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editorial 

TíTULO DE ESPECIALISTA 

Graças a um esforço extraordinário da Comissão· de "Título de Especialista" e de 
"Reforma do Estatuto ", a Sociedade Brasileira de Urologia introduziu em seu estatuto 
modificações importantes, por ocasião do XVI Congresso Brasileiro de Urologia. Entre 
outras decisões, foi regulamentado o concurso de Títulos e Provas para a especialidade. 

Com raros senões, foram realizados o exame para acesso à S. B. U., na condição de 
membro efetivo, e o concurso de Provas para Especialista, aberto para todos os Membros 
Efetivos. 

AS. B. U., muito preocupada com aformação do urologista, inicia assim uma nova 
fase, criando uma Sociedade Médica Elitista. 

Imediatamente após a posse, a nova Diretoria houve por bem adotar critérios para 
emissão dos diplomas de especialista (para os aprovados em concurso), assim como dos 
certificados para os Membros Efetivos. 

O Conselho Federal de Medicina, tendo em vista a formação de médicos, em regime 
de pós-graduação nas várias especialidades, após várias trocas de correspondência com 
nossa Sociedade, resolveu aceitar nossos critérios para qualificação clhi Especialistas, fi
cando estabelecido que somente a S. B: U. pode conceder o TÍTULO DE ESPECIALISTA 
EM UROLOGIA. Isto representa estímulo para a continuação dos trabalhos nos vários 
departamentos de nossa Sociedade. 

Por ora, as provas para Especialista se realizarão a cada 2 (dois) anos, continuando, 
entretanto, a admissão para Membro Efetivo a ser realizada anualmente, de acordo com o 
estatuto. 

Também há estudos para renovação do concurso periodicamente, para que o Título 
tenha valor permanente. Estamos cuidando da formação do residente e a Comissão de 
Residencia e Credenciamento de Hospitais deve pronunciar-se brevemente sobre quais 
serão os serviços já reoonhecidos para formação de especialista. 

Por tudo isto que sua Sociedade tem feito, vem merecendo o crescente prestígio entre 
as suas co-irmãs, fazendo jus também ao apoio por parte de seus membros. 
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ADAY COUTINHO 
Secretário Geral da S. B. U. 
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flagrantes históricos da SBU 

Na sessão de 22.7.35, foram tratados assuntos 
referentes ao próximo Congresso de Urologia (10 
Brasileiro e 10 Americano), oportunidade em que 
foram enfatizadas as ajudas que a SBU recebera do 
Prefeito Pedro Ernesto (DF) e dos Ministros Macedo 
Soares (Exterior), Marques dos Reis (Viação) e Gus
tavo Capanema (Educação), tendo este último posto à 
disposição da Sociedade o auditório do Conservatório 
Nacional de Música, hoje Escola de Música da UFRJ. 

XXX 

No expediente da sessão de 30.7.35, foi decidido, 
conforme deliberação de 8.7.35; que se aprovasse a 
proposta de concessão de titulos de Sócio Honorário e 
correspondente, respectivamente, aos Chefes e Mem
bros das delegações nacionais e estrangeirás presentes 
ao citado Congresso. 

XXX 

No periodo de 5 a 10.8.35, realizou-se na cidade 
do Rio de Janeiro, antigo DF, o 10 Congresso Bra
sileiro e 10 Americano de Urologia, que então reuniu 
"as figuras mais representativas da Urologia mun
dial" . 

A esse prélio cientifico, compareceram espe
cialistas da Argentina, do Chile, do Uruguai, de Por
tugal, da Espanha, da Alemanha e dos Estados 
Unidos. 

Foram os seguintes os temas oficiais e seus re
latores: I - Problemas da urologia tropical (Ugo 
Pinheiro Guimarães), 11 - Cirurgia endoscópica da 
próstata (Luciano Gualberto), 111 - Importância 
social das infecç(Jes genitais masculinas (Angelo 
Pinheiro Machado e Matheus Santamaria) e IV - A 
insuficiência renal em cirurgia urinária (Figueiredo 
Baena e Homero Fleck). Inúmeros trabalhos rela
cionados com os relatórios oficiais e, bem assim, 
outros tantos temas livres tiveram seus textos lidos e 
comentados nas diversas sessOes. 

O Congresso teve a presidi-lo a seguinte Comis
são Central: Presidente, o Dr. Álvaro Cumplido de 
Sant'Ànna; Secretário-Geral, o Prof. Ugo Pinheiro 
Guimarães; Secretários, os Drs. Dircêo Corrêa de 
Menezes, Sylvio Pinheiro Guimarães e Cândido 
Botafogo; Tesoureiro, o Prof. Guerreiro de Faria e 
Redator dos "Anais", o Or. Rolando Monteiro. 

O Congresso aprovou moção concitando o Poder 
Público de todos os paíse$ a "criar Serviços de 
Urologia", visando a permitir um-estudo mais com
pleto nesse "ramo fundamental da Medicina". 
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ALBERTO GENTlLE 

Em sessão conjunta do Congresso com as So
ciedades sábias brasileiras, realizada no auditório da 
Academia Nacional de Medicina, o Presidente da 
SBU e desse certame, Dr. Cumplido de Sant'Anna, 
fez a entrega de diplomas de sócio honorário aos 
Drs. Bernardino Maraini, Luiz Surraco, Diaz Mul'loz, 
Homero Fleck, Juan Salleras, Luciano Gualberto, 
Leitão da Cunha, Gastão Guimarães, Barros Barreto, 
Enrique Castal'lo, Figueiroa Alcorta, Alexandro As
traldi, Leon Arrués e Paul Rosenstein e de sócio 
correspondente aos Ors. João Villaça, Adayr Araujo, 
José Loureiro, Tulio Araujo Perez, Matheus San
tamaria e Alberto Campos. 

xxx 
. Durante a realização do 10 Congresso Brasileiro 

e 10 Americano de Urologia foi fundada, com sede ~o 
Rio de Janeiro, a Confederação Americana de 
Urologia, tendo como objetivo congregar os espe
cialistas das Américas e dos países da Peninsula 
Ibérica. A primeira Diretoria eleita ficou assim cons
tituída: Presidente, o Dr. Álvaro Cumplido de 
Sant' Anna; Vice-Presidente, o Prof. Inácio Diaz 
Mu1'loz; Secretário-Geral, o Prof. Ugo Pinheiro 
Guimarães e Tesoureiro, o Dr. Rolando Monteiro. 

Qurante trinta e cinco (35) anos a Confederação 
Americana de Urologia foi presidida por um urologis
ta patricio, o Prof. Álvaro Cumplido de Sant' Anna, 
que renunciou ao cargo no Congresso de 1974, rea
lizado no Chile. 

xxx 

Na sessão de 12.8.35, o Dr. Matheus Santa
maria, sócio correspondente da SBU, discorreu sobre 
o "Tratamento das espermatocystites", abordando 
em especial a parte referente às indicaçOes das la
vagens de vesicula, tanto pela via endoscópica como 
pela cirúrgica. Fez referência a uma casuistica de 403 
pacientes. Enfatizou que a sua indicaça.o inicial 
preferida era a lavagem através de cateterismo dos 
canais ejaculadores, tendo apresentado instrumental 
original, utilizado nessa intervenção. O conferencista 
teceu ainda comentários sobre os sinais radiológicos 
por ele descritos e que facilitavam o diagnóstico das 
espermatocistites. Mostrou, afinal, farto documen
tário radiológico. 



FLAGRANTES HISTÓRICOS 

Na sessão de 14.10.35, é recebido e empossado 
como sócio correspondente da SBU o Dr. Conceição e 
Silva Júnior, de Portugal, que é saudado pelo Pre
sidente Cumplido de Sant'Anna e responde, em 
elegante discurso, cheio de "palavras carinhosas para 
a Sociedade e seus membros". O Dr. Conceição e Sil
va Júnior fez a entrega aos Drs. Cumplido de San
t' Anna e Ugo Pinheiro Guimarães de diplomas de 
sócio correspondente da Sociedade Portuguesa de 
Urologia. 

xxx 
Nessa mesma sessão (14.10.35), o Dr. Nestor da 

Rosa Martins apresentou um interessante trabalho 
. sobre "Um caso de ptose renal, com atonia bilateral 

do systema entero-pyelico", tecendo comentários 
sobre o assunto e exibindo farta documentaçÀo ra
diológica. Elogiaram a comunicação do Dr. Martins 
os Profs. Estelita Lins e Guerreiro de Faria e os Drs. 
Rolando Monteiro e Angelo Pinheiro Machado. 

Antes de encerrar os trabalhos dessa sessão, o 
Presidente convidou os presentes a comparecerem, no 
dia 17 (três dias após), às 16,30 horas, no Palácio da 
Prefeitura, a fim de agradecer ao Dr. Pedro Ernesto o 
irrestrito apoio que o mesmo deu aos Congressos de 
Urologia, há pouco realizados. 

N. da R. - Desde nosso número inicial, esta secçao está a cargo do 
Prof. Alberto Gentile, que passará a assinar sua colaboraçao daqui 
em diante. 
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nefroma mesoblástico: tumor raro no adulto 
ADA Y COUTINHO - JOSÉ CARLOS ARENHART - JOSÉ DOMINGOS 

SOARES MIRANDA - MARIA ÂNGELA MARCHEVSKY. 

Do Serviço de Urologia e Anatomia Patológica do Hospital Municipal Souza Aguiar (Rio). 

CONCEITO 

O nefroma mesoblástico é um tumor renal raro, 
de natureza benigna e que lembra, sob alguns aspec
tos, o tumor de Wilms. 

Foi descrito, em 1967, por Bolande, que o de
nominou de nefroma mesoblástico congênito, definin
do uma patologia rara do rim, encontrada pratica
mente só na infância2• Seu conhecimento é muito im
portante, por causa dos efeitos colaterais observados 
no tratamento do tumor de Wilms 1. Alguns autores 
denominam a entidade de hamartoma, caracterizan
do a benignidade da doença . 

Apresentamos um caso de nefroma mesoblástico 
em um adulto de 40 anos. Na literatura consultada, 
encontrou-se um caso descrito em um paciente de 31 
anos, até então considerado o mais velho1• 

RELATO DO CASO 

M.L.R., reg. 137.760, H.M.S.A., 40 anos, bran
ca, doméstica. Na internação, referia dor lombar 
direita, com irradiação para o mesogástrio e he
maroria maciça, com 6 dias de duração. Havia his
tória de hematúria há mais ou menos 16 anos, no 
período de puerpério, e repetição do quadro há cerca 
de 1 ano. Negava traumatismo de qualquer natureza. 
Ao exame físico, constatamos massa palpável no 
hipocôndrio e flanco direitos. 

Cisíoscopia normal, salvo sangramento pelo 
meato ureteral direito. 

Raios X simples do abdômen - Observou-se 
aumento de densidade ocupando o hipocôndrio di
reito, sugestivo de aumento do rim, mais à custa do 
pólo inferior. 

Urografia excretora - Confirmou-se aumento do 
pólo inferior direito, compatível com massa expan
siva, com rechaço, distorção e alongamento do sis
tema pielocalicial. Havia eliminação bilateral simul
tânea e com densidades iguais (fig. 1). 

Arteriografia - Rim esquerdo de tamanho nor
mal e sem alterações; rim direito com pólo inferior 
aumentado de volume e apresentando, na arterio
grafia renal seletiva direita, lesão expansiva que não 
exibia a pobreza vascular típica de cisto renal, nem a 
riqueza neovascular com microaneurisma e "shunts" 
arteriovenosos típicos de adenocarcinoma renal (fig. 2 
- a e b). 
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O estudo do tórax e do esqueleto foi negativo 
para metástases, assim como lesões sugestivas de es
c1erose óssea, compatível com hamartoma ou an
giomiolipoma de rim. 

O!> exames laboratoriais, como hemograma, 
uréia, glicose, creatinina, colesterol, sódio e potássio, 
estavam dentro dos limites da normalidade. 

O exame de urina mostrava hematúria franca. A 
paciente foi submetida a cirurgia, com o diagnóstico 
pré-operatório de tumor renal. Acesso por toraco
frenolaparotomia, realizada entre as 9a e 10a costelas. 
Retirado um rim, aumentado de cerca de 3 vezes o 
tamanho normal. O diagnóstico cirúrgico foi de cisto
adenocarcinoma ou tumor com áreas de necrose. 

O pós-operatório foi sem complicações impor
tantes. 

Macroscopia - Peça cirúrgica, constituída por 
rim direito (fig. 3), medindo 19 x 9,5 x 4 cm e pesan
do 540g. A superfície externa tem aspecto irregular e 
tonalidade pardo-acinzentada, consistência endu
recida em algumas áreas e amolecida em outras. A 
cápsula renal estava aderente ao pólo superior, des
tacando-se com dificuldade nas demais áreas. Ao cor
te sagital, observou-se no pólo superior massa tumoral 
parcialmente encapsulada, medindo 7 x 3 cm em seus 
eixos maiores. A superfície tumoral tinha coloração 
branco-amarelada, alternando áreas mais densas com 
outras de aspecto gelatinoso e cor acinzentada. For
mam-se ainda numerosos cistos de tamanho irregular, 
preenchidos por liquido sanguinolento. O tecido 
neoplásico invade a cavidade pielocalicial, prolongan
do-se até a porção superior do ureter, sem contudo in
filtrar a parede uretera!. 

Microscopia - Ao exame microscópico a 
neoplasia é constituída predominantemente por 
células fusiformes, de origem muscular, dispostas em 
feixes entrecruzados (fig. 4). Os núcleos são vesi
culosos, com extremidades rombas e com nucléolos 
indistintos. Em correspondência com as áreas ma
croscopicamente gelatinosas, o tumor assume aspecto 
mixóide, sendo aí amplamente vascularizado por 
capilares de paredes delgadas (fig. 5). De permeio 
com o tecido de tipo mesenquimal, encontram-se 
túbulos de conformação e tamanhos variáveis, reves
tidos por epitélio cúbico simples (figs. 6 e 7). As es
truturas epiteliais são mais freqüentes nas bordas do 
tumor, principalmente junto à cápsula. Os cistos 
macroscopicamente observados são revestidos por 



NEFROMA MESOBLÃSTICO 

epitélios semelhantes aos túbulos (fig. 8). Observa-se 
ainda infiltrado linfocitário difuso (figs. 5 e 6) e tam
bém acúmulos de linfócitos na periferia de placas 
hialinas (fig. 9), que são abundantemente dissemi
nados pelo neoplasma. 

Diagnóstico - Nefroma mesoblástico congênito. 

DISCUSSÃO 

A escolha de nomes para estes tumores não tem 
sido muito feliz, uma vez que nefroma mesoblástico é 
um dos muitos sinônimos que tem sido aplicado ao 
verdadeiro tumor de Wilms. 

A propósito de nomenclatura, Mostofi, preo
cupado com a terminologia própria deste tumor, 
denominou-o de hamartoma /eiomiomatoso. Este 
tumor tem sido relatado em gêmeos, podendo ser 
bilateral e ocorrer na infância mais comumente do 
que se supunha l • 

O nosso caso é o 2° descrito em adulto. Até o 
trabalho de Norman Block, o paciente mais velho 
relatado na literatura tinha 15 anos de idade 2. 

Inúmeros casos de tumores renais na infância 
poderiam ser provavelmente reclassificados em re
visões histológicas e serem considerados como ne
froma mesoblástico congênito4. Acredita-se que este 
tumor pode sofrer transformação sarcomatosa com o 
passar da idade, mas até hoje não foi descrito nenhum 
caso. A idade jovem da maioria das crianças com este 
tumor, assim como sua histologia mista, tem sugerido 
origem congênita e alguma relação com o tumor de 
Wilms, mas possivelmente ele representa a porção 
benigna daquela neoplasia. Bolande considera que o 
mesmo pode apresentar maturação espontânea e 
diferenciação do tumor de Wilms . 

Se o nefroma mesoblástico congênito representa 
maturação do tumor de Wilms, então sua maturação 
continuada poderia explicar sua raridade no adulto 4. 

Assim é que os elementos epiteliais poderiam 
transformar-se em células fusiformes e o tumor 
poderia eventualmente transformar-se em fibroma. 
Os restos tubulares estão comumente presentes dentro 
dos fibromas e podem ser remanescentes de estruturas 
epiteliais. Esta tese poderia explicar a origem de al
guns fibromas de rim em adulto e daí uma razão por 
que os nefromas mesoblásticos congênitos deveriam 
ser encontrados na infância e no adulto. Existe uma 
íntima semelhança histológica dessa entidade com o 
tumor de Wilms, e isto conduz a uma assombrosa 
sobrevivência estatística para os pacientes portadores 
de tumor de Wilms e naturalmente um supertrata
mento para os pacientes com tumor benigno. Sa-

bemos que a melhor súbrevida é observada "nos pa
cientes portadores de tumor de Wilms com menos de 
1 ano de idade 1, ~ • 

Bolande afirma que talvez mais de 80 dos tu
mores renais, diagnosticados com() tumores de Wilms 
nas crianças de menos de um ano de idade, seriam 
certamente nefromesoblastoma congênito. A despeito 
de o tumor não ser encapsulado e invadir localmente, 
ele é considerado benigno. A identificação do quadro 
histológico próprio poderia eliminar a morbidade e a 
mortalidade, associadas com quimioterapia e irra
diação desnecessária\ ' 3. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de nefroma 
mesoblástico congênito numa paciente de 40 anos de 
idade. Chamam a atenção a raridade da doença nessa 
faixa etária e a dificuldade de diagnóstico pelos meios 
convencionais. Não é doença rara na infância, onde o 
diagnóstico diferencial com tumor de Wilms é difícil. 

O tratamento empregado foi nefrectomia direita 
por toracofrenolaparotomia e o diagnóstico definitivo 
foi com base na histologia. 

A doença é considerada benigna e de prognóstico 
muito bom. 

SUMMARY 

A case of congenital mesoblastic nephroma in a 
40 year-old woman is reported. The AA. emphasize 
on the rarity of the disease in this age and on the dif
ficulties to establish a correct diagnosis through con
ventional means. 

'They submitted the patient to a nephrectomy by 
thoracophrenolaparotomy, with good results. 

Flg. 1 - Urografla excretora, mostrando aumento do pólo inferior 
do rim direito, com rechaço, clstorção e alongamento do sistema 
plelocallcial. rum esquerdo normal. 
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Fig. 2 -- A e B -- Arteriografia renal seletiva direita, mostrando lesão expansiva sem a pobreza vascular típica do c1slo rena/, nem a riqueza 
nco,"ascular com microaneurismas e "shunts" arterlovenosos típicos do adenocarcinoma renal. 

Fig. 3 - Macroscopia mostra rim medindo 19 li: 9,5 x 4cm. A 
superficie é irregular, com coloração pardo· acinzentada. Nume
rosos cistos de tamanho irregular, contendo líquido sanguinolento, 
aparecem na massa tumora/. 
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Flg. 4 - O tumor é constituído predominantemente por feixes 
musculares Usos entrelaçados, constituindo um tecido leiomlo· 
mataso. Há uniformidade celular e escassez de figuras de mitose. 



NEFROMA MESOBLÃSTICO 

Flg. 5 - A vascularização é abundante, representada por capilares 
de paredes delgadas, congestos. Estes vasos acumulam·se onde o 
tecido muscular é menos denso. Notar o infiltrado IInfocltárlo. 

Fig.7 - Túbulos, de pequeno calibre em melo à massa muscular. 

Flg. 6 - Entre 08 feixes musculares, encontram·se os túbulos 
revestidos por epitélio cúbico. Estes túbulos sio parte Integrante do 
tumor e Dio resíduos de túbulos renais. 

Flg. 8 - Cisto contendo no seu Interior mas .. Invaglnada de tecido 
neopláslco, que nesta zona tem aspecto mlxólde. 
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figo 'J - !\I assa., hialína5 circundadas por acúmulos Iinfocitários. 
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pseudotumor renal 
WALTERJ. BESTANE-PAULOR. B. ARRUDA - ANTÔNIO O. FURTADO 

CÂNDIDO S. COELHO - RICARDO A. AUN. 

