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AOS COLABORADORES 

o "Jornal Brasileiro de Urologia" propõe-se a publicar artigos originais, notas 
prévias, atualizações e outras notas que representem significativa contribuição ao 
avanço do conhecimento em todos os campos da Urologia e todas as especialidades 
relacionadas, de autoria de especialistas ou outras profissões técnicas. 

Todo e qualquer material deverá ser enviado à Sociedade Brasileira de Urologia, 
Rua Visconde de Silva, 52, salas l103-t104, CEP 22.281, Rio de Janeiro (RI), re
cebendo o autor um comprovante da entrega do artigo, que será submetido à 
apreciação do Conselho Editorial, o qual julgará da oportunidade de sua publicação e 
poderá propor modificações necessárias ao seu enquadramento nas normas da revis
ta. 

Os artigos deverão ser datilografados em espaço duplo, com ampla margem e 
apresentação facilmente compreensível e metódi<:a. As ilustrações deverão ter no ver
so, escrito a lápis, o nome do autor e o título do trabalho e virem acompanhadas das 
respectivas legendas. As cópias fotogrâficas devem ser tiradas em papel brilhante e os 
desenhos devem ser feitos a tinta preta (nanquim) sobre papel branco. 

É obrigatório o envio dum resumo do artigo, vertido para o inglês. 
As referencias deverão obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, Normalização da documentação no Brasil, 2. Ed., Rio de Janeiro, Inst. de 
Bibliografia e Documentação, 1964. 

O "Jornal Brasileiro de Urologia" é editado trimestralmente, com 4 números que 
compõem um volume. 

O preço da assinatura anual é de Cr$ 300,00. 
Mudança de endereços deve ser comunicada com a possível brevidade. 

Para as citações de artigos de periódicos, a referência deve ser assim estabelecida: autor do artigo, 
sobrenome em letras maiúsculas, seguido do(s) prenome(s) ~parado(s) do sobrenome por virgula, ponto; 
titulo do periódico em grifo ou negrita, virgula; local de publicação, virgula, número do volume em des· 
taque; número do fascículo, entre parênteses; pâginas, inicial e final do artigo, precedidas por dois pontos, 
virgula: data do volume ou fascículo, ponto. Ex.: KIM, H.C. & D'IORIO, A. Possible enzymes of mo
noamine oxidase in rate tissues. Canad. J. of. Biochem, Ottawa, 46(4):295-297, abril 1968. 

Para as citações de livros, a referência deve ser assim estabelecida: autor, sobrenome em letras maiús· 
cuias, seguido do(s) preriome(s) separado(s) do sobrenome por virgula, ponto; título da publicação, em 
grifo ou negrita, ponto; número de edição, ponto; local de publicação, v!fgula; editor, virgula; ano de 
publicação, ponto, número de páginas ou de volumes (havendo mais de um). Ex.: RACE, R.R. & SAN-
GER, R. Blood groups in mano 4ed. Philadelphia, F. A. DavisCo., 1962.231p. ' 

Para as citações de trabalhos publicados em livros, a referencia deve ser assim estabelecida: autor da 
colaboração, sobrenome em letras maiúsculas, seguido do(s) prenome(s) separado(s) do sobrenome por 
virgula, ponto; título da colaboração, ponto; editor-autor (diretor, organizador, compilador, etc.), pre
cedido de In, titulo da publicação, em grifo ou negrita, ponto; número de edição, ponto; local 'de publi
cação, vírgula; editor, vírgula; data, vírgula; pâginas, inicial e final, ou pâgina determinada dacolabo
ração. Ex.: BLATNER, RJ. Measles. In: NELSON, E.W. Textbook of pediatrics. 2 ed. London, W.B. 
Saunders, 1964, p. 352. 

O nome dos autores tanto pode ser indicado por ordem alfabética, como por ordem numérica da res
pectiva citação no texto do artigo, prevalecendo sempre, no caso de haver mais de um no mesmo trabalho, 
o do primeiro citado. 

NÃO SERÃO PUBLICADAS AS BIBLIOGRAFIAS 
QUE NÃO OBEDECEREM ÀS DISPOSIÇÕES ACIMA 

N.S. - J.B.U. reserva-se todos os direitos sobre os artigos nele publicados. Sua 
reprodução, parcial ou total, deve indicar a fonte de origem. 
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editorial 
DISCURSO DE POSSE DO PROF. JOÃO ÁTILA ROCHA 

NA PRESIDÊNCIA DA S.B.U (16/11/79). . 

