
Sob a ação das drogas. os bacilos sensíveis morrem. 
ficando as mutantes resistentes. que. multiplicando
se, tôrnam resistente toda a população bacilar. 

O caso nO 2. com urocultura positiva para mi
cobactérias atípicas. foi medicado com esquema 
tríplice à luz de antibiograma. com o que a lesão 
cavernosa foi esterilizada. evoluindo para a forma 
pseudocística. Posteriormente. a paciente foi sub
metida a nefrectomia polar. recebendo alta, curada. 

RESUMO 

Os autores apresentam: a) um caso de tuber
culose renal, 'com culturas negativas, por se tratar de 
lesões fechadas. A terapêutica instituída. empírica, 
sem o teste de sensibilidade. não impediu que as 
lesões evoluíssem para a forma fibrocaseosa e o exame 
da peça mostrou a natureza específica do processo. b) 
um caso de micobacteriose. com diagnóstico feito pela 
cultura e tipagem e a lesão renal detectada pela 
urografia excretora. pielografia ascendente e ma-
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peamento renal. A terapêutica. à luz de antibiograma. 
esterilizou a lesão inicial. fazendo-a circunscrever-se 
sob a forma pseudocística. que foi extirpada pos
teriormente em cirurgia conservadora. 

Concluem lembrando a necessidade de se fazer, 
sempre que possível. cultura e tipagem"para o diag
nóstico de certeza de tuberculose e micobacteriose 
renal e enfatizam a importância do teste de sensi
bilidade. para a esterilização de lesões cavernosas. 

SUMMARY 

The AA. report: a) a case of renal tuberculosis 
with negative cultures, treated without sensibility tests, 
which caused evolution to fibrocaseous form; b) a 
case of mycobacteriosis. with correct diagnosis 
through culture and typification. the renal lesions 
being detected by excretory urography, ascendent 
pyelography and renal maping. They insist on the 
necessity of employing ali these proceedings. in order 
to obtain a differentiaI diagnosis between tuberculosis 
and mycobacteriosis. 
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actinomicose renal primária em rim não-funcionante .. 
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OCORRÊNCIA - A actinomicose renal pri
mária é extremamente rara, tendo sido pela la vez 
descrita por Israel, em 1878. Em 1951, Whisenand, 
J. M. e Moore, E. V., I revisando a literatura, encon
ram dezesseis casos, acrescentando mais um. No mes
mo ano, foi acrescido mais um 'caso, descrito por Will
son Pepper, J.K.2 Desde então, novos casos de acti
nomicose renal primária foram acrescidos, o mais 
recente em arço de 1974, por J. P. Desgre?:, 3 tota
lizando-se então 24 casos. 

ETIOLOGIA - Actinomicose e nocardiose são 
conceituadas como infecções oriundas da penetração, 
implantação e proliferação de actinomicetos, con
siderados como bactérias, apesar de serem tradi
cionalmente estudados em Micologia. 

Actinomicetos e eumicetos, produtores da ma
duromicose, caracterizam-se, dentre outras· pecu
liaridades, pela lesão que chamamos de "micetoma": 
tumor inflamatório, produzindo grãos parasitários, 
de forma, cor e dimensões variáveis, formados pelo 
entrelaçamento miceliano, e suscetíveis de serem 
eliminados por meio de fístulas. 

O gêneroActinomyces é anaeróbio e o Nocardia é 
aeróbio. Os dois agentes rrincipais da actinomicose 
são o Actinomyces Israelli (geralmente isolado de 
lesões humanas) e o Actinomyces bovis (existente nas 
lesões dos outros animais). Há quem afirme que a sua 
descrição em lesões humanas constitui erro de iden
tificação. Lembre-se ainda que foi o primeiro acti
nomiceto descrito e que, por isso, foi por muito tempo 
considerado o agente únicõ da actinomicose. 

Há uma série enorme de critérios para a diferen
ciação dos A.Israelli e A.Bovis, esbarrando todos eles 
na primeira grande dificuldade: a cultura anaeróbia. 
Crescem a uma temperatura de 37°C, pH entre 6,8 e 
7,4. As culturas podem ser obtidas em meios de 
tioglicolato ou agar-infusão de cérebro-coração. 

Entre as provas bioquímicas para a diferen
ciação, citam-se: redução de nitritos e nitratos, hi
drólise de amido, provas de catalase, liquefação da 
gelatina e fermentação dos açúcares. 

J. Br. Urol. - VaI. 2 N9 3 - 1976 170 

Com relação à localização das lesões. é a mais 
variada possível; daí, as diversas formas anátomo
clínicas: cérvico-facial. tóraco-pulmo~ar. abdominal 
(estômago. intestinos, rins, fígado). genital. dos 
membros. osteoarticular, etc. 

As formas abdominal e genital da actinomicose 
sào raras. Cumming e Nelson estudaram a actino
micose urinária (1929). Em 1938. Sartory fez uma 
revisão sobre a actinomicose renal. mostrando a sua 
raridade e a facilidade com que é confundida com a 
tuberculose. Entre nós. incontestavelmente. é o 
micetoma actinomicótico dos membros o mais fre
qüente, sobretudo a conhecida actinomicose podaI: o 
hábito de andar descalço ainda é comum no nosso 
meio rural. 

Caso relatado - A. N. A., masculino. branco, 
solteiro, proveniente de zona rural, 22 anos. lavrador, 
fístula lombar direita há 2 anos, que drenou espon
taneamente, permanecendo o trajeto fistuloso até a 
presente data; astenia e emagrecimento acentuado há 
três meses; sem história pregressa ou familiar dignas 
de nota. Sem queixas urinárias ou miccionais. Ao 
exame físico constatamos, à palpação do abdômen, 
rigidez da metade direita, notando-se uma massa en
durecida próxima ao flanco direito. Região lombar 
direita dolorosa à punho-pressão; mucosas desco
radas e pressão arterial de 90 x 50 mm de Hg. O 
hematócrito e a hemoglobina foram respectivamente 
de 30% e 9,8 mg%. A urina do jato médio revelou 
piúria incontável, com cultura negativa. A bacterios
copia do material fistuloso foi negativa para bacilos 
aIcool-ácido resistentes e revelou germens de asso
ciação. Hemossedimentação de 15 e 72 mm para 30' e 
60'. Não se pesquisou fungos no material. À pielo
grafia venosa, escoliose dextro-côncava, desaparecen
do do perfil do psoas direito, e ausência de função 
renal direita (fig. 1). tentativa de cateterismo ureteral 
direito infrutífera, com interrupção do contraste na 
porção terminal do ureter; aspecto endoscópico da 
bexiga normal. Fistulografia inconclusiva. notando-se 
numerosos trajetos, sem delimitarem quaisquer es-
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truturas da região. Aortografia translombar: mos
trou-nos alterações vasculares dos pequenos ramos 
arteriais, sem deformações de artéria renal (fig. 2), a 
não ser o seu "estiramento". 

Exames clínicos e radiológicos do sistema res
piratório e digestivo não demonstraram anormali
dades. 

FIG. I\iP "evela escoliose dextro-l'Ônco.a, com ausência .de 
fum'ào renal direita, ('om desllparecimento do perfil do músculo 
psoas. 

HG. 2 - Fase arterial da aortografia translombar mostra-nos ar
téria renal direita íntegra, alongada. 
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Indicada a lombotomia. para drenagem de pos
sível abscesso peri-renal e para biópsia renal. Em vista 
do aspecto do órgão e de toda a fibrose envolvendo a 
região, provocando a total obstrução do ureter, foi in
dicada a nefrectomia, que rev'elou ao exame anátomo
patólogico um quadro microscópico típico de acti
nomicose renal (fig, 3), com a presença dos grânulos 
"sulfúricos". O aspecto macroscópico do rim era de 
um rim pielonefrético atrófico (fig. 4). O paciente teve 
uma resposta notável à cirurgia no pós-operatório, 
tendo sido medicado com ampicilina durante vinte 
dias, como procedeu Melvyn Anhalt em seu caso, 
relatado em 1970 4

• O último controle do paciente há 
6 meses, com um ano de opeqdo. mostrava o mesmo 
assintomático. 

FlG. 3 - Numerosos grânulos "sulfúricos" P. aspecto pieloncfrí· 
tico. 

FIG. 4. -- Aspecto macroscópico da peça cirúrgica - "Rim pie
lonel'rético", medindo 7 x 6 em, endurecido, alrófico e de cápsula 
de dillcil descolamento. 
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DISCUSSÃO - A actinümicüse püde apresen
tar-se co.m um aspecto. granulo.mato.so. em to.do. o. ór
gão. afetado., dando. ao. rim um aspecto. macrüscópicü 
de pielünefrite crônica, cümü no. caso. pür nós rela
tado.; So.b a fürma de ~bscessü renal, defürmandü üs 
grupüs caliciais, dificultando. extremamente um diag
nóstico. diferencial co.m neüplasia renal, cümü übser
vüu J. P. Desgrez: a fo.rmaçãü fistulüsa püde também 
ücürrer. geralmente cutânea. É típica a intensa fibrose 
peri-renal, fürmandü uma carapaça quase pétrea em 
to.rnü do. órgão., o. que türna a abürdagem do. pedículü 
renal, quando. da nefrectümia, bastante trabalhüsa. 

Nüssü paciente. prücedente de züna rural, de 
cündições higiênicas e süciais precárias, teve como. 
provável po.rta de entrada do. agente etio.lógicü o. 
aparelho. digestivo.. e, em virtude de to.da a pro.pe
dêutica clínica. labo.ratürial, radiülógica e endo.s
cópica deste sistema e do. respiratório. não. terem 
relatado. q~alquer ano.rmalidade, que justificasse um 
fo.co. primário.. tudo. nüs leva a crer tratar-se de um 
caso. de actinomicüse renal primária. É üpo.rtuno. no. 
entanto.. lembrar a o.bservação. de certo.s auto.res 
(Kneise et al., Kretschmer e Hibs), que não. admitem 
o. termo. "primáriü", cünsiderando.-ü co.mü prüdutü de 
uma falha pro.pedêutica. Deve ser ressaltado. cümü 
mais um dado. de interesse a ausência de função. renal 
à pielo.grafia veno.sa. sem sinais de alteração. na ar
téria renal, cünfo.rme demo.nstra a ao,rtügrafia trans
lümbar efetuada (fig. 3). Clinicamente. nüssü pa
ciente apresentava um quadro. infecciüso agudo.. cüm 
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febre, anemia e leuco.citüse, intensa desidratação., 
co.m repetido.s exames de urina no.rmais, à cultura. 

RESUMO - Descrevemo.s nesta üpürtunidade 
um caso. de po.ssível actino.mico.se renal "primária", 
cüm aspecto. macro.scópicü de rim de pielünefrite 
atrófica e sem função. à pielügrafia venüsa. Tratado. 
cüm nefrectümia e ampicilina, co.m ótimo. resultado. 
em cüntrüle de um ano. de üperadü. 

SUMMARY 

The AA. repürt acaseüf püssible "primary" renal 
actinümyco.sis, with macrüscüpical aspect o.f an 
atrüphic pyelünephritic kidney. Treatment was düne 
by nephrectümy and ampicillin, with excellent o.ne
year fo.llüw-up. 
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, enfisema renal. 

W. J. BESTANE - P. B. ARRUDA - W. A. THOMÉ 
- c. S. COELHO - R. A. AUN. 

Do Hospital Ana Costa - Santos (SP) 

o aparecimento espontâneo de gás no aparelho 
urinário é uma eventualidade rara e de alta gravidade. 
Ocorre em infecções por germes aeróbios comuns. 
geralmente por fermentação do excesso de glicose em 
diabéticos descompensados. Pode também surgir por 
fístulas com o trato digestivo ou por infecções a ger
mes anaeróbios, neste caso em conseqüência de lesões 
e/ou cirurgia 4. Contam-se 39 casos ~a literatura. D 

Acrescentamos aqui mais um caso, com o propósito 
de chamar a atenção para o seu diagnóstico. nem 
sempre percebido, por se confundir .nas radiografias o 
gás renal com o que normalmente ocorre nos cólons. 

DESCRIÇÃO DO CASO 

GG R, sexo feminino. cor branca. 52 anos. Deu 
entrada no hospital em 22-10-73. com queixa de dores 
vagas difusas pelo abdômen. há poucos dias. e fra
queza geral. Antecedente de diabete controlado só 

Fig. 1 Urografia excretora. 
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com dieta. há alguns anos. Ex. fís. - toxemiada. 
desidratada. T. 40°C, taquipnéia, pulmões e ab
dômen sem particularidades. Urina com piúria e 
hematúria micro,scópicas, cultura Escherichia coli. 
glicemia de entrada 531mg%, RX simples do ab
dômen - presença de gás à altura do rim E e gordura 
peri·renal. Urografia: ausência de fur.ção à esquerda. 
rim D normal (fig. 1). 

Tratamento inicial clínico. com antibióticos. 
correção do diabete e da desidratação. Em 5-11-73. 
como persistisse febre diária. apesar da melhora 
geral. foi feita a nefrectomia E, com prévia pielo
grafia (fig. 2). 

A loja e o parênquima estavam cheios de ar e pus 
com cor de chocolate. O anátomo-patológico (Dr. 
Mattosinho França) revelou pionefrose. com focos de 
necrose. Evolução normal. seguimento ambulatorial 
até 4 meses sem particularidades. 

Flg. 2 _ PlelograOa lL,cendente E 
com urograOa (pré-operatória). 
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W. J. BESTANE "ETAL.'· 

DISCUSSÃO 

A raridade da doença torna-a tão pouca co
nhecida: que neste caso, entre vários médicos clínicos 
e especialistas consultados a posteriori, somente o 
radiologista reconheceu prontamente o diagnóstico ao 
observar o RX simples de abdômen. Como não havia 
sinal clínico de localização que explicasse a febre e a 
toxemia, o reconhecimento do diagnóstico através do 
RX do abdômen foi fundamental para o acerto da 
conduta. 

A formação de gás. pelos germes mais habitual
mente encontrados nessas condições (Escherichia coti, 
Aerobacter, Proteus, Klebsiella) , I. é fácil de explicar 
por fermentação do excesso de glicose em diabéticos 
descompensados, o que já não ocorre nos não-dia
béticos. a não ser que houvesse nesses doentes uma 
maior concen traçào de açúcar em nível tecidual. por 
uma causa não determinada. Na literatura, Costas, 
levantando os 34 casos publicados até 1972, en':0n
trou 20% sem diabete. apenas com uropatia obs
trutiva, com uma mortalidade de 14,3% e os restantes 
80% todos diabéticos, 60% sem obstrução do trato 
urinário (40% de mortalidade) e 20% com obstrução 
(71 % de mortalidade). Davies, em 1974, cita um caso 
em que, 3 meses após nefrectomia E., a paciente 
faleceu em virtude do acometimento do rim con
tralateral pelo mesmo processo. 

O gás pode estar localizado apenas nas vias ex
cretoras ou só no parênquima. com ou sem invasão do 
espaço peri-renal. 

CONCLUSÃO 

No diabete compensado. com pielonefrite, im
põe-se um tratamento enérgico de ambas as condições 
para evitar a ocorrência do enfisema renal. que in-
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variavelmente leva à perda total ou parcial do órgão, 
quando não da vida. 

A conduta quase sempre será cirúrgica, consis
tindo de nefrectomia ou simples drenagem, depen-

dendo da extensão do processo e das condições gerais 
e locais. É prudente colocar antes o paciente em con
dições de hidratação adequadas, bem como compen
sar o diabete e medicá-lo intensivamente com anti
bióticos apropriados. 

RESUMO 

O enfisema renal, condição rara e grave, que afeta 
principalmente o diabético descompensado. é dis
cutido à luz de dados de literatura e com a apresen
tação de um caso. Recomenda-se quase sempre a 
cirurgia (drenagem ou nefrectomia). após preparo das 
condições gerais e antibióticoterapia. 

SUMMARY 

Renal emphysema is an unusual and grave COll

dition that sometimes happens in diabetic patients. 
The authors present a case oI pneumonephrosis 

and suggest as treatment drainage or nephrectomy af
ter pre-operatory correction of the general condition 
and antibiotics. 
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flsluls renoc6lica. 

EMANUEL LEAL CHAVES - ELSON EDEN ROBUSTO BRUM - OTÁVIO ALVARENGA COTA 

- ANtONIO FERNANDES GUEDES. 

Do Serviço de Urologia do H.P.M.R.J. (RIO) 

CONCEITO 

Fístula renocólica é uma entidade pouco comum 
que aparece em conseqüência de pielonefrite crônica, 
abscessos perinefréticos, pionefroses com ou sem cál
culos. traumas, tuberculose com ou sem cálculos e 
derivação urinária por conduto ileal (após quatro anos 
do tratamento inicial). 

Temos as urolitíases relatadas como sendo o fator 
etiológico mais comum, pois seriam elas, muitas 
vezes, o ponto de partida para o desenrolar da fístula 
renocólica. Assim sendo, de acordo com Joseph D. 
Schmidt, podemos esquematizar a patogênese. 

Urolitíase 
Infecção do trato urinário 

Abscesso renal 
Perfuração cortical 

Abscesso perinefrético 
Fístula renocólica 

As infecções do trato urinário na malOfla dos 
casos relatados estão intimamente relacionadas na 
evolução da pielonefrite. como por exemplo a tuber
culosa (a mais comum após as urolitíases) e do abces
so renal. 