Do Hospital Ana Costa - Santos (SP). 

o encontro, casual ou não, de uma massa ra
diologicamente anormal no rim, impõe ao urologista 
um difícil diagnóstico diferencial, além de colocá-lo 
sob o risco da indicação de uma lombotomia des
necessária 4• 

Além de cistos e tumores sólidos, benignos ou 
malignos, diagnósticos mais comuns em tais circuns
tâncias, não nos devemos esquecer dos pseudotu
mores provocados por hipertrofia setorial do parên
quima renal, cuja freqüência como causa de erros 
diagnósticos é muito baixa na literatura, sendo em 
geral pouco lembrada pelos urologistas. 

A presente publicação tem o intuito de recordar 
alguns aspectos do problema com o relato de um caso. 

DESCRIÇÃO DO CASO 

G.S.A., S4 a., fem., branca. Diabética há lS 
anos, em uso de hipoglicemiantes orais, nossa cliente 
deu entrada no Hospital com uma descompensação 
diabética e emagrecimento recente. Ao exame físico, 
não havia tumores palpáveis ou outras anormali
dades. Devido a dores lombares mal caracterizadas, 
embora com urina I normal, submeteu-se a urografia 
excretora (fig. 1). A imagem sugestiva de tumor, 
situada na região meso-renal E, levou à arteriografia 
seletiva, demonstrando-se que a área tumor aI era vas
cularizada, porém sem vasos patológicos (fig. 2). 
Mapeamento normal (fig. 3). Após compensação do 
diabetes, foi submetida a lombotomia exploradora E. 
O achado foi o de uma loja renal normal, tendo o rim 
um abaulamento evidente esferóide no 1/3 médio, 
com o aspecto e consistência de parênquima normal. 
Feita biópsia em cunha nessa área, o resultado 
imediato foi normal e o órgão foi poupado. Evolução 
pós-operatória sem anormalidades. O anatomopa
tológico definitivo revelou: "Tecido renal com glo
merulosc1erose de Kimmestiel-Wilson (forma difusa e 
nodular). Arterioloesc1erose." (Dr. L. C. Mattosinho 
França). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

As condições mais conhecidas, que podem 
provocar imagens radiológicas pseudotumorais do 
rim, são a pielonefrite xantogranulomatosa, tuber
culose, lobulações fetais persistentes e impressão do 

baço sobre o rim E. A hipertrofia setorial, no entanto, 
é pouco conhecida. Ela pode ocorrer como congênita 
ou, mais comumente, como adquirida, seguindo-se à 
perda de parte de um rim, seja por infecção, trauma 
ou infarto, principalmente quando o outro inexiste ou 
está bastante comprometido. Anatomopatologica
mente, trata-se de uma hipertrofia, como o é todo 
processo de vicariância no rim, embora já se tenha 
obtido experimentalmente, em ratos, áreas de hiper
plasia e regeneração!, que parecem depender muito 
estreitamente da ação da glândula supra-renal~ 

Nas formas congênitas, descreve-se a hipertrofia 
da coluna de Bertin e pseudotumores mais periféricos 
relacionados com anomalias da lobulação rena12 , 

como parece ser o caso presente. 

Radiologicamente, a área pseudotumoral não 
tem cálices e comumente os distorce por compressão e 
a arteriografia demonstra irrigação normal dentro da 
massa, sem vasos anormais ou enchimento venoso 
precoce 4. O mapeamento costuma ser normal. No 
presente caso, a associação com lesão de Kimmestiel-
Wilson foi por nós considerada como casual, por não 
termos obtidos dados de literatura sugerindo relação 
entre as duas patologias. 

Em presença de um quadro semelhante, é per
feitamente válida uma conduta expectante ou, quan
do for impossível assegurar-se a benignidade do 
processo, efetuar a cirurgia com a presença do pa
tologista na sala, para evitar a decepção de uma 
nefrectomia desnecessária. 

RESUMO 

Os AA. apresentam um caso de paciente dia
bética, com S4 anos de idade, que, à exploração de 
lombalgia, revelou imagem tumoral saliente no 1/3 
médio do rim E, cuja vascularização era normal à an
giografia. 

Na lombotomia, o órgão foi poupado graças à 
biópsia de congelação. O diagnóstico anatomopa
tológico definitivo revelou Kimmestiel-Wilson. Os 
AA. chamam a atenção para vários aspectos do 
problema e discutem seu diagnóstico diferencial, 
etiologia e conduta. 
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Fig. 1 -- Urografia excretora em baixo com tomografia acima. Am
bas demonstram processo expansivo distorcendo cálices pouco 
acima da área meso-renal E. 

Fig. 3 - Mapeamento renal - Normal. 
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Fig. 2 - Arteriografia seletiva - Rim E (imagem especular). Fases 
precoce (em baixo) e tardia (acima), demonstrando tumor com vas
cularização normal. 

SUMMARY 

The authors present a case of a 54 year-old 
woman with long standing diabetes and a chronic his
tory of low back pain. X-Rays slides revelead a renal 
mass with a normal vascular architeture. During the 
surgical exploration trozen sections of the mass 
showed an histological aspect of lesions consistent 
with lGmmestiel-Wilson. 

The authors discuss the various clinicaI and dif
ferential diagnosis of the case. 
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associação incomum entre tumor de pelve e infarto renal 
OTÁVIO DE ALVARENGA COTA - WAGNERPERKLES DA COSTA - LUIZ CEZAR WPESATAN 

ELSON EDEN ROBUSTO BRUM. 

Do Hospital Cardoso Fontes - INPS. 

INTRODUÇÃO 

A associação de patologias distintas cirúrgicas, 
que cursam muitas vezes com sintomas e sinais clí
nicos semelhantes, pode levar-nos a erros de inter
pretação e conduta, os quais podem perfeitamente ser 
evitados através de uma minuciosa propedêutica. As
sim, com uma anamnese cuidadosa, exame físico e 
completação bioquímica laboratorial e radiológica, 
associadas às técnicas mais especializadas, como os 
radioisótopos e a ecografia, o diagnóstico torna-se 
preciso e possibilitará uma abordagem cirúrgica 
planificada e uma cura apropriada para o caso, por 
uma melhor exposição do campo operatório. 

No presente trabalho, abordaremos a associação 
incomum entre tumor de pelve e infarto renal. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No infarto renal, não se trata de lesão freqüente, 
nem excepcional, e sua forma de apresentação é a 
mais variada de acordo com o grau de oclusão vas
cular (se total ou parcial); a segmentação arterial e 
venosa vascular atingida, assim como o seu mecanis
mo de formação (trombose e/ou embolia), seus fa
tores etiológicos (afecções cardíacas; estenose mitral, 
endocardites, infarto, arritmias e próteses valvulares 
sistêmicas, periarterite nodosa, lupus eritematoso, até 
embolias gasosas, gordurosas, tumorais e traumá
ticas). 

Anatomopatologicamente corresponde a uma 
área de necrose conseqüente à isquemia circulatória, 
que pode ser aguda ou progressiva. Assim, infartos 
renais pequenos, na maioria dos casos envolvem 
somente o córtex, mas os maiores podem estender-se à 
medula. Em concomitância com a hemorragia aci
dental dos deslocamentos prematuros de placenta, 
nas suas formas mais graves, a forma de infarto 
produzido é a necrose cortical. 

Em contraste, infarto confinado à medula é visto 
após colapso circulatório ou trombose da veia renal; 
em adultos, manifestando-se corno sindrome nefrótica 
e na infância, associado na grande maioria a trom
bose ascendente da cava, processos sépticos pul
monares, intestinais e tromboflebites. 

A área afetada em seqüência macroscoplca 
modifica sua coloração e entre a zona sã e a afetada 
estabelece-se um limite nítido, quando o processo é 

parcial. No total, a coloração transita desde o rosa
acinzentado, o acinzentado, até à retração, umbi
licação, consistência firme e a cor amarelada (proces
so antigo). Já no infarto venoso, ocorre um aumento 
renal; apresenta-se o rim com coloração púrpura es
cura, com zonas hemorrágicas, acompanhada de in
gurgitação venosa, adrenal, espermática e das veias 
lombares. 

Sintomatologicamente, quando a lesão é pe
quena, pode passar despercebida ou apresentar dor 
lombar e hematúria e, posteriormente, hipertensão. 
Segundo Peterson e Mc Donald, em 26% dos casos, 
apresentou-se hematúria; 28%, piúria significativa e 
50%, proteinúria. 

O diagnóstico é baseado nos antecedentes do 
paciente e no complexo sintomatológico e na com
plementação laboratorial, radiológica e radioisotó
pica. 

Na urografia, ocorre ausência funcional do lado 
afetado, sem imagem nefrográfica, o que a diferencia 
das lesões obstrutivas. A pielografia retrógrada 
evidencia ausência de obstrução e normalidade das 
cavidades, enquanto o renograma evidencia ausência 
de filtração ou "imagem fria". O procedimento fun
damental é a angiografia e, em especial, a arte rio
grafia seletiva, demonstrando a magnitude de obs
trução vascular e a alteração da irrigação renal. Já a 
cavografia é o método mais útil para o diagnóstico das 
tromboses da veia renal. 

Atualmente, já dispomos de mais um exame que 
deve ser incluído na rotina propedêutica urológica e 
que fornece um grande subsídio no esclarecimento 
diagnóstico das massas renais - a ecografia. 

Quanto à análise dos defeitos de enchimento da 
pelve renal, o diagnóstico diferencial faz-se entre as 
diversas entidades patológicas de natureza benigna e 
maligna e com achados radiográficos muitos seme
lhantes, tais como: carcinoma de células transicio
nais, papiloma, coágulos sangüíneos e cálculos não
radiopacos; impressões arteriais, papilas aberrantes; 
hemangioma cavernoso; hematomas, fibromas, 
adenomas e pseudo-aparências (representadas por 
superposições de infundíbulo ou variações arquite
turais). 

Os tumores de pelve ocupam estatisticamente 
lugar de destaque entre as patologias citadas e seu 
diagnóstico clinico baseia-se na tríade hematúria 
(100%), dor e tumor; a propedêutica laboratorial in-
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clui' a citologia esfoliativa (Papanicolau), associada 
aos exames radiológicos como essenciais para o diag
nóstico correto. 

Já os estudos radioisotópicos são esclarecedores 
em caso de invasão parenquimatosa, embora o mais 
freqüente seja a presença de anormalidades excre
toras semelhantes aos processos obstrutivos de outra 
natureza. 

Já a endoscopia urinária demonstra, em 20% dos 
casos, implantes vesicais secundários. 

Assim como os radioisótopos, também a an
giografia se apresenta anormal somente nos casos de 
invasão renal, com compromentimento vascular 
secundário por implante tumoral. 

Finalmente, a ecografia também revela falhas 
existentes no sistema coletor, assim como o faz a 
ureteropielografia retrógrada. 

A importância do trabalho, que ora apresen
tamos, deve-se ao fato de, normalmente, a associação 
das duas entidades estudadas (infarto renal e tumor 
de pelve) só ocorrer quando existir comprometimento 
venoso secundário à embolização carcinomatosa, nos 
processos invasivos, enquanto que, em nosso caso, o 
infarto renal foi conseqüente a uma obliteração ar
terial num paciente portador de ateroesclerose ge
neralizada, associada fortuitamente a outra patologia 
distinta, qual seja um tumor maligno de pelve renal. 

CASO CLÍNICO 

Identificação 
J.B.V. - Masc., branco, casado, brasileiro, 

natural de Minas Gerais, 76 anos, aposentado. Inter
nado em 5/3/77. 

Queixa principal - Sangue na urina. 
H.D.A. - O paciente relata, nos 10 últimos 

meses, episódios de hematúria total, indolor, duração 
aproximada 10 a 15 dias; não relata outras queixas 
urológicas. 

H.P.P. - Prostatectomia em outubro de 1976, 
por hiperplasia fibroadenomatosa. 
Exame físico 

Bom estado geral. 
Ap. Cardiovascular - Pulsos periféricos pal

páveis. 70 b.p.m. PA - 1S0x70mmHg 
A.C. - Clinicamente, normal. 
Abdômen -- Ausência de massas palpáveis, in

dolor, sem alterações. 
Região lombar - Punho-percussão negativa 

bilateral. 
Genitais externos e MIS - Sem alterações. 

Exames laboratoriais 
Hematológicos - Dentro dos padrões de nor

malidade. 
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Bioquímica - Uréia - SOmg%. Creatinina -
1,Smg%. Ácido úrico - 8,2mg%. 

Urina - 8 a 12 piócitos por campo. 1 a 3 he
mácias por campo. Traços leves de albumina. Flora 
bacteriana pouco desenvolvida. 
Exame radiográfico 

RX de tórax - Pulmões hiperdistendidos, com 
aumento de área cardíaca e ectasia da aorta com cal
cificação. 

RX do abdômen - Com alterações osteoar
trósicas da coluna lombar, marcada calcificação da 
aorta abdominal, vasos ilíacos e, ao nível do pedículo 
renal, mais acentuada à esquerda (ateromas). 

Sombra renal, pouco visualízada. 
O paciente portava uma urografia excretora de 

10.01. 77, mostrando ligeiro retardo de eliminação do 
rim esquerdo, estruturas pielocaliciais deformadas; 
rim direito com pequena ectasia de sistema pielo
ca1icial, ureteres e bexiga normais. 

Nova urografia excretora, em 06.3.77, em nosso 
serviço, mostrava rim direito de mesmo aspecto e ex
clusão funcional do rim esquerdo. 

Pielografia retrógrada, em 30.3.77, apresentava 
bexiga de aspecto normal; mostrava amputação de 
grupo caliciano inferior. 

Prova de Braasch negativa. 
Aortografia: A vascularização renal direita era 

normal e a esquerda apresentava diminuição do 
calibre da artéria renal e vascularização só para o pólo 
inferior. 

Feita ecografia, que evidenciou hepatoesple
nomegalia discreta, rim direito sem anormalidades; 
rim esquerdo não apresentava cisto ou tumor, pa
recendo haver amputação do sistema coletor superior. 

Levado à cirurgia - Lombotomia exploradora 
ampliada, em 14.4.77. Encontrado rim como massa 
única, endurecido infiltrado supra-renal e gordura 
peri-renal e intensa aterosclerose de vasos renais, sen
do realizada nefrectomia renal esquerda. 

Histopatológico: Revelou infarto renal de pólo 
superior e tumor de células transicionais da pelve 
renal. 

O paciente teve alta no 7° dia de pós-operatório. 

CONCLUSÕES 

1 - A associação de patologias distintas, que 
cursam com sintomas e sinais clínicos semelhantes, 
pode nos induzir a erros diagnósticos e terapêuticos, 
quando incompletamente estudadas. 

2 - Valorização da propedêutica especializada 
urológica para os casos de difícil diagnóstico; prin
cipalmente, alertar para um novo exame complemen-
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tar utilizado no diagnóstico das massas renais - a 
ecografia, que, no caso por nós estudado, ofereceu um 
subsídio muito importante, ao lado da ureteropie
lografia retrógrada. Já a arteriografia esclarece o 
processo vascular associado. 

3 - A abordagem cirúrgica modifica-se total
mente, de acordo com a patologia em estudo, sendo 
assim mais fácil para o cirurgião orientar-se pelos 
achados anteriores, para que consiga a cura da lesão a 
que se propõe. 

4 - Finalmente, ressaltar que, após extensa 
revisão bibliográfica, realizada no período de 1972 a 
1977, não encontramos referência à associaçilo que 
nos propusemos analisar, já que o infarto no nosso 
caso foi conseqüente a obstruçilo arterial e nilo ve
nosa, processo este autolimitante da implantaçilo e da 
progressão do tumor de pelve renal associado, pela 
paralisação de filtração e excreção renal. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de associação de 
tumor de pelve e infarto renal; analisam minucio
samente sua propedêutica diagnóstica e valorizam o 
aspecto elucidativo para o caso, representado pela 
romplementação radiológica (urografia excretora, 
pielografia retrógrada e arteriografia), associada a um 
novo exame que, cada vez mais, se impõe na rotina 
urológica no diagnóstico dos processos expansivos 

renais - a ecografia. Ressaltam a necessidade do 
diagnóstico prévio correto para uma perfeita abor
dagem cirúrgica e dão ênfase especial para um aspec
to incomum de associação, visto que o paciente em es
tudo apresentava processo obliterante arterial, con
seqüente a ateroscIerose, autolimitante da implan
tação de células carcinomatosas e da embolização 
tumoral na árvore urinária, pela paralisação da fil
tração e excreção renal. 

SUMMARY 

The authors present a case of a tumour of the 
pelvis associated with renal infarction; they analize 
precisely its diagnostic propaedeutics and appreciate 
the elucidative aspect for the case represented by 
radiological completion (excretory urography, re
trograde pyelography and arteriography) associated to 
a new examination that imposes each time more in the 
urological diagnostic routine of renal expansive 
processes - echography; they emphasize the necessity 
of a correct early diagnosis for a perfect surgical ap
proach and give special atlention to an uncommon as
pect of association, as the patient, in this study, 
presented an arterial obliteranting process due to 
atherosclerosis, self-limiting of the implantation of 
carcinomatous cells and tumoural embolism in the 
urinary tree caused by the paralyzation on renal fil
tration and excretion. 

FIg. 2 ~ Aortografla em fase arterial. 
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Fij!,. 3 Outro aspecto aorlográficu. 

Fig. 5 - Nova urografia 
para estudo evolutivo. 
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Fig. 4 - Fase final de aortografia. 
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F i g .  6  -  Cateterismo ureteral esquerdo.

Fig. 8 - Aspecto do ultra-som (corte transversal).

Fig. 7 - Aspecto da ureteropielografia retrograda.

Fig. 9 - Aspecto do ultra-som (corte sagital).
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Fig 10 - Aspecto da peça fechada. Fig. 11 - Aspecto da peça cirúrgica aberta. 

N. da R. - Acompanha o artigo uma bibliografia, constando de 7 citaçoes, nao publicada por nao se enquadrar nas normas do JBU. 
Os eventuais interessados deverao dirigir-se aos Autores. 
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ultra-sonografia nas patologias do aparelho urinário 
P. MARTINELI - A. J. CICONELLI - P. R. A. GOUVEIA - R. YAMASAKI. 

Do Hospital Sao Lucas, IMESP e Faculdade de Mediciní! de Ribeirao Preto (SP). 

A ultra-sonografia permite a visualização da tex
tura dos órgãos sem o uso de radiação ionizante ou in
jeção de contraste. Esta técnica nos oferece infor
mações novas e complementares das obtidas pela 
urografia excretora, angiografia e tomografia 7. 

Em nossas investigações com ultra-som, em
pregamos o aparelho Siemens AG Vidoson Bidimen
sional (fig. 1). O Vidoson permite tomada de imagem 
em qualquer parte do corpo 2. 

Os princípios físicos, métodos de exploração e 
descriçao do aparelho foram publicados anteriormen
te e nao serao aqui abordados "-

Na prática, usamos o ultra-som em 3 circunstân
cias: 1. Na complementação da urografia excretora, 
quando uma lesa0 é descoberta; 2. Como método 
inicial de investigação nos pacientes com alergia aos 
contrastes radiológicos; 3. Para evoluçao de certas 
patologias em jovens, para evitar a excessiva expo
siçao a radiação ionizante. 

RESULTADOS 

Caso 1 - Criança de 10 meses, sexo feminino, 
portadora de massa palpável no flanco e hipocôndrio 
D. 

A urografia excretora mostra massa expansiva do 
rim D (Fig. 2,A). A ultra-sonografia mostra enorme 
massa sólida do rim D (fig. 2,B). 

A exploraçao cirúrgica confirma o diagnóstico de 
tumor de Wilms. 

Caso 2 - Paciente de 43 anos, sexo masculino 
com sintomas de insuficiência renal crônica. Apresen
tava uréia, 103 mg% e creatinina, 4,9 mg%. 