"Senhoras e Senhores: 

Seja-me permitido que a todos diga de noVo o quão honrado me sinto em assumir a 
Presidência da Sociedade Brasileira de Urologia, e em receber o encargo de serví-la nessa 
condição, procurando assim servir à Urologia de nosso país. 

Talvez vos deva também dizer que, mesmo sem ter tido algum dia aspiração de chegar 
ao cargo que ora assumo, alcançá-lo pelo voto da egrégia Assembléia de Delegados é 
dignificante e constitui ponto alto em minha carreira, assim enaltecida além do que 
pudesse eu merecer. . 

Não escondo que me sinto temeroso da magnitude da tarefa a ser cumpridq, 
especialmente do que me venha caber a mim como atribuição e responsabilidade. E, 
entretanto, com serenidade que recebo esta Presidência, confiante na decisão, no elevado 
descortínio e no "esprit de corps" que caracteriza os membros da Diretoria que deverei 
chefiar, e dos quais desde já se pode creditar o desejado êxito de nossa vida associativa nos 
próximos dois anos. Esperamos fazer por merecer o apoio inapreciável dos membros dos 
diversos Conselhos, a quem com todo o interesse procuraremos ouvir, e obviamente o 
apoio de todos os associados, a cujo serviço deveremos ficar. 

Seria pretencioso dizer que trazemos um programa rígido de trabalho. Trazemos, isto 
sim, disposição de trabalhar, de forma a que a Sociedade Brasileira de Urologia - que 
tem vivido tão intensamente suas finalidades - prossiga e progrida no seu papel de expri
mir pensamentos e sentimentos da coletividade urológica que representa. 

É a Sociedade Brasileira de Urologia o traço que aproxima e que une os urologistas 
deste país. Essa missão deve ter como corolário o encargo de a eles inspirar e neles 
fomentar também um sentido de aperfeiçoamento do serviço urológico que prestam à 
população brasileira: somos, cada um de nós, solidários com essa responsabilidade 
comum a todos. 

Realmente, pode-se entender que, na coesão dos que praticam a Urologia, e no bom 
nível do trabalho que oferecem eles à apreciável parcela de brasileiros que têm doença 
urológica, se fundamenta em síntese o relevo de que, dentre as demais, goza a nossa 
especialidade. 

Na medida em que ambos os objetivos sejam atendidos, e constituam o dístico 
permanente das nossas atividades, individuais ou coletivas, poderá a Sociedade Brasileira 
de Urologia usar do prestígio e da autoridade que assim aUJere e sustentar os anseios e os 
reclamos de .seus representados. São já muitos, e graves, esses reclamos e esses anseios, e 
precisam ser ouvidos, nestas horas de incerteza para toda a comunidade médica. 
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EDITORIAL 

Nosso apelo, neste limiar de dois anos de gestão, é justamente dirigido nesse duplo 
sentido: mantenhamo-nos coesos, à sombra da entidade urológica nacional, que 
corporifica a especialidade em nosso mundo médico; preservemos o elevado padrão da 
assistência proporcionada às populações no âmbito da Urologia, em homenagem mesmo à 
nossa condição de médicos. 

Um e outro dos objetivos dizem muito, pois prevêem que a Sociedade Brasileira de 
Urologia inspire ao urologista brasileiro uma procura de constante aperfeiçoamento, uma 
preocupação também constante voltada para o bom ensino, o bom aprendizado da 
especialidade, a boa seleção dos que a queiram seguir; um permanente esforço de 
intercâmbio científico e de mútua solidariedade. 

São estatutários os instrumentos para tanto: estudo, divulgação, debate dos proble
mas urológicos; cursos, encontros, jornadas e congressos; critérios para a Residência, 
qualificação do especialista; amparo e estímulo às atividades especializadas e aos que as 
praticam; publicação do "Jornal Brasileiro de Urologia". 