Os processos perinefréticos em progressão podem 
ser: não supurativos com reação fibrótica e supu
rativos. 

A tendência natural para a drenagem do absces
so cortical é a região lombar por suas relações ana
tômicas, mas também podem descer ao púbis e abrir
se no colo, vagina, uretra ou bexíga; pela bainha do 
psoas drenando um pouco abaixo do arco crural e 
ainda existe a possibilidade de drenagem para a 
cavidade pleural 2 • 

Revendo a literatura. encontramos 94 casos de 
fístula renocólica. O nosso tem como fator etiológico a 
pielo~efrite xantogranulomatosa. 
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CASO RELATADO 

M.P.C., 42 anos. parda. solteira. natural de PE, 
internada no HPM-RJ (Rio) com história de 15 dias 
de dor no flanco direito. que se irradiava para região 
lombar direita e mesogástrio. acompanhada de 
vômitos. tonteiras. febre. calafrios e anorexia. Não 
relatava hematÚria. 

História familiar sem interesse. 

À ectoscopia, apresentava-se emagrecida, lúcida 
orientada. mucosas descoradas. enchimento veno 
capilar satisfatório. escleróticas anictéricas, hidra
tada. 

EXAME FÍSICO 

Aparelho cardiorespiratório sem alterações. 
Abdômen - flácido, depressível c/massa pal

pável no hipocôndrio e flanco direito; móvel com a 
respiração; punho-percussão e rechaço positivos à 
direita. 

LABQRATÕRIO 

HT - 33%; HB - 1O,4g/100ml; leuc. 8.100; bas. O; 
EOS- O; mieI. O basto 1; sego B 1; 
linf. 18; mon O; ureia 39, creat. 15; glicose 90; K. 0,4; 
Na. 148, Cl lOS; 
E.A.S. - albuminúria, piúria e hematúria 
Cultura - Klebsiella - 1.000.000 col/m!. 

RADIOLOGIA 

Urografia - exclusão renal a direita com con
ereção calcária no parenquima renal direito. 

Pieiografia retrógrada - contraste extravazava 
para dentro do colo. Erroneamente feito o diagnósti~o 
de contraste dentro da massa tumoral necrosada. 

Aortografia - aumento de densidade da massa 
tumoral com presença de vasos patológicos. 



C rngrafia Excretora 
1 - Exclusão renal à direita com concreção 

calcàrE'a à direita 

2 - Pielografia retrógrada demonstrando 
ascendente. contraste dentro do colo 
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J - Aortografia __ aumento de densidade na massa tumoral 
c/pl'esen~'a de vasos patológkos. 

CIRURGIA 

Lombotomia exploradora. Achado fístula re
nocólica com pionefrose. 

Realizada nefrectomia com ressecção do segmen
to fistulizado, com anastomose término-terminal do 
colo ascendente, com exteriorização da anastomose. 

Evolução excelente da paciente no pós-opera
tório. Fechamento da colos tom ia 1,5 meses após 
primeira cirurgia. Alta em 8 dias. 

4 _ Aspecto macroscópico da peça cirórgica 
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FÍSTULA RENOCÚLICA 

5 _ Aspecto microscópico da peça cirúrgica. 

SUMÁRIO 

Os A.A. apresentam um caso de fístula reno
cólica, que tem como fator etiológico pielonofrite xan
togranulomatosa. 

Os exames radiológicos mostraram a presença de 
extravazamento de contraste para o colo ascendente. O 
diagnóstico foi feito durante o ato cirúrgico, tendo 
sido realizada nefrectomia e ressecção no segmento 
fistuloso. com anastomose e colostomia. Evoluiu bem 
no pós-operatório, recebendo alta em boas condições 

O follow-up 6 meses após foi normal. 
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SUMMARY 

A case of renocolic fistula is presented with 
etiology by xantogranulomatous pyelonephritis. The 
radiologic test has shown contrast in the ascendent 
colon. The diagnosis was made during surgery, and 
nephrectomy and resection of fistulous segments have 
been performed with entero-anastomosis and colos
tomy. 

The patient was very well in the early post-o
peratory and has been discharged from the hospital in 
good conditions. 

The patient was normal in the follow-up for six 
months. 
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calcinose tumoral e nefrolitfase 

OTTO HENRIQUE TORRES CHAVES - ROSA CUKIER - GERALDO TERRERI 

- RODOLPHO F. FORSTER. 

Da 14a Enf. da Santa Casa da Misericórdia (Rio - RJ) 

A incidência de calcinose tumoral associada à 
litíase não foi descrita em literatura, sendo o caso 
apresentado o único observado até o momento. 

Do levantamento de 55 casos relatados de cal
cinose tumoral, até 1974, não há predominância 
etária ou prevalência em sexo, porém incide com 
maior freqüência na raça negra e tem carater fa
miliar. 

O quadro clínico clássico desta patologia se 
traduz por massas tumorais pétreas, que consistem 
em depósitos de cálcio, adjacentes às grandes arti
culações, dificuldade de movimentação articular e 
perda de peso. 

Os estudos laboratoriais dos casos publicados 
revelam hiperfosfatemia inconstante nas diversas 
dosagens, por vezes precedendo a eclosão clínica das 
tumorações, não sendo correlacionável com insufi
ciência renal, e hidroxiprolinúria. Os estudos de 
cinética com cálcio - 47 mostram trocas rápidas de 
cálcio entre massas tumorais e o soro. Estes resultados 
constituem a base de terapêutica pela restrição 
dietética de cálcio e fósforo e pelo uso de hidróxido de 
alumínio. 

Em 1960, Bloom e Flinchum observaram, em 
paciente que fazia uso prolongado de grandes doses 
de hidróxido de alumínio para tratamento de pato
logia digestiva, osteomalacia com pseudo-fraturas, 
hipofosfatemia e hiperfosfatúria acentuada. A mesma 
evidência de osteomalacia foi referida por Lotz, Ney e 
Bartter como complicação da depleção de fósforo, 
mostrando a viabilidade de se depletar fósforo e cálcio 
com o hidróxido de alumínio em indivíduos normais. 
Nassim e Cannolly, em 1970, trataram com sucesso a 
calcinose universal com hidróxido de alumínio e, em 
1972, Mozaffarian e Lafferty fizeram a mesma ex
periência em calcinose tumoral, a partir dos estudos 
de cinética de cálcio, que revelaram trocas rápidas de 

A excisão cirúrgica das massas, a radioterapia e o 
emprego de fenilbutazona e corticosteróides se re
velam inúteis. 
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cálcio entre as massas tumorais e o soro, sugerindo a 
conduta terapêutica neste caso. 

Trata-se de paciente de 50 anos, do sexo mas
culino, branco, violoncelista, com doença iniciada há 
7 anos, com o aparecimento de tumorações duras em 
locais de atrito (apoio de violoncelo) nas regiões para
este mal esquerda e mediai da perna esquerda. Es
sas tumorações aumentaram de volume progressi
vamente, surgindo em outras regiões de atrito: ar
ticulações escápulo - umeral e cOxo - femural 
bilateralmente, com o escurecimento da pele e 
prurido local, poupando extremidades. Há 5 anos, 
manifestações digestivas dependentes de nefrolitíase, 
que se exteriorizou pela emissão de aproximadamente 
200 cálculos, de composição predominante de cálcio. 
Submetido a sete cirurgias em rim e ureter, para 
retirada de cálculos, sendo a última realizada em nos
so serviço, para cálculo coraliforme em rim esquerdo, 
já em. vigência de insuficiência renal e pielonefrite. 

A avaliação metabólica, quanto a fósforo, cálcio 
e fosfatase alcalina, foi normal, antes da instalação de 
insuficiência renal. 

Foram realizadas biópsias, em área tumoral e 
área aparentemente sã, demonstrando depósitos de 
cálcio em área tumoral e aspecto histológico normal 
em área clinicamente sã (ProL Domingos de Paula). 

Iniciado o tratamento no pós-operatório com o 
equivalente a 70 ml de hidróxido de alumínio (tole
rância máxima do doente) e dieta de 230 mg de cálcio 
e 550 mg de fósforo nas 24 horas. Houve redução 
apreciável das massas tumorais, aumento de peso e 
diminuição do prurido, pelo uso tópico de corticos
ter6ide. 

No que se refere ao aparelho urinário, houve 
emissão adicional de 106 cálculos, e a reinvestigação, 
no quinto mês de pós-operatório, com pielografia 
venosa com infusão contínua de contraste, revelou 
ambos os rins inalterados em forma e volume, sem 
evidência de nefrocalcinose. 



CALCINOSE E NEFROLlTÍASE 

A reavaliação metabólica mostrou calcemia de 
10.6 mg%, fosfatemia de 4,48 mg%, fosfatase al
calina de 11 u. K. A. calciúria de 811 mg e fosfatúria 
de 741 mg nas 24 horas. A reavaliação bioquímica 
mostrou manutenção dos níveis anteriores de uréia e 
crea tinina. 

Dado o risco importante de nefrocalcinose ia
trogênica. devido aos níveis muitos altos de calciúria. 
bem como pelo aumento de eliminação de cálculos. 
está sendo reconsiderado o esquema terapêutico. no 
sentido de indicação de hemodiálise, com níveis 

baixos de cálcio na solução. para promover retirada 
de cálcio dos depósitos periféricos, sem os danos 
inerentes à hipercalciúria. 

É curioso que a doença se caracteriza pelo de
pósito de cálcio em tecido periférico, sem que haja 
comprometimento visceral. No entanto. como são 
poucos os casos estudados , é possível especular-se 
que. no caso apresentado. a nefrolitíase tenha me
canismo fisiopatológico semelhante à calcinose tu
moral. acrescentando, à patologia obscura da mesma. 
uma nova indagação. 

Fi j.!" 1 e 2 - Macroscopia do paciente. Tumorações em regiões de atrito e adjacentes às grandes articu
la,'õ(,s, 

Figs, 3 e " - Radiografias dt, regi;;," adjaeenles às grandes a,'tÍl'ula,';;e,. l ' l idenciando os depósitos cal 
(.·áreos. 
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Figs. 5 e 6 - Extremidades com aspecto radiológico normal. 
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Figs. 7, 8 e 9 - Chapa simples e pielografia venosa, 
à internação em nosso serviço para cirurgia de co· 
raliforme de rim esquerdo. 
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Figs. 10 e 11 - Chapa simples e pielografia venosa no quinto mês 
de pós-operatório. 
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medida da pressão intrapiélica e de parâmetros de 
hemodinâmica renal 

JOSÉ CARLOS SOUZA TRINDADE - CARLOS GOMES DE ARAUJO - MILTON FLÃ VIO MARQUES LAUTENSCHLAGER 

- HERCULANO DIAS BASTOS. 

Do Hospital das Clinicas da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (SP). 

A medida da pressão intrapiélica é dado de gran
de importância no estudo experimental da obstrução 
urinária, quando se pretende estabelecer correlações 
entre as variações desta pressão e as repercussões 
ocorridas em alguns aspectos da hemodinâmica e da 
fisiologia renal. Por outro lado, as manobras cirúr
gicas necessárias para a instalação dos modelos ex
perimentais, que permitem a tomada destas medidas, 
por si só, sã<? capazes de alterar estes valores 
1,2.3,4.5. 

Em vista disto, os autores realizaram um tra
balho experimental, que tem por objetivo avaliar as 
repercussões da medida da pressão intrapiélica do rim 
esquerdo em alguns parâmetros de hemo dinâmica 
renal, isto é, no fluxo da artéria renal esquerda, na 
resistência vascular do rim esquerdo, na pressão ar
terial medida na aorta abdominal e na pressão venosa 
medida na veia cava posterior de cães, mantidos anes
tesiados durante 5 horas e submetidos a trauma cirúr
gico (lombotomia extraperitoneal). 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados 13 cães do sexo masculino, 
cujos pesos variaram entre 12,5 e 24,0 kg. Para a ob
tenção dos dados, foi estabelecida a seguinte seqüên
cia experimental: 1. Jejum de água e alimentos, 
durante 12 horas; 2. Anestesia - Nembutal Lv. - 30 
mg/kg; 3. Dissecção da artéria e veia femoral D'
Cateteres localizados ao nível do diafragma, para 
registro de pressões da aorta abdominal e veia cava 
posterior, por eletromanometria; 4. Lombotomia E 
extraperitoneal - Dissecção do pedículo renal -
Colocação de sonda fluxo métrica em torno da artéria 
renal E - Ca teterização do ureter E com sonda em T, 
com um dos ramos em situação intrapiélica, para 
medida de pressão por eletromanometria; 5. Início 
dos registros (fluxo renal, pressão piélica, pressão ar
têrial e pressão venosa) 15' após fim da preparação e a 
intervalos de 30' durante 5 horas; 6. Sacrifício do 
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animal, remoção do rim E para medidas (peso e prin
cipais diâmetros). 

RESULTADOS 

Os valores Jllédios do fluxo da artéria renal es
querda (ml/min), da pressão intrapiélica, pressão 
arterial e pressão venosa (mmHg) e da resistência vas
cular são apresentados na Tabela 1. 

Levando-se em consideração o valor inicial da 
pressão intrapiélica, observou-se que os cães pode
riam ser agrupados em 3 tipos de comportamento. No 
comportamento I, foram identificados 5 cães, que 
apresentavam inicialmente pressão intrapiélica baixa 
(valor médio da pressão intrapiélica - 2,5 mmHg). 
No comportamento 11, 3 cães, com valores iniciais 
mais elevados da pressão intrapiélica - (valor médio 
- 7,1 mmHg) e no comportamento IH, valores 
iniciais altos da pressão intrapiélica (valor médio -
11,7 mmHg). Os valores médios da pressão intra
piélica segundo o tipo de comportamento, são 
apresentados na Tabela 2. Observa-se que, após a 1 a 

hora, os 3 grupos apresentam comportamento se
melhante, quanto aos valores médios da pressão in
trapiélica. 

Pela análise estatística dos resultados (teste de 
Duncan), observa-se: 

1. Variabilidade significante entre cães; 2. As 
variações do fluxo sanguíneo renal esquerdo não 
foram estatisticamente significantes nas diferentes 
formas de expressão do fluxo, ou seja, ml/min; ml/kg 
corpóreo/min; ml/g rim/min; 3. As variações da 
presão intrapiélica, da pressão arterial, da pressão 
venosa e da resistência vascular não foram estattis
ticamente significantes. 

COMENT ÃRIOS 

Observa-se pela análise dos resultados que não 
houve variação significante dos parâmetros estu-



TABELA 1 

Fluxo sangüíneo da artéria renal E, 'intrapiélica, pressão pressão arterial, pressão venosa e resistência vascular 
renal E em cães anestesiados durante 5 horas. Valores médios. 

Inicial 1~ H 2!'1 H 3~ H 4~ H 5~ H 

* Fluxo 118,7 131,6 130,3 144,7 148,4 130,6 
** Pressão i. piélica 7,4 7,6 7,0 8,6 7,9 7,0 
** Pressão arterial 139,1 131,2 139,3 133,6 131,5 128,5 
** Pressão venosa 1,3 1,8 1,3 1,5 '1,2 1,2 

Resistencia vascu lar 1,8 1,5 1,5 1,7 1,6 2,2 

TABELA 2 

COMPORTAMENTO DA PRESSÃO INTRAPIÉLlCA E, EM CÃES ANESTES1ADOS DURANTE 5 HORAS. VALORES 
MÉDIOS. PRESSÃO EM mrnHg. 

II 
111 

Inicial 

2,5 
7,1 

11,7 

1~ H 

6,3 
6,5 
8,1 

2? H 

5,8 
6,3 
7,9 

~H 

8,5 
7,1 
7,5 

4~ H 

7,0 
8,1 
7,2 

5? H 

6,4 
7,0 
7,3 

1- 5 cães; 11 - 3 cães; 111 5 cães 

MEDIDA DA PRESSÃO INTRAPIÊLICA ... 

dados, quando o cão permaneceu anestesiado durante 
5 horas, indicando que a manipulação cirúrgica e as 
condições experimentais não interferiram nesses 
valores. 

A análise gráfica dos resultados demonstrou que 
a pressão arterial, na maior parte das vezes, apresen
tou tendência a manter-se estável durante o período 
de observação, embora em alguns casos tenha 
apresentado tendência à queda. A pressão venosa, na 
grande maioria dos casos, apresentou comportamento 
estável. 

O fluxo da artéria renal esquerda foi medido em 
7 casos. A tendência do fluxo foi de manter-se estável 
ou elevar-se no decurso da observação. Em 50% dos 
casos, a pressão piélica apresentou tendência a di
minuir e nos outros 50% houve tendência a manter-se 
estável ou elevar-se. 
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hidronefrose pós-enxerto aorto-fem ural 

HUGO HYPÓLITO - PEDRO MANZINI FILHO. 

Do Serviço de Urologia do Hospital do Servidor Público Estadual "Francisco Morato de Oliveira" (SP). 

Com o aprimoramento da cirurgia vascular, 
próteses porosas passaram a ser usadas em larga es
cala para substituição de artérias lesadas. Tais enxer
tos são progressivamente envolvidos por tecido con
juntivo denso e, assim, fixados aos tecidos do hos
pedeiro 5 • Esta fibrose, que se estabelece ao redor das 
próteses, pode englobar o ureter, causando estase e 
dilatação a montante h. Embora poucos casos tenham 
sido descritos, acredita-se que tal complicação ocorra 
mais freqüentemente, pois a hidronefrose, quando 
unilateral, evolui, na maioria destes pacientes, silen
ciosamente 11 • O encontro de -dois casos em nosso 
material estimulou-nos a efetuar o presente estudo. 