A ultra-sonografia mostrou hidronefrose bila
teral (fig. 3,A), que era causada por litíase ureteral 
bilateral, como mostram os Raios X simples do ab
dômen (fig. 3,B). 

Caso 3 - Paciente de 54 anos, sexo masculino 
cuja urografia excretora mostrou massa no pólo in
ferior do rim D (fig. 4,A). A ultra-sonografia mostrou 
tratar-se de massa cística (fig. 4,B). O cisto foi pun
cionado sob controle do ultra-som e o material obtido 
pela punçao foi encaminhado para análise citológica e 
química, confirmando o diagnóstico de cisto simples. 

Caso 4 - Paciente de 9 anos, sexo feminino, com 
massa palpável no flanco E de consistência cistica. 

A urografia excretora mostrou enorme massa 
deslocando o rim E medialmente e com distorçao da 
ánrore pielocalicilar (fig. 5,A). A ultra-sonografia 

mostrou tratar-se de massa de contornos irregulares 
com a presença de ecos centrais (fig. 5,B). 

A exploração cirúrgica mostrou tratar-se de 
tumor de Wilms, com extensiva área de necrose. 

Caso 5 - Paciente de 40 anos, sexo masculino no 
50 dia pós-operatório de alotransplante renal. O rim 
pode ser avaliado facilmente pela ultra-sonografia 
(fig. 6). 

O ultra-som é um excelente método de avaliação 
de transplante renal, porque a imagem obtida não 
depende do fluxo sanguíneo ou da função renal. A 
hidronefrose pode ser reconhecida facilmente sem uso 
de radiação ionizanteS. Aumento no tamanho renal 
freqüentemente ocorre com o episódio agudo de 
rejeiçao . Também tem sido sugerido que um aumen
to nos ecos centrais pode indicar rejeiçã0 3• 

Caso 6 - Paciente de 38 anos, sexo feminino, 
com massa palpável no flanco D. 

A urografia excretora mostrou ausência de rim 
funcionante à D (fig. 7,A). Ultra-sonografia mostrou 
imagem compatível com rim multicistico (fig. 7,B). 
Exploração cirúrgica confirmou o diagnóstico. 

Caso 7 - Paciente de 46 anos, sexo masculino 
com massa pélvica. 

A urografia excretora mostrou imagem na pe
quena bacia lateralizando ambos os ureteres e com
primindo a bexiga (fig. 8,A). A ultra-sonografia mos
trou tratar-se de massa sólida (fig. 8,B). 

A exploração cirúrgica mostrou lipossarcoma 
irressecável. 

O paciente foi posteriormente submetido a rádio 
e quimioterapia e a involução do tumor foi acom
panhada por exames de ultra-som. 

Caso 8 - Paciente de 45 anos, sexo masculino, 
com insuficiência renal crônica. A ultra-sonografia 
confirmou o diagnóstico de doença renal policistica 
(fig. 9 A,B). 

DISCUSSÃO 

A ultra-sonografia complementa os achados da 
urografia excretora, da nefrotomografia e da an
giografia. 

Apresenta as vantagens de ser uma técnica não 
invasiva, de rápida execução, econômica e evita a 
radiação ionizante. 

Ainda estão sendo feitos aperfeiçoamentos nos 
aparelhos no sentido de se obterem informações mais 
precisas. 
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Fig.2 - Caso 1 --- Aj Urografia excretora 
mostra massa no pólo inferior do rim D, 

com distorcão pielocalicilar. Dl Ecografia 
mostra massa sólida, medindo 8 x 10 em. 
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Fig. 1 - Vidoson, 

S T 635, BidimensionaI. 
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..... 
com ecos condensados na parte central da mesma; 

F1g. 6 - Caso 5 - Visualização do rim. pós-transplante. 
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ULTRA-SONOGRAFIA 

Flg. 7 - Caso 6 - A) Ralo X mostra rim não funcionante. Bl 
Ecografla mostra massa multlloculada sugestiva de rim multlcís
tlco. 

Flg.8 - Caso 7 - Al Massa pélvica, laterallzando ambos os ureteres. Bl Massa sólida sugestiva de malignidade. 
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Fig. 9 - Caso 8 - A) Corte longitudinal do rim. Na parte superior D da foto 

os ecos são os parênquima hepático. D) Secção transversal do rim poUcístico. 

RESUMO 
Os AA. apresentam vários casos de patologias do 

tracto urinário superior em que o papel desempe
nhado pela ultra-sonografia foi deveras importante, 
não só no diagnóstico, como no tratamento, conser
vador ou cirúrgico. 
SUMARY 

'fhe AA. presented several cases of urinary tract 
pathologies in which the role of ultrasound was very 
important in the diagnosis and consequent1y in help
ing to plan the surgical or conservative management. 
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tumores de urotélio de localização piélica e ureteral 
RENATO TAMBARA FILHO - MILTON C. SCARAMUZZA 

Do Hospital de Clinicas da U. F. PR e Santa Casa da Misericórdia de Curitiba (PR). 

o tumor de urotélio de tracto urinário superior é 
uma condição patológica relativamente rara, aco
metendo com maior freqüência o sexo masculino, o 
lado direito e o terço inferior do ureter. A ocorrência 
do tumor em ambos os lados e muito mais rara e tal 
situação, acrescida de concomitância ou simulta
neidade, pode ser considerada excepcional. Sua 
etiologia permanece obscura e enquadra-se nas mes
mas explicações invocadas nos tumores vesicais. Exis
te franca predominância dos tumores epiteliais: são 
carcinomas de células transicionais, cuja malignidade 
é traduzida não só pela gradação histológica e ca
pacidade infiltrativa, como também pelo compor
tamento recidivante. 

A primeira publicação detalhada de carcinoma 
ureteral simultaneamente bilateral foi -feita em 1949, 
por Ratliff, Baum e Butler, que chamaram a atenção 
para a "teoria da origem multicêntrica de tumores 
epiteliais múltiplos". De acordo com a literatura, 
existe uma tendência a tratar agressivamente o tumor 
urotelial localizado em tracto superior, atraves de 
nefrureterectomia radical, incluindo até mesmo a 
junção ureterovesical e porção adjacente da bexiga. 
Tal procedimento se torna impraticável quando o 
tumor é bilateral, ocasião em que o tratamento será 
obrigatoriamente conserVador em um ou ambos os 
lados, optando-se por ureterectomia segmentar ou 
simples exérese da formação neóplásica. 

Considerando o interesse que cerca esse tipo de 
neoplasia maligna, desde sua apresentação clínica e 
diagnóstico até os critérios que regem a conduta 
terapêutica a ser estabelecida, reunimos para uma 
análise comparativa três casos verificados nos últimos 
três anos em nosso ambiente de trabalho, que são o 
Hospital de Clinicas da Universidade Federal do 
Paraná e a Santa Casa da Misericórdia de Curitiba. 

DESCRIÇÃO DOS CASOS 

1° - T.A.B., 70 anos, branco, masculino, 
natural de Rio Negro, PRo Admitido na Santa Casa 
em 18/6/75. 

Resumo clínico: Hematúria total, em episódio 
único, há 15 dias. Ao exame físico, bom estado geral, 
crescimento prostático discreto, de características 
benignas, sem distúrbios miccionais. 

Exames laboratoriais: urina: hematúria micros
cópica, citolo~a negativa para malignidade. 

Exames radiológicos: Urografía excretora: retar
do de excreção do contraste à esquerda, presença de 
imagem lacunar no terço inferior do ureter esquerdo, 
de aproximadamente 3 X 2 cm, acarretando discreta 
dilatação ureteropielocalicial. 

Ureteropielografia ascendente: imagem seme
lhante àquela da urografia, acrescida de melhor 
opacificação e delimitação da imagem lacunar. 

da. 

R.X. de tórax: sem metástases. 
Endoscopia: bexiga livre. 
Tratamento realizado: nefrureterectomia esquer-

Anatomopatológico: carcinoma de células tran
sicionais grau lU do ureter (não infiltrando as ca
madas abaixo da mucosa). 

Revisllo: um ano, com insuficiência cardíaca 
global, seguida de óbito. 

2° - A.A.A., 74 anos, branco, masculino, 
natural de Curitiba, PRo Admitido na Santa Casa em 
8/6/77. 

Resumo clínico: Hematúria total, de intensidade 
crescente, desde há 4 anos, disúria, dificuldade acom
panhando eliminação de urina com coágulos. Ao 
exame físico, bom estado geral, tumoração visível e 
palpável no flanco direito, globosa, rechaçável, 
medindo aproximadamente 12 X 8 cm. 

Exames laboratoriais: urina: hematúria micros
cópica, citologia negativa para malignidade. 

Exames radiológicos: Urografia excretora: retar
do de excreção do contraste à direita, presença de 
imagem lacunar no terço superior do ureter direito, de 
difícil delimitação, acarretando dilatação uretero
pielocalicial. Ureteropielografia ascendente: imagem 
semelhante àquela da urografia, acrescida de melhor 
opacificação da imagem lacunar. R.X. de tórax: sem 
metástases. 

Endoscopia: bexiga livre. 
Tratamento realizado: nefrureterectomia direita. 
Anatomopatológico: carcinoma de células tran-

sicionais grau 11 do ureter. 
Revisllo: 4 meses, assintomático. 

3° - M.R.D., 64 anos, cor branca, sexo fe
minino, natural de Pontal do Sul, PRo Admitida no 
Hospital de Clinicas em 28/8/76. 

Resumo clínico: Hem ... túria total de intensidade 
crescente desde há 3 anos, juntamente com dor lom
bar direita, surda e continua, além de disúria, dificul
dade acompanhando eliminação de urina com 
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coágulos e emagrecimento de 6 kg. Ao exame físico, 
bom estado geral, palidez de pele e mucosas. 

Exames laboratoriais: sangue: anemia e hiper
glicemia; urina: hematúria microscópica, citologia 
positiva para malignidade. 

Exames radiológicos: Urografia excretora: 
imagem lacunar ocupando pelve renal esquerda, de 
aproximadamente 3 X 2 cm e à direita, imagens 
lacunares indefinidas em pelve com acentuada di
latação pielocalicial. Pielografia translombar direita: 
falha de enchimento de grandes proporções em pelve 
renal. 

Endoscopia: bexiga livre. R.X. de tórax: sem 
metástases. 

Tratamento realizado: 1° tempo: pielectomia 
segmentár com pieloplastia, à esquerda. 2° tempo: 
nefrureterectomia total à direita. 

Anatomopatológico: carcinoma de urotélio grau 
.lII da pelve renal esquerda e carcinoma de urotélio 
grau 11 da pelve renal direita. 

Revisllo: oito meses, assintomática. 

RESUMO 

São apresentados três casos de tumores uroteliais 
localizados em bacinete e ureter. Dois eram de pa
cientes do sexo masculino e um do sexo feminino, 
compreendidos na faixa etária dos 64 aos 74 anos. 

F1gs. 1 e 2 - 10 Caso. 
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Quanto à localização, foram observados dois tumores 
em ureter, um no terçó superior à direita e outro no 
terço inferior à esquerda, sendo o terceiro caso bi
lateral: simultaneamente, em pelves renais direita e 
esquerda. 

A queixa predominante foi a hematúria e o diag
nóstico foi alcançado radiologicamente através de 
urografia intravenosa, ureteropielografia retrógrada e 
pielografia translombar. A conduta terapêutica 
adotada foi nefrureterectomia radical nos tumores 
localizados no ureter e associação de pielectomia seg
mentar esquerda e nefrureterectomia radical direita 
no terceiro caso relatado, em que a lesão era con
comitantemente bilateral. 

O estudo anatomopatológico revelou carcinoma 
de células transicionais nos quatro tumores dos três 
casos descritos e o acompanhamento ambulatorial 
variou de quatro a doze meses, verificando-se um 
óbito por doença cardíaca. 

SUMMARY 

Three cases of urotelial tumors of upper urinary 
tract are reported. The treatment employed was 
radical nephrectomy, and the histopathological 
examination revealed transitional cell carcinoma in all 
the cases. Follow-up from 4 to 12 months. One exit by 
cardiac disease. 

Marcos




TUMORES DE UROTÉLIO

Fig. 3 -  1º caso. Fig. 5 - 3º Caso.

Fig. 4 -  2º Caso caso.



Fig. 7 - 3° Caso. 

idade: 
sexo: 
lado: 
altura: 

principal sintoma: 

citologia urinária: 

Exames radiológicos: 

Tratamento cirúrgico. 

Anatomopatológico: 

R. T AMBARA "ET AL." 

64 anos 
feminino 
bilateral 
bacinete 

hematuria total 

positiva 

V.I.V. + pieI. tr. dir. 

ureterect. sego esq. 

70 anos 
masculino 
esquerdo 
terço inferior do ureter 

hematúria total 

negativa 

V.I.V. +uret. 
pieI. asc. esq. 

nefrureterect. 
+ nefrureterectomia dir. esquerda 

grau III à E. 
grau 11 à D. 

grau III 

74 anos 
masculino 
direito 
terço superior do ureter 

hematUria total 

negativa 

U.LV. + uret. pieI. 
asco dir. 

nefrureterect. direita 

grau 11 

N. da R. - Acompanha o artigo uma bibliografia, constando de 7 citaçoes, nao publicada por nao se enquadrar nas normas do JBU 
Os eventuais interessados deverao dirigir-se aos Autores. 

J. Br. Ural. - VaI. 4 W 4 - 1978 272 

Marcos




carcinoma epidermóide do ureter 
CARLOS ARTURO LEVI D' ANCONA - ANTONIO LUIS CORREIA SEIXAS 

!R!:--<EL \{LH!~STI:!:\ - FER:-;,.\:-;OO \'IU\{"\, 

Do Serviço de Urologia do HSE (Rio), 

INTRODUÇÃO 

o tumor do ureter é uma entidade pouco fre
qüente, podendo ser primário ou secundário. O tumor 
primário origina-se no próprio ureter e pode ser 
benigno ou maligno. No tumor secundário, o ureter 
pode estar comprometido por invasão direta dos or
gãos abdominais ou por metástases. O parênquima 
renal é o local que mais dá metástases para o ureter. 

Nos últimos 30 anos, tem aumentado o número 
de relatos de tumor do ureter, provavelmente devido 
ao progresso técnico no diagnóstico urológico, asso
ciado a um maior número de casos relatados em 
autópsias. 

O carcinoma do ureter é mais freqüente nos 
pacientes do sexo masculino, na proporção de dois 
para um; é mais freqüente no terço inferior do ureter 
(50%) e, em seguida, no terço superior. Acomete mais 
os pacientes na faixa etária de 60 a 70 anos. 

O carcinoma epidermóide do ureter é consi
derado raro, sendo descritos 44 casos na literatura 
(Campbell, 1970). Caracteriza-se por crescimento 
geralmente infiltrante. 

TUMOR 
PRIMITIVO 

DO 
URETER 

BENIGNO 

MALIGNO 

C LAS S I FI CAÇA0 

(

ORIGEM EPITELIAL -- Papllam" 

MESENOUIMAL [~~~~~p~mil 
ORIGEM Hamartoma 

Mlorna 
Hemar,glorna 

ORIGEM 
EPITELIAL 

ORIGEM 

MESENOUIMAL 

[

Carcinoma de 
células translcionais 

CarCinoma 
epiderm61de 

Adenocarclnoma 
mucinoso 

{ 

Sarcoma álveolar 
Leiomiossarcoma 
Sarcoma polimorfo 
Hemanglossarcoma 
Fibrossarcoma 
Eplteliossarcoma 

SINTOMATOLOGIA 

Os sintomas são semelhantes em todos os tu
mores do ureter. 

Hematúria - Ê o sintoma mais freqüente, 
ocorrendo em 70% dos casos. Pode ser microscópica 
ou profusa, é um sintoma tanto inicial como tardio da 
doença. 

Dor - Ocorre em 500/0 dos casos. Pode ser 
provocada pela obstrução ureteral ou por compro
metimento de estruturas vizinhas e metástases. A dor 
do tipo obstrutivo é mais freqüente e é caracterizada 
por dor na regiãO lombar, podendo apresentar cólica 
nefrética. A dor resultante do comprometimento de 
estruturas vizinhas é constante e de forte intensidade. 

Massa abdominal - Em 30% dos casos, palpa
-se massa tumoral, que geralmente é devida ao aumen
to renal, pela hidronefrose. 

ETIOLOGIA 

O carcinoma epidermóide está geralmente as
sociado a infecção crônica, agentes químicos endó
genos, exógenos e restos de células embrionárias. 

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico de tumor de ureter é difícil, devido 
a sua relativa raridade, sua sintomatologia, que não é 
específica, e os sinais radiológicos, que podem deixar 
dúvidas. 

Sinais radiológicos - Urografia excretora -
Pode mostrar diminuição ou ausência de função 
renal, hidronefrose e/ou falha de enchimento do 
ureter. 

Pielografia retrógrada - Ê o exame de maior 
valor, revelando um número maior de sinais suges
tivos de tumor ureteral. 

Deve-se introduzir o cateter poucos centímetros 
acima do óstio ureteral, injetar-se lentamente o con
traste, fazendo controle radiológico. O traumatismo 
do tumor pelo cateter pode provocar sangramento. 

Aortografia - Na fase arterial, podem visua
lizar-se sinais de neoformação vascular, sugerindo 
tumor. A ausência desses sinais não exclui a suspeita 
diagnóstica. 
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Biópsiá e citologia 

Pode-se obter material para histologia e citologia 
pelo método de "escovar" o ureter no local da falha de 
enchimento. Outro método que tem a mesma função é 
realisado com o cateter de Dormia. 

Como a citologia urinária simples apresenta 
resultados falsos, o emprego de uma dessas técnicas 
dá maior precisão devido ao maior número de células 
no material colhido, por causa do traumatismo 
mecânico provocado no local da leSoa. 

Endoscopia 

Avalia-se o aspecto macroscópico do ostio 
ureteral, podendo-se às vezes visualisar o tumor 
protundindo através do mesmo. Ê importante tam
bém para ver o lado do sangramento. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Cálculo radiotransparente 
Coágulos 
Compressão retroperitoneal 
Fibrose retroperitoneal 

Metástases 

O carcinoma epidermóide dá metástases, prin
cipalmente, por via linfátíca. Os órgãos mais aco
metidos são os linfonodos retroperitoneais, fígado, 
pulmões e ossos. 

TRATAMENTO 

Devemos levar em consideração as condições 
clínicas do paciente, as condições da via excretora 
contralateral, a localização e extensão do tumor, para 
optarmos entre o tratamento clinico ou cirúrgico. 
Tratamento clínico - Paciente em mau estado geral 
ou tumor inoperável; associado a radioterapia e/ou 
quimioterapia. 
Tratamento cirúrgico - Ureterectomia segmentar. 

Nefrureterectomia com cistectomia parcial. 
Os resultados das duas técnicas são semelhantes, 

mas a nefrureterectomia apresenta uma mortalidade 
de 50/0. 

A retirada parcial dos linfonodos tem finalidade 
de tratamento e estadiamento. 

A radioterapia não foi objeto de nenhum estudo 
sistemático, e este assunto ainda está em pjvel teórico. 
Devemos levar em consideração que o carcinoma 
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epidermóide é rádio-sensível, dependendo do grau de 
malignidade. 

A quimioterapia já foi usada em alguns casos, 
mas em número insuficiente para se afirmar alguma 
conduta. 

PROGNÓSTICO 

É difícil de avaliar, devido ao pequeno número de 
casos relatados, mas o principal fator que influencia a 
sobrevi da é o grau de infiltração do tumor. Existem 
casos de sobrevivência de 13 anos. 

DESCRIÇÃO DE CASO 

Identificação - D.O.C. 52 anos, sexo mascu
lino, solteiro, brasileiro, procedente de Angra dos 
Reis, Rio de Janeiro. 

Q.D. - Dor na região lombar esquerda, com 
irradiação para a região, há 2 meses. 