É, sem dúvida, atribuição comum nossa respeitar essas sábias recomendaç'ões 
regimentais, que fundamentam a nossa instituição. Suas tradições, suas lutas e suas glórias 
cumpre a todos honrar e enaltecer, num tributo de reconhecimento à atuação dos que por 
aqui passaram. Reverenciemos a memória inolvidável de Estelita, de Guerreiro de Faria, 
de Campos Freire; homenageemos o que nos legaram Cumplido de Sant'Ana, Alberto 
Genti/e, Pinheiro Guimarães, Rocha Brito, Thirso Monteiro. 

* * * 

Recebemos neste momento, do Prof. Sérgio Aguinaga e de sua valorosa equipe de 
Diretoria, enriquecido e fortalecido, um acervo de realizações que os tornam credores de 
nossa gratidão e de nossa admiração. 

Praza aos céus possamos nós outros, ao final do Congresso de Curitiba, em 1981, ter 
merecido a honra de sucedê-los na Sociedade Brasileira de Urologia. 
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flagrantes históricos da sbu 

Na sessão de 27.12.37, em Assembléia-Geral 
reunida para esse fim, foi eleita a sçguinte Diretoria 
para reger os destinos da SBU: Presidente, o Prof. 
Guerreiro de Faria; 1° e 2° Vice-Presidentes, os Drs 
Cândido Botafogo e Dircêo Corrêa de Menezes; 
Secretário Geral, o Dr. Murilo Fontes; 1° e 2° 
Secretários, os Drs. Arandy Miranda e Cândido de 
Andrade; 1° e 2° Tesoureiros, os Drs. Volta Baptista 
Franco e Brandino Corrêa; Bibliotecário, o Prof. 
Estelita Lins; Orador, o Dr. Álvaro Cumplido de 
Sant'Ana; Redator dos Anais, o Dr.Rosa Martins e 
Diretor do Museu, o Prof. Abdon Lins. Essa Direto
ria, por proposta do Prof. Ugo Pinheiro Guimarães, 
foi eleita por aclamação. 

* * * 

Nessa mesma sessão (27.12.37), falou Ângelo 
Pinheiro Machado enaltecendo a personalidade de 
Guerreiro de Faria, seu sucessor, formulando votos 
por uma administração próspera e gratificante para a 
SBU. Retribuiu o Presidente eleito as palavras de 
seu antecessor, ressaltando a sua brilhante atuação à 
frente da Sociedade. Ugo Pinheiro Guimarães, com 
expressões elegantes, fez um "retrospecto da gestão 
de Pinheiro Machado" e compara as personalidades 
do Presidente que sai e do que o sucede, traduzindo, 
na grandeza exata, as figuras desses dois expoentes 
da Urologia brasileira. 

* * * 

Com a palavra, o Prof. Alvaro Cumplido de 
SantO Ana faz menção sobre o 11 Congresso Sul
Americano de Urologia (dezembro de 1937), reali
zado em Buenos Aires, relatando a maneira cordial 
da recepção prestada à Delegação brasileira, consti
tuída por ele, por Guerreiro de Faria (relator do 
tema oficial sobre Cirurgia Endoscópica da Prósta
ta), Estelita Lins, Ugo Pinheiro Guimarães e Rolan
do Monteiro, do Rio de Janeiro, Luciano Gualberto 
e MatheusSantamaria, de São Paulo, e Homero 
Fleck, do Rio Grande do Sul. Ressaltou, ainda, 
Cumplido de SantO Ana o apoio e as homenagens 
que, na capital portenha, receberam do Capitão 
João Alberto, na época Embaixador do Brasil na 
Argentina. 

* * * 
Na sessão de 13.5.38, data de fundação da SBU, 

é empossada a nova Diretoria e feita a entrega de 
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Diploma de Presidente de Honra da Sociedade ao 
eminente Professor Estelita Lins, seu fundador elo 
Presidente. Fez a entrega desse Diploma o Professor 
Álvaro Cumplido de Sant'Ana, que "traçou magnifi-. 
camente o perfil científico do grande homenagea
do". Estelita Lins recebeu esse Diploma sob caloro
sa salva de palmas,'agradecendo-o em seguida muito 
emocionado. 

* * * 

Nessa mesma sessão, o Secretário Geral, Muri
lo Fontes, solicitou a inclusão em ata de um voto de 
louvor ao Presidente Getúlio Vargas, primeiro ma
gistrado da nação, "por ter saldo ileso de atentado 
cruel de que fora vitima". Cumplido de Sant' Ana 
apresenta adendo pelo fato de não somente o 
Presidente, mas também a nação brasileira ~er-se 
livrado do levante extremista então desfechado. 