RELA TO DOS CASOS 

1 0 caso J.W.S., 4S anos, masculino, branco. 
Compareceu ao ambulatório de cirurgia vascular 

com quadro de claudicação a distâncias progressi
vamente menores e hipertensão arterial. A aortografia 
por punção evidenciou obstrução da aorta lombar e 
da artéria renal direita, com rim direito excluso à 
urografia. O rim esquerdo mostrava função normal 
(fig. 1) 

FIG. 1 _ Urografia excretora, 
por ocasião da admissão: rim D 
excluso, rim E normal 
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Por ocasião da admissão do paciente ao Hospital, 
o clearance da creatinina era 59, 7 ml/min, com 
creatinina sérica igual a 1,25 mg%. O renograma 
isotópico mostrava o rim direito com curva tipo ne
frectomia e o rim esquerdo com curva normal (fig. 2). 
Sua pressão arterial mantinha-se por volta de 18 XII. 

P.-.oRÕES NORMAIS 

!i/V~.2S 

Ct~ fi 

Et~la' 

ESQUERDO 

FIG. 2 _ Curvas isotópicas: rim D, curva tipo nefrectomia; l'Ím E, 
curva com segmentos dentro da normalidade. 

Em 14/6/73, o paciente foi submetido à implan
tação de prótese de Dacron aorto-bifemural, com by 
pass de safena enxerto-artéria renal direita. A uro
grafia, no 6° dia de pós-operatório, mantinha-se inal
terada (fig.3) e a artériografia de controle mostrou 
obstrução da ponte de safena. 

Nos meses seguintes, o paciente evoluiu apresen
tando febre diária de 37,S a 38°C e piora do estado 
geral. Sua pressão arterial mantinha-se em torno de 
11 X 7. 

Três meses após a cirurgia, foi feita nova uro
grafia excretora, devido à presença de leucocitúria e 
infecção urinária. As chapas mostraram uretero
hidronefrose esquerda acentuada, com grande retar
do na drenagem do contraste e stop ao nível de SI 
(fig4). O nefrograma isotópico mostrava agora curva 
tipo estas e à esquerda (fig.5), tendo ocorrido impor
tante deterioração da função renal, com clearance da 
creatinina igual a 16 ml/min e 1,76 mg/% de 
creatinina endógena. 

Marcos




HIDRONEFROSE 

F1G. 3 __ Ul'Ografia excretora. no 6° PO da apl'~ação do enxerto 
aorto·bifcmural: o rim D ('ontinua excluso e o rim E com 
aspecto normal. 

A pielografia ascendente esquerda, feita em 
seguida, evidenciou estenose uretral esquerda, esten
dendo-se desde o nível de LS até próximo de sua im
plantação vesical (fig.6). 

CONTAGaNS PADR4Es HORIIWI 

SVl!>1.25 

Ct'" i 

EtEll' 

ESQU~RDO 

S/V - 1." 
Ct 

Et 

FIG. 5 _ Curvas isotópieas, no 3° mês após a cirurgia: rim D oon1 
curva tipo nefrectomia e rim E com curva tipo estase(com
pare-se com a figo 2). 
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FIG. 4 _ Urografia excretora, no 3° mês após a cil'Urgia: rim ]) 
excIuso e acentuada uretero·hidronefrose E, com stop ~IO 
nível de SI. 

FIG. 6 _ Pieldgrafia ascendente E: estenose do ureter E, estenden
do-se de LS até próximo à sua implantação vesical. 
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Devido à piora progressiva do estado geral e 
ace~tuação da hidronefrose, o paciente foi submetido, 
à nefrostomia esquerda, até que apresentasse me
lhor;s condições para cirurgia definitiva. Pensou-se 
então em aproveitar o ureter direito, porém, a pie
lografia ascendente direita mostrou a mesma dificul
dade de drenagem encontrada à esquerda (fig. 7). 

FIG. 7 _ Pielografia asrendente D e dcscl'lHkntl' E pda nefl'Os
tomia: na chapa de 60 minuto~. (lbsen,,·se acentuado 
retal'Clo bilatenll de drcnagcm do l·Ot1tnbte. com stop 
bilateral ao nÍ\C1 de L-I c L5. 

o paciente continuou apresentando febrícula 
diária e, por ocasião de licença hospitalar, faleceu 
subitamente em sua residência, em fevereiro de 1974. 

2° caso - C.C.A., 66 anos, branco, masculino. 
O paciente foi operado em 18/7/1968, por 

apresentar obstrução da aorta lombar e das ilíacas 
primitivas, tendo sido colocado enxerto de Dacron 
aorto-bifemural. Em maio de 1973, ocorreu obstrução 
do segmento femural superior esquerdo, tendo sido 
efetuada nova operação, com implante de enxerto 
fêmuro-poplíteo com veia. 

Em dezembro de 1973, compáreceu ao ambu
latório de Urologia, referindo dor lombar direita há 4 
meses, de fraca intensidade e caráter contínuo. Nesta 
ocasião, os exames de urina eram normais (tipo 1 e 
cultura), a uréia era de 39 mg/ % e a glicemia igual a 
80mg% 
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A urografia nesta época mostrou acentuada 
uretero- hidronefrose direita, com grande retardo na 
excreção de contraste pelo rim direito (figs. 8,9 e 10).1. 

FIG.8 
__ Urogl'afia excretora: 

aos lO minutos. nota-sc 
apenas a ('(Hltl'asta~'ão de 
alguns cálkes baqueteados 

....... _~- á D. À E, aspecto normal. 

_ Urografia excretora: 
aos 120 minutos, obsena-se 
I acentuada hidronel'l'Ose D, 
i pouca concentração do 

"'----""---" _ _ ->... ..... :.-___ ...... __ contl'llste pel () ";m D. 

_ U l'Ografia excretora: 
aos 180 minutos, observa
se a acentuada 
ureteropielocaliectasia D. 
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o estudo detalhado das radiografias mostrava 
stop ureteral direito, ao nível de LS, sugerindo uma 
possível compressão extrínseca secundária à prótese 
colocada cinco anos antes. 

O paciente foi levado à cirurgia em 24/4/1974, 
tendo sido aberta a cavidade peritoneal através de 
uma incisão paramediana direita. O peritônio pos
terior foi seccionado e explorou-se a relação do ureter 
com a prótese. Ao nível do cruzamento do ureter com 
a prótese, o mesmo se achava englobado por um man
guito de tecido conjuntivo fibroso. Cumpre assinalar 
que o ureter situava-se anteriormente em relação à 
prótese e mostrava-se muito dilatado a.montante. Foi 
efetuada em seguida a ureterólise, verificando-se que 
o segmento liberado era de boa vitalidade. O peritônio 
posterior foi fechado por baixo do ureter, de maneira 
que o ureter tornou-se intra-peritoneal em cerca de 8 
cm, ao nível de seu cruzamento com a prótese vas
cular. (fig.ll). 

FIG. 11 _ Achado Intra·operatórlo: após a liberação do ureter da 
I1brose, ao nível do cruzamento com o ramo D do enxerto, 

( verificou-se que o mesmo situava-se sobre a prótese. Note
se a dilatação ureteral a montante. 

O paciente evoluiu sem particularidades, tendo 
tido alta no 7° dia de pós-operatório. 

A urografia de controle, um ano após a cirurgia, 
mostra regressão da hidronefrose e desaparecimento 
do retardo de excreção do contraste pelo rim direito 
(figs. 12 e 13). 
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FIG. 12 _ Urografla de controle, 1 ano após a cirurgia: nesta 
chapa de 10 minutos observa-se nítida regressão da hi
dronefrose D e boa concentração do contraste pelo rim D. 
(compare-se com a flg. 8) .. 

FIG. 13 _ Urografia excretora de controle: chapa aos 30 minutos, 
mostrando a regressão da ureteropielocaliectasia direita. 

(compare-se com a figo 10). 
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DISCUSSÃO 

Cerca de 11 casos de hidronefrose permanente, 
secundária a aplicação de próteses vasculares, foram 
descritos na literatura. Em 5 pacientes, o ureter es
tava situado entre a prótese e a artéria ilíaca e é pos
sível que, nestes casos, a compressão mecânica e a 
pulsatilidade dos vasos tenham algum papel na gênese 
da hidronefrose 1.10 • Em 2 casos relatados, o ureter 
situava-se entre o peritônio parietal e a prótese, sendo 
a fibrose regional, provavelmente, o principal agente 
condicionador da corllplicação. Nos 4. casos restantes, 
não há referência quanto à relação entre o ureter e a 
prótese. 

No paciente por nós operado, o ureter situava-se 
entre o peritônio posterior e a prótese, envolvido por 
maguito de tecido conjuntivo fibroso. No primeiro 
paciente de nossa série, não foi possível caracterizar 
exatamente a posição do ureter em relação á prótese, 
devido ao seu falecimento repentino. 

Os autores que tomaram contacto com o pro
blema apresentam diversas condutas para sua re
solução: enquanto Lytton e Petrone advogam a 
ureterólise, ressecção do segmento de ureter este
nosado e transposição do ureter em frente ao enxerto, 
com ureterorrafia e cateterismo ureteral com dreno 
em T, Thomford prefere realizar a secção da prótese 
distalmente em relação ao ureter e reanastomose atrás 
do mesmo. As duas condutas são passíveis de com
plicação, pois, enquanto a secção e reanastomose do 
ureter pode condicionar estravazamento de urina e in
fecção do enxerto com risco de vida para o paciente, a 
secção e ressutura da prótese acarreta possibilidade de 
trombose ou embolia para o membro correspondente. 
Além disso, a simples transposição do ureter em fren
te à prótese não parece ser a solução ideal, pois, como 
verificamos em nosso segundo paciente e em casos 
descritos por Iacobson e Petrone, a hidronefrose pode 
desenvolver-se mesmo nesta situação. 

A intraperitonização do ureter, ao nível do 
cruzamento com a prótese, aros a liberação do mes
mo da fibrose circunjacente e verificação de sua vi
talidade, parece ser uma boa conduta nos casos de 
hidronefrose com o ureter situado anteriormente ao 
enxerto. 

Após a análise de todos estes casos, parece-nos 
justificável que o cirurgião vascular dedique especial 
atenção ao ureter, por ocasião da tunelização re
troperitoneal dos ramos do enxerto, se possível inter
pondo o peritônio entre a prótese e o ureter, para 
prevenção desta complicação. Sugerimos também a 
execução de urografia excretora de controle, por volta 
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do 3° mês após a cirurgia, para tranqüilidade do 
cirurgião e do paciente. 

RESUMO 

São apresentados dois casos de hidronefrose 
secundária à implantação de prótese aorto-bifemural. 
No 1 ° paciente, a hidronefrose desenvolveu-se no rim 
único funcionante. O paciente faleceu subitamente. O 
2° paciente foi operado e corrigiu-se a complicação, 
mediante a intraperitonização do ureter. Discute-se a 
etiopatogenia, o diagnóstico e os diversos tipos de 
abordagem cirúrgica possíveis. Finalmente, sugere-se 
medidas para prevenir tal complicação. 

SUMMARY 

Two cases of hydronephrosis, secondary to aorto
bifemoral prosthesis implantation, are reported. 

The first patient died suddenly. In the second one 
a surgical intervention has been done, in order to 
prevent any complication, throughureteral intra
peritonization, with good resulto Etiopathogeny, diag
nosis and surgical approaches are discussed. 
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ureter em fundo cego 

EMANUEL LEAL CHA VES - ELSON EDEN ROBUSTO BRUM - NELSON KOIFMAN 

- OTÃVIODE ALVARENGA COTTA. 

Do Hospital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

Ureter em fundo cego como divertículo ureter ai 
são raros. Antes da definição de Culp, em 1947, havia 
certa confusão entre ureter em fundo cego e diver
tículo ureteral. Culp estabeleceu a definição de am
bos. 

O divertículo ureter ai é redondo ou oval. Na for
ma, apresenta todas as camadas da parede do ureter, 
quando é primário ou verdadeiro, ou só protrusão de 
mucosa, através da parede muscular, quando é se
cundário ou falso, apresentando um estoma comu
nicando-se com o ureter. Enquanto ureter em fundo 
cego é uma fenda em fundo cego, cuja luz se co
munica com o ureter por um ângulo distinto e 
apresenta todas as estruturas histológicas do ureter, e 
cujo comprimento é duas vezes o seu maior diâmetro. 
O divertículo ureter ai verdadeiro, assim como o ureter 
em fundo cego, acredita-se que tenha a sua origem a 
partir do ducto de Wolff, pelo desenvolvimento de um 
broto ureter ai acessório. Forma-se na quinta ou sexta 
semanas de vida embrionária. O divertículo ureteral 
primário pode ser formado a partir do quinto ou sexto 
mês, através do aumento de pressão intra-ureteral, 
quando a secreção urinária se inicia, segundo Camp
bell. 

1 - O divertículo secundário pode ser causado por 
extravazamento de urina, provocado por uretero
tomias. 

2 ~ Trauma ou blout-out na parede ureteral" pro
duzido por cálculo ou estenose. 

A diferença reside no fato de não apresentar 
todas as camadas musculares. A sintomatologia, 
quando presente, não é patognomônica, visto que 
pode apresentar dor abdominal e sinais ou sintomas 
de infecção urinária crônica, como febre, náuseas, 
vômitos, polaciúria, odinúria, nictúria, hematúria, 
piúria. Isto é devido a estase urinária no ureter aces
sório ou refluxo ureterureteral. Segundo Michael A. 
Clark, através de estudos com microscopia eletrônica, 
apesar do divertículo primário possuir todas as ca
madas histológicas, há diferença no urotélio. 
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O ureter apresenta composlçao urotelial esca
mosa (células retangulares), o divertículo apresenta 
piramidais com mais espaço intercelular. Clark levan
ta a hipótese de que esta alteração seja devido a res
posta do urotélio ao dumento da pressão ou a pre
sença de substância tais como cálcio, que se acumula 
na urina retida, e freqüentemente leva a formações 
calculosas. Não acredita que seja presságio de malig-' 
nização, devido a que não há descrição de neoplasma 
nestas estruturas. 

O diagnóstico é feito raramente pela urografia 
excretora, sendo achado mais freqüente na pielografia 
retrógada e durante o ato operatório. No levantamen
to feito por Harder, em 1973, encontrou-se 45 casos 
de ureter em fundo cego na literatura e somente 4 
foram diagnosticados por urografia excretora. 

Nós acrescentamos 2 casos à literatura, diagnos
ticados por urografia excretora e comprovados por 
cinefluoroscopia. O tratamento é feito pela exérese do 
ureter duplicado, usando-se a técnica conforme sua 
localização. A indicação baseia-se na presença de in
fecção não erradicável ou dor. 

Caso 1 - M.N.D.N., branca, casada, com 21 anos de 
idade, natural do Estado do Rio de Janeiro, procurou 
o Ambulatório de Urologia por apresentar dor no 
flanco direito, com irradiação para a região supra
púbica. A paciente relatava polaciúria, nictúria e ar
dência à micção. Negava febre, hematúria, apresen
tando punho-percussão negativa bilateralmente; 
referida corrimento vaginal, pelo que foi encami
nhada ao Serviço de Ginecologia, porém não com
pareceu ao mesmo. 

Exames: Urografia excretora revelou duplicação 
ureteral em fundo cego, à esquerda, isto é, contra
lateral à dor. 

Urina - EAS e urinocultura sem normalidades. 
(figs. 1 e 2). 



URETER EM FUNDO CEGO 

Figs. 1 e 2 - U rografia excretora. 

Realizada cinefluoroscopia sete dias após, con
firmou o diagnóstico de ureter em fundo cego, com 
refluxo ureterureteral à esquerda. 

Caso 2 - M.C.S., parda, com 21 anos de idade, 
natural do Estado do Rio de Janeiro, procurou o Am-
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bulatório de Urologia com dor lombar à direita , tipo 
cólica, náuseas, vômitos, polaciúria, percussão po
sitiva à direita . 

Exames: Urina - EAS e urinocultura sem anor
malidades. 

Urografia excretora demonstrava duplicação 
ureter ai em fundo cego. (Fig. 3). 

Fig. 3 - Urografia excretora. 

Realizada cinefluoroscopia sete dias após, con
firmou o diagnóstico de ureter em fundo cego, com 
refluxo ureterureteral à direita .. 

DISCUSSÃO 

Existem 45 casos de ureter em fundo cego re
latados na literatura, sendo que apenas 4 diagnos
ticados por urografia excretora. Os autores apresen
tam mais 2 casos , também diagnosticados por uro
grafia excretora, confirmados por cinefluoroscopia. 
Apesar de ambos os pacientes apresentarem refluxo 
ureterureteral, a clínica não estava relacionada com 
ureter em fundo cego. Ambos não apresentavam al
terações no aparelho urinário, bioquímica normal , 
exame de urina: EAS sem anormalidades, urinocul
tura estéril. Por este motivo, as pacientes foram en
caminhadas para acompanhamento ambulatorial 
periódico, por não haver indicação cirúrgica. 
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RESUMO 

São acrescentados 2 casos à literatura de ureter 
em fundo cego diagnosticados por urografia excre
tora. São feitas considerações clínicas, radiológicas, 
etiológicas e terapêuticas. O AA. comentam o auxílio 
prestado pela cinefluoroscopia na confirmação diag
nóstica. 