H.P.M.A. - Há um ano, apresentou dor na 
região lombar, bilateral, com predominância à es
querda, dor em peso, melhorando com a medicação. 
Há dois meses, apresentou dor na região lombar es
querda, de forte intensidade, tipo cólica, com irra
diação para a região inguinal esquerda e testículo, 
acompanhada de náuseas, vômitos, sudorese e urina 
da cor de chá forte. 

Apresentou mais dois episódios semelhantes. 

Antecedentes pessoais - Viroses comuns da 
primeira infância. Pneumonia há 30 anos. Duas 
cirurgias de estômago, sendo uma gastrectomia par
cial. 

Exame físico - Paciente lúcido, orientado no 
tempo e no espaço. Tipo morfológico longilíneo. 
Paciente em bom estado geral, mucosas coradas, 
anictérico, acianótico e apirético. 

PA 110170 mm Hg. Pulso 88 bpm. 
Sinal de Giordano positivo, à esquerda. 
Aparelho cardiovascular - Nada digno de nota. 
Aparelho respiratório - Nada digno de nota. 
Abdômen - Nada digno de nota. 

Exames laboratoriais - Eram normais os 
exames sanguíneos (hemograma, glicose e uréia, 
provas de coagulação, normais). Exame de urina, 
normal. 

Exames radiológicos - Urografia excretora: 
notou-se falha de enchimento no ureter pélvico es
querdo. Pielografia retrógrada: apresentou san
gramento, sendo suspenso o exame (figs. 1 e 2). 

Tratamento - Nefrureterectomia esquerda com 
cictectomia parcial. 



CARCINOMA EPIDERMÚIDE 

Anatomia patológica - a) Exame macroscópico 
- Segmento do ureter medindo 14 cm, apresentando, 
a 3 cm do extremo distaI, uma formação tumoral 
medindo 2x1xl em, consistência firme e . elástica. 
Superfície externa pardacenta e, ao corte, esbran
quiçada (fig. 3). 

Exame microscópico - b) Os cortes histológicos 
do tumor ureteral revelaram neoplasia de linhagem 
epitelial constituída por células com núcleos volu
mosos, pleomórficos, hipercromáticos, algumas delas 
exibindo nítida ceratinização, sendo dispostas for
mando maciços ou cordões. - A neoplasia invade 
toda a espessura ureteral e, de permeio com as células 
neoplásicas, observamos moderada proliferação fi
brosa. Ausência de alterações histológicas renais sig
nificativas (figs. 4 e 5). 

Diagnóstico - c) Carcinoma epidermóide grau 
I1I, infiltrante (L. C. Peçanha). 

Discussão 

Em virtude da raridade da patologia, apresen
tamos um caso de carcinoma epidermóide do ureter, 

Fig.l 

que não se diferenciou dos demais casos já descritos 
na literatura. Sua sintomatologia, que motivou a vin
da do paciente ao hospital, foi cólica nefrética. Após 
seguimento de um ano, o paciente encontra-se fazen
do controles regularmente. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de carcinoma 
epidermóide do ureter, que apresentou dificuldade 
diagnóstica, sendo o tratamento nefrureterectomia 
com cistectomia parcial. Seguimento de um ano; o 
paciente encontra-se em bom estado geral, sem sinais 
de metástases. 

SUMMARY 

One case of epidermoíd carcinoma of ureter is 
described. 

The diagnosis was difficult and the treatment has 
beer nephroureterectomy with partial cystectomy. 
Follow-up of one year shows no signals of metastases. 

Fig.2 
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Fig.3 

.. 
FIg.4 
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divertículo de ureter 
NELSON GATT AS - CLÁUDIO JOS~ RAMOS DE ALMEIDA - H~UO EGYDIO NOGUEIRA 

JOSU~ S~RGIO GUIMARÃES DE OUVEIRA. 
Da Escola Paulista de Medicina (Sao Paulo). 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Divertículo de ureter é uma patologia extre
mamente rara, que pode ser definida como uma 
protrusão do ureter, de origem congênita (verdadeira) 
ou adquirida (falsa). A düerenciação é feita histo-

. logicamente onde a ausência de musculatura faz o 
diagnóstico de falso divertículo. 

Willecke, em 1890, relatou o primeiro caso de 
divertículo, aparecendo então novas publicações sen
do que, em 1947, Culp fez uma revisão bibliográfica, 
observando que 37 dos 52 casos publicados não eram 
de divertículos de ureter. 

EMBRIOLOGIA 

Na embriologia normal, notamos que, da 38 à 5a 

semanas de gestação os:metanéfronslse diferenciam a 
partir da massa celular mesodérmica. Nesta época, 
desenvolvem-se os ureteres do ducto de Wotf, na 
direção das células nefrogênicas metanéfrlcas. 

Para explicar os divertículos, existem duas 
teorias: a) os dois brotos ureterais sairiam do dueto de 
Wolf, sendo que um deles não teria direção da massa 
nefrogênica: b) haveria uma dicotomização do broto 
ureteral, com desenvolvimento incompleto de um 
deles. 

CARACTERÍSTICAS 

O divertículo atinge ambos os sexos, sendo geral
mente diagnosticado acima dos 40 anos, podendo 
atingir ambos os ureteres na mesma freqüência. 

Sua forma pode ser fusiforme ou sacular, medin
do em média de 8 a 10 cm. O local mais freqüente de 
implantação é no 1/3 inferior do ureter, com trajeto 
paralelo ao mesmo. 

SINTOMAS 

O divertículo do ureter pode ser uma entidade 
completamente assintomática, sendo nesses casos seu 
diagnóstico feito por achados de exames. As vezes, 
manifesta-se através de sintomas decorrentes de uma 
drenagem deficiente, como dores em cólicas e/ ou sin
tomas de infecção urinária. 

Outro sintoma muito importante, que deve ser 
levado em conta, é a hematúria macro ou micros
cópica. 

DIAGNOSTICO 

Geralmente, é feito através da urografia ex
cretora, que pode mostrar o divertículo e/ ou alte
rações acarretadas pelo mesmo na via excretora. 

Em outros casos, é feito através da ureteropie
lografia ascendente. 

TRATAMENTO 

Quando a sintomatologia é evidente e não se con
segue debelar a infecção urinária ou a hematúria, 
deve-se optar pela exérese do divertículo. 

CASO RELATADO 

E. R. A., 30 anos, feminina, casada, hiperten
sa, com história de infecçOes um. árias de difícil 
tratamento. 

A urografia excretora, em 2717/1973, mostrou 
imagem sugestiva de formação diverticular no ureter 
esquerdo. A cistoscopia mostrou dois meatos tópicos e 
realizou-se cateterismo do meato esquerdo, com
provando-se a presença do divertículo ureteral através 
da ureteropielografia ascendente, em 01/8/1973. 

Procedeu-se à excisão do divertículo, através de 
uma uretrectomia com anastomose término-terminal, 
deixando-se sonda ureteral nO 6 para modelagem e 
drenagem. 

Anatomopato!ógico: Macroscopia - Segmento 
de ureter medindo 4 cm de comprimento, terminando 
em fundo cego. Microscopia - Formàção diverti
cular, apresentando a mucosa constituída por epitélio 
transicional do tipo urinário apoiando-se sobre o cório 
de tecido conjuntivo frouxo que, em alguns trechos, 
apresenta infiltrado linfocitário focal. Presença ainda 
de túnica muscular lisa, sem alteraçOes patológicas. 

Diagnóstico: Divertículo de ureter. 
A paciente vem sendo acompanhada desde há 4 

anos e encontra-se assintomática, com urina estéril. 

RESUMO 

Apresentação de um caso de divertículo de 
ureter, com considerações sobre o assunto. 

SUMMARY 

After a brief comment on embriology, symptoms 
and diagnosis, the authors show one case of ureteric 
diverticulum. 
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Fig. 1 - U rografla excretora. 
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Fig. 2 - U rografia ascendente. 
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uretrovesicopexia pela técnica de Pereyra 
I\.MAURY DE S. MEDEIROS - JOSÊ AURELIANO c. PIRES 

Recife (PE) 

A incontinência urinária de esforço. no sexo 
feminino, é encontrada com freqüência pelos gine
cologistas e urologistas. Sua fisiopatologia, embora 
polêmica em alguns pontos básicos, é considerada um 
conglomerado de alterações celulares, dinâmicas, 
morfológicas e geométricas dos tecidos urogenitais. 
Inúmeras técnicas cirúrgicas foram preconizadas para 
a correção da incontinência urinária de esforço. Os 
urologistas, de modo geral, usam de preferência a téc
t:Íica de Marshall-Marchetti talvez pela maior fa
miliaridade com a anatomia cirúrgica pertinente. Ela 
visa aumentar o comprimento da uretra e modificar o 
ângulo uretrovesical através de uma abordagem 
suprapúbica. Mais recentemente, Armand Pereyra 
publicou sua experiência com uma agulha por ele 
idealizada e que, obtendo os resultados combinados 
das técnicas de Marshall-Marchetti e Kelly-Kennedy, 
em muito simplificou o tratamento cirúrgico da in
continência urinária de esforço em mulheres. Des
crevendo a técnica de Pereyra, mostramos os resul
tados por nós conseguidos num grupo selecionado de 
pacientes. Salientamos a importância de uma ava
liação pré-operatória cuidadosa, tendo em vista um 
diagnóstico diferencial preciso. 

TÉCNICA 

Com a paciente em posição ginecológica, e após a 
assepsia de rotina, uma sonda de Foley 16 é colocada 
na bexiga, via uretral. Seguindo-se à dissecção da 
parede anterior da vagina (da maneira idêntica ao que 
se faz na técnica de Kelly), realiza-se uma pequena 
incisão transversa, 1 cm acima da sínfise pubiana, 
envolvendo pele e tecido subcutâneo. A agulha é então 
inserida via suprapúbica e, dirigida à direita, é 
avançada ao espaço de Retzius, tendo o dedo na 
vagina como guia (fig. A). A cânula é introduzida na 
vagina através do tecido periuretral, aflorando 2 cm 
posterior ao meato urinário externo e 1 cm lateral à 
uretra (fig. B). Uma das extremidades do catgut 
cromado 1 é passada através do orifício da cânula, a 
qual é levemente tracionada no sentido cefálico. Nesta 
fase. o dedo indicador da mão esquerda é colocado ao 
nível do colo vesical, 1 cm à direita da uretra, servindo 
de referência ao ponto de penetração do estilete, o 
qual deve aflorar próximo ao colo vesical (fig. C). A 
outra extremidade do catgut é introduzida no orifício 
do estilete. Após o reposicionamento do estilete no in
terior da cânula, a agulha é removida, trazendo com 
ela as extremidades do fio de catgut (fig. D). Uma 

suspensão adequada é estabelecida e os fios são 
amarrados entre si sobre o folheto aponevrótico. O 
resultado final é a elevação, o alongamento e a an
guIação da uretra (fig. E). A cirurgia é complemen
tada com o fechamento da incisão abdominal e do 
tempo vaginal. A sonda de Foley é removida, em 
média, nc. 2° dia pós-operatório. 

CASOS 

No primeiro semestre de 1971, IDlClamos o em
prego da técnica de Pereyra para incontinência 
urinária de esforço no sexo feminino. O presente es
tudo limita-se aos casos que apresentavam condições 
adversas (ver gráfico). De um total de 36 casos, mos
tramos apenas os resultados obtidos em 20 deles, 
exatamente os que possuem seguimento adequado. A 
avaliação pré-operatória incluiu exame sumário de 
urina, urocultura, hemograma, bioquímica plas
mática, exame ginecológico, teste de Bonney, uro
grafia excretora (15), cistoscopia (18) e cistometria 
(4). 

RESULTADOS 

O número de casos é evidentemente pouco sig
nificativo, sob o ponto de vista estatístico/quanti
tativo, porém válido, se levarmos em consideração a 
seletividade do grupo, em termos de complicações as
sociadas e de tempo de seguimento. 4 pacientes (20%) 
apresentaram problemas de pouca monta no pós
operatório imediato (hematúria macroscópica dis
creta e impossibilidade de urinar espontaneamente. 
logo após a retirada da sonda de demora), os quais 
foram tratados de maneira adequada com medidas 
conservadoras. O follow-up mínimo é de 3 anos e o 
máximo de 6 anos. Os resultados foram considerados 
satisfatórios em 16 pacientes '180%) e desfavoráveis 
em 4 pacientes (20%). Os casos desfavoráveis foram 
aqueles que permaneceram com incontinência uri
nária ou apresentaram cura temporária. 

COMENTÁRIO 

Em 1952, Ullery fez uma revisão crítica de 50 
técnicas preconizadas para o tratamento da incon
tinência urinária de esforço no sexo feminino. Esta 
pletora de opções técnicas reflete uma busca de 
eficácia. Na realidade, nenhuma delas oferece resul
tados uniformemente favoráveis. Existem adeptos e 
apologistas de determinadas técnicas, sendo que suas 
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indicações e seus resultados variam, de acordo com a 
formação acadêmica e da vivência de cada cirurgião. 
Dentre as mais popularizadas, destacam-se as de 
Ke1ly-Kennedy e Marshall-Marchetti. 

Aquela, de abordagem estritamente vaginal, de 
execução mais fácil e de morbidade desprezível, é as
sociada, porem, Ctlm um maior índice de recidiva, 
quando analisada criticamente, ao longo de um se
guimento demorado; esta, mais íntima dos urologis
tas, de abordagem abdominal, apresenta condições 
inversas às citadas. Pereyra idealizou uma agulha que 
combinasse as vantagens de ambas e minimizasse seus 
problemas comuns. Somam-se experiências com a 
técnica original de Pereyra e suas modificações. 

Todas estas experiências mostram resultados 
animadores. 

A uretrovesicopexia, pela técnica de Pereyra, é 
indicada em todos os tipos de incontinência urinária 
de esforço. Acreditamos que sua aplicação de maior 
valia prática incide justamente nos casos considerados 
difíceis, tanto sob o ponto-de-vista técnico quanto às 
outras condições adversas associadas. Quaisquer que 
sejam as situações, uma avaliação pre-operatória 
cuidadosa é imperativa, para afastarmos uma série de 
patologias suscetíveis de manifestações clínicas pa
ralelas (processos infeciosos vesicais, tumores pél
vicos, cálculos, tumores de bexiga, disfunções neu
rovesicais, uretrotrigonite, etc.). Consideramos de 
grande importância um teste bastante simples, des
crito por Bonney: com a paciente em posição gine
cológica, instila-se soro fisiológico na bexiga até que 
se desencadeíe a sensação miccional; pede-se então à 
paciente que tussa com vigor e tente ao mesmo tempo 
impedir a saída da urina. Comprovada a presença da 
incontinência, repete-se a manobra, mas desta vez 
com os dedos indicador e médio de cada lado da 
uretra e exercendo pressão para cima, suspendendo a 
bexiga e alterando o ângulo uretrovesical; não haven
do perda de urina ao esforço de tosse, o teste é con
siderado positivo e a indicação cirúrgica precisa. 

Criam-se dest'arte as condições anatomofuncionais, 
que serão mais tarde definitivamente estabelecidas 
pela técnica de Pereyra. 

Esta uretrovesicopexia parece-nos de execução· 
simples e rápida, divorciada de morbidade signifi
cativa, aplicável aos diversos tipos de incontinência de 
esforço e, sobretudo, aqueles que se associam às con
dições adversas. Seus resultados, em termos de cura, 
são bastante satisfatórios, principalmente quando vis
tos ao longo de um seguimento mais demorado. 

RESUMO 

Os autores utilizaram a uretrovesicopexia pela 
técnica de Pereyra para o tratamento da incontinência 
urinária de esforço, num grupo selecionado de 20 
pacientes, as quais apresentavam condições consi
deradas adv::!tsas (obesidade, diabete pancreático, 
bronquite crônica e cirurgias anteriores). A técnica 
original de Pereyra é descrita. O seguimento mínimo é 
de 3 anos e o máximo de 6 anos. Os resultados foram 
considerados satisfatórios em 80% dos casos. As com
plicações foram mínimas e facilmente controladas. Os 
autores concluiram que esta técnica oferece bons 
resultados e que ela é indicada, sobretudo, para os 
casos complicados por condições adversas. 

SUMMARY 

The authors used Pereyra's technique for 
correction of the urinary stress incontinence in a 
selected group of 20 patients, which was caracterized 
by the presence of unfavorable conditions, such as 
diabetes, obesity, chronic bronchitis and previous 
surgeries for incontinence. The Pereyra's original 
technique is described. Their follow-up ranged from 3 
to 6 years. The results were considered satisfactory in 
80% of the cases. Minimal complications were easily 
managed. The authors concluded thatthis technique af
fords good results and that it is indicated main1y 
in cases believed to be complicated by adverse con
ditions. 

CONDiÇÕES ADVERSAS: 
CIRURGIA ANTERIOR (KELL Y - KENEDY) 10 
(MARSHAL - MARCHETII) 03 
(KK- MM) 02 

DIABETE 02 

OBESIDADE 01 

pOS RADIAÇÃO 01 

BRONQUITE CRÔNICA 
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URETROVESICOPEXIA 

A - PROGRESSÃO DA CÂNULA ATRAVÉS ES
PAÇO DE RETZIUS - DEDO NA VAGINA SERVE 
COMO GUIA 

B - CÃNULA INTRODUZIDA NA VAGINA 
ATRAVÉS TECIDO PERIURETRAL COLOCAÇÃO 
UMA EXTREMIDADE CATGUT CROMADO N° 1 -
2cm POSTERIOR MEATO URINÁRIO EXTERNO -
1cm LATERAL URETRA 

c - ESTILETE PASSANDO ATRAVÉS DA CÂ
NULA COLOCAR OUTRA EXTREMIDADE CAT
GUT PROXIMO COLO VESICAL 

o - REPOSiÇÃO ESTILETE RETIRAR CÂNULA E 
COM ELA EXTREMIDADES FIO CATGUT 

E - RESULTADO FINAL: ELEVAÇÃO, ALON
GAMENTO E ANG ULAÇÃO DA URETRA 

N. da R. - Acompanha o artigo uma bibliografia, constando de 7 
citaçoes, nao publicada por nao se enquadrar nas nórmas do JBU. 
Os eventuais interessados deverao dirigir-se aos Autores. 
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incontinência urinária de esforço. tratamento pela estimulação 
eletrônica. conceituação e aplicação clínica 

MILTON BORRELLI- PAULO ARRUDA ALVES - LUIS AUCUSTO CARNEIRO ALBUQUERQUE 
MAGALI GEMEO TEIXEIRA - ANGELITA HABR GAMA - GILBERTO MENEZES GOES. 

Da Faculdade de Medicina da Universidade de S. Paulo (Sao Paulo). 

INTRODUÇÃO 

O tratamento -cirúrgico da incontinência uriná
ria de esforço está bem estabelecido e alcança resul
tados satisfatórios na grande maioria dos casos. Os 
pacientes, que não são curados na primeira tentativa 
cirúrgica, freqüentemente o são na segunda, com 
pequena modificação na técnica operatória. En
tretanto, ainda é grande o contingente de pacientes, 
que se submetem a reiteradas intervenções mal su
cedidas para tratamento da incontinência de esforço e 
que persistem com incontinência de difícil solução. O 
emprego de estimulantes eletrônicos, externos ou 
implantáveis, para recuperação da musculatura do 
assoalho pélvico, como tratamento alternativo nestes 
pacientes, é atraente pela simplicidade do método e 
pelos resultados favoráveis e ele atribuídos na lite
ratura. 

Apresentamos neste trabalho a indicação da es
timulação eletrônica em uma doente portadora de in
continência urinária de esforço, submetida a três in
tervenções cirúrgicas, sem sucesso, e cuja incontinên
cia foi controlada satisfatoriamente, com emprego de 
estimulador implantável de rádio-freqüência, na 
Clínica Urológica do Departamento de Cirurgia do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 

MÉTODO 

Dois tipos de estimuladores foram utilizados: o 
estimulado r externo, como prova terapêutica, e o es
timulador implantável. O estimulador externo gera 
pulsos de 0,1 mseg de duração, amplitude máxima de 
9V e freqüência de 2S Hz. 