* * * 

O Professor Estelita Lins (ainda em 13.5.38) 
anuncia a nova revista"Archivos Brasileiros de Uro
logia" , indicando o nome do consócio Murilo Fontes 
para a secretaria dessa publicação. Não há, no 
e~tanto, notícias de que esse periódico científico 
tenha vindo a lume 

* * * 

Em sessão realizada em 30.5.38, são aceitos na 
qualidade de.sócios da SBU os médicos e cirurgiões 
João Ferreira, Oscar Rudge, Raymundo Pires e 
Albuquerque, Arthur Sá Porto e Pedro da Cunha 
Junior. 

* * * 

Nessa mesma sessão, o professor Ugo Pinheiro 
Guimarães apresentou interessante trabalho sobre 
"Tumores vesicais profissionais", acentuando a in
fluência que existe entre essa afecção e indivíduos 
que lidam com anilinas e seus derivados. Menciona, 
com dados estatísticos e citações da literatura mun
dial, fatos ocorridos entre operários que estiveram 
e~ contato com o alcatrão e seus subprodutos. 
Apresentou observação pessoal, colhida no Serviço 
de Aposentadoria e Pensões dos Empregados da 
Light, em. indivíduo que tinha suas atividades na 
Companhia de Gás e numinação. Após longo e 
documentado estudo, ilustrado com diapositivos, 
concluiu pela presença de câncer vesical de origem 
profissional no caso apresentado e terminou formu-
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FLAGRANTES mSTÓRICOS 

Iando apelo ao Governo pela necessidade de "prote
ção a esses infelizes que, para o seu ganha-pão, 
sujeitam-se a acideptes que os levam à sepultura". O 
Dr. Lemos Bastos, atendendo ao assunto explana
do, solicitou ao professor Ugo que o esclarecesse 
sobre o lflodo de ação da sulfanilamida porque, 
sendo ela um derivado da anilina, também deveria 
agir como fator cancerígeno. Levantando-se, disse o 
professor Estelita Lins que a conferência do profes
sor Ugo dispensava qualquer comentário desde que, 
como entendia, aquele era um problema que no 
momento preocupava o mundo, não somente no 
referente à anilina, mas também no que respeitava 
aos núcleos e derivados do esterol, do tabaco, etc. 
Disse, finalmente, o professor Ugo Pinheiro Guima
rães, respondendo ao Dr.Lemos Bastos, que se 
referiu somente aos produtos da anilina e do alca
trão por já serem os melhor estudados, deixando 
de fixar-se na sulfanilamida porquanto nem mesmo 
sua ação terapêutica era bem conhecida. 

Em 13.06.38 o secretário Arandy Miranda 
anuncia ao plenário a recepção de um número da 
Revista Argentina de Urologia e de dois trabalhos 
enviados à SBU pelo Dr. Conceição e Silva Junior, 
de Portugal, com os títulos de "Pré-Bexiga" e 
"Lithiase-Reno-Ureteral" 

* * * 

A SBU recebeu telegrama do Secretário da 
Presidência da República agradecendo, em nome de 
Getúlio Vargas, a solidariedade que lhe fora em
prestada por ocasião dos últimos acontecimentos 
políticos. 

* * * 

o presidente da SBU solicitou ao professor Ugo 
Pinheiro Guimarães que recebesse os novos sócios 
empossados, Drs. Raymundo Pires e Albuquerque e 
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Osêar Rudge. Salientou o recipiendário os méritos 
científico e moral dos dois ilustres titulares. 