SUMMARY 

Two cases added to existing literature on Bifid 
Blind Ending Ureter, which are diagnosed by IVP. 
Comments are made on the radiological, clinicaI, 
etiological and therapeutical aspects. The contri
bution of cinefltioroscopy is noted as a valuable diag
nostic confirmation in urologic examination. 

BIBLIOGRAFIA 

ORMONDS, S. Culpo Ureteral diverticulum: c1as
sification of the literature and report of an 

J. Br. Urol. - VaI. 2 N? 3 - 1976 192 

authentic case. J. Urol., 58: 309, 1947. 

ALBERS, D.D., GEYER, I.R. & BARNES, S.D. 
Blinding ending branch ofbifid ureter: report 
of 3 cases. J. Urol., 99: 160, 1968. 

HABER, K. Bifid ureter with blind-ending branch 
diagnosed by excretory urography: report of 
a case. J. Urol., 110: 38, 1973. 

HANLEY, H.G. Blind-ending duplication of the 
ureter. Brit. J. Urol., 17: 50, 1945. 

TAKAHASHI, A. & TSUCHIYA, F. Beitrage zur 
Kenntnis von divertikel des ureters. Jap. J. 
Derm. & Urol., 43: 113, 1938. 

KRETSCHMER, H. L. Duplication of the ureters at 
their ends, one pair endingblindly. J. Urol., 
30: 61, 1933. 



fundamentos anatômicos da inervação vesical 

BENEDITO APARECIDO DE TOLEOO - GETÚLIO SESSIM. 

Ou Escolu Médicu do Rio de Juneiro (Universidade Gama Filho). 

A bexiga recebe inervação de duas fontes prin
cipais: 1) Para-simpática, que transmite impulsos de 
natureza involuntária, e 2) Via cérebro-espino-puden
da, cujas fibras são relacionadas com o controle 
voluntário. 

Além disso, a função vesical está sujeita ao con
trolede diversos níveis supra-segmentares, que in
cluem mecanismos simpáticos, cujas ações, no entan
to, têm pouca ou mesmo nenhuma expressão clínica. 

As fibras simpáticas originam-se das colunas in
termédio-laterais dos segmentos torácicos inferiores e 
lombares superiores (aproximadamente de Tll aLI). 
Essas fibras emergem da medula espinhal através das 
raízes anteriores correspondentes e cruzam a cadeia 
simpática, a qual abandonam em níveis ganglionares 
de L 1 a L 4. As fibras pós-ganglionares descem ao 
longo da aorta abdominal para formar, na altura de 
sua bifurcação, o plexo hipogástrico superior. Esse 
plexo divide-se para constituir dois grupos de nervos, 
os nervos hipogástricos, que cursam ao longo da 

_ superfície anterior do sacro, alcançando a parede 
vesical. Acredita-se que essas fibras terminem somen
te na extensão da musculatura uretral situada no 
trígono da bexiga. Existem evidências de que me
canismos simpáticos centrais exerçam, por intermédio 
dessa inervação, uma ação facilitadora na contração 
vesical. Contudo, sob o ponto de vista clínico, o sis
tema simpático não parece exercer qualquer papel de 
importância no ato da micção. 

As fibras para-simpáticas, préganglionares, 
originam-se dos grupos celulares intermédio-laterais 
da medula espinhal, localizados nos segmentos S2, S3 
e S4 (principalmente em S3) e emergem com as raízes 
anteriores correspondentes. Essas fibras prosseguem 
sobretudo através do plexo pudendo, do nervo pélvico 
e do plexo hipogástrico inferior, misturando-se com as 
fibras simpáticas e terminando em gânglios na parede 
externa da bexiga. Desses gânglios, originam-se 
fibras pós-ganglionares, que inervam feixes muscu-

"lares com ação no detrusor e outros feixes na uretra, 
que, por sua vez, têm ação esfinctérica. 
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o para-simpático, quando estimulado, causa 
uma contração dos feixes musculares detrusores e, 
secundariamente, um estiramento do tecido elástico, 
permitindo o esvaziamento da bexiga. 

A via cérebro-espino-pudenda tem o seu neu
rônio motor superior originando-se no giro para-cen
tral e seguindo aproximadamente o mesmo trajeto 
que as fibras para-simpáticas, para alcançar a porção 
mais inferior da medula espinhal. Na medula, essas 
fibras fazem sinapses com as células da coluna an
terior dos segmentos S3 e S4. As fibras dessas células 
seguem perifericamente, formando o nervo pudendo, 
para suprir o mecanismo do esfíncter uretral e os 
músculos acessorios uretrais e perineais. 

Essa via é responsável pela cessação voluntária 
da micção. 

As vias aferentes da bexiga podem ser subdividas 
em certos grupos funcionais: 

a) fibras que conduzem impulsos relacionados com a 
sensação de repleção da bexiga - seguem pelo 
nervo pélvico; 

b) impulsos dolorosos originados na cúpula da bexiga 
- seguem pelos nervos hipogástricos; 

c) impulsos dolorosos originados no trígono - se
guem pelo nervo pélvico. 

As fibras aferentes penetram em numerosos 
níveis medulares, pois verificou-se, clinicamente, que 
a perda total da sensação de aumento da tensão 
vesical só é abolida em secções completas da medula 
espinhal acima de T7. O desejo de urinar é mediado 
por fibras que seguem pelo nervo pélvico. Isso é 
demonstrado pelo fato de que pacientes com lesões da 
medula sacral não sentem necessidade de urinar e 
pela observação de que nem a neurectomia pré-sacral, 
nem o bloqueio do nervo pudendo com procaína in
terferem no desejo de urinar. 

As fibras que conduzem a sensibilidade da 
bexiga ascendem parcialmente pela coluna posterior e 
parcialmente pélos tractos espinotalâmicos. 

Em adição a essas fibras aferentes mencionadas, 
existem outras, que seguem pelo nervo pélvico e que 
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estão relacionadas com o funcionamento reflexo da 
bexiga. O arco reflexo básico está no nível sacra!. Esse 
reflexo é iniciado na bexiga, por estiramento, sendo 
de grande importância na micção. 

As fibras autônomas supra-segmentares origi
nam-se em diversos níveis: 

1. Uma área situada na formação reticular do mesen
céfalo caudal e ponte rostral relaciona-se, ex
clusivamente, com a organização do reflexo da 
micção em todas as suas fases - início, conti
nuação e término; 

2. Um centro, que exerce uma influência facilitadora 
na bexiga, foi descrito como situado ao nível pon
tino e outro ao nível intercolicular. Um centro 
inibitório localiza-se em nível discretamente mais 
alto; 
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3. Outros neurônios, de natureza autônoma, ori
ginam-se no córtex cerebral e passam, provavel
mente, ao hipotálamo; outros, originados no cór
tex órbito-frontal, também alcançam o hipotá
lamo. Fibras pós-sinápticas alcançam a área hi
potalâmica lateral, onde se agrupam com fibras da 
região septal. 

Existem neurônios simpáticos, situados na 
porção caudolateral do hipotálamo, que têm forte in
fluência facilitadora sobre a bexiga. As fibras, que 
deixam o hipotálamo e curvam em sentido caudal, 
fazem sinapses em diversos níveis do tronco cerebral, 
possivelmente em alguns dos centros já mencionados. 
Alguns neurônios pós-sinápticos, descem na medula 
espinhal, em íntima associação com os tratos pira
midais. 



fisiologia da micção 

ANTERO COELHO NETO 

Da Universidade de Brasília. 

Desde há algum tempo, muita gente está conven
cida da urgente necessidade do desenvolvimento de 
modelos experimentais que possibilitem a investi
gação de vários problemas da fisiologia e da fisio
pa tologia humana ("Animal mo deIs for Biomedical 
Research", 1,11- National Academy of Sciences). A 
micção encontra-se entre estes problemas. 

A função da bexiga é de grande interesse para 
urologistas e neurologistas e de algum interesse para 
neurofisiologistas. No entanto, conceitos conflitantes, 
terminologia não fisiológica, ignorância de certos 
conceitos de anatomia e fisiologia e a interrelação en
tre fatores mecânicos x patológicos x nervosos têm 
contribuido para fazer da função vesical um assunto 
muito complexo. 

E, além disso, é muito mais interessante, para o 
fisiologista, estudar o mecanismo de transporte do 
sódio do que manusear animais incontinentes, es
palhando urina por toda parte. 

A fisiologia da micção foi iniciada, na verdade, 
em 1914, com Barrington, que trabalhou no assunto 
até 1934, quando uma 2a grande contribuição foi for
necida por Denny-Brown e Robertson. Em 1951, 
Muellner estabeleceu a sua teoria sobre a atividade do 
músculo liso e, em 1957, Lapides, fundamentado nos 
trabalhos de Denny-Brown, divulga os seus estudos 
sobre o detrusor, que formam as bases sobre as quais 
tudo o mais foi feito e dito. É certo que com muitas 
variações, porém tudo dentro do mesmo tom. 

Em 1960, Woodburne volta ao assunto, com a 
idéia de um sistema esfincteriano único. 

Não teríamos nunca a intenção de fazer uma 
revisão histórica do problema. Principalmente, por
que desde Galeno já se discutiam as duas hipóteses: o 
músculo liso por si só pode iniciar e termin'ar a micção 
por controle cortical direto - ou não pgde? Ainda 
hoje, não se sabe a resposta, pelo que uma simples 
revisão dos nomes e teorias não teriam significado 
prático algum. 

Procuraremos desenvolver a nossa apresentação 
em duas linhas fundamentais: 
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A primeira, destacando os fatos da neuranatomia 
e da miofisiologia de utilidade no fenômeno. 

A segunda, discutindo as linhas atuais da pes
quisa so1:>re a micção, seus objetivos e suas limitações. 

1 - Um sistema esfincteriano 

As referências de um "esfincter interno" e um 
"externo" vão sendo substituídas por um conceito de 
um Sistema Esfincteriano Único, formado por uma 
extensão tubular de detrusor vesical, com um reves
timento externo parcial de fiQras musculares es
triadas, principalmente no local em que o tubo 
atravessa o diafragma urogenital. No homem, toda a 
uretra prostática e membranosa constituiria o esfínc
ter e na mulher é toda a uretra, que tem 3 a 4,5 cm de 
comprimento. 

O esfíncter externo tradicional seria fundamen
talmente constituído pelo diafragma urogenital. Os 
músculos estriados do assoalho pélvico (elevador do 
ânus) contribuiriam para a função esfincteriana. 

Tem sido demonstrada a presença de músculo 
estriado em sentido proximal até o colo vesical e o 
trígono. Do mesmo modo, vários pesquisadores 
(Beneventi e Marchall, Kost e Evans) mostraram que 
tanto o músculo liso como o estriado chegam profun
damente ao interior da glândula prostática. 

A parede vesica~ é composta de uma mistura de 
fibras musculares em todas as direções, exceto quan
do elas se aproximam do orifício interno; aí então elas 
se arranjam para formar 3 camadas definitivas: inter
na: longitudinal; média: circular; externa: longi
tudinal. 

O componente interno permanece longitudinal e 
alcança a porção distaI da uretra na fêmea e o fim da 
próstata no macho. Estas fibras convergentes causam 
um espessamento, que forma o chamado "colo ve
sical", porém, anatomicamente, não há um verda
deiro esfíncter neste ponto. 
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Os músculos abdominais e o diafragma apresen
tariam um papel secundário na micção. 

2 - Inervação 

A bexiga apresenta inervação simpática e paras
simpática. 

As fibras motoras da bexiga são parassimpáticas 
e caminham pelo nervo pélvico. Os neurônios motores 
estão ao nível dos segmentos sacros (S2 a S4). São 
fibras pré e pós-ganglionares: o glânglio estaria na 
parede vesical. ' 

O simpático proporciona fibras ao músculo liso 
do colo vesical, trígono e anexos genitais. As fibras 
motoras do sistema nervoso simpático (Tll a L2) 
"não participariam do ato da micção". 

A musculatura estriada do assoalho pélvico e do 
períneo está inervada pelas fibras somáticas sacras 
(motoras: voluntárias?), principalmente seguindo os 
nervos pudendos. 

As fibras sensitivas, ou aferentes, caminham jun
to com o parassimpático no nervo pélvico e com o sim· 
pático. São de natureza exteroceptiva (dor superficial 
e temperatura - sensação transmitida pelos feixes es
pinotalâmicos laterais) e de natureza proprioceptiva 
(desejo de urinar e plenitude - sensação transmitida 
aos centros superiores pelo fascículo gracilis). 

3. - Mecanismo da micção voluntária 

De acordo -com Lapides e colaboradores, o de
trusor' pode contrair-se ou relaxar-se, voluntaria
mente, para iniciar ou interreomper a micção. Con
sidera-se a musculatura estriada do assoalho pélvico e 
do períneo como não essencial (se bem que possa 
bloquear o fluxo de urina, interrompendo a micção). 

De acordo com Muellner, o músculo liso não 
pode contrair-se voluntariamente. A micção teria de 
início uma fase somática, com relaxamento voluntário 
da musculatura estriada, levando para baixo o colo 
vesical. Isto desencadearia, secundariamente, o 
reflexo neurovegetativo que contrai o detrusor. Á con
tração voluntária dos músculos estriados eleva o colo 
da bexiga e interrompe, de maneira reflexa, as con
trações de detrusor. Ambas .as hipóteses apresentam 
defensores com bases experimentais. Seja como for 
que se admita a micção voluntária, os fatos funda
mentais e mais ou menos aceitos são: 

1. Ao iniciar a micção, o soalho da pélvis se relaxa e o 
colo baixa. 

2. O detrusor e a sua extensão tubular se abrem, 
aumentando o colo vesical. 

3. A uretra se encurta e a porção estriada do esfínc-
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ter, ao nível do diafragma, se relaxa de maneira 
reflexa para permitir o fluxo de urina. 

4. A continência passiva, ou inconsciente, não 
exigiria esforço: depende de uma uretra esfinc
teriana de uns 3 ou mais centímetros de com
primento e de uma tensão intraluminal criada pelo 
músculo liso, o tecido elástico e o tônus do músculo 
estriado. 

A continência consciente requer esforço e de
pende da contração voluntária, forçada, da porção es
triada do esfincter. 

5. Partes supra-segmentares do sistema nervoso cen
tral facilitam e inibem o arco reflexo espinhal da 
micção (tegumento ao nível do istmo, por exem
plo). 

Em adição a estas influências, estudos experi
mentais indicam que a córtex exerce algum controle 
sobre a função vesical: a ablação experimental da área 
cortical motora diminui o volume de líquido neces
sário a aumentar a pressão intravesical até o ponto no 
qual a micção se inicia. 

Os fatos que permanecem em discussão seriam: 

1. Que se fecha primeiro: colo vesical ou a porção 
estriada do espíncter? 

2. Pode a porção estriada relaxar-se voluntariamen
te? 

A análise do desenvolvimento da investigação 
laboratorial no campo da Urologia e, principalmente, 
em fisiologia e fisiopatologia da bexiga, nos últimos 
anos, não é muito animadora. A bexiga cede lugar 
para aspectos mais motivadores da pesquisa, ou quem 
sabe, mais promocionais. 

Na pesquisa experimental, os trabalhos estão 
dirigidos, fundamentalmente, para o encontro de 
métodos de avaliação funcional, aspectos da he
modinâmica da uretra e bexiga e suas implicações. Os 
processos de disfunção vesical de natureza neuro
lógica também continuam a merecer algum destaque. 
Os trabalhos de Murphy, Shoenberg, (sobre he
modinâmica uretral e cistometria direta), de Bradley 
(sobre estimulação elétrica com rádio-receptores), de 
Lattimer (sobre medidas de pressão com cápsulas 
eletrônicas intravesicais), de Pierce (sobre medidas de 
resistência e fluxo urinários através de uro-flow-
meters) , merecem destaque. 

Na pesquisa clínica, os trabalhos principais estão 
dirigidos para a função vesical sob controle radio-
lógico ou cistométrico. -

Em termos absolutos e relativos, no entanto, há 
uma pobreza de interesse na investigação desses 
problemas, apesar de que se possa afirmar que niL'ita 
coisa já foi feita. 



uretrotomia interna em 
pacientes do sexo masculino 

HAMILTON JOSÉ BORGES - ROBERTO ROCHA BRITO - RONALDO ZULlAN. 

Do Departamento de Urologia do Hospital Vera Cruz - Campinas (S.P.). 

o estreitamento retraI é uma entidade patológica 
de difícil tratamento e resolução cirúrgica, sendo a 
cura total poucas vezes alcançada. Vários tipos de 
operações plásticas e transuretrais são propostas e 
executadas, porém nenhuma confere resultado de
finitivo ao problema. 

Dentre as intervenções cifúrgicas usadas para o 
tratamento das estenoses de uretra, a mais simples e 
menos agressiva é a uretrotomia interna e seu prin
cipal objetivo é facilitar as dilatações e aumentar o in
tervalo entre- as mesmas. Ê uma operação aceita por 
vários urologistas, 2.3.5.6.9.10.\\ condenada por 
outros, 4. ora elogiada, 7. ora criticada 8. por um mes
mo autor e ardorosamente defendida por outros, \.3, 

como Couvelaire e Cukier, J que dizem: "Esta ex
celente operação, injustamente desacreditada, 
aplicável à uretra anterior, assim como à uretra mem
branosa, conserva suas indicações precisas para a 
cura dos estreitamentos esc1ero-inflamatórios e tuber
culosos, assim como qualquer estreitamento trau
mático". Os uretrótomos idealizados, em 1848, por 
Maisonneuve e, em 1870, por Otis (e que levam seus 
nomes) são ainda hoje os instrumentos mais usados na 
execução dessa operação. 