Os pulsos são gerados na musculatura através de 
molde intra-anal de plástico, provido de um par de 
eletrodos circulares de aço inoxidável. Uma vez co
locado em posição o molde, os eletrodos justapõem-se 
ao canal anal, em toda a circunferência (fig. 1). O es
timulador implantável constitui-se de duas unidades: 
a unidade externa, que o paciente fixa ao cinto ou 
coloca no bolso, geradora de pulsos, que são trans
mitidos, com o concurso de uma antena, a um pe
queno receptor. O receptor, alojado cirurgicamente 
no subcutâneo do abdômen, recebe os estimulos e os 
conduz, através de delgados cabos, aos eletrodos 
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colocados na musculatura dos elevadores (fig. 2). Os 
estimuladores utilizados foram desenvolvidos e cons
truídos no CEPEB (Centro de. Pesquisa em Enge
nharia Biomédica) do Instituto do Coração do HCF 
MUSp 1• . 

Os estudos manométricos foram realizados 
utilizando-se sonda de dupla luz, para cistometria e 
perfil esfincteriano Portex, e sistema de transdutor 
de pressão, amplificador de corrente continua e ter
mo-registrador gráfico Hewllett-Packard. 

Os ângulos uretrais foram determinados por 
estudo radiológico contrastado. 

CASO CLÍNICO 

MAB, branca, sexo feminino, casada, S3 anos. 
Há 10 anos, após exerese de fibroma uterino por via. 
abdominal, passou a apresentar incontinência uri
nária, com perda quase contínua, exacerbada aos es
forços físicos. Negou incontinência no período notur
no ou quando permanecia em repouso. A incontinên
cia a obrigava a usar sempre fraldas. 

Submeteu-se à colpoperineorrafia e a duas ten
tativas de correção cirúrgica, via suprapúbica, sem 
resultados. 

Ao exame físico, a vagina era discretamente es
treitada, notando-se, ao esforço, pequeno abaulamen
to da parede anterior, sem perda urinária, com a 
paciente em posição de decúbito dorsal horizontal. 
Apresentava incontinência à deambulação, com 
perda mais significativa a qualquer esforço físico. 

O exame radiológico mostrava ângulos uretrais 
normais. 

Ã cistometria pré-operatória, constatou-se 
ausência de bexiga neurogênica e instabilidade ve
sical, capacidade vesical normal e boa capacidade 
contráctil. 

A paciente foi internada e submetida a um 
perlodo de observação dividido em duas fases. Na 
primeira, foi simplesmente observada, sem qualquer 
medida terapêutica, com o objetivo de aquilatar o 
grau da incontinência. Na segunda fase, foi sub
metida à estimulação elétrica, usando-se o estimu
lador externo durante 4 a 6 horas por dia. 

Após constatar-se, na primeira fase, que a paci
ente permanecia efetivamente incontinente enquanto 
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deambulava e que, na segunda fase, utilizando o es
timulador externo, a paciente era continente por in
tervalos de tempo variáveis entre as micções, indicou
se a cirurgia para implantação do estimulador de 
rádio-freqüência. Após a cicatrização completa das 
feridas operatórias, a paciente passou a acionar o es
timulador, usando-o de 2 a 4 horas no perlodo diurno. 
Permanece, um ano após a cirurgia, com pequeno 
grau de incontinência, que se manifesta apenas aos 
esforços maiores, mas que não a impede de exercer 
suas atividades habituais, sem o uso de proteção. O 
estudo cistométrico e o perfil manométrico esfinc
teriano foram realizados, um ano após o implante do 
estimulador na vigência e na ausência de estimulação, 
tendo-se observado pressões sub normais ao nível do 
esfíncter, distribuindo-se em extensão normal e re
siduo nulo. Quando acionado o estimulador, não 
pudemos registrar alterações significativas no perfil 
pressórico esfincteriano. 

COME~TÁRIOS 
O tratamento da incontinência urinária de es

forço está bem estabelecido e, quando adequadamen
te indicado e praticado, alcança resultados satisfa
tórios, em alta percentagem de casos. As técnicas 
mais empregadas são a de KeUy-KennedylO, por via 
perineal, e a de Marshall-Marchetti 11 , por via su
prapúbica. A escolha entre uma dessas técnicas pode 
basear-se no estudo dos ângulos que definem as 
relações uretro-vesicais. Na uretrocistografia reali
zada com o objetivo de definir a técnica a ser em
pregada, mede-se o ângulo formado pelo eixo da 
uretra e a vertical e o ângulo entre a uretra e o fundo 
vesical adjacente. Quando o ângulo posterior, com
preendido entre a uretra e o fundo vesical, está au
mentado e supera o limite de 100°, admitido como 
limite superior da normalidade, e o ângulo anterior, 
de inclinação uretral, está normal, opta-se pela cor
reção por via vaginal. Quando anibos os ângulos estão 
alterados, prefere-se a técnica de correção por via ab
dominal. Respeitando-se os critérios mencionados, 
estabelecidos por Green, B o índice de sucesso na 
correça:o da incontinência supera as cifras de 900/0. 
Independentemente dos valores encontrados no ân
gulo anterior e posterior, é freqüente empregar-se a 
técnica por via suprapúbica, quando a primeira 
abordagem foi por via vaginal e a cura não foi obtida. 
A pequena fração de pacientes que permanece incon
tinente, mesmo após repetidas tentativas de tratamen
to, seja por via vaginal, seja por via suprapúbica, ad
quire grande significado, se considerarmos a alta 
prevalência da incontinência de esforço, a dificuldade 
técnica crescente a cada reoperação e a redução 
progressiva nas chances de bom êxito a cada tentativa 

subseqüente. A cOl1sideração, fie natureza etiológica, 
de que a altfJração dos ângulos uretrais anterior e pos
terior seria uma conseqüência do relaxamento da 
musculatura do assoalho pélvico, levou ao estudo da 
estimulação elétrica da musculatura dos elevadores 
como processo de recuperá-la funcionalmente e obter 
resultados terapêuticos na incontinência de esforço-l. 
A estimulação através de dispositivo externo constitui 
um recurso terapêutico, que pode ser empregado nos 
doentes que necessitam de estimulação apenas tem
porarlamente69 , e, por outro lado, em prova tera
pêutica, com a finalidade de identificar os pacientes 
que se beneficiarão do uso permanente do estimu
lador e nos quais, portanto, está indicado o uso de um 
implante. 

Seu custo é minimo, o risco, desprezivel, e as in
formações que dá, valiosas. Utilizando a estimulação 
por implante, a percentagem de cura é de'73 % , que é 
alta se considerarmos que a maioria dos pacientes já 
havia sido submetida ao tratamento cirúrgico conven
cional sem resultados. Nos pacientes não curados 
após várias operações, a estimulação oferece uma al
ternativa atraente, em virtude de: a) o procedimento 
cirúrgico para colocação do implante é tecnicamente 
fácil, mesmo nos pacientes já submetidos a várias in
tervenções por via suprapúbica C); b) oferece um 
mecanismo alternativo pelo qual se pretende a cura, 
uma vez que as relações uretro-vesicais e a inclinação 
da uretra, onde se pretende agir na técnica de Mar
shall-Marchetti, podem já ter sido satisfatoriamente 
corrigidas, ainda que a incontinência persista; c) 
comparada a outras formas de correção da incon
tinência, não cria qualquer obstáculo ao esvaziamento 
vesical fisiológico, não dependendo de um aumento 
permanente da resistência uretra!. Não deve, portan
to, estar associada a aparecimento ou elevação do 
residuo pós-miccional, elevação que favoreceria o es
tabelecimento, pela estase, de infecção urinária de 
difícil controle. Afastar o resíduo e a infecçãO nesses 
pacientes é primordial, se considerarmos que o es
vaziamento vesical ineficiente reduz a capacidade 
vesical útil e, associado à infecção, exacerba a urgên
cia miccional. 

Indicamos, neste caso, o tratamento pela esti
mulaça:oelétrica, visto que a uretrocistografia pré
operatória demonstrou serem normais os ângulos 
uretral anterior e uretro-vesical. Acreditamos, por
tanto, que não seria lógico reiterar o emprego de téc
nica cirúrgica, cujo objetivo é a correção dos ângulos 
citados (fig. 3). 

A doente melhorou significativamente ,da incon
tinência após o implante, deixando de usar proteção 
nas vestes e podendo exercer suas atividades habituais 
sem perda urinária. Entretanto, os estudos mano-
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Flg. 1 - EstJmulador externo: A) gerador de pulsos; B) molde in. 
tra·anaI; C) eletrodos circulares. 

métricos, realizados no pós-operatório, evidenciaram 
wn esfíncter uretral de pressões ainda subnormais, 
porém distribuídas em extensão normal e resíduo 
nulo. Quando comparamos o perfil pressórico uretral, 
com a bexiga vazia, com o obtido com metade da 
capacidade vesical preenchida, observamos que há 
queda da pressão máxima. Este padrão, sistemati
camente associado à incontinência de esforço, é o in
verso da resposta do indivíduo normal, no qual as 
pressões uretrais aumentam com o enchimento vesical 
moderado. Não foi possível, portanto, demonstrar ob
jetivamente que houve progresso funcional esfinc
teriano, resultante de efeito fisioterápico da esti
mulação, no prazo observado. Este achado está de 
acordo com o de outros autores, de que os efeitos da 
estimulação na pressão intra-uretral são de difícil 
demonstração, não constituindo parâmetro decisivo 
no julgamento dos resultados do método 4, 5, 7 . 

CONCLUSÃO 

O uso de estimulador implantável para trata
mento da incontinência urinária de esforço, em uma 
paciente submetida, sem sucesso, a três operações an
teriores, foi satisfatório, sob o ponto de vista clínico. 
Ressalvadas as limitações do estudo de um caso 
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Flg. 2 - Estimulador Implantavel: A) unidade externa; B) antena 
transmissora; C) reeeptor Implantavel; D) eletrodos. 

isolado, a estimulação eletrônica constitui um recurso 
terapêutico, que poderá, no futuro , vir a ser incor
porado ao conjunto de medidas indicadas no trata
mento de casos selecionados de incontinência urinária 
de esforço. 

RESUMO 

O trabalho. apresenta a estimulação eletrônica 
por meio de um implante como método alternativo no 
tratamento da incontinência urinária de esforço, em 
especial nos pacientes já submetidos a diversas ten
tativas de tratamento cirúrgico, sem resultados satis
fatórios. Apresenta um exemplo em que foi utilizada 
com bons resultados clínicos e discute os achados 
radiológicos e cistométricos, após um ano de se
guimento. 

SUMMARY 

Stimulation by an eletronic implant as an alter
native method in the treatment of stress incontinence 
is presented. The usefullness in cases submitted to 
several non-successfull surgical treatments is pointed 
out. The one year clinic and cystometric follow-up of 
a case of stimulations is discussed. 
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Fig.3 - Uretroclstografia pre-operatórla. Observa-se o eixo uretra) 
pela presença de uma corrente metálica e os ângulos uretral an
terior e uretro-vesical corrigidos pelas operações anteriores. 
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neoplasias malignas primárias do 
trato geniturinário masculino 
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O estudo da freqüência das neoplasias numa A Tab. 1 também mostra os tipos histológicos 
determinada região e a distribuição quanto à idade e à das neoplasias em cada órgão ou porção do trato 
cor muito contribui para a análise epidemiológica dos geniturinário. Na próstata, o adenocarcino com-
tumores. O propósito deste trabalho é estudar, numa preende quase a totalidade (97,3%) dos casos. O 
região que compreende Campinas (SP) e cidades único caso de carcinoma epidermóide, cuja origem foi 
vizinhas, em material de biopsias e peças cirúrgicas de no epitélio de revestimento da uretra prostática, tam-
pacientes internados no Hospital de Clínicas da bém estava associado com um adenocarcinoma da 
Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, as próstata. Foi encontrado 1 caso de sarcoma de células 
neoplasias malignas do trato geniturinãrio mas- fusiformes numa criança de 7 anos e 1 caso de car-
culino. cinoma de células de transição de origem nos ductos 

prostáticos. 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foi feito um levantamento de todos os casos de 
biopsias e peças cirúrgicas do Dep. de Anatomia Pa
tológica da Fac. de Ciências Médicas da UNICAMP 
realizadas no período 1965-1975. Separaram-se os 
casos de neoplasias malignas primárias do trato 
geniturinário masculino, distribuindo-os conforme as 
diferentes faixas etárias e segundo a cor. Esta última 
foi indicada como indivíduos de cor branca (B) e não 
branca. Nos indivíduos de cor não branca, separa
ram-se os pretos ou pardos (P) e os japoneses ou des
cendentes de japoneses (A). Como controles foram 
utilizados todos os casos de biopsias e peças cirúrgicas 
do sexo masculino sem qualquer neoplasia. O estudo 
estatístico foi realizado através do teste do qui
quadrado. Consideraram-se também os diferentes 
tipos histológicos, nos diferentes órgãos ou porções do 
trato geniturinário. 

RESULTADOS 

Foram encontrados 143 casos de neoplasias 
malignas primárias em diferentes órgãos ou porções 
do trato geniturinário masculino, de um total de 
21874 biopsias e peças cirúrgicas (homens e mu
lheres). 

A localização e o número de casos corresponden
tes foi a seguinte: próstata, 76; bexiga, 25; pênis, 19; 
rim, 8; testículo, 8; bacinete e cálices, 4 e ureter, 3 
(Tab. 1). Mais da metade dos casos (53,0%) corres
pondem a neoplasias da próstata, seguindo-se as 
neoplasias da bexiga (17,4%) e, em 3° lugar, as do 
pênis (13,2%). As neoplasias do rim (5,5%) e as do 
testículo (5,5%) ocuparam o 4° lúgar em freqüência, 
as do bacinete e cálices (l,7 0/0) o 5° e as do ureter 
(2,0%) o 6°. 
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A grande maioria das neoplasias da bexiga 
(88%) corresponde ao carcinoma de epitélio de tran
sição, que inclui o papilífero e o de células de tran
sição. Apenas 3 casos (12%) foram de carcinoma epi
dermóide. Dos 22 casos de carcinoma de epitélio de 
transição da bexiga, 2 estavam associados com outros 
carcinomas epiteliais do bacinete, cálices ou bexiga. 
Todos os casos de neoplasias do pênis foram de car
cinoma epidermóide. Em neoplasias renais, houve 4 
casos de adenocarcinoma, sendo 1 caso numa criança 
de 8 anos, e 4 casos de nefroblastoma, todos em 
crianças abaixo de 10 anos de idade. Em neoplasias 
do testículo, encontramos 4 casos de seminoma, 3 de 
carcinoma embrionário e 1 de teratoma maligno. 
Todos os casos de neoplasia de bacinete, cálices e 
ureter eram carcinomas de epitélio de transição, in
cluindo os papilíferos e os de células de transição. 

Em relação às neoplasias malignas do bacinete e 
cálice, em número de 4, em apenas dois casos a lo
calização se restringia a esta porção do trato urinário. 
Em outro caso, o carcinoma papilífero da pélvis renal 
estava associado a carcinomas múltiplos no ureter; 
finalmente, noutro caso, a carcinomas papilíferos do 
ureter e bexiga. Em relação à localização no ureter, os 
três casos encontrados estavam associados a carci
nomas papilíferos da pélvis ou da bexiga. 

No Gráf. 1, é mostrada a distribuição etária de 
73 casos de adenocarcinoma da próstata (não havia 
indicação de idade em 1 dos casos). Nota-se maior in
cidência na 8a década e nenhum caso abaixo dos 40 
anos de idade. Na Tab. 2, é vista a distribuição, 
quanto à cor, de 69 casos de adenocarcinoma da prós
tata (não havia indicação de cor em 5 casos), notando
se uma maior incidência de cor preta ou parda 
(0,01 ( p (0,05). Nenhum caso desta neoplasia foi 
constatado em japoneses, porém a análise estatistica 
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mostrou que este achado não é significante (0,10 < 
p <0,50). 

No Gráf. 2, é vista a distribuição etária de 22 
casos de carcinoma de epitélio de transição da bexiga. 
Nota-se maior incidência na 7a década e nenhum caso 
abaixo dos 40 anos de idade. Na Tab. 3, é vista a dis
tribuição quanto à cor, notando-se que esta neoplasia 
incidiu igualmente em brancos, pretos ou pardos e em 
japoneses. 

No Gráf. 3, é mostrada a distribuição etária de 
19 casos de carcinoma epidermóide do pênis. Nota-se 
maior incidência na 7a década e nenhum caso abaixo 
dos 30 anos de idade. Na Tab. 4, é vista a distri
buição, quanto à cor, de 18 casos (não houve indi
cação de cor em 1 caso), notando-se que o carcinoma 
epidermóide do pênis tem maior incidência em in
dividuos de cor preta ou parda (p (0,01). Nenhum 
caso desta neoplasia foi constatado em japoneses, 
porém a análise estatística mostrou que este achado 
não é significante (0,50( p (0,95). 

DISCUSSÃO 

A grande maioria das neoplasias primárias do 
trato geniturinário masculino é constituída pelo 
adenocarcinoma da próstata. Nos Estados Unidos, é a 
segunda doença maligna causadora de óbitos no 
homem, após o câncer broncopulmonar e antes 
daquele do tubo digestivo 1 • Num trabalho realizado 
em 30 016 necrópsias por Montenegro 4, o carcinoma 
da próstata foi a neoplasia de maior incidência do 
trato geniturinário masculino. Chama a atenção, em 
nossa casuística, a alta incidência do carcinoma 
epidermóide do pênis, ocupando o 3° lugar na lista de 
freqüência, seguindo-se às neoplasias da bexiga, que 
,ocupam o 2° lugar. 

Quase a totalidade dos casos de neoplasia da 
próstata (97,3%) é histologicamente adenocarci
noma. O carcinoma epidermóide e o de células de 
transição de origem ductal são muito raros, sendo que 
a freqüência destas neoplasias em nossa casuística es
tá de acordo com a literatura em geral 2.8 • Os sar
comas de próstata também são muito raros, 30% dos 
casos ocorrendo durante a primeira década de vida e 
75% antes dos 40 anos de idade 6. 

A incidência do carcinoma epidermóide da 
bexiga (12%) foi mais alta à apresentada por Johnson 
(4,5%)". A ocorrência, em nossa casuística, de 1 caso 
de adenocarcinoma renal em criança é rara. Palma 7, .. 

em 1970, descreveu 4 casos e sua revisão da literatura 
revelou 50 casos de adenocarcinoma renal em crian
ças, anteriormente publicados. 

Cerca de 3/4 dos casos de carcinoma prostático 
com manifestações clInicas ocorrem na 7a. e 8a dé
cadas9.0s nossos achados estão de acordo com estes 
dados. A ausência de casos abaixo dos 40 anos de 
idade reflete a raridade de seu encontro. Deve-se 
chamar a atenção ao fato de termos encontrado uma 
maior incidência em indivíduos de cor preta ou parda 
com adenocarcinoma da próstata. Nos Estados 
Unidos, esta neoplasia é mais freqüente no negro do 
que no caucasiano 1.6. O fato de nenhunhum caso de 
adenocarcinoma de próstata ter ocorrido em japo
neses não tem maior significado, uma vez que a 
análise estatística não foi significante (0,10 < p < 
O,SO), refletindo provavelmente o baixo número de 
pacientes japoneses atendidos pelo Hospital. O in
teresse em se estudar a freqüência do carcinoma da 
próstata em japoneses é por causa da baixa incidência 
desta neoplasia no Japão 5 • 

Mais da metade dos casos de carcinoma de 
bexiga ocorrem entre os 50 a 70 anos de idade9• Os 
nossos achados estão de acordo com estes dados e a 
ausência de casos abaixo dos 40 anos de idade reflete 
a raridade de seu encontro. O carcinoma de epitélio 
de transição da bexiga incidiu igualmente em brancos 
e não brancos. 

A média de idade em pacientes europeus, com 
carcinoma do pênis por ocasião do tratamento, está 
entre 52 e 54 anos9• Os nossos achados estão em 
desacordo, mostrando que o maior número de pacien
tes é tratado na 7a década. É provável que isto ocorra 
por fatores culturais, fazendo com que os nossos 
pacientes procurem assistência mais tardiamente para 
tratamento do carcinoma de pênis. A ausência de 
casos abaixo dos 30 anos de idade reflete a raridade de 
seu encontro. De modo semelhante ao adenocarci
noma da próstata, também a incidência do carcinoma 
epidermóide do pênis foi maior em indivíduos pretos 
ou pardos. Chamou a atenção a alta incidência desta 
neoplasia em nossa casuística, ocupando o 3° lugar 
em freqüência. Na Europa'e Estados Unidos, é uma 
neoplasia rara, sendo freqüente porém em negros 
africanos de Uganda9• Em relaçllo à raça, chama 
também a atenção o fato de, apesar de neoplasia rara 
nos Estados Unidos, ser aí 3 a 4 vezes mais freqüente 
em negros do que em brancos s. 

RESUMO 

Foram estudadas 143 neoplasias malignas 
primárias de diferentes órgãos ou porções do trato 
geniturinário masculino, de um total de 21874 biop
sias e peças cirúrgicas (homens e mulheres) exami-
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nadas no Dep. de Anatomia Patológica da Faculdade 
de Ciências Médicas da UNICAMP, no período 1965· 
1975. Estudou-se a freqüência de cada neoplasia, os 
tipos histológicos e a distribuição quanto à idade e à 
cor. Chamou a atenção a alta freqüência do carci
noma epidermóide do pênis, que ocupou o 3° lugar, 
seguindo-se ao adenocarcinoma da próstata, 1° 
lugar em freqüência, e às neoplasias da bexiga (2°). O 
adenocarcinoma da próstata e o carcinoma epider
mói de do pênis tiveram maior incidência em indi
víduos pretos ou pardos. 

SUMMARY 

The author studies 143 primary malignant 
neoplasias of the male geniturinary tract in surgical 
specimens. The frequency of the neoplasias in each 
organ as well as the histopathologic diagnosis and the 
incidence, according to race and age, are studied. The 
results show a high incidence of epidermoid carCi
noma of the penis as well as a high incidence of both 
adenocarcinoma of the prostate and epidermoid car
cinoma of the penis among black and mestizos. 

Tab. 1 localização e tipos histológicos de 143 casos de neoplasia maligna primária em diferentes órgãos 
ou porções do trato geniturinário masculino, em material de biopsias ou peças cirúrgicas. 

localização e tipo histológico número de casos percentagerr 

PRÓSTATA 76/143 53,0 
adenocarcinoma 74/76 97,3 
carcinoma epidermóide 1/76 1,3 
células de transição (ductall 1/76 1,3 

BEXIGA 25/143 17,4 
carcinoma de ep. de transição 22/25 88,0 
carcinoma epidermóide 3/25 12,0 

PÊNIS 19/143 13,2 
carcinoma epidermóide 19/19 100,0 

RIM 8/143 5,5 
adenocarcinoma 4/8 50,0 
nefro b lastoma 4/8 50,0 

TESTíCULO 8/143 5,5 
seminoma 4/8 50,0 
carcinoma embrionário 3/8 37,5 
teratoma maligno 1/8 12,5 

BACINETES E CALlCES 4/143 2,7 
carcinoma de ep. de transição 4/4 100,0 

URETER 3/143 2,0 
carcinoma de ep. de transição 3/3 100,0 
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Gráf. 1 Distribuição, quanto à idade, de 73 casos de adenocarcinoma da próstata e de 6567 casos do sexo 
masculino, sem neoplasia (benigna ou maligna). 

Tab. 2 Distribuição, quanto à cor, de 69 casos de 
adenocarcinoma da próstata e de 6318 biopsias e 
peças cirúrgicas do sexo masculino, sem neoplasia 
(benigna ou maligna) do trato geniturinário. A 
análise comparativa é expressa pelo X2. 

Casos com adenocarci~ 

noma da próstata 

. Casos .sem neoplasia do 
trato geniturinário 

B X P 
B+P X A 

X2=5143 
X2 =0:895 

B P A TOTAL 

52 17 O 69 

5311 926 81 6318 

1 CJ1 0,01 <:: p <::0,05 
191 0,10<:: p <::0,50 

B-brancos P-pretos ou pardos A-japoneses 
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Gráf. 2 Distribuição, quanto à idade, de 22 casos de carcinoma de epitélio de transição da bexiga e de 
6567 casos do sexo masculino, sem neoplasia (benigna ou maligna). 

Casos com carcinoma de 
epitélio de transição da 
bexiga 

Casos sem neoplasia do trato 
geniturinário 

Tab. 3 Distribuição, quanto à cor, de 22 casos de 
carcinoma de epitélio de transição da bexiga e de 
6318 casos do sexo masculino, sem neoplasia 
(benigna ou maligna) do trato geniturinário. A 
análise comparativa é expressa pelo X2 . 

p P A TOTAL 

20 22 

5311 926 81 6318 

B X P 
B+P X A 

X2= 1 ,686 
X2= 1 ,828 

g1 
g1 

0,10 .c:::::p ..::=0,50 
0,10 -=p -=0,50 

B-brancos P-pretos e pardos A-japoneses 
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NEOPLASIAS MALIGNAS 

D casos controle 

11 casos com carcinoma do pênis 

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ~90 faixas 
etárias 

Gráf. 3 Distribuição, quanto à idade, de 19 casos de carcinoma epidermóide do pênis e de 6567 casos do 
sexo masculino, sem neoplasia (benigna ou maligna). 

Casos com carcinoma epider
m6ide do pênis 

Casos sem neoplasia do trato 
geniturinário 

Tab. 4 Distribuição, quanto à cor, de 18 casos de 
carcinoma epidermóide do pênis e de 6318 casos 
do sexo masculino, sem neoplasia (benigna ou 
maligna) do trato geniturinário. A análise com
parativa é expressa pelo X2. 

B P A TOTAL 

11 7 o 18 

5311 926 81 6318 

B X P 
B+P X A 

X2=8,174 
X2 = 0,233 

1 gl 
1 91 

p<O,Ol 
O,50c::p<0,95 

B-brancos P-pretos ou pardos A-japoneses 
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determinação dos níveis das 
proteínas séricas no câncer de pr6stata 

Sf:RGIO A. F. DA SILVA - Sf:RGIO FA VIERO - ERNANI SOCAL 
IA YME FINCO - LUIZ ANTÔNIO PILLA 

THIRSO DOS SANTOS MONTEIRO. 

o adenocarcinoma prostático é a neoplasia mais 
comum do trato geniturinário, sendo responsável por 
13 mortes em 100.000 habitantes masculinos, por 
ano, nos EUA. 

A preocupação com o correto estagiamento dessa 
neoplasia tem motivado o estudo de novos métodos, 
além do estudo radiológico convencional, da cinti
lografia óssea e das determinações séricas da fosfatase 
ácida. Desse modo, as determinações na medula óssea 
já estão praticamente incorporadas ao armamentário 
disponível para estudar essa neoplasia. Há alguns 
anos, têm sido publicadas alterações nas proteínas 
séricas, relacionadas com o câncer prostático. 

MATERIAL E M~TODO 

Estudamos 28 pacientes com hipertrofia benigna 
da próstata e 19 pacientes com adenocarcinoma pros
tático. 

Forem obtidos 10 ml de sangue periférico de uma 
veia cubital, com cuidado para evitar hemólise, en
viando-se rapidamente o material ao laboratório. 

Realizou-se a separação eletroforética das frações 
albumina e globulina e a determinação dos níveis de 
seus componentes. 

A idade dos pacientes variou de S8 a 8S anos, 
com média de 70 anos. 

RESULTADOS 

Os níveis de alfa-2 e beta nos 28 pacientes com 
hipertrofia benigna da próstata foram de 0,74 e 0,86 
g%, respectivamente. Em 19 pacientes com carci
noma de próstata, os níveis foram 0,7S e 0,88 para al
fa-2 e beta, respectivamente. Em 10 pacientes sem 
metástases ósseas, os níveis foram 0,70 (alfa-2) e 
0,92(beta). Nos 9 pacientes com metástases, foram de 
0,82 (alfa-2) e 0,84 (beta). 

DISCUSSÁO 

Ablin notou um aumento nos níveis de alfa-2 e 
beta-globulina, em pacientes com adenocarcinoma de 

próstata, principalmente em está.gios mais avançados 
da neoplasia (tabela 2). 

TABELA 1 

NíVEIS DAS GLOBULlNAS NO SANGUE 
VENOSO PERIFÉRICO 

ALFA-2 BETA 
HP (28 pac.) 0.74 0.86 

Ca (19 pac.) 0.75 0:88 

S/met. (10 pac.) 0.70 0.92 

C/met. (9 pac.) 0.82 0.84 

TABELA 2 

NIVEIS DAS GLOBULlNAS NO SANGUE 
VENOSO PERIFÉRICO 

Ablin - J Urol 110:238, 1973 

HP (30 pac.) 
Ca (23 pac.) 
S/met. (5 pac.) 
C/meto (18 pac.) 

ALFA-2 

1.49 
1.84 
1.17 
2.04 

BETA 

1.07 
1.35 
0.95 
1.46 

Nossos resultados não permitem chegar a essa 
mesma conclusão. Os níveis de alfa-2 e beta-glo
bulinas, tanto nos pacientes com hipertrofia pros
tática como naqueles com adenocarcinoma de prós
tata, são praticamente idênticos. De modo semelhan
te, os resultados obtidos nos pacientes com e sem 
metástases não permitem uma conclusão. 

RESUMO 

Os níveis das frações alfa-dois e beta-globulinas 
séricas, separadas eletroforeticamente,foram deter
minados em 28 pacientes com hipertrofia benigna da 
próstata e 19 pacientes com adenocarcinoma pros~ 
tático. Não foram encontradas diferenças signifi
cativas entre esses dois grupos de pacientes, assim 
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como a presença de metástases não alterou os resul
tados obtidos. 

SUMMARY 

The leveIs of seric alpha-two and beta-globulins, 
separated by eletrophoresis, have been determined in 
28 patients with benign hypertrophy of the prostate 
and in 19 patients with prostatic carcinoma. No sig
nificant differences between these two groups were 
íound. Metastases didn't change the results. 
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IIcordee" sem hipospadia 
correção cirúrgica em um só tempo 

P. MARTINELI - A. J. CICONELLI - P. R. A. GOUVEIA - R. YAMASAKI. 
Do Hospital Sao Lucas, IMESP e Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto (SP). 

As anomalias de pênis e uretra são freqüentes e 
têm uma grande importância clínica, não somente 
pela interferência com as funções urinárias, como nas 
obstruções, como também pelas alterações da per· 
sonalidade. 

Estas má-formações, quando não corrigidas, 
podem levar a graves alterações no aparelho urinário e 
induzir no adulto alterações no comportamento e 
sérios desvios sexuais. 

A criança toma conhecimento de suas defor
midades por volta dos 5 anos e estas devem ser cor
rigidas em torno desta idade! 

"Cordee" congênito sem hipospadia é uma con
dição rara, mas altamente incapacitante. O pênis 
apresenta acentuada curvatura ventral e, durante a 
ereção, esta curvatura acentua-se mais, tomando o 
mesmo a forma de quase um círculo. O paciente urina 
normalmente com o meato uretral na parte distaI da 
glande. 

O diagnóstico é feito facilmente pela inspecção e 
palpação (fig. 1, A e figo 2). 

Horton e Devine2 encontraram três tipos de "cor
dee" sem hipospadia. No primeiro tipo, a uretra 
apresenta como um tubo fino de mucosa, logo abaixo 
da pele e o "cordee" se apresenta entre a pele e a 
uretra. No segundo tipo, o corpo esponjoso está 
presente e o "cordee" é hrmado pela aponeurose de 
Buck e o Dartos. Estas duas estruturas se desenvol
veram de forma anormal e se apresentam como faixas 
fibrosas localizadas entre a uretra e o corpo cavernoso 
e também laterais a esta. No terceíro tipo, o "cordee" 
é formado pelo Dartos, que se desenvolveu de forma 
anormal e se localiza lateral à uretra. 

A revisão da literatura mostra que várias técnicas 
já foram apresentadas para a correção desta má-for
mação (Tabela 1). 

Youngú, após divisão da uretra, retirava o "cor
dee" e, no mesmo tempo cirúrgico, realizava a 
uretroplastia, usando um retalho de pele. 

Mackinney4 usou a mesma técnica para a or
tofaloplastia, sendo a uretroplastia realizada em um 
segundo tempo. 

Nesbit S apresentou uma outra alternativa, que 
consistia fundamentalmente em se fazer três ou 
quatro incisões transversais na face ventral da túnica 
albugínea, em forma de losangos. Essas incisões eram 
a:)foximadas no sentido longitudinal, aumentando-se 

assim o comprimento da face ventral do pênis. Na 
face dorsal, eram também feitas incisões losangu
lares, que eram aproximadas transversalmente, en
curtando-se assim a face dorsal do pênis, compensan
do-se desta maneira o "cordee". Lattimer J usou 
semelhante processo, fazendo incisões losangulares na 
linha média, incorporando ambos os corpos caver
nosos. 

Baseados nas observações de Horton e Devine 2 , 

acreditamos que a ortofaloplastia possa ser realizada 
somente com a retirada do "cordee", sem necessidade 
de adentrar a uretra e, portanto, em um só tempo. 

MÉTODO 

Inicialmente, uma sutura de tração é passada na 
glande. Na uretra distaI, introduz-se uma sonda de 
Nelaton de pequeno calibre, para facilitar a dissecção. 
Uma incisão é feita na linha média na face ventral do 
pênis, iniciando-se em um ponto ainda não acometido 
pela curvatura e terminando a 0,5 cm, proximal ao 
sulco balânico. A seguir, uma incisão circular é 
realizada, proximal ao sulco balânico, onde termina a 
incisão longitudinal. A pele da face ventral do pênis é 
cuidadosamente dissecada, expondo a uretra e o 
tecido fibroso que a envolve (fig. I, B). 

Tomando-se cuidado especial para não perfurar 
a uretra, o tecido fibroso que a envolve é ressecado. A 
túnica albugínea do corpo cavernoso também deve ser 
liberada do tecido fibroso, inclusive na linha média 
dorsal da uretra. Toda a uretra distaI é mobilizada até 
a entrada na glande, e assim ela se adapta perfei
tamente ao aumento do comprimento da face ventral 
do pênis (fig. I, C e figo 3). 

Com a. redução da curvatura do pênis e conse
qüente aumento do comprimento de sua face ventral, 
surge um defeito na pele desta região. 

Este defeito é corrigido, pela rotação de retalhos 
de pele obtidos pela divisão longitudinal do prepúcio 
(fig. I, D). O excesso de pele do prepúcio é ressecado. 
A aproximação da pele é obtida com 4 zeros Dexon, 
em pontos separados (fig. I, E e figo 4). Uma péquena 
fita de dreno de Penrose é deixada abaixo da pele e 
exteriorizada pela linha de sutura (fig. 5). 

Para facilitar a dissecção, usamús um garrote na 
base do p~nis, que é liberado de 10 em 10 minutos. 

Ao término da cirurgia, deixamos uma sonda 
Foley de demora. 
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o curativo é compressivo, usando-se "Elasto
plast". O curativo e a sonda vesical são removidos no 
7° dia de pós-operatório. 

RESULTADOS 

Operamos 3 casos usando esta técnica e em 
nenhum deles houve formação de ,fistulas ou estenose 
de uretra. 

O resultado cosmético é excelente e em todos os 
. casos houve redução total da curvatura. 

DISCUSSÃO 

Nos 3 casos por nós operados, o "cordee" se 
localizava entre a uretra e o corpo cavernoso e lateral 
à uretra. 

A uretra distaI se localizava logo abaixo da pele e 
não apresentava evidência de corpo esponjoso. Nestes 
casos, é necessário mobilizar totalmente a uretra, 
devendo-se tomar cuidado especial durante a dis-

CORDEE SEM HIPOSPADIA 

1926 YOUNG; 

1960 MACKINNEY E COL.; 

1966 NESBIT; 

1973 LA TTIMER E COL.; 

Tabela 1 - Técnicas anteriormente apresentadas, para a correção 
do "cordee" sem hlpospadla. 
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secção, porque, devido à anormalidade do corpo es
ponjoso, a uretra se apresenta como um tubo de 
paredes finas e pode ser facilmente lesada. 

O fato de realizarmos a cirurgia em um só tempo, 
sem necessidade de reconstruir a uretra e com ex
celentes resultados cosmétiços, é em nossa opinião a 
técnica de escolha, para a correção do "cordee" sem 
hipospadia. 

RESUMO 

Os AA. consideram a técnica de correção cirúr
gica do "cordee", sem hipospadia, num só tempo, 
como a que melhor resultado apresenta. A operação é 
simples, sendo desnecessário proceder à uretroplastia. 

SUMMARY 

The AA. present a one-stage operation for cor
reetion of eordee without hypospadias. 

The technique is sim pIe to perform and ure
throplasty is not necessary. 

They have operated 3 patients, with good fune
tional and cosmetie results. 

Fig. 2 - Nota-se acentuada curvatura ventral do pênis. 

FIg. 3 - A uretra distai deve ser mobHlzada até sua entrada na 
glande. 
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Fig. 4 - O defeito da pele na face ventral do pênis é corrigido, pela 
rotação de retalho de pele, obtido pela divisão longitudinal do 
prepúcio. 
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tratamento cirúrgico da impotência pós-priapismo 
MILTON BORRELLl - REl'lATO TUNEYASU YAMADA - GERALDO CAMPOS FREIRE -

MIGUEL SROUGI - GILBERTO MENEZES DE COES. 

Do Hospital das Clinicas da FMUSP (Sao Paulo). 

INTRODUÇÃO 

O priapismo tem sido demonstrado como uma 
das causas determinantes da impotência sexual. Uma 
grande porcentagem de pacientes, no pós-priapismo, 
apresentam esta incapacidade de obter e manter uma 
ereção suficiente 2. 3. S. 6. 8. 10. 11. 15. 

Uma das causas aventadas para explicar tal fato 
seria a demora na instalação do tratamento para o 
priapismo, como é comum em nosso mei03• Por outro 
lado, a análise dos resultados demonstra que a preser
vação da potência independe de o paciente ter sido 
tratado apenas com medicamentos ou submetido a 
intervenção cirúrgica. O resultado, igualmente, não 
depende da presença ou não de um fator etiológico 
passível de terapêutica 2. Tal fato decorre do não 
conhecimento exato dos mecanismos fisiopatológicos 
que levam ao seu aparecimento. 

Em estudos anteriores realizados nesta clínica 3 , 

em 21 pacientes atendidos, houve a incidência de 19 
com a referida complicação, o que daria o elevado ín
dice de 90 %. Posteriormente, em novo estudo, com SO 
casos, verificou-se o índice de 60%, computando-se 
apenas os 2S, que retomaram para o seguimento am
bulatorial 2 • 

A incidência tão grande de impotência, que cor
responde aos dados da literatura, tem levado alguns 
autores a apresentarem soluções terapêuticas, que pos
sam recuperar estes pacientes, sob o aspecto da 
atividade sexual. Uma das formas propostas, em que 
melhores resultados têm sido obtidos, é com o uso de 
prósteses. 

CASUÍSTICA 

Foram estudados 7 pacientes com impotência or
gânica, devidamente compro~ada, com períodos de 
evolução pós-priapismo, que variaram de 6 a 168 
meses. As idades dos pacientes estavam compreen
didas entre 30 e S3 anos (Tabela 1). 

Num estudo realizado por ocasião do priapismo, 
verificou-se que em 2 deles havia associação de pa
tologia: anemia falciforme e leucemia mielóide 
(Tabela 11), sendo que em 5 não havia qualquer 
doença detectavel. 