MATERIAL E MÊTODO 

Durante o período compreendido entre 1943 e 
1975, foram operados 891 pacientes, do sexo mas
culino, com idade entre 7 e 94 anos (tabela 1), com es
treitamentos uretrais, cujas etiologias eram: infla
matórias, traumáticas (iatrogênicas e acidentais), não 
determinada, congênita e após uretroplastia (Tabela 
2). 

Tabela 1 - Distribuição do número das uretrotomias 
internas, segundo a !dade dos pacientes. 

Tabela 2 - Distribuição do número das uretrotomias 
internas, segundo a etiologia do estreitamen
to uretral. 
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Nos casos de estreitamento de etiologia infla
matória, a grande maioria era por infecção 
gonocócica e, nos casos de traumatismos ia
trogênicos, tivemos como responsáveis: 175 
operações transuretrais, 36 prostatectomias 
abertas, com sonda de permanência pos
terior, e 4 traumatismos por cateterismo 
vesical (Tabela 3). 

Tabela 3 - Variedade das causas iatrogênicas dos es
treitamentos uretrais. 
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Quanto ao número, os estreitamentos eram 
únicos em 521 casos e múltiplos em 370 casos (Tabela 
4). Quanto à localização, encontravam-se na uretra 
peniana (133 casos), bulbar (566 casos), peno-bulbar 
(182 casos) e membranosa (lO casos) Tabela 4). 

Tabela 4 - Localização e tipo dos estreitamentos 
uretrais, em relação à etiologia. 

Recorremos au uretrótomo de Maisonneuve em 
689 casos e ao de Otis em 157 casos. Em 45 casos, 
foram usados os dois na mesma sessão (Tabela 5). 

Tabela 5 - Distribuição dos casos, relacionando o 
tipo de uretrótomo usado e a etiologia dos es
treitamentos uretrais. 

TÊCNICA 

Uretrotomia interna com uretrótomo de Maison
neuve (fig. 1). 

1. Passagem de sonda filiforme até a bexiga, o 
que pode ser conseguido de três maneiras: 

A. Passagem de sonda filiforme única. 
B. Cateterismo"em feixe (fig i:): usam-se 4 ou 5 

sondas filiformes de uma só vez, fazendo o cateteris
mo por tentativa, às cegas, ora com uma ora com 
outra, até se conseguir que uma delas penetre pelo 
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orifício estenosado. Damos preferência às sondas 
filiformes com pontas em espiral. 

Fig. 1 _ Uretrótomo de Maisonneuve: a) condutor curvo, b) lâ
minas de tamanhos diversos, c) sondas filiformes. 

Flg. 2 _ Cateterismo "em feixe", com quatro sondas, uma delas 
penetrando até a bexiga. 

C. Cateterismo sob visão: faz-se panendoscopia 
retrógrada, com panendoscópio Mc Carthy, até al
cançar a zona estenosada. Aí, identifica-se o orifício, 
a que se acha reduzida a luz uretral. Introdução da 
sonda filiforme através e, sob visão, passa-se a mesma 
pelo orifício (fig. 3), introduzindo-a até a bexiga. 
Retirada do panendoscópio, deixando a sonda. 

2. Rosqueia-se o condutor do uretrótomo na son
da filiforme, com introdução cuidadosa do mesmo até 
a bexiga, o que é confirmado pela saída de urina 
atravs da canaleta dó condutor, ao se comprimir a 
região suprapúbica. 

3. Manutenção do condutor sob um ângulo de 
45°, com o plano horizontal e sustentação firme do' 
pênis, ligeiramente tracionado (fig. 4). 



URETROTOMIA INTERNA 

Fig. 3 _ Visão endoscópica da sonda fillforme, penetrando no 
orilicio da uretra estenosada. 

Fig. 4 _ Posição correta para se manter o condutor do uretrótomo 
de Maisonneuve. 

4. Introdução da lâmina cortante pela canaleta 
do condutor até a zona estenosada. Imprime-se então 
um movimento firme para frente e outro para trás, em 
toda a extensão do estreitamento. Pode-se repetir a 
monobra, se necessário, com lâminas de outros ta
manhos. Com esta manobra, iniciamos somente a 
zona estreitada, pois a parte romba da lâmina (fig. 5) 
afasta o segmento uretral, que mantém sua elasti-

Flg. 5 - Lâmina do urelrótomo de Malsonneuve: a) superfície cor
tante. b) Porção romba, não cortante. 

S. Calibração da uretra com Beniqué (Ideal de 
52F a 58F). 

6. Panendoscopia para exame da bexiga e da 
uretra. 

7. Passagem de sonda uretral, Foley 20 a 24. 
Uretrotomia interna com uretrótomo de Otis 

(Fig. 6) 

1. Introdução do uretrótomo, fechado e com a 
canaleta da lâmina voltada para cima, até ultrapassar 
a zona de estenose uretral. Pode ser feita a introdução 
do aparelho com ou sem o auxílio de sonda iiliforme, 
dependendo do grau do estreitamento. 

2. Abertura do aparelho até 30F a 34F, com leve 
tração do pênis, visando sua imobilização e assim 
evitando risco de lesão dos corpos cavernosos (fig. 7). 

cidade conservada e, portanto, não oferece resistência Flg. 6. _ Uretrótomo de Otls, com sonda fillforme, que serve como 
à superfície de corte. condutora. 
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Flg. 7 _ Uretrótomo de Otis, bem posicionado na uretra. 

3. Retirada da lâmina, com movimento rápido e 
firme. Com esta manobra, conseguimos uma incisão 
r~gular ao nível das 12 horas. 

4. Calibração da uretra com Béniqué (Ideal de 
52F a 58F). 

5. Panedoscopia para exame da bexiga e uretra. 
6. Passagem de sonda uretral de Foley 20 a 24. 

A sonda uretral é mantida por um período va-
riável de 5 a 15 dias. Retirada a sonda, o primeiro 
controle do calibre uretral é feito após um período de 
4 a 8 semanas, consistindo em uretroscopia ou 
uretrocistografia. Do resultado deste primeiro con
trole é que vai depender o intervalo de tempo das 
dilatações uretrais, quando necessárias. 

Em 336 pacientes, foram realizadas outras 
operações urológicas, transuretrais ou não, devidas a 
outras entidades patológicas concomitantes, do 40 ao 
200 dias do pós-operatório (Tabela 6). 

Tabela 6 - Número e tipo de operações realizadas 
após a uretrotomia interna 
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RESULTADOS 

Para a avaliação dos resultados obtidos, esta
belecemos três categorias: ótimo, bom e insatisfa
tório. Consideramos resultado ótimo o dos pacientes 
submetidos a uretrotomia interna que se mantiveram 
as sintomáticos , com bom jato urinário, sem neces" 
sidade de nova!; dilatações (fig. 8); bom os que, para 
se manterem a1>sintomáticos, e com bom jato urinário, 
necessitaram até 3 dilatações anuais (fig. 9); insatis.
fatório, os que necessitaram 4 ou mais dilatações 
anuais ou novas uretrotomias internas ou uretroplas
tia. O tempo de seguimento variou de 10 meses a 25 
anos. 

Flg. 8 - Uretroclstografia: A) pré-operatória: estreitamento cilín
drico peno-bulbar e r.Iiforme no bulbo, oom falso caminho 
anterior. B) Pós-operatória: normal (2 anos após uretro
tomia interna com uretrótomo de Maisonneuve). 



URETROTOMIA INTERNA 

Flg. 9 - Uretroelstografia: A} pré. operatória; estreitamento único 
bulbar. Eselerose do colo vesieal. B} Pós· operatória: ligeira 
diminuição .do calibre na porção bulbar. (1 ano após 
uretrotomia interna com uretrótomo de Maisonneuve). 

Dos 891 pacientes operados, controlamos 510 e, 
segundo o conceito estabelecido, obtivemos: nos es· 
treitamentos de etiologia traumática, 53,08% de 
resultados favoráveis (Tabela 7). Analisando sepa· 
radamente os resultados da uretrotomia interna, nos 
estreitamentos de causa traumática, vemos que foram 
um pouco melhores nos de causa iatrogênica (Tabela 
7). Nos estreitamentos de causa inflamatória, os 
resultados foram menos favoráveis que os obtidos nos 
casos de etiologia indeterminada e traumática (Tabela 
7). 
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Tabela 7 - Resultados da uretrotomia interna, em 
relação à causa etiológica. 

o caso de estreitamento congênito teve resultado bom 
e o caso de estreitamento pós-uretroplastia também 
teve resultado bom. 

Nos estreitamentos únicos 521 (58,47%), ob
tivemos melhores resultados do que nos estreitamen
tos múltiplos, 370 (41,53%) (Tabela 8). 

Tabela 8 - Resultados da uretrotomia interna em 
relação ao número de estreitamentos. 

Em relação à localização, os resultados menos 
favoráveis foram obtidos nos estreitamentos peno-
bulbares (Tabela 9). 

Tabela 9 - Resultados da uretrotomia interna, em 
relação ao local do estreitamento uretral. 

Marcos
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Como complicações, observamos um caso 
(0,11 %) de fístula uretro-retal; um caso (0,11 %) de 
septicemia; quinze casos (1,68%) de hemorragia pós
operatória (controlados com sonda de permanência e 
curativo compressivo ou eletrocoagulação por via en
doscópica), e dezoito casos (2,02%) de incontinência 
urinária (Tabela 10). Desses 18 casos, 16 foram pros
tatectomizados previamente (5 por via aberta e 3 por 
via transuretral) ou no pós-operatório imediato (7 por 
via transuretral e 1 via aberta). Os outros dois casos 
foram conseqüentes a leSãb esfincteriana acidental. 

Tabela 10 - Complicações ocorridas nos 891 casos de 
pacientes submetidos a uretrotomia interna. 

Em relação à morta,lidade, tivemos 1 óbito, que 
ocorreu em um paciente com insuficiência renal 
crônica, devido a choque toxêmico. 

No resultado geral, tivemos 77 (15,10%) pacien
tes com resultado ótimo; 173 (33,93%) pacientes com 
resultado bom e 260 (50,97%) pacientes com resul
tado insatisfatório (Tabela 11). 

Tabela 11 - Resultado geral da uretrotomia interna 
nos 510 casos controlados. 

DISCUSSÃO 

Em nossa série de 891 pacientes submetidos a 
uretrotomia interna, pudemos controlar apenas 510. 
Notamos primeiramente que a uretrotomia interna 
facilitou muito as dilatações uretrais posteriores e 
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também alguns doentes, que antes sofriam severas 
bacteriemias, quando submetidos a dilatação, não 
mais as tinham após a operação. 

Obtivemos melhores resultados nos casos de es
treitamento único, quando comparados com os resul
tados obtidos nos estreitamentos múltiplos (Tabela 8) 
Também foram melhores os resultados obtidos em 
casos de estreitamentos de origem traumática, se 
comparados com os de etiologia inflamatória (Tabela 
7). No tocante à localização dos estreitamentos 
uretrais, os resultados foram praticamente equivalen
tes, exceto nos estreitamentos peno-bulbares, onde os 
resultados insatisfatórios foram mais numerosos 
(Tabela 9). 

O critério empregado na avaliação dos resultados 
foi rigoroso. Assim, o total dos resultados ótimo e 
bom são bem significativos. Devemos frisar que a 
uretrotomia interna é uma operação que facilita gran
demente a dilatação uretral posterior, permitindo 
aumentar os intervalos entre as dilatações e, muitas 
vezes, é a única opção cirúrgica. 

Quanto às complicações, a incontinência uri
nária ocorrida em 18 casos não deve ser assustadora, 
se considerarmos que em 16 deles foi realizada tam
bém a prostatectomia, prévia ou posterior (de um 
total de 466 pacientes prostatectomizados e uretro
tomizados). Devemos, sim, indicá-la e executá-la com 
cuidados especiais em paciente prostatectomizado ou, 
concomitantemente, com indicação de prostatec
tomia. 

CONCLUSÕES 

1. A uretrotomia interna oferece resultados am
plamente favoráveis em cerca de 50% dos casos, in
dependente da localização e etiologia dos estreita
mentos uretrais. 

2. A uretrotomia interna facilita sobremaneira a 
dilatação uretral posterior e permite intervalo bem 
maior entre as dilatações uretrais. 

3. É uma intervenção cirúrgica simples, de 
poucas complicações e mortalidade muito baixa. 

4. É uma operação que deve ser indicada e 
executada com cuidados especiais em pacientes pros
tatectomizados, ou que serão prostatectomizados a 
curto prazo, a fim de se evitar possível incontinência 
urinária. 

S. Pelos resultados obtidos, por facilitar a di
latação posterior e por ser intervenção simples e 
benigna, somos levados a indicá-la na grande maioria 
dos pacientes com estreitamento uretral. 



URETROTOMIA INTERNA 

RESUMO 

Os autores apresentam os resultados obtidos em 
891 pacientes masculinos submetidos a uretrotomia 
interna, com os uretrótomos de Maisonneuve ou Otis. 
Foram controlados 510 pacientes, obtendo-se 49,03% 
dos resultados e á facilidade que oferece à dilatação 
uretral posterior, fazem - da uretrotomia interna a 
operação indicada na maioria dos casos de estenose 
uretral. Chamam a atenção para indicá-la e executá
la com cuidados especiais em pacientes prostatec
tomizados, pelo risco de incontinência urinária sub
seqüente. 

SUMMARY 

Eight hundred ninety-one cases of male urethral 
strictures were managed by means of the Maison
neuve or Otis internaI urethrotome. Five hundred and 
ten patients were followed and a 49,03% of gratifying 
results were obtained. Considering the benignity and 
simplicity of the procedure, the easiness of the fol
lowing urethral dilatations, the authors favors the use 
of the internaI urethrotomy on most cases of male 
urethral strictures. 

Special care should be taken regarding the in
dication and the executation on patients to be or 
already been submitted to a prostatectomy to avoid 
th.e .urinary incontinence. 
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correção de fistula útero-vesical 
(sindrome de youssef) seguida de gestação normal 

HUGO HYPÓLITO - PEDRO MANZINI FILHO. 

Do Serviço de Urologia do Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira. 

Um trajeto fistuloso entre as cavidades vesical e 
uterina pode surgir com complicação de operações 
cesarianas, aplicação de fórceps, trabalho de parto 
laborioso e mesmo ?pós cranioclasia para extração de 
feto morto. 3.4 O aparecimento desta fístulanão 
pressupõe obrigatoriamente uma abertura acidental 
da bexiga durante estes procedimentos obstétricos, 
visto que a comunicação entre estes dois órgãos tam
bém pode resultar da abertura de um abscesso inter-
vésico-uterino. 4 

Aproximadamente 22% dos casos de fístula vé
sico-uterina (10 casos em 4S compilados por Streg 4) 

apresentam o quadro clássico de hematúria cíclica 
que Youssef chamou de menúria 5. O encontro de um 
caso desta afecção rara em nosso material motivou
nos a efetuar o presente trabalho. 

Relato do caso 

A.A.P., branca, de 32 anos (Reg. 314.902) com
pareceu ao nosso serviço queixando-se de cólicas no 
hipogástrio, amenorréia e hematúria cíclica, que sur
giram há 6 anos, após ter sido submetida a uma 
operação cesariana. Referia também perfeita con
tinência urinária e esterilidade secundária desde en
tão. 

Antecedentes pessoais: 3 operações cesarianas, a 
última há 6 anos atrás. 

Exame físico: Abdômen com cicatriz mediana 
infra-umbilical. Vagina de paredes elásticas, p,érvia 
para dois dedos. Útero em anteversoflexão móvel e de 
dimensões normais. Colo uterino epitelizado. 

Cistoscopia (na vigência da hematúrÍa): Bexiga 
de capacidade normal. No "baixo fundo" à direita, 
nota-se orifício fistuloso de 3 mm de diâmetro, dando 
saída a sangue menstrual. Meatos ureterais tópicos, 
ejaculando urina clara. Trígono, colo vesical e uretra 
sem particularidades. Exame de urina tipo 1 (na 
vigência da hematúria): Densidade e corpos cetô
nicos: negativo; hematúria maciça, de contagem im
possível. 
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U retrocistografia: 
Observou-se que, com a repleção vesical, ocorria 

a passagem de contraste da cavidade vesical para a 
uterina, através de trajeto fistuloso (fig. 1). 

FIG. 1 - Cistografia - Após a introdução de 200 ml de contraste 
na bexiga, observa-se o enchimento também da cavidade 
uterina. 

Durante a fase miccional, havia aumento de 
volume da luz uterina (fig. 2) e retenção de contraste 
na cavidade uterina, após a micção (fig. 3). Tal lí
quido era devolvido à bexiga à custa de contrações 
uterinas, que a paciente referia como cólicas no hi
pogástrio. Não havia saída de contraste pela vagina. 



FlsTULA OTERO-VESICAL 

FIG. 2 - Cisto·uretrografia miccional. O aumento de pressão in· 
travesical é transmitido à cavidade uterina, que se torna 
mais dilatada. 

FIG. 3 - Cisto-uretrografia - chapa pós-miccionaI: a bexiga es
vazia-se totalmente; porém, a cavidade uterina retém o 
contraste por algum tempo. Não há passagem do contraste 
para a vagina, devido à continência da região ístmica do 
útero. 
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Cirurgia - 11 / 01/74_ 
Incisão mediana infra-umbilical, com ressecção 

da cicatriz anterior. Abertura da cavidade peritoneal 
e dissecção intervésico-uterina, com isolamento do 
trajeto fistuloso (fig. 4) . 

FIG. 4 - Achado operatório - após dissecção do espaço inter
vésico-uterino, evidenciou-se trl\ieto fistuloso no centro de 
área de fibrose. A tentacânula mostra o orifício vesical e a 
sonda metálica o trajeto uterino da fístula. 

Reavivação das margens da fístula nas paredes 
vesical e uterina e fechamento com dois planos de 
sutura em cada órgão. Descolamento e interposição 
do peritônio entre o útero e a bexiga, ao nível da 
sutura. Locação de sonda de Foley na bexiga e fe
chamento da incisão. 

A paciente evoluiu sem particularidades, tendo 
sido retirada a sonda vesical no 14° dia PO. Apresen
tou nos meses seguintes 2 ciclos menstruais normais, 
porém, após o dia 15/03/74, não mais menstruou, ten
do-se constatado gravidez. No dia 17/12/74, foi sub
metida a cesariana iterativa, após uma gestação sem 
intercorrências. Evoluiu bem e em 19/05/75 foi feita 
uretrocistografia de controle sem particularidades. 
Atualmente, a paciente mostra-se assintomática e 
com menstruações regulares. Seu belo rebento desen
volve-se normalmente. 

Discussão 

Patoir, revendo a literatura, cita 6 casos de 
correção de fístula vésico-uterina seguidos de ges
tação. Em 3 casos, resultaram crianças vivas, em 2 
ocorreu rotura das membranas no 60 e 7° mês com 
prolapso do cordão e óbito fetal e em 1 caso houve 
abortamento no 3° mês. 
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Embora vanos casos de fístula vésico-uterina 
tenham sido tratados de maneira mais radical (his
terectomia 3), é possível, em algumas destas pacientes, 
efetuar-se correção cirúrgica com restitutio ad ín
tegrum dos órgãos afetados. 

RESUMO 

É apresentado um caso de fístula vésico-uterina 
manifesto, com a clássica síndrome de Youssef 
(hematúria cíclica, continência urinária e amenorréia 
aparente, com canal cervical permeável). Discute-se 
brevemente o tratamento cirúrgico instituído e a pos
sibilidade de recuperação dos órgãos afetados. 

SUMMARY 

A vesico-uterine fistula, following Youssef's syn
drome, is reported. The AA. briefly discuss surgical 
treatment and the possibility of patients. recovery. 
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a vesiculografia seminal no 
diagnóstico radiológico do carcinoma de próstata 

MOACYR FUCS - HOMERO R. CARNEIRO -MARJÔ D. C. PEREZ. 

Da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de S. Paulo 

I INTRODUÇÃO 

A investigação radiológica da vesícula seminal foi 
padronizada e divulgada em 1913, por Young,ll que 
mostrou o valor do método nos processos inflama
tórios envolvendo o órgão. Em nosso meio, teve gran
de destaque o trabalho de Santamaria,8 que ressaltou 
o enfoque terapêutico de cateterismo dos duetos 
ejaculadores e a introdução de medicamentos ra
diopacos nas vesículas seminais, no tratamento das 
chamadas "espermatocistites". Com o advento dos 
antibióticos, o cateter~smo de duetos ejaculadores 
caiu em relativo esquecimento. 

Em 1953, Pereira, 7 em excelente monografia, 
descreveu alterações radiológicas provocadas por 
processos inflamatórios crônicos e por carcinoma da 
próstata. Desde então, diversos foram os estudos 
visando a estabelecer o diagnóstico de carcinoma 
através da vesiculografia. 1, 2, 3, 4, 6, 9. 

Wojewski,10 em 1962, realizou um estudo com
parativo entre os métodos utilizados no diagnóstico 
diferencial do carcinoma da próstata, chegando à 
conclusão que o vesiculograma deveria ser realizado 
com maior freqüência, uma vez que a infiltração de 
vesículas seminais é contra-indicação formal de cirur
gia radical. 

Vesiculogramas alterados também podem ser 
decorrentes de prostatectomias transvesicais ou res
secções endoscópicas, segundo Lindholm. 5 

A grande maioria das neoplasias malignas da 
próstata origina-se na parte posterior ou póstero-
lateral do órgão. Esses tumores, portanto, podem 
produzir distorsão de duetos ejaculadores e invasão de 
vesículas seminais, ao contrário da hiperplasia benig
na da próstata. O objetivo do presente trabalho é cons
tatar e caracterizar, em nosso material, essas alte
rações. 

11 - MÉTODO E CASUÍSTICA 

Todos os pacientes foram submetidos à vaso
tomia pela técnica de Belfield. O canal deferente, 
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depois de localizado no segmento súpero-Iateral do 
escroto, é exposto através de pequena incisão cutânea, 
sendo então seccionado. Sua porção distaI é ligada e a 
proximal é cateterizada com uma agulha 15x5, 
através da qual é injetado um contraste oleoso. 
Durante a realização de diversos exames, constatamos 
que o melhor contraste é constituído por uma mistura 
de lipiodol ascendente, óleo de amendoim e iodofór
mio; substâncias contrastadas menos densas fluiam 
rapidamente para a bexiga, havendo superposição de 
imagens. 

O exame é precedido por uma chapa simples de 
bacia; a seguir, injeta-se 1,5 a 2 ml de contraste, sen
do a injeção acompanhada pela televisão, através do 
amplificador de imagem. Observando-se as vesículas 
seminais cheias de contraste refluindo para os duetos 
ejaculadores, tira-se uma chapa. A seguir, prossegue
se a introdução de contraste até se notar a presença do 
mesmo na uretra ou na cavidade vesical, tirando-se 
então a chapa final. Toda a documentação radio
lógica é feita em projeção ântero-posterior. 

Seguindo esta técnica, em todos os casos foi pos
sível uma exposição radiológica adequada. Não ti
vemos nenhum caso de reação alérgica ao contraste, 
embora o memo possa ficar armazenado nas vesículas 
seminais por várias semanas. 

De acordo com este método, o vesiculograma foi 
feito em 48 pacientes que procuraram o ambulatório 
de Urologia, do Departamento de Cirurgia da Santa 
Casa de São Paulo. Todos estes pacientes, que 
apresentavam prostatismo em maior ou menor grau, 
foram submetidos a urografia excretora, uretrocis
tografia retrógrada, exame citológico da secreção 
próstato-vesicular, biópsia de próstata, dosagem da 
fosfatase ácida, fração prostática e total e vesiculo
grafia seminal. 

Após a execução dos exames, 25 pacientes fi
caram com o diagnóstico de hiperplasia benigna e 23 
com o de adenocarcinoma da próstata. 

O grupo etário situava-se entre 53 e 89 anos, sen
do a idade média, 63,6 anos. 
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III - RESULTADOS 

Nos pacientes portadores de carcinoma, ob
tivemos imagens fortemente sugestivas de invasão 
tumoral. Essas imagens foram: 

1) Desaparecimento bilateral da imagem vesicular: 
10 pacientes (fig. 1). 

Flg.l 

2) Desaparecimento unilateral da imagem vesicular: 
5 pacientes (fig. 2). 

Fig.2 
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3) Obliteração de duetos ejaculadores, sem refluxo do 
contraste para a uretra ou bexiga: 2 pacientes (fig. 
3). 

Fig.3 
Os 6 pacientes restantes apresentavam vesicu-

lograma sem sinais de invasão tumoral. 
Em 24 pacientes com o diagnóstico de hiper

plasia benigna, o vesiculograma mostrava o contraste 
preenchendo os deferentes e as vesículas seminais, 
com refluxo evidente para os duetos ejaeuladores (fig. 
4). 

Flg. 4 
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VESICULOGRAFIA SEMINAL 

No paciente restante, portador de hiperplasia 
benigna, notamos estenose do canal deferente esquer
do. aproximadamente ao nível do anel inguinal inter
no: neste paciente, a imagem da vesícula seminal foi 
obtida apenas do lado direito. 

Nos pacientes portadores de hiperplasia benigna, 
as alterações observadas diziam respeito a mudanças 
de posição das vesículas seminais, provocadas por 
adenomas volumosos. Em nenhum destes pacientes 
observamos quaisquer daquelas alterações descritas 
para os casos de carcinoma. 

IV - DISCUSSÃO 

F oram realizadas 48 vesiculografias seminais em 
pacientes portadores de próstatas aumentadas de 
volume. Destes, 23 apresentavam carcinoma e 25 
hiperplasia benigna. 

Dos indivíduos com o diagnóstico de carcinoma, 
6 apresentaram vesiculogramas, que não sugeriam in
filtração. Os 17 pacientes restantes apresentaram 
imagens sugestivas de infiltrações de vesículas se
minais ou de ductos ejaculadores. Um destes pacien
tes ápresentava todos os exames sugestivos de hiper
plasia benigna, incluindo a biópsia, se.1do o diagnós
tico de carcinoma sugerido pelo vesiculograma e pos
teriormente confirmado por nova biópsia. 

Todos os pacientes que apresentavam hiperplasia 
benigna tinham vesiculogramas não-sugestivos de 
carcinoma. 

Pelo exposto, conclui-se que a vesiculografia 
seminal é um exame inócuo para o paciente e que, em 
casos de dúvida, pode levar a um diagnóstico de car
cinoma. 
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Alterações pós-operatórias da fisiologia sexual 
em pacientes com megacólon adquirido ou congênito 
têm sido imputadas a lesões nervosas intra-ope
ratórias decorren tes do emprego de diferentes técnicas. 

Entre nós, o esclarecimento de tal correlação já 
foi extensamente investigado por Haddad e cols. 
(1959) e Haddad e Raia (1969). Tais investigações 
clínicas mostraram evidências de que, nos casos de 
megacólon adquirido, essas lesões nervosas poderiam 
ser t~mbém decorrentes da destruição neuronal que se 
observa na doença de Chagas. 

Por outro lado, alteração plexulares ao nível dos 
plexos prostáticos e das vesículas seminais foram 
referidas por Okumura (1969), em trabalho expe
rimental. Evidências concretas da correlação entre 
lesões de neurônios intrapélvicos e alterações da fi
siologia sexual foram já demonstradas experimental
mente por Ferreira e Meira de Oliveira (1965) em 
ratos, constatando significativa diminuição no volume 
de sêmen eletrojaculado. Em cobaias inoculadas ex
perimental~ente com Trypanosoma cruzi, Ferreira 
(1968) e F hreira e Rossi (1973) demonstraram alte
rações' do epitélio germinativo e atrofia do duto <lo 
epidídimo, na fase tardia da doença. 

Essas alterações foram vinculadas às lesões 
neuroniais e de fibras pós-ganglionares dos neurônios 
intrapélvicos. 

A presente investigação tem por finalidade 
demonstrar as lesões dos neurônios do gânglio jus
taprostático, na fase aguda da tripanosomíase ex
perimental do camundongo. 

MATERIAL E MÊTODO 
Na presente pesquisa, utilizamos 25 camundon

gos machos, de 50 dias de idade, com cerca de 31 g de 
peso. 

Desse grupo, 18 animais foram infectados ex
perimentalmente com Trypanosoma cruz; e se cons
tituiram no grupo inoculado. Os restantes (7 ani
mais), mantidos na mesma condição de alimentação e 
ambientais, se constituiram no grupo controle. 
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A inoculação dos animais foi feita pela via in
traperitoneal, recebendo cada animal 0,4 ml de san
gue, obtido por punção cardíaca de camundongos 
mantidos para repicagem da cepa. na secção de Pa
tologia Experimental do Departamento de Patologia 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A cepa 
de Trypanosoma cruzi empregada foi a cepa Y, 
isolada através de xenodiagnóstico de um caso agudo 
de doença de Chagas. por Freitas e cols. (1953). 

O número de tripanosomas por inóculo, cal
culado pela técnica de Brener (1961), foi estimado em 
cerca de 150.000. 

Durante o período subseqüente à inoculação, os 
animais foram observados diariamente e o controle 
parassistêmico, que foi feito no 80 dia após a inocu
lação, variou entre 3.330 a 7.280 tripanosomas por 
5 mm3 de sangue. 

Os animais foram sacrificados a partir do 8° dia. 
até o 18° dia após a inoculação, tendo sido sacrifi
cados 2 animais no 8° dia. 7 animais no 12° dia, 3 
animais no 14° dia; 5 animais no 150 dia e 1 animal no 
180 dia. 

Animais-controles foram sacrificados em pe· 
ríodos de tempo equivalentes. Os animais sacrifi
cados, por luxação da coluna cervical, tiveram os ór
gão genitais internos retirados em bloco e fixados em 
formol a 10% durante 48 horas. 

Após a fixação, o material foi submetido aos 
tratamentos habituais para inclusão em parafina. 

O estudo histológico das diferentes estruturas foi 
feito sob microscópio, em numerosos cortes de 7 u de 
espessura, corados pelo hemalumem-eosina, pelo 
tricrômico de Masson e pela reação do PAS (ácido 
periódico reativo de Schiff) , segundo McManus 
(Uson, 1960), e os núcleos corados pelo hemalúmem 
de Ehrlich. 

RESULTADOS 

O exame do gânglio justaprostático foi executado 
de maneira sistemática, em todos os cortes. Nos 
animais-controles os gânglios pélvicos justapros-



TRIPANOSOMÍASE AGUDA 

táticos exibiam seus neuromos sem quaisquer alte
rações ou infiltrados inflamatórios. Pode-se verificar a 
integridade dos neurônios autônomos e das estruturas 
entre as quais esses neurônios se localizam. 

o exame dos neurônios constituintes do gânglio 
justaprostático dos animais inoculados mostrou vários 
aspectos, os quais serão relatados separadamente, 
embora acreditemos que alguns desses aspectos cons
tituam fases evolutivas de um mesmo processo pa
togenético. 

Nos animais inoculados e decorridos 8 a 12 dias, 
encontram-se neurônios íntegros ao lado de neurônios 
intensamente parasitados ou de gânglios nos quais o 
parasitismo predomina nas células ganglionares 
satélites. Esse parasitismo é surpreendemente isento 
de reações inflamatórias (ganglionite). 

A presença de leishmânicas no citoplasma dos 
neurônios está associada a alterações degenerativas 
das células. 

Além das células satélites parasitadas, pode-se 
verificar neurônios parasitados e exibindo sinais 
evidentes de degeneração. 

Embora não tenham sido feitos cortes seriados do 
material, o parasitismo neuronal foi achado freqüen
te, atingindo aleatoriamente neurônios do mesmo 
gânglio. Achado também freqüente é o parasitismo 
das células satélites. 

Nos animais irtoculados e com mais de 14 dias de 
evolução, o gânglio exibia, além de grande númer:o de 
neurônios com evidentes sinais de degeneração, restos 
de leishmânia associados a um infiltrado inflamatório 
composto de linfócitos e histiócitos, predominan
temente. A essas características, somava-se congestão 
vascular intraganglionar. 

DISCUSSÃO 

Antes de passarmos à discussão dos nossos resul
tados propriamente ditos, queremos enfatizar a gran
de discrepância entre os estudos até agora feitos sobre 
a patogenia da doença de Chagas em diferentes ór
gãos da economia, comparada àqueles relacionados 
ao aparelho reprodutor. Tirante o resultado pioneiro 
de Gaspar Vianna (1911), os resultados experimentais 
de Ferreira e Meira de Oliveira (1965) e o de Ferreira 
(1968 e 1973), nada mais foi realizado no sentido do 
esclarecimento das alterações e da patogenia da 
doença de Chagas sobre órgãos do aparelho repro
dutor. Merecem destaque as investigações realizadas 
por Haddad e cols. (1959) e mais recentemente a de 
Haddad e Raia (1969). O grande mérito desses AA., 
embora não tivessem provado definitivamente a 
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relação entre alterações funcionais sexuais e a doença 
de Chagas, foi o de serem os primeiros a suspeitarem 
dessa interação. Em relação à interação doença de 
Chagas e complicações sexuais, são conclusões de 
Haddad e Raia:" a Doença de Chagas pode deter
minar lesão dos plexos simpáticos e paras simpáticos 
durante a evolução do megacólon, com conseqüência 
da diminuição ou abolição da ejaculação e até mesmo 
impotência sexual total. Deve-se, pois, procurar 
determinar as complicações, já existentes no pré-o
peratório, para uma melhor avaliação desta seqüela 
nas diferentes técnicas de tratamento cirúrgico dessa 
doença". 

Posteriormente, Ferreira (1968) e Ferreira e Ros
si (1973), estudando a patogênese das lesões testi
culares e epididimárias em cobaias infectadas expe
rimentalmente, demonstraram que a destruição 
neuronal, observada no gânglio pélvico justaprostá
tico, é o fator responsável pelas alterações morfo
lógicas e troficas encontradas no testículo e no epi
dídimo desses animais. O estudo de tais problemas, 
na espécie humana, é difícil em face de dificuldades 
técnicas e éticas. Evidentemente, não seria fácil de se 
obter biópsias e mesmo amostras para avaliação in
direta da espermatogênese, através de espermo
gramas. Apesar disso, já temos evidências, em casos 
humanos, de alterações testiculares e funcionais, 
atribuíveis à doença de Chagas (Sahão e cols. 1975). 
Do exposto até aqui, acreditamos ter acumulado 
razões suficientes para o estudo que ora empreen
demos. 