Naquela ocasião, os tratamentos instituídos 
foram: em dois deles, a anastomose esponjo-caver-
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nosa e nos demais a drenagem dos corpos cavernosos 
(Tabela lU). 

Nos 7 pacientes estudados, foram empregadas a 
prótese de Pearman em 4 e a de Small-Carrion em 3 
(Tabela IV). A técnica empregada, bem como o 
manejo na sua utilização, são as originalmente des
critas 12, 14 • Em nossa casuística, algumas modifi
caçOes foram efetuadas, como a utilização de Pear
man intracavemoso (como a de Small-Carrion), sendo 
que em alguns foi aplicado apenas unilateralmente 
(Tabela IV). 

Convém ressaltar que, naqueles casos em que 
havia a anterior drenagem dos corpos cavernosos, 
houve grande dificuldade na feitura do túnel intra
cavernoso, pela presença de intensa fibrose no local 
manipulado. 

RESULTADOS 

Na análise dos resultados, 3 critérios devem ser 
observados: resultado estético, resultado funcional e 
complicações (Tabela V). 
A. Resultados estéticos: Em todos os casos, o im
plante ficou bem situado no corpo peniano, traduzin
do-se por um bom resultado estético. 

B. Resultados funcionais: Um dos pacientes não 
compareceu ao ambulatório para controle, de sorte 
que não temos dados sob o ponto de vista da função 
sexual. Em outro, justamente um daqueles em que a 
colocação da prótese tinha sido trabalhosa (drenagem 
anterior dos corpos cavernosos), houve exteriorização 
da prótese por perfuração da fascia de Buck, tendo 
sido necessária a sua remoção. 

Portanto, dos 6 pacientes com controle tardio, S 
apresentaram resultados bons, funcionalmente 
(83%). 

Convém lembrar que o êxito do implante não 
pode ser medido somente pelos resultados técnicos. A 
q>inião subjetiva do paciente e de sua parceira é o tes
te final. 
C. Complicações: Dos diversos tipos de complicações 
descritos para este tipo de cirurgia: infecção, dor, 
hemorragia, perfuraçãO, necrose asséptica, fricção e 
irritação da glande e necessidade de substituição por 
prótese maior, na nossa casuística, verificamos 
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apenas um caso de perfuração. Convém ressaltar que, 
em todos os casos, verificamos no pós-operatório um 
edema, que geralmente regride em alguns dias. A 
queixa dolorosa foi observada apenas por 2 a 3 dias. 

RESUMO 
Os autores realizaram a revisão da literatura, a 

respeito dos casos de impotência sexual conseqüente 
ao priapismo. 

Estudaram sete pacientes portadores desta com
plicação e que, com o emprego de aparelho protético, 
foram recuperados sob o aspecto da atividade sexual. 
Chamam a atenção para as dificuldades técnicas en
contradas em se aplicar a prótese, conforme o tipo de 

Iniciais Prontuário 

1 . MGS 10947 
2. JIR 11163 
3. AB 10335 
4. JB 9284 
5. JR 5558 
6. ATR 26563 
7. JBM 539001 

cirurgia realizada na fase aguda do priapismo. 
Demonstram, finalmente, que este tratamento 

seria a solução viável para os pacientes com impotên
cia pós-priapismo, no estágio atual do conhecimento 
médico. 

SUMMARY 

The use of penile prosthesis was evaluated in seven 
patients with organic impotence following priapism. 
In every patient there was a satisfactory iunctional 
result, and the patients resumed successfully sexual 
life. Some problems related to the operative technique 
and a brief review of the literature are presented. 

Idade Tempo de impotência (meses) 

33 12 
35 9 
30 6 
53 9 
45 108 
35 42 

43 168 

TABELA I - Relação dos pacientes com impotência pós-priapismo submetidos a tratamento. 

FATORES N° de Casos 

Anemia falciforme 1 
Leucemia mielóide crônica 1 
Sem causa determinada 5 

TOTAL 7 

TABELA II Fatores associados ao priapismo. 

CASO TRA T AMENTO PARA O PRIAPISMO 

1 Drenagem dos corpos cavernosos 
2 Anastomose esponjo-cavernosa 
3 Anastomose esponjo-cavernosa 
4 Drenagem dos corpos cavernosos 
5 Drenagem dos corpos cavernosos 
6 Drenagem dos corpos cavernosos 
7 Drenagem dos corpos cavernosos 

TABELA 111 - Tratamento realizado para o priapis
mo. 

TIPO DE PRÚTESE CASOS 

PEARMAN 4 
SMALL-CARRION 3 

TOTAL 7 

TABELA IV - Tipos de próteses usadas. 

CASOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

TABELA V 
evolução. 
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RESULTADOS TEMPO DE 
EVOLUÇÃO (meses) 

Mau 
Bom 
Bom 6 

Bom 36 

Bom 48 

Bom 2 

Bom 2 

Resultados obtidos e tempo de 
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tratamento cirúrgico da impotência sexual 
orgânica - prótese peniana de small-carrion 

GERALDO EDUARDO DE FARIA - OSWALDO AKAMINE - ARGEMIRO DOLCE. 
Do Instituto de Urologia e Nefrologia de Rio Oaro (SP). 

INTRODUÇÃO 

A impotência é a inabilidade persistente para ob
ter e manter uma erecção suficiente para permitir o or
gasmo e uma ejaculação satisfatória durante o coito 
heterossexual. Ê necessário diferenciar três tipos de 
impotência: eréctil (dificuldade persistente em con
seguir e manter uma erecção); ejaculatória (malogro 
em ejacular); ejaculação prematura. A origem do dis
túrbio pode ser psicológica ou orgânica. 

A impotência tem causas diversas. Entre as mais 
comuns, podem ser citadas as causas inflamatórias, 
traumáticas, neurológicas, endocrinológicas, vas
culares, congênitas, neoplásicas e metabólicas (Tab. 
J). 

O ATO SEXUAL MASCULINO 

A fonte mais importante de impulsos para ini
ciar-se o ato sexual masculino é a glande do pên:'s, 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 classificar como "sensação sexual". A ação de 
massagem sobre a glande no curso do coito estimula 
os órgão 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, sobem 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 
consideravelmente a capacidade de uma pessoa levar 
a cabo o ato sexual. Entretanto, ainda que interve
nham fatores psíquicos, desempenhando papel muito 
importante no ato sexual masculino, podendo in
clusive iniciá-lo, provavelmente o cérebro talvez não 
seja necessário para levá-lo a cabo, pois uma estio 
mulação 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 
integrados na medula, que podem iniciar-se por es-

timulação 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 ereção 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 circule com 
pressão 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 de tomar o pênis duro e alargado. 

DESCRIÇÃO DA PRÓTESE 
E TÉCNICA CIRÚRGICA 

A prótese peniana de Small-Carrion consiste de 
dois botões de silicone flexível, com bases moldadas e 
curvas e pontas macias. Ê apresentada em dois 
diâmetros (0.9 e 1.1 cm) e quatro comprimentos 
(12.0, 13.3, 14.5 e 15.8 cm) (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 terminar o mesmo. 

Ê feita uma incisão vertical mediana no períneo, 
a partir da base do escroto, de 5 cm de comprimento, 
e conduzida em profundidade até o corpo esponjoso, o 
qual é identificado pela sua aparência e pela sonda em 
seu interior. Faz-se um descolamento 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 sobre o corpo cavernoso, de 2.5 cm. Por esta 
incisão, o corpo cavernoso é gradualmente dilatado 
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com velas de. Hegar, inicialmente até a sua extre
midade distal, de modo que o dilatador possa ser per
cebido sob a glande. A dilatação é então levada 
proximamente à tuberosidade isquiática. A dilatação 
é iniciada com um dilatador de Hegar nO 4 ou 5 e o 
cerpo 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 distal 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 
como sua localização dá-lhe 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 contra-lateral. Procede-se ao fecha
mento por planos. Não é feito qualquer tipo de 
drenagem. 

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 desta sobre o topÓ da prótese (fig. 2). 

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 sungas. A cicatrização completa leva 
comumente cerca de duas semanas e o paciente estará 
apto para relações após três semanas da cirurgia. 

DISCUSSÃO 

De particular importância para o urologista são 
aqueles pacientes com imporência eréctil decorrente 
de: fratura da pelve, ruptura da uretra, prostatec
tomia perineal, prostatectomia radical, cistectomia 
radical, cistectomia simples, ressecção abdômino

. perineal do reto, simpatectomia, dissecção da aorta 
distal e das artérias iliacas comuns, priapismo, 
"diabetes mellitus" e paraplegia traumática. Nestas 
condições, o controle neurovascular da erecção é 
danificado e deve-se dar séria consideração à implan
tação de uma prótese peniana. Acreditamos que a 
prótese peniana de Small-Carrion, aqui descrita, é 
superior aos implantes acrílicos e de silicone, ante
riormente 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. 
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LUMENTÃRIOS 
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 que motivam a busca de uma 
prótese são a auto-satisfação e a esperança de nova
mente serem capazes de gratificar sua parceira se
xual. Portanto, o êxito do implante não pode ser 
medido somente pelos resultados 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 fatores orgânicos, a in
tromissão sexual é impossivel 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 três motivos: 

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

- Permitir uma ejaculação intravaginal com in
tuito reprodutivo; 

- Proporcionar satisfação para a parceira 
sexual. 

A avaliação psiquiátrica de rotina dos candidatos 
à prótese 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 nl10 
permitetn um bom resultado funcional. 

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

RESUMO 
Os autores apresentam quatro casos de impotên

cia sexual orgânica submetidos à cirurgia, com im
plantação da prótese peniana de Small-Carrion. A 
técnica cirúgica é descrita e os resultados silo ava
liados. A fisiologia da erecção, a etiologia da impo
tência e a indicaçl10 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 
physiology of erection, etiology of impotence and sur
gical indication are approached. 
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Tabela 1 - Causas mais comuns de impotência orgânica. 

Inflamatórias 
Prostatites 
Vesiculites 
Veromontanites 
Uretrites posterioces 
Uretrotrigonites 
Estreitamento uretral 
Doença uretral 
Doença de Peyronie 
Neurite periférica 
Arterite íleofemural 

Endocrinológicas 
"Diabetes mellitus" 
Hipogonadismo 
Hipotiroidismo 
Doença de Addison 
Síndrome de Cushlng 
Síndrome de Frõlich 
Tumor adrenocortical 
Acromegalia 

Metabólicas 
Insuficiência renal 
Cirrose hepática 

Vasculares 
Síndrome de Lenche 
Obstrução das artérias 
Ilíacas 
Priapismo 
Senilidade 

Medicamentosas 
Estrógenos 
Morfina 
Barbitúricos 
Fl a rassimpaticolíticos 
Tranqüilizantes 
Inibidores da MAO 
Anti-histamínicos 
Brometos 
(Álcool) 
(Fumo) 

Neoplásicas 
Tumor pituitário 
Tumor hipotalâmico 

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

Neu ro lóg icas 
Espinha bífida 
Esclerose múltipla 
"Tabes dorsalis" 
Compressão medular (disco, tumor) 
Esclerpse amiotrófica lateral 
Doença de Alzheimer 
Doença de Shy-Drager 
Epilepsia temporal 
Siringomielia 
S ífi I is neu rovascu la r 
Anemia perniciosa 

Congênitas 
"Microphallus" 
Hipospádias 
Epispádias 
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Fig. 1 

Fig. 2 
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Fig. 3 

N. da R. - Acompanha o artigo uma bibliografia. constando de 7 
citaçoes. nao publicada por nao se enquadrar nas normas do JBU. 
Os eventuais interessados deverao dirigir-se aos Autores. 

Marcos




fratura do pênis 
HENRIQUE GUACHALLA 

Da Casa de Saúde Santa Luzia (RJ). 

INTRODUÇÃO 

A função do pênis, seja como ógão genital ou 
como parte integrante do sistema urinário, é de im
portância básica para a vida do homem e, muitas 
vezes, para a continuidade da vida conjugaIs. 

ETIOGENIA 

Em psicopatas, é comum observarmos trauma
.tismos, que variam desde introduções de corpos es
tranhos na uretra (arames, fios elétricos, galhos ve
getais) ou de objetos constrictores do pênis (anéis, 
molas espirais, fragmentos de tubos, etc.) até as 
automutilações. 

PATOGENIA 

As lesões traumáticas em indivíduos normais são 
raras, principalmente as do tipo "fratura do pênis". 
Em estado fláCido, este somente é lesado quando há 
traumatismos externos (agressões, acidentes auto
mobilísticos, projetis de armas de fogo, etc.). 

Quando em ereção, passa a constituir um corpo 
rígido, sujeito a angulações, com rotura da fáscia de 
Buck, acompanhada ou não de fratura dos corpos 
cavernosos. 

Os traumatismos do pênis podem ser abertos ou 
fechados, conforme haja ou não solução de conti
nuidade do tegumento. Nos traumatismos abertos, o 
agente contundente atua diretamente sobre a região 
do corpo cavernoso ou fáscia de Buck (lesões por 
projetis de arma de fogo, armas brancas, objetos con
tundentes) . 

Nos traumatismos fechados, quase sempre há o 
impacto do órgão erecto sobre uma superfície dura 
(sínfise pública). 

CASUÍSTICA 

Dentre os autores nacionais, Afiz Sadi 4 des
creveu 4 casos, sendo 3 com rotura da fáscia de Buck e 
um atingindo os corpos cavernosos com lesão das ar
térias cavernosas. Todos ocorridos durante cópulas 
violentas com pressão do órgão eréctil sobre o pube. 

Dianary Pereira Moraes ~ de Uberlândia, men
ciona um caso de fratura dos corpos cavernosos. 
Coutinho 2 e cols. descrevem três casos e Tamoyo 

Vitali 6 informa um caso de fratura dos corpos caver
nosos por compressão do pênis em gaveta de armário. 

QUADRO CLÍNICO 

No quadro clínico da fratura do pênis destacam
se: som de estalido como "se houvera quebrado um 
galho seco", dor intensa no local do traumatismo -
aumento imediato do volume do pênis e da bolsa es
crota! - dificuldade para urinar, podendo chegar à 
retenção aguda. 

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico positivo da fratura do pênis baseia-
se: 

a) na estória do paciente; 
b) no quadro clínico; 
c) nos exames físicos. 

Ã inspeção, o pênis apresenta-se aumentado de 
volume, coloração vermelho-escura, angulado ao nível 
dos terços médio ou proximal. 

Apalpação - dolorosa, sensação de flutuação, 
desvio do grande eixo. 

TRATAMENTO 

O tratamento conservador está indicado nos 
pequenos traumas, quando a deformidade é discreta e 
há derrame de pequena monta. Procede-se; então, ao 
cate.terismo uretral, elevação do pênis, aplicação de 
gelo na fase inicial, ou de calor na fase posterior. Os 
antibióticos, quimioterápicos e antiinflamatórios têm 
também aceitação. 

A complicação mais freqüente do tratamento 
clínico é a instalação da fibrose, determinando dis
paurenia e deformidade do pênis. Na rotura isolada 
do corpo cavernoso, deve-se deter o sangramento, 
promover a drenagem do hematoma e suturar o corpo 
cavernoso lesado. Na fratura do pênis com necrose, 
resta-nos a amputação a bom nível. 

DESCRIÇÃO DO CASO 

. A. N. S., branco, brasileiro, 34 anos, natural 
R. J.;. vendedor autônomo. Res.: RJ. Reg. 2037. 
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o paciente deu entrada na Casa de Saúde, às 
23,30 hs do dia 05-11-76, relatando que, 26 horas an
tes, durante cópula conjugal, sofrera queda sobre a 
mulher, percebendo um estalido semelhante ao da 
quebra de galho seco. Seguiram-se dor violenta no 
pênis, interrupção da ereção e inchação. Procurou 
medicar-se com banhos de água quente e uso de 
pomadas. A regiãO tornou-se, progressivamente, 
avermelhada, avermelhado-escura, aumentada de 
volume e com impossibilidade de urinar. Procurou 
um hospital de pronto-socorro, sendo, entllo, en
caminhado aos nossos Serviços. 

Exames: Paciente brevilineo, higido, lúcido, res
pondendo com clareza às perguntas formuladas, 
apesar do grande sofrimento que estampava. 

P. mx: 125, mn: 70. Pulso: 104. Temp. axilar: 
37°6 c. 

Inspeção do abdômen e da genitália: revelavam 
abaulamento no hipogástrio (globo vesical), pênis an
guiado para a esquerda, edemaciado (+ + +), co
loração azul escura, sufusão hemorrágica, estenden
do-se pela bolsa escrotal e períneo. Foi submetido de 
urgência à cistostomia (1.200 mI) e à exploração 
cirúrgica da lesão, observando-se rotura completa do 
corpo cavernoso direito, rotura da uretra e corpo es
ponjoso e hemi -secção do corpo cavernoso esquer
do. Foi tentada a reconstruçllo dos órgãos eréteis do 
pênis por hemostasia, sutura e drenagem, comple
mentados pela uretroplastia. Vinte e quatro horas 
após a intervenção cirúrgica, iniciou-se a necrotização 

dos tecidos, com esfacelo da glande. Procedeu-se, en
tâo à amputação do pênis, no melhor nível de se
gurança. 

O pós-operatório evoluiu favoravelmente e o 
paciente recebeu alta 26 dias depois. Sob controle 
ambulatorial, acha-se psicologicamente bem, infor
mando-nos praticar a cópula com o coto, fato confir
mado pela esposa. 

O exame histopatológico da peça (Dr. Luiz Gon
zaga Manhães) revelou "tecido necrosado envolvido e 
dissociado por infiltraçllo inflamatória . polimorfo
nuclear neutrófila. Corpos cavernosos exibindo trom
bose organizada. 
Conclus{lo: Gangrena do pênis, trombose dos corpos 
cavernosos." 

RESUMO 

O Autor apresenta um caso de traumatismo do 
pênis com fratura dos corpos cavernosos dur:\nte a 
cópula conjugal. 

Após tentativa infrutífera de conservação do ór
gão, foi feita a amputação parcial do pênis. 

SUMMARY 

The Author descrihes traumatic lesion of the 
penis with corpora cavemosum fracture during sexual 
activity. 

Partial amputation of the penis was performed 
after an unsuccessful therapy. 

FIg. 1 - Aspecto do pênis, à Intemaçio do paciente. 
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Fig. 2

Fïgs. 2 e 3 -  Aspectos do pênis, par ocasião  da alta do patiente.



FRATURA DO PÊNIS 

Figs. 4, 5 e 6 - Microfotografias da peça em progressivos aumentos, observando· se tecido necrosado, envolvido por infiltrado 
polimorfonuclear. Corpos cavernosos exibindo trombose. 
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fratura do pênis durante intercurso sexual. 
ruptura de corpos cavernosos e uretra 

GERALDO EDUARDO DE FARIA - OSWALDO AKAMINE - ARGEMIRO DOLCE. 

Do Instituto de Urologia e Nefrologia de Rio Claro (SP). 

INTRODUÇÃO 

Fratura do pênis, corretamente definida como 
ruptura dos corpos cavernosos, é entidade rara e 
ocorre somente quando o pênis está em erecção. 

A etiologia mais freqüente é um golpe brusco ou 
oencurvamento do pênis erecto. O acidente durante o 
coito é menos freqüente. Creecy, revendo 19 casos, 
encontrou 4 ocorrências durante o coito, 6 rupturas 
por curvamento do pênis, na tentativa de reduzir a 
erecção, e 9 por traumas externos. Somente cerca de 
um terço dos 58 casos relatados, até 1971, ocorreram 
durante o coito . A lesão uretral associada ocorre em 
cerca de 40% dos casos. Na série de Mende , 8 dos 15 
casos foram complicados por lesão uretral; na série de 
Bramann, 10 dos 18 casos estavam associados a rup
turas da uretra. 