A relação funcional dos neurônios intrapélvicos, 
embora não muito bem estabelecida, tem merecido, 
segundo Owman e Sjoberg (1972), mais atenção ul
timamente. A área do trígono vesical. incluindo o colo 
da bexiga e a uretra proximal, tem grande quantidade 
de catecolaminas, o que é consistente com uma rica 
inervação adrenérgica dessa musculatura lisa. Essa 
inervação não é reduzida quando da desnervação alta 
(hipogástrica), indicando que ela se origina de gân
glios periféricos, constituindo-se em neuromos 
adrenérgicos curtos. A remoção desses gânglios ou do 
seu influxo simpático mais proximal resulta, para es
ses autores, em deficiência motora permanente da 
m\lsculatura lisa e das estruturas relacionadas com o 
mecanismo da emissão do esperma, bem como do 
mecanismo de fechamento do colo vesical. Portanto, 
fica evidenciada a influência desses neurônios do 
plexo justaprostático no mecanismo da dinâmica da 
ejaculação. Por outro lado. Ferreira (1968) demons
trou a diminuição do número de neurônios desse mes
mo plexo, na cobaia, com lesões das figuras pós-gan
glionares e lesões tróficas do testículo. Nós demons-
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tramos, no presente trabalho, que esses neurônios são 
destruídos na fase aguda da doença de Chagas. Essa 
destruição pode ocorrer em conseqüência do para
sitismo dos neurônios ou através de outros mecanis
mos. Aspecto também característico é o do parasitis
mo de células satélites. Merece destaque ainda que, 
tanto o parasitismo de neurônios quanto o de células 
satélites, nunca era acompanhado de reação infla
matória dentro do gânglio (ganglionite). Por outro 
lado, era freqüente em outros períodos a concomitân
cia do infiltrado inflamatório ao desaparecimento de 
leishmânias, quer livres, quer dentro das células, 
caracterizando uma possível destruição neuronal por 
ação tóxica, por reação imunológica. 

Não é nosso propósito discutir sobre os mecanis
mos através dos quais são destruidos os neurônios, 
embora possamos assegurar que um certo número 
deles são destruídos por parasitismo direto. Esse fato 
propiciaria, por outro lado, condições para desen
cadear reações imunológicas, já várias vezes aven
tadas, porém ainda não suficientemente caracteri
zadas. 

Supondo que, uma vez instalado o mecanismo de 
defesa imunológica, o parasitismo praticamente 
desapareça, restarão certamente as seqüelas tróficas e 
funcionais decorrentes das lesões neuronais que 

. ocorrem na fase aguda. Tais disfunções caracteri
zariam uma "patia" chagásica. As disfunções e 
atrofias serão mais ou menos intensas, dependendo 
certamente do número de neurônios destruídos. 

CONCLUSÃO 

Os fatos demonstrados no presente trabalho se 
coadunam com a hipótese de que a destruição dos 
neurônios autônomos intrapélvicos, que ocorre na 
fase aguda, seja por parasitismo direto ou por quais
quer outros mecanismos, constitui o elemento pa
togenético das lesões ou disfunções sexuais tardias. 

RESUMO 

O exame histopatológico sistematizado de 
neurônios dos gânglios pélvicos justaprostráticos de 
camundongos, inoculados experimentalmente com 
Trypanosoma cruzi, evindenciou a freqüente lesão de 
-neurônios, na fase aguda da tripanosomíase. 

Foram caracterizados os seguintes aspectos,em 
relação às lesões ganglionares: decorridos, até 12 dias 
da inocúlação, vários animais exibiram neurônios e 

células satélites do gânglio intensamente parasita dos 
de leishmânias, sem ganglionite. 

A presença de leishmânias no citoplasma dos 
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neurônios associava-se sempre a sinais degenerativos 
dos mesmos. 

Após 14 dias da inoculação, eram evidentes os 
sinais de degeneração da maioria dos neurônios do 
gânglio, associados a um infiltrado inflamatório 
característico e restos de leishmânias, e congestão 
vascular. 

Baseados em evidências da literatura a respeito 
da degeneração desses neurônios e da fisiologia dos 
mesmos, os autores admitem que as lesões testiculares 
e as disfunções genitais, em individuos chagásicos 
crônicos, teriam sua patogenia baseada na degene
rqção desses neurônios. 

RÉSUMÉ 

L'examen histopathologique méthodique des 
neurones du ganglion pelvien juxtaprostatique des 
souris, inoculées experimentalment de Trypanosoma 
cruzi, a montré une lésion des neurones à la phase 
aigüe de la trypanosomiase. 

Par rapport aux lésions ganglionnaires, on a ob
servé que, 12 jours apres l'inoculation, plusieurs bêtes 
avaient des neurones et des cellules satellites du gan
glion tres infestés de leishmanies, sans ganglionite. 

La présence de leishmanies dans Ie cytoplasme 
des neurones était toujours associée à Ieurs marques 
dégénératives. . 

Quatorze jours apres l'inoculation, les marques 
de dégénération da la plupart des neurones du gan
glion étaient évidentes et elles s'associaient à une infil
tration inflammatoire, à des traces de leishm:anies et à 
une congestion vasculaire. 

La bibliographie sur la dégénération des neuro
nes cités et de "leur physiologie permet aux auteurs 
de soutenir que les lésions testiculaires et les disfonc
tions génitales des malades chroniques, porteurs de Ia 
maladie de Chagas, ont leu r pathogénie fondée sur Ia 
dégénération de ces neurones. 

SUMMARY 

Systematical histopathologic examination of 
neurones of the juxtaprostatic pelvic ganglion of mice 
inoculated with Trypanosoma cruzi, has attested a 
constant lesion of neurones in the acute stage of try
panosomiasis. 

Regarding the ganglionic lesions, it has been 
noticed that many animais have shown neurones and 
satellite cells of the ganglion intensely infected by 
leishmanias without ganglionitis, 12 days after 
inocula tion. 

When the presence of leishmanias was detected 
in the cytoplasm of the neurones, they happened to 
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show some degeneration. 
In great number of ganglionic neurones dege

nerative signs were evident, 14 days after inoculation. 
These signs were associated with a typical inflam
matory infilt.ration, scraps of leishmanias and vas 
cular congestion 

Evidences in the bibliography about degene
ration of these neurones and their physiology allowed 
the authors to accept that the testicular lesions and 
genital misfunction in persons affected by chronic 
disease of Chagas should have their pathogeny based 
on degeneration of these neurones. 
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INTRODUÇÃO 

A impotência é a inabilidade persistente para ob
ter e manter uma erecção suficiente que permitia o or
gasmo e uma ejaculação satisfatória durante o coito 
hétero-sexual. É necessário diferenciar três tipos de 
importância: eréctil - dificuldade persistente em 
conseguir e manter uma erecção; ejaculatória -
malogro em ejacular; e eJaculação prematura. A 
origem do distúrbio pode ser psicológica ou orgânica. 

As causas mais comuns da imputência orgânica 
são inflamatórias, traumáticas, neurológicas, endo
crinológicas, vasculares, congênitas: neoplásicas e 
metabólicas (Tabela 1). 

O ATO SEXUAL MASCULINO 

A fonte mais importante de impulsos para se 
iniciar o ato sexual masculino é a glande do pênis, que 
contém um sistema de órgãos sensitivos terminais 
muito organizados, transmissores até o S.N.C. de 
uma modalidade muito especial de sensação, que se 
poderia denominar "sensação sexual". A ação de 
massagem sobre a glande no curso do coito estimula 
os órgãos terminais sensitivos e as sensações sexuais, 
por sua vez, seguem pelos nervos pudendos e daí 
através do plexo sacro até a porção sacra da medula e, 
finalmente, subindo pela medula, a zonas indefinidas 
do cérebro. Podem também penetrar na medula im
pulsos procedentes das zonas vizinhas ao pênis (ânus, 
escroto, estruturas perineais) ou de estruturas inter
nas, como zonas irritadas da uretra, bexiga, vesículas 
seminais, testículos e canais deferentes. 

Estímulos psíquicos adequados podem aumentar 
consideravelment~ a capacidade de uma pessoa para 
levar a cabo o ato sexual. Entretanto, ainda que inter
venham fatores psíquicos, desempenhando papel 
muito importante no ato sexual masculino, podendo 
inclusive iniciá-lo, provavelmente o cérebro não será 
necessário para levá-lo a cabo, pois uma estimulação 
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genital adequada pode causar ejaculação em animais, 
que tenham sofrido a secção da medula acima da 
região lombar. Cabe, portanto, postular que o ato 
sexual masculino resulta de mecanismos reflexos in
tegrados na medula, que podem iniciar-se por esti
mulação psíquica ou por estimulação sexual ver
dadeira. 

A ERECÇÃO 

A erecção é o primeiro efeito da estimulação 
sexual masculina; o grau de erecção é proporcional ao 
grau de estimulação, tanto física como psíquica. 

A erecção é produzida por impulsos parassim
páticos, que seguem pelos nervos erectores desde a 
porção sacra da medula ao pênis. Esses impulsos 
parassimpáticos dilatam as artérias e contraem as 
veias, permitindo que o sangue arterial circunde com 
p~essão elevada até o tecido eréctil do pênis. O tecido 
eréctil é constituído de inúmeros sinusóides venosos 
cavernosos, que normalmente se encontram vazios, 
podendo dilatar-se enormemente quando o sangue ar
terial penetra neles sob pressão. 

Os corpos erécteis são rodeados de coberturas 
fibrosas muito resistentes e a pressão elevada dentro 
dos sinusóides faz com que se dilate o tecido eréctil, 
ao ponto que o pênis se torne duro e alargado. 
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DESCRIÇÃO DA PRÓTESE E TÉCNICA CIRÚR
GICA 

. A prótese peniana de Small-Carrion consiste de 
dois bastÕes de silicone flexível, com bases moldadas e 
curvas e pontas macias. É apresentada em dois 
diâmetros (0.9 e 1.1cm) e quatro comprimentos (12.0, 
13.3, 14.5 e 15.8cm) (fig. 1). 

O paciente é colocado em posição de litotomia, 
com antissepsia ampla do períneo e genitais. Uma 
sonda de Folley nO 16 Fr. é inserida na uretra, com 
finalidade de orientação durante o ato cirúrgico, sen
do removida ao término do mesmo. 
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Flg. 1 _ Prótese penlana de Small·Carrlon. Apresentada em dois 
diâmetros (0.9 e 1.lcm) e quatro comprimentos (12.0, 
13.3, 14.5 e 15.8cm). 

Ê feita uma incisão vertical mediana de 5 cm de 
comprimento no períneo, . a partir da base do escroto, 
e conduzida em profundidade até o corpo esponjoso, o 
qual é identificado pela sua aparência e pela sonda em 
seu interior. Faz-se um deslocamento cuidadoso do 
corpo esponjoso e dos corpos cavernosos, removendo 
toda a gordura adjacente. Afastando-se o corpo, es
ponjoso lateralmente, procede-se a uma incisão lon
gitudinal de 2.5cm sobre o corpo cavernoso. Por esta 
incisão, o corpo cavernoso é gradualmente dilatado 
com velas de Hegar, inicialmente até a sua extre
midade distaI, de modo que o dilat~dor possa ser per
cebido sob a glande. A dilatação é então levada 
proximalmente à tuberosidade isquiática. A dilatação 
é iniciada com um dilatador de Hegar nO 4 ou S e o 
corpo cavernoso é dilatado até o nO 9 ou 10. A prótese 
peniana de Small-Carrion é então colocada dentro do 
corpo cavernoso, ficando sua extremidade distaI as
sentada sob a glande,.sendo que a parte curva e rígida 
da prótese fica apoiada firmemente na tuberosidade 
isquiática. A consistência da prótese nesta área, bem 
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como sua locali~ação, dá a ela um excelente apoio. A 
incisão é então fechada com uma sutura contínua de 
catgut cromado 3.0. O mesmo procedimento é rea
lizado no lado contralateral. Procede-se ao fechamen
to por pl~nos. Não é feito qualquer tipo de drenage'm. 

O tamanho apropriado da prótese depende do 
comprimento do corpo cavernoso e deve ser deter
minado por ocasião da cirurgia. O tamanho ideal é 
aquele que vai ajustar-se de modo confortável no in
terior do corpo cavernoso e sob a glande, sem des
lizamento da glande sobre o topo da prótese (fig. 2). 

FIg. l. 

No pós-operatório, o pênis segue a curva normal 
da prótese e tende a deitar-se na direção do abdome. 
Após a cicatrização da ferida cirúrgica, o pênis pode 
ser colocado em sua posição normal e mantido ali com 
a ajuda de "sutlgas". A cicatrização completa leva 
comumente cerca de duas semanas e o paciente estará 
apto para relações após três semanas da cirurgia. 

APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

Caso nO 1 - A.C.P.S., 27 anos, branco, casado. 

O paciente foi atendido no Serviço de Urologia 
com o quadro de paraplegia conseqüente a interven-



G.E. DE FARIA "ET AL." 

Apresentava-se com infecção urinana severa e 
sonda vesical de demora. Inicialmente foi convenien
temente medicado, com retirada da sonda vesical e 
reeducação do ato miccional, que o paciente passou a 
executar com manobras de compressão vesical. Esta 
nova situação permitiu ao paciente preocupar-se 
novamente com a questão sexual, queixando-se de sua 
impotência eréctil, estabelecida após a cirurgia 
medular. Esta situação havia criados sérios problemas 
de relacionamento do casal, o que nos levou a infor
má-lo da possibilidade de ser implantada a prótese 
peniana com o intuito de lhe oferecer a oportunidade 
de novamente poder manter relações sexuais. 

Foi submetido à cirurgia, com colocação de 
prótese 12.0/0.9cm. Devido aos problemas mic
cionais, ficou sondado até o 7° P.O.; sendo então 
retirada a sonda, o paciente conseguiu urinar espon
taneamente, com o auxílio de manobras respiratórias 
e de compressão. Recebeu alta hospitalar no 15° 
P. O., sendo autorizado para a prática sexual 3 se
manas após a cirurgia. Nos controles ambulatoriais, o 
resultado estético foi considerado excelente. Porém, 
apesar de já terem mantido relações sexuais, os 
problemas de relacionamento do casal não haviam 
ainda sido solucionados. 

Caso nO 2 - M.R.C., 32 anos, branco, casado. 
O paciente há 1 ano sofrera acidente automo

bilístico, com fratura dos pssos da bacia e ruptura 
traumática da uretra, tornando-se impotente. Na 
oportunidade, havia sido submetido a uretroplastia 
por via perineal, permanecendo com pequeno es
treitamento uretral. 

No interrogatório, o paciente referia a manu
tenção da libido e orgasmo, com ejaculação perfei
tamente normal, porém incapacidade absoluta de 
erecção. Foi submetido a cirurgia, com colocação de 
prótese de 13.3cm por O.9cm, c,?m bom resultado es
tético (fig. 3). 

Fig. 3 __ Resultado cirúrgico 

(2 meses após a cirurgia). 
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No controle pós-operatório, o paciente não 
apresentava queixas, tendo um hábito sexual normal. 

As informttções fornecidas pela esposa demonstraram 
que o resultado funcional foi plenamente satisfatório. 

DISCUSSÃO 

De particular importância para o urologista, são 
aqueles pacientes com impotência eréctil decorrente 
de: fratura da pelves, ruptura da uretra, prostatec
tomia perineal, prostatectomia radical, cistectomia 
radical , cistectomia simples, ressecção abdômino-
perineal do reto, simpatectomia, dissecção da aorta 
distai e das artérias ilíacas comuns, priapismo, 
diabetes mellitus e paraplegia traumática. Nestas 
condições, o controle neurovascular da erecção é 
danificado e deve-se dar uma séria consideração à im
plantação de uma prótese peniana. Acreditamos que 
a prótese peniana de Small-Carrion, aqui descrita, é 
superior aos implantes acrílicos e de silicone anterior
mente usados. Sua semi-rigidez e a estabilidade, 
devida à inserção, por via perineal , nos corpos caver
nosos, permitem perfeito apoio na tuberosidade is
quiática e perfeita mobilidade lateral e cefálica, que 
proporciona aspectos altamente proveitosos, tornando 
o implante extremamente satisfatório. As próteses são 
bem toleradas, em virtude de estarem adequadamente 
protegidas por um tecido circundante apoiativo. 

COMENT ÂRIOS 

A implantação de um dispositivo protético no in
terior do pênis é um meio eficaz e benéfico de tra
tamento da impotência orgânica. Na maioria dos 
pacientes, os fatores motivadores na busca de uma 
prótese são, não somente a auto-satisfação, mas tam
bém a esperança de novamente serem capazes de 
gratificar sua parceira sexual. Portanto, o êxito do 
implante não pode ser medido somente pelos resul
tados técnicos. A opinião subjetiva do paciente e de 
sua parceira é o teste final. 

No paciente que não pode conseguir e manter um 
pênis erecto por causa de motivos orgânicos, a in
tromissão sexual é impossível e conseqüentemente a 
ejaculação intravaginal não é realizada. Considerando 
que a maioria desses pacientes tem libido normal e a 
capacidade ejaculatória está presente em boa parte 
deles, a implantação de uma prótese peniana estaria 
justificada por 3 motivos: 

- Permitir ao homem a introdução intravaginal 
do pênis, com finalidade de obter a satisfação sexual; 

- Permitir uma ejaculação intravaginal com in
tuito reprodutivo e 
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- Proporcionar satisfação para a parceira se
xual. 

A avaliação psiquiátrica de rotina dos candidatos 
à protese não parece ser necessária, se o urologista es
tiver consciente da importância de um interrogatório 
cuidadoso. Entretanto, a consulta psiquiátrica deve 
ser solicitada, caso existam dúvidas a respeito da 
causa da impotência. 

Poucos pacientes com trauma ou enfermidade 
neurológica são candidatos satisfatórios para um im
plante peniano. Nesses pacientes, embora corrigida a 
impotência, existem seqüelas neurológicas, que não 
permitem um bom resultado funcional. 

Obtem-se melhores resultados em pacientes que 
tiveram solucionadas as patologias causadoras da im
potência. 

Tabela 1 - Causas mais comuns de impotência orgânica. 

Inflamatórias 

Prosta tites 
V esiculi tes 
Verumon tanites 
Uretrites posteriores 
U retrotrigoni tes 
Estreitamento uretral 
Doença de Peyronie 
Neurite periférica 
Arterite íleo-femural 

Endocrinológicas 

Diabetes mellitus 
Hipogonadismo 
Hipotiroidismo 
Doença de Addison 
Síndrome de Cushing 
Síndrome de Frolich 
Tumor adrenocortical 
Acromegalia 

Metabólicas: 

Insuficiência renal 
Cirrose hepática 

Vasculares: 

Síndrome de Leriche 
Obstrução das artérias 
ilíacas 
Priapismo 
Senilidade 
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Neoplásicas 

Tumor pituitário 
Tumor hipotalâmico 

Traumáticas 

Castração 
Fratura pélvica 
Ruptura da uretra 
Prostatectomia perineal 
Prostatectomia radical 
Cistectomia (simples ou radical) 
Ressecção abdômino-perineal do reto 
Simpatectomia (lombar, dorsal, pélvica) 
Linfadenectomia retroperitoneal 
Reconstrução vascular aorto-ilíaca 
Aneurismectomia da aorta abdominal 
Traumatismo medular 
Traumatismo cerebral 
Irradiação pélvica 

Neurológicas: 

Espinha bífida 
Esclerose múltipla 
Tabes dorsalis 
Compressão medular (disco, tumor) 
Esclerose amiotrófica lateral 
Doença de Alzheimer 
Doença de Shy-Drager 
Epilepsia temporal 
Siringomielia 
Sífilis neurovascular 
Anemia perniciosa 
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Medicamentosas 

Estrógenos 
Morfina 
Barbitúricos 
Parassimpatolíticos 
Tranqüilizantes 
Inibidores da MAO 
An ti -histamínicos 
Brometos 
Álcool 
Fumo 

Congênitas 

Microphallus 
Hipospádias 
Epispádias 
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RESUMO 

Os autores apresentam dois casos de impotência 
sexual orgânica submetidos a cirurgia, com implan
tação da prótese peniana de Small-Carrion. A técnica 
cirúrgica é descrita e os resultados são avaliados. A 
fisiologia da erecção, a etiologia da impotência e a in
dicação cirúrgica são abordadas. 

SUMMARY 
The authors present two cases of organic sexual 

impotence submitted to surgery with implant of the 
Small-Carrion penile prosthesis. The surgical te
chnique is described and the results evaluated. The 
erection physiology, the impotence etiology and the 
surgical indication are approached. 
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cura cirúrgica do priapismo 

LUIZ FERNANDO DEFFERRARI - CEZAR AUGUSTO PADOIN 

Do Hospital Regina de Novo Hamburgo (RGS). 

Priapismo é a condição de prolongada e dolorosa 
ereção sem excitação sexual ou desejo. 

Ê uma ocorrência rara, mais comumente encon
tradaem adultos jovens, em vida sexual ativa, sendo 
relatados casos em crianças e homens idosos. Resulta 
do ingurgitamen to por estagnação sanguinea nos cor
pos cavernosos, que, quando não tratada, evolui para 
lesão tecidual e fibrose, sendo tambem relatados casos 
de gangrena .. Nos casos não tratados, a impotência 
sexual é a seqüela natural. A estagnação sanguínea 
pode ser de origem nervosa, por excitação dos centros 
lombos sacros da ereção, ou local, por processos in
flamatórios ou neoplásicos. Pode ter também origem 
por traumatismos ou ainda por obstrução do sistema 
venoso. Tem sido descrita com relativa freqüência em 
leucemias e na anemia da célula falciforme. 

V ários tipos de tratamento têm sido indicados, 
isolados ou combinadamente, tais como sedação, 
analgésicos, antiespasmódicos, exercícios, estrógenos, 
oxigênio, enemas, enzimas proteoliticas, raquianes
tesias, hipotensão controlada, aspiração dos coro os 
cavernosos, derivações do sangue através de "shunts" 
caverno-esponjosos e safeno-cavernosos e até ligadura 
de irrigação arterial. Porém, de todos os tratamentos, 
o que vem merecendo a preferência da maioria dos 
autores atuais é o do "shunt" safeno-cavernoso, des
crito por Grayhack, por ter um maior índice de cura 
do priapismo e manutenção da potência sexual. 

Usamos essa t~cnica em dois casos que passamos 
a relatar: 

Caso N° 1 - M.C., 35 anos de idade, casado, branco, 
operário, atendido em 10.12.74, com história de 
priapismo há 38 horas. Havia acordado com dor e 
procurado o Serviço de Pronto Socorro, onde lhe 
foram prescritos sedativos e analgésicos, sem resul
tados. Encaminhado ao Serviço de Urologia, cons
tatamos ereção à custa dos corpos cavernosos, corpo 
esponjoso flácido, demais sistemas sem evidências de 
anormalidades. Informava ainda ser etilista crônico e 
ter tido surtos de ereções prolongadas anteriormente, 
porém, sem dor. Hemograma, coagulograma, SRDL, 
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glicemia, normais. Foi sedado com Meperedina, en
caminhado ao BC, onde foi feita anestesia peridural; 
persistindo a ereção, os corpos cavernosos foram 
irrigados e aspirados com solução de soro fisiológico
heparina, por meio de agulha nO 15 inserida no 1/3 
distaI do corpo cavernoso direito, obtendo-se flacidez 
incompleta com volta da ereção lenta e progressi
vamente. Foi então dissecada a veia safena por 12 em, 
a partir da crossa, passada por túnel subcutâneo até a 
base do pênis, onde foi anastomosada com abertura 
de aproximadamente 1 em de diâmetro realizada no 
corpo cavernoso direito, usando mononylon 50, ob
tendo-se flacidez do pênis, enquanto que o sangue 
drenava pela veia aQastomosada. O paciente foi 
heparinizado até o 50 dia, curativo compressivo com 
Cooban, sonda de Foley 16 e gelo sobre os genitais. 
No pós-operatório, foi mantido sob cobertura anti
biótica e sedado com 40 mg de benzodiazepínicos 
diários. Teve a primeira ereção no 80 dia e alta no 120 

dia pós-operatório, com a única complicação de 
hematoma na região da incisão da coxa direita. Em 
revisão realizada após 3 meses, o paciente informava 
ter, em média, 3 relações por semana, satisfatórias, 
porém que a ereção não era total. Foi realizada caver
nografia, que mostrou "shunt" permeável e ampla 
comunicação entre os dois corpos cavernosos (figs. 1 e 
2). 

Fig. 1 - Most.-ando a permeabilidade do "shunt" entre o corpo 
ca~'ernoso e a ponte de via safena. 
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Fig. 2 - - Mostrando· a ampla comunicação entre os dois corpos 
l' ólH!rnOSOS, 

Caso N° 2 - M.F., 28 anos, branco, casado, fun
cionário público, baixou ao hospital em 03.02.75, 
com história de ereção há 46 horas contínuas, relatan
do entretanto dor intensa há apenas 10 horas. Ao 
exame, ereção acentuada à custa dos corpos caver
nosos. Na história, relatava outros episódios de ereção· 
prolongada, porém sem dor ou maiores conseqüên
cias; desde a infância, vinha tomando fenobarbital e 
atualmente também Trinuride e Primidone no tra
tamento de epilepsia. Exames laboratoriais , he
mograma, SRDL, coagulograma, proteinograma, 
glicemia normais. Foi sedado com Meperedina, 
realizada raquianestesia e, continuando o priapismo, 
aspirados os corpos cavernosos até obter-se sangue 
claro e flacidez do pênis. Notava-se, entretanto, que 
quase imediatamente após a interrupção da drenagem 
pela agulha voltava a ereção, tendo sido realizado o 
"shunt" caverno-venoso à semelhança do caso an
terior. No pós-operatório, também contou com he
parinização, curativo compressivo, gelo, sonda de 
Foley 16 e benzodiazepinicos, além da medicação 
para epilepsia já citada. No terceiro dia, notou ereção; 
no SO dia, foi suspensa a heparinização, retirado o 
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curativo e a sonda uretral. Teve alta hospitalar no 8° 
dia pós-operatório e em controles posteriores relata 
manutenção integral da potência sexual. 

COMENTÁRIOS 

Das diversas maneiras com que se tentou tratar o 
priapismo, e bem o demonstram os inúmeros tra
balhos apresentados até hoje, a grande maioria, 
quando mostravam um bom índice de resolução do 
quadro agudo, falhavam no que diz respeito â ma
nutenção da potência. Com os trabalhos que se fun
damentavam, basicamente, em derivar o fluxo venoso 
dos corpos cavernosos, é que se vem encontrando bons 
resultados, no que se refere a esse item. Porém, 
apesar de ter sido notado que a aspiração prévia dos 
corpos cavernosos melhorava o prognóstico, é ainda 
fator fundamental, no êxito da cirurgia de derivação, 
a presteza no atendimento, evitando assim a lesão 
teci dual causada pela estagnação do sangue nas 
trabeculações dos corpos cavernosos, responsável pela 
impotência posterior. 

Acreditamos que não se deve deixar de tentar es
tabelecer um diagnóstico etiológico e sua terapêutica 
específica, nem se deve deixar de empregar tera
pêuticas conservad9ras previamente, porém deve-se, 
sempre, levar em conta que a rapidez em se instituir a 
derivação venosa é o fator mais importante no prog
nóstico da manutenção da potência do paciente. 
Acreditamos que o sintoma dor deva ser encarado 
como de grande importância no quadro do priapismo, 
pois seria o indicador da gravidade do caso. Pelos 
casos descritos, podemos dizer que uma vez livres os 
corpos cavernosos, do sangue estagnado, por exaus
tiva aspiração, o shunt unilateral mostrou-se o su
ficiente, devido a ampla comunicação entre os corpos 
cavernosos. 

RESUMO 

Os autores apresentam dois casos de priapismo 
curados por "shunt" safeno-corpo cavernoso uni
lateral e salientam a necessidade da conscientização 
de que esse quadro deve ser encarado como uma ur
gência, para que se conserve a integridade eo capa
cidade erétil dos corpos cavernosos. 

SUMMARY 

The autors present two cases of priapism cured 
by unilateral sapheno-cavernous shunts and em
phasize the necessity of urgent and aggressive treat
ment for these patients in order to preserve the erectile 
capacity of "corpora cavernosa". 

Marcos
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difalia 

CARLOS RIBEIRO - CHAFI ABDUCH 

Do Hospital São Camilo (SP), 

INTRODUÇÃO 

A duplicidade do pênis é uma das mais raras 
anormalidades congênitas do trato urogenital, 
ocorrendo em um para cinco milhões e quinhentos mil 
a seis milhões de nascituros. 

O primeiro caso descrito de difalia foi em 1609, 
por Wecker. Neugebauer, em 1898, fez uma excelente 
revisão da literatura, coletando 28 casos. Nesbit e 
Bromme, em 1933 2, fizeram novo levantamento, tido 
como incompleto, e reuniram 4~ casos. Em 1950, 
Pendin03 , em outro levantamentv, . concluiu que 
apresentava o quinquagésimo-terceiro caso. Brabandi 
e Anandi, em 1965, sQmaram 100 casos de difalia com 
duplicação uretra!. Willich, em 1965, mostrou 18 
casos de duplicação da bexiga e uretra. 

DESCRIÇÃO DO CASO 

Em 6 de fevereiro de 1974, o doente M.R.S., 19 anos, 
solteiro, natural do Estado do Espírito Santo, pro
curou nosso serviço, apresentando como ' queixa prin-

-cipal uma protuberância no pênis, que produzia dis
pareunia na sua parceira sexual. Relatou ser esta 
protuberâD:cia zona altamente erógena, mas nunca 
por aí apresentou ejaculação ou micção. Entre os an
tecedentes pessoais e familiares, o doente nada referia 
de importante; o interrogatório sobre os diferentes 
aparelhos foi negativo. Ao exame físico: jovem bem 
constituído, bom estado geral, mucosas coradas, 
hidratado, eupnéiéo, P.A. 12-8, pulso 80b/p. Exame 
da genitália: Ao nível do terço distaI do pênis, na 
união do bordo lateral direito com a face ventral, 
notava-se uma umbilicação medindo mais ou menos 
15 mm de diâmetro. Essa umbilicação tinha o aspecto 
de uma bolsa prepucial; a compressão das bordas da 
umbilicação, determinava a projeção de uma proe
minência de mais ou menos 2cm de comprimento por 
1 cm de largura. A extremidade distaI da proeminên
cia tinha a forma·e o aspecto de uma glande, contudo 
não apresentava meato, deslizando com muita fa-
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cilidade do interior para o exterior da bolsa prepucial 
(fig. 1). 

Fls. 1 

Exames complementares: Urina tipo I, hemograma 
completo e uretrocistografia sem nenhuma anor
malidade. O doente foi encaminhado para cirurgia: 
incisão contornando a protuberância, dissecção da 
mesma até a sua origem, que se achava·constituída 
por tecido fibroso, o qual se inseria na fascia de Buck. 
Resecção do achado cirúrgico, pinçamento e ligadura 
dos vasos com catgut 3-0, sutura da ferida por planos 
com mononylon 3-0 (fig. 2). 

fIg.l 

Marcos


Marcos




DIFALIA 

o material, ao exame anátomo-patológico, tinha as 
seguintes características: Macroscopia: segmento 
alongado de tecido, medindo 3 cm por 1 cm em seus 
maiores diâmetros, representado, em cerca de seus 
dois terços, por área nodular esbranquiçada, elástica, 
de aspecto fibrótico. O restante é de coloração acin
zentada e aspecto membranáceo (fig. 3). 

Flg.3. 

Microscopia: Cortes revelaram corpo cavernoso re
presentado por feixes musculares lisos, de mistura a 
vasos de paredes espessas, irregulares, o conjunto 
apresentando-se recoberto por epitélio pluriestra
tificado, queratinizado. O epitélio repousa sobre con
juntivo denso e, em contacto com ele, percebe-se infil
trado inflamatório linfo-histiocitário (fig. 4 e 5). 

Fig. 4 _ Na mlcrofotografia acima, nota-se a presença de corpo 
cavernoso constituído por numerosos vasos com paredes es
pessadas, em meio a tecido fibroso (corte transversal). 
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Fig_ 5 _ Na microfotografia acima, evidencia-se, além do corpo 
cavernoso bem documentado na figo 3, a presença do 
epitélio pavimentoso poliestratificado, que recobre a es
trutura. 

COMENT ÂRIOS 

A etiologia da duplicação dos órgãos genitais é 
muito discutida. A hipótese mais aceita é a de Ro
drigues, 1965 1, que sugere como causa um defeito na. 
fusão do septo mesodermal ao longo do tubérculo 
genital. Portanto, trata-se de um defeito congênito, 
que ocorre a partir do terceiro mês, época em que se 
inicia a formação dos órgãos genitais externos. 

Há que se considerar ainda o envolvimento deste 
defeito pelas pregas genitais, já que é este folheto o 
responsável pela formação dos corpos cavernosos e 
revestimentos. 

Villanova (1~54) 4 refere a hipótese de ser a sífitis 
congênita a causa da difalia, o que de modo geral não 
se crê. 

A classificação dessas anormalidades congênitas 
do pênis se desenvolveu a partir de Schneider (1928) 5, 

que as dividiu em três grupos: 
a) - difalia da glande, 
b) - difalia bífida e 
c) - difalia completa, ou pênis duplo. 
Surgiu então Villanova (1954) com seu caso, que 

não se' enquadrava na classificação acima citada, 
sugerindo um quarto grupo: pseudodifalia. 

Em 1962, Pagano admitiu uma quinta divisão, já 
que o caso por ele descrito também não achava lugar 
na divisão primitiva, classificando-o como pênis aces
sório. 

Entendemos que o nosso caso se enquadra na 
classificação de Schneider, como difalia bífida. Ê 
muito comum a associação da duplicidade peniana 
com outras anomalias congênitas: órgãos genituri
nários, aparelho digestivo, coluna vertebral, extre
midades, b etc. 



C. RIBEIRO & C. ABDUC 

RESUMO 

Estudo de uma anormalidade congênita do pênis 
em um jovem de 19 anos, com vida sexual ativa. 
Tratava-se de difalia bífida. O caso foi tratado cirur
gicamente. 

SUMMARY 

Study of a penis congenital abnormality in a 19 
year-old boywho has an active sexuallife. It was a case 
of di_phallia bifida, which was treated surgically. 
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