Geralmente, o paciente relata ter ouvido um es
talido, seguido de interrupção brusca da erecção, dis
ereta dor local e inchação do órgão. A patologia 
característica da lesão é uma ruptura da túnica al
bugínea do corpo cavernoso, com hemorragia, for
mação de hematoma e distorção do órgão. O pênis se 
torna marcadamente intumescido, arroxeado e dobra 
para o lado da lesão. Se a uretra é também rompida, a 
lesão torna-se mais séria, podendo haver extrava
samento de sangue e/ou urina ao longo dos planos 
para o escroto e perineo. Em raras instâncias, ambos 
os corpos cavernosos podem ser rompidos. 

TRATAMENTO 

O tratamento conservador pode ser instituído em 
grande parte dos casos, consistindo na imobilização 
do pênis com bandagens, cateterismo vesical e 
aplicação de bolsas de gelo. Nos casos com lesão 
uretral, em que a sondagem é impossível, a cisto
tomia com cateterismo retrógrado ou a cistotomia 
devem ser realizadas. 

Em muitos casos, o hematoma tem que ser es
vaziado posteriormente; em outros, é absorvido total
mente. O tratamento cirúrgico consiste no esvazia
mento do hematoma e sutura dos corpos cavernosos e 
túnica albugínea. 

O prognóstico geralmente é bom. A complicação 
mais freqüente é a fibrose local, resultando em in
capacidade parcial ou total de erecção. 

APRESENTAÇÃO DO CASO 

L.R., 53 anos, branco, casado, natural de Ajapi
SP, residente em Rio Claro-SP, deu entrada no hos
pital em 12/8175, às 10,30 horas. 

Relatou o paciente que há cerca de uma hora, 
durante coito extraconjugal, "quebrara" o pênis. En
contrava-se em decúbito dorsal e a companheira em 
posição semi-sentada. Ao tentar introduzir o pênis 
erecto no canal vaginal, a companheira, em um 
movimento brusco, forçou-o contra a região perineal, 
angulando-o dorsalmente. Afirmou que sentiu um 
"estralo", sem entretanto apresentar dor. Imedia
tamente, notou um intumescimento do pênis, que 
progrediu rapidamente, com aparecimento de co
loração azulada. Interrompeu o coito. 

Ao exame físico, apresentava pênis volumoso, de 
cor arroxeada, com hematoma infiltrando todo o cor
po peniano, desde sua base, junto ao púbis, até o sul
co bálano-prepucial. A glande apresentava-se com as
pecto normal. A extremidade peniana achava-se for
temente angulada dorsalmente (fig. 1). Apresentava 
discreto sangramento pelo meato uretral, não con
seguindo o paciente efetuar a micção espontânea. 
Tentado o cateterismo vesical, as sondas não ultra
passavam a área de angulação do pênis, tendo esta 
manobra intensificado a uretrorragia. Em tais cir
cunstâncias, optamos pelo tratamento conservador, 
levando o paciente ao centro cirúrgico, com realização 
de cistostomia simples, sem qualquer manipulação da 
uretra ou do pênis. 

EVOLUÇÃO 

O paciente foi mantido com analgésicos, antiin
flamatórios e sedativos. Evoluiu com regressão 
gradativa do hematoma e retificação da angulação 
dorsal. No vigésimo dia após o traumatismo, o pênis 
apresentava aspecto praticamente normal (fig. 2). 
Nesta ocasião, foi realizado o cateterismo vesical com 
Folley nO 16, encontrando-se discreta dificuldade à 
passagem da sonda pela uretra anterior. A seguir, foi 
retirada a sonda de cistostomia. 

Após completa cicatrização da ferida supra
púbica, a sonda uretral foi retirada, tendo o paciente 
apresentado micções normais, com jato fino. 
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No 40° dia após o traumatismo, o paciente foi 
submetido a uretrocistografia, que mostro~ área de 
estenose anular no terço proximal da uretra peniana 
(fig. 3). Foi submetido a dilatações com Beniqué até 
nO 58, em várias sessões. 

No 60° dia de evolução, a palpação do pênis 
revelava pequeno nódulo de fibrose na face lateral 
direita. O paciente restabelecera as relações sexuais, 
que se processaram sem dor, com erecção perfeita, 
sem angulações penianas e ejaculação normal. As 
micções atingiram a normalidade, com jato urinário 
grosso e com boa pressão. 

Nessa oportunidade, realizamos a cavernografia 
bilateral, que mostrou perfeita permeabilidade dos 
corp9s cavernosos, com pequena falha na transição do 
terço distal e médio do corpo cavernoso direito (fig. 
4). Atualmente, o paciente apresenta-se bem, com 
hábito sexual normal, erecções perfeitas e indolores. 

COMENTÁRIOS 

A escolha do tratamento conservador em nosso 
paciente prendeu-se fundamentalmente ao acentuado 
grau de infiltração do hematoma nos planos fasciais. 

A terapêutica instituída possibilitou total regres
são do hematoma. A derivação urinária por cistos
tomia é conduta padronizada em nosso serviço, nos 
casos de lesão uretral na fase aguda, e tem demons
trado ser excelente opção. 

FIg. 1 
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Creecy, que advoga o tratamento conservador, 
admite que possam ocorrer deformidades residuais, 
em certos casos . Em nosso caso, apesar da extensão 
da lesão, o resultado foi totalmente positivo, com o 
paciente apresentando erecção perfeita e indolor, ten
do necessitado apenas de dilatações uretrais para 
correção da estenose residual. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de fratura de 
pênis, com ruptura uretral, em um paciente de 53 
anos. A etiologia mais comum desta entidade é um 
golpe direto sobre o pênis erecto. Outras causas são: 
forçar o pênis com a mão para reduzir uma erecção e 
a colisão do pênis erecto contra objetos duros. O 
tratamento pode ser conservador ou cirúrgico. O 
prognóstico depende da natureza e intensidade da 
lesão. 

SUMMARY 

The authors report a case of rupture of the penis, 
with primary urethral rupture, in a man aged 53 
years. The injury can occur during coitus; after a 
strong head-on collision with a hard object, or after an 
abrupt forcible bending of the body of the penis to 
break an erection. The diagnostic signs and symptoms 
following the injury are described. The prognosis is 
dependent upon the nature and severity of the injury. 

FIg. 2 
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FIg. 3 

G. E. FARIA "ET AL." 

Fig.4 

N. da R. - Acompanha o artigo uma bibliografia, constando de 11 
citaçoes, nao publicada por nao se enquadrar nas normas do JBU. 
eis eventuais interessados deverao dirigir-se aos Autores. 
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fotocintigrafia testic~lar perfusional 
JOÃO PAULO SILVEIRA FAGUNDES - WALTER JOSÉ KOFF - CARLOS NEY DIAS LEITE - MILTON ZELMANOVITZ. 

Do Hospital de Clínicas de Porto Alegre da UFRGS·RS. 

A epididimite aguda e torção de cordão esper
mático são as duas principais causas de aumento es
pontâneo e doloroso do volume da bolsa escrota!. 

A fotocintigrafia testicular perfusional com per
tecnetato 99 mTc tem mostrado o seu valor no diag
nóstico diferencial destas duas afecçOes, baseando-se 
no estudo fotocintigráfico da perfusão sangüínea dos 
testículos. 

A seguir, apresentamos a nossa experiência no 
uso clinico desse procedimento, compreendendo 
afecçOes intra-escrotais diversas, epididimite aguda e 
torção de cordão espermático. 

MATERIAL E MÉTODO 

Doze pacientes, com idade variando de 13 a 72 
anos, foram submetidos à fotocintigrafia testicular 
perfusional, conforme a tabela 1. 

O radiofármaco utilizado foi o pertecnetato 99 
mTc, administrado por via intravenosa, em doses 
ajustadas ao peso de cada paciente e que oscilaram 
entre 3 e 10 mCi. A bolsa escrotal foi colocada sobre 
um suporte para manter os testículos eqüidistantes do 
detector, e o pênis posicionado cranialmente. O 
equipamento usado foi o sistema de câmara gama 
(com detector fixo). Obtiveram-se fotos do tipo po
laróide com dois colimadores: o de septos paralelos e o 
tipo "pinhole". 

O tempo médio do procedimento foi de, apro
ximadamente: 30 minutos. 

RESULTADOS 
Três pacientes com torção apresentaram na 

fotocintigrafia áreas hipo-radioativas nas regiões 
correspondentes (Figs. 1 e 2). Destes, dois tiveram 
confirmação cirúrgica (casos 4 e 12). O terceiro caso 
(caso 1) apresentava evolução de quase 3 semanas e 
optamos por uma conduta conservadora. A gônada 
contralateral encontrava-se em posição anômala e a 
evolução demonstrou que o testículo comprometido 
apresentou retração fibrótica importante. 

Os 2 pacientes com epididimite, ao contrário
daqueles com torção apresentaram áreas hiper
radioativas na região correspondente (fig. 3). 

O paciente com hidrocele mostrou uma área 
hipo-radioativa (fig. 4). Um paciente com varicocele 
apresentou área discretamente hiper-radioativa quan
do comparada com o lado contra-lateral, enquanto 
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que o outro paciente não apresentou alteração. Todos 
tiveram confirmação cirúrgica. 

O paciente do caso 7 apresentava aumento in
dolor do volume da bolsa escrotal com evoluçãO de lS 
anos. No estudo fotocintigráfico constatou-se área 
acentuadamente hipo-radioativa de fofIná arredon
dada. Ã exploração cirúrgica evidenciou-se um abs
cesso inflamatório no-epididimo e a biópsia testicular 
demonstrou processo inflamatório crônico (fig. S). 

O caso 9 era de um paciente com seminoma, que 
se havia submetido à orquidopexia no mesmo lado, 
com 12 anos de idade. A fotocintigrafia demonstrou 
área discretamente hiper-radioativa na região corres
pondente ao tumor. 

O caso 11 é de um paciente hanseniano, que 
apresentava aumento indolor da bolsa escrotal di
reita, com evolução de 2 anos. A fotocintigrafia tes
ticular demonstrou acentuado déficit perfusional na 
região correspondente. O exame anatomopatológico 
revelou necrose isquêmica do testículo direito, com 
fibrose de albugínea. 

A Tabela 11 apresenta um resumo dos resultados 
nos casos estudados. 

DISCUSSÃO 

O diagnóstico diferencial das patologias testi
culares agudas é extremamente importante, prin
cipalmente entre torção e epididimite agtfda. Isto por
que uma investigação conduzida corretamente pode 
evitar uma cirurgia desnecessária, ou, ao contrário, 
salvar um testículo, que fatalmente estaria conde
nado. Até bem pouco tempo, era de consenso geral 
que todo paciente com suspeita de torção deveria sub
meter-se, imediatamente, à exploração cirúrgica 1.3 • 

Este comportamento tinha a sua origem nas dificul
dades clínicas que se apresentavam ao fazer-se o diag
nóstico pré-operatório com pequena margem de erro. 

A introdução da fotocintigrafia testicular per
fusional, no armamentário de investigação do uro
logista, tem permitido um diagnóstico diferencial en
tre epididimite e torção com segurança até de 94% 6. 

O método tem mostrado ser de fácil execução, rápido, 
seguro e indolor, traduzindo-se por uma área hipo
tadioativa nos casos de torção e por uma área hiper
radioativa nos casos de epididimite aguda, esta, 
decorrente da maior perfusão determinada pelo 
processo inflamatório. 



J.P.S. FAGUNDES "ET AL." 

TABELA I 
CARACTERíSTICAS DOS PACIENTES 

TEMPO 
CASO, 

]LADO 
IDADEI DA DA PATOLOGIA 

LESÃO EVOLUÇÃO 

1 13 E 16 dias Torção 
2 72 E anos Hidrocele 
3 66 D 4dias Epididimite 

aguda 

4 15 E 7dias Torção 
5 21 E meses Varicocele 

6 15 D 1 mês Epididimite 
aguda 

7 57 D anos Abscesso 
epididimário 

8 23 E indeter Varicocele 
minado 

9 37 E 18 meses Seminoma 
10 27 D indeter -torção (?) + 

minado 
• 

11 35 D 2anos Processo 
inflamatório 
crônico 
c/necrose 
central 

12 21 D 1 dia Torção 

* O paciente abandonou a investigação 

Recentemente, o ultra-som, utilizando o efeito 
Doppler, tem sido usado nos casos de suspeita de 
torção, com bons resultados e em tempo bem me
nor 4.5. Entretanto, temos o parecer de Riley e cola
boradores, de que o método não oferece a mesma 
segurança da fotocintigrafia, por carecer de registro 
gráfico e, mesmo na existência deste, não ter a mesma 
capacidade de resolução 6. 

A fotocintigrafia não é um método satisfatório 
para ser realizado em recém-nascidos ou em testículos 
pequenos (com diâmetro menor que 1 cm), ao con
trário do ultra-som . Entretanto, em recém-nas
cidos, o aumento espontâneo e doloroso do volume da 
bolsa escrotal tem pouca significação clinica, já que a 
exploração cirúrgica é imprescindível 3. 

Tabela 11 

ACHADOS FOTOCINTIGRÁFICOS 
EM PATOLOGIAS TESTICULARES 

ACHADOS FOTO
CINTIGRÁFICOS 

Área hiper-radioativa 

PATOLOGIAS 

Epididimite aguda 

Varicocele 

Seminoma 

Área hipo-radioativa Torção de cordão 

2 

espermático 3 

Sem alteração 

TOTAL DE CASOS 

Hidrocele 

Abscesso de epi
dídimo 

Processo in-
f I a matório crônico 
com necrose 
central 

Ignorado 

Varicocele 

12 

perfusional com pertenectato 99 mTc. A principal 
finalidade foi tentar distinguir entre torção do cordão 
espermático e epididimite aguda, e assim evitar uma 
desnecessária exploração escrotal. 

Em 3 pacientes com torção, o exame permitiu um 
diagnóstico correto, revelando uma área hipo-ra
dioativa na zona correspondente ao testículo lesado, 
ao contrário de 2 pacientes com epididimite, nos quais 
havia uma área hiper-radioativa no mesmo local. 

Foram também estudadas outras afecçOes intra
escrotais, incluindo varicocele, hidrocele e tumor tes
ticular. 

SUMMARY 
Twelve patients with intrascrotallesions pertec

netate were investigated with testicular scanning with 
pertecnetate 99 mTc. The aim of the study was to dif
ferentiate between torsion of the spermatic cord and 
acute epididymitis in order to avoid unnecessary sur
gical scrotal exploration. 

AlI three patients with torsion had a correct diag
nosis made and the scanning showed perfusion deficit 
of the affected testicle. Both two patients with epididY
mitis had increased perfusion over the area of the 

RESUMO testicle. 
Foram estudados doze pacientes com afecçOes _._" Many others intrascrotal lesions, as varicocele, 

intra-escrotais através da fotocintigrafia testicular hydrocele and tumors, were studied by this technique. 
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Fig. 2 _ Observa-se, na fotocintigrafla deste paciente com torção 
de cordão à E, área hipo-radioativa na região correspondente ao 
testículo E. 

Fig. 3 _ Constata-se, nesta fotocintigrafla de um paciente com 
epidldlmite aguda à D, maior concentraçi!,o do radlofármaco na 
hemibolsa escrotal D. 
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Fig. 4 _ Constata-se, na fotoclntigrafla de um paciente com hi
drocele, predominante à E, área hipo-radlotlva ocupando a maior 
parte da bolsa escrotal. Além disso, observa-se que o testículo está 
de$lncado da posição habituaI. 

Fig. 5 _ Fotoclntlgrafla de um paciente portador de abscesso In
flamatório do epldídlmo D, de longa duração, observando-se área 
hipo-radioativa na hemibolsa escrota! D. 
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FOTOCINTIGRAFIA 

Flg. 1 ~ Observa-se. na fotoclntlgrafia de um paciente com torção 
de cordão à D. área hJpo-radiodva na região correspondente ao 
testículo D. 
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transposição peno-escrota I 
OTÃ VIO CORR~A BONFIM - ANTONIO DE PÃDUA SILVA SOUSA 

JOSÉ SALVIANO COELHO - FRANCISCO REGlNALDO VIEIRA PAIV A. 
Da Santa Casa da Misericórdia - Rio (RJ). 

Desde a primeira publicação por Appleby, em 
1923, poucos casos desta malformação têm sido des
critos na literatura mundial, totalizando, até 1973, 23 
casos, descritos por Miller, de transposição peno-es
crotal completa. 

Na literatura brasileira, Prado e cols. descre
veram, em 1977, mais dois casos. 

As primeiras publicações já mostravam asso
ciação desta malformação com anormalidades gas
trintestinais, principalmente ânus imperfurado, e 
Miller descreveu, em 1972, um caso semelhante à sín
drome de regressão caudal descrita por Duhamel. 

A transposição peno-escrotal pode ser completa 
ou incompleta, podendo estar associada com hipos
pádia e "chordee". 

Entre a 9a a lOa semanas de gestação, as pregas 
uretrais fecham-se sobre o seio urogenital, com a for
mação da uretra tubular. Nesta' etapa, as pregas 
lábio-escrotais crescem normalmente, dando implan
taçãO alta do escroto e, às vezes, transposição com-
pleta. . 

O tratamento é cirúrgico, consistindo na bis
secção do escroto, suturando-se os dois bordos abaixo 
de pênis, o qual é passado através de um túnel sub
cutâneo na face anterior do escroto, mobilizando-se a 
bolsa escrotal, posteriormente, por plástica bilateral 
V-V. 

Quando houver hipospádia com "chordee", faz
se a correÇao da corda, repousando o meato no local 
apropriado e secundariamente efetua-se a uretroplas
tia. 

RELATO DOS CASOS 

Caso 1 - I.G.S., 29 anos, solteiro, naturat do 
Estado do Rio, RG-21. 771, internado neste serviço 
em 06/8/74, com queixas de jato urinário para baixo. 
Ao exame físico, constatou-se presença de hipospádia 
perineal, com inversão peno-escrotal completa. 
Efetuados exames radiológicos, endocópicos e la
boratorias nada sendo constatado de anormal no 
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aparelho urinário. Em 27 de agosto de 1974, foi sub
metido a correção cirúrgica da transposiçãO peno-es
crotal, ficando a correção cirúrgica da hipospádia 
perineal para um segundo tempo. Em 09/9175, foi 
submetido a correção cirúrgica da hipospádia pe
rineal pela técnica de Denis-Browne. O paciente 
evoluiu bem no pós-operatório, permanecendo em 
condições satisfatórias até o momento. 

Caso 2 - L.O.L.S., 13 anos, natural do Rio de 
Janeiro. Internado neste serviço em 04 de outubro de 
1976. RG-23.478. Ao exame físico, foi constatada in
versão peno-escrotal completa com hipospádia pe
rineal. U rografia venosa normal; mamografia revelou 
ginecomastia; pesquisa da cromatina de Barr -
negativa; cariotimpo 46 XY; cisturetrografia mic
cional sem anormalidade; uretrocistografia retró
grada revelando uretra de bom calibre. Testosterona, 
dihidro-testosterona, hormônio foIículo-estimulante e 
harmônio luteinizante evidenciaram dosagens dentro 
dos padrões da normalidade. 

Os exames pré-operatório especializados eviden
ciaram ser o paciente do sexo masculino. Em 
15/5177, foi submetido a correção cirúrgica da inver
são peno-escrotal, ficando a correção cirúrgica da 
hipospádia perineal para um tempo posterior. 

SUMÂRIO 
Os autores acrescentam à literatura nacional dois 

casos de transposição peno-escrotal completa e fazem 
a descrição da correção cirúrgica empregada, com seu 
resultado corretivo e funcional. 

SUMMARY 

The AA. report on two cases of peno-scrotal total 
transposition and describe the surgical technique em
ployed with its functional and plastic results. 

N. da R. - Acompanha o artigo uma bibliografia, contando de 8 
citaçoes, nao publicada por nao se enquadrar nas normas do IBU. 

Os eventuais interessados deverao dirigir·se aos Autores. 
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