* * * 

Nessa mesma sessão (13.06.38), o professor 
Guerreiro de Faria apresentou um trabalho sobre 
"Autonefrectomia por pionefrose". Falou, inicial
mente, da expressão autonefrectomia cuja definição, 
baseada em estatísticas universais, pode ser entendi
da como a oclusão completa do rim, de modo a não 
chegar mais urina à bexiga, processo esse observado 
também na tuberculose renal. Faz críticas ponderá
veis às diversas interpretações e inclina para aquela 
que considera a autonefrectomia a completa exclu
são do rim, seja qual for a causa. Apresentou 
observação de um paciente submetido a minucioso 
exame que concluiu tratar-se de caso de calculose 
pionefrótica, com ausência completa da secreção 
urinária. Na cirurgia a que levou esse doente, 
encontrou uma fibrose peri-renal que isolava inteira
mente o órgão em sua loja, além de constatar a 
ausência de pedículo vascular, substituído por pe
queno vaso de paredes espessadas e esclerosadas. A 
retirada do rim foi realizada de forma atípica e o 
exame histopatológico confirmou a suspeita clínica. 
O professor Estelita Lins, com a palavra, lembrou 
ao conferencista que a nefrectomia subcapsular 
poderia ter facilitado o procedimento cirúrgico des
de que, em casos como esse, "existe sempre um 
processo de perinefrite fibrolipomatosa", que difi
culta a operação clássica. Também o professor Ugo 
Pinheiro Guimarães, comentando o trabalho, estra
nha o fato de não haver pedículo renal, preferindo 
pensar tratar-se de um rim atrófico por falta de 
irrigação. Respondendo a Estelita Lins, afirmou 
Guerreiro de Paria ter sido impraticável a nefrecto
mia subcapsular, por não existir nem cápsula e 
tampouco separação do órgão do peritônio. 



complicações arteriais após 
transplantes renais* 

ÁUREO JOSÉ CICONELLI - ANTÔNIO CARLOS PEREIRA MARTINS - HAYLTON JORGE 
SUAID - ADAUTO JOSÉ COLOGNA. 

\ 

De fev~reiro de 1968 até outubro de 1977, 
foram realizilaos 94 transplantes renais no setor de 
Transplante Renal dQ Hospital da Clínicas da Facul
dade de Medicina de Ribeirão Preto; 64 pacientes 
receberam rim de doadores vivos relacionados e 30 
de; doadores cadáveres. Dois pacientes receberam 
um segundo transplante. 

Com exc~e de 3 crianças, nas quais os rins 
foram transplantados na região lombar por via 
transperitoneal (Starzl e cols. 16) , todos os receptores 
res receberam.o enxerto segundo a técnica de Kuss e 
cols. 5 Apenas no primeiro caso, fez-se a reconstru
ção do trato urinário através de ureteroneocistosto
mia intravesical e, nos restantes, empregou-se o 
reimplante ureterovesical por via extravesical pela 
técnica de Grégoir-Lich. 

A imunossupressão obedeceu, na maioria dos 
casos, ao esquema clássico de Azathioprine, 3 a 5 
mgl kg e Prednisona, 2 a 4 mgl kg, nos primeiros dias 
de pós-operatório, além de radioterapia local; poste
riormente, as doses de Azathioprine e Prednisona 
foram reduzidas para níveis de 1 a 2 mgl kg e 0,5 a 1 
mgl kg, respectivamente. 

Trabalhos de Martin 8 e de Anderson e cols. 1 
relatam que, por problemas técnicos, as complica
ções podem atingir até 25% após transplantes re
nais. 

O cirurgião ligado a transplante, seja ele cirur
gião geral, vascular ou urologista, deverá estar bem 
familiarizado com todas as fases da técnica do 
transplante; à medida que o time ganha experiência, 
observa-se um declínio de complicações. 

As complicações vasculares ocupam um nível 
relativamente alto em todos os grupos de trans
plantes. 

Trabalho de Porter e cols. 13 relata que as 
complicações vasculares podem variar de 4 a 30%; 
Toledo, W.P.,17 estudando 365 transplantes, encon
controu 10,6% de complicações vasculãres. 

Estenose da artéria renal 
Trombose da artéria renal 
Hemorragia 
Fístula arteriovenosa 

..................................... 3casos; 
................................... 3casos; 

...................................... 2casos; 

•••. /-;!.·'l: ••••••••.••••••••••••••••••••••• 1 caso. 

Trabalho apresentado no XVI Congresso Brasileiro de 
Urologia, realizado em Porto Alegre, RS, de 13 a 18de novembro 
de 1977. 
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A estenose e a trombose da artéria renal foram 
as complicações arteriais mais freqüentes, na maio
ria das publicações. 

Em nosso grupo, estudando 94 casos de trans
plantes renais, encontramos 9 casos de complicações 
arteriais, assim distribuídos: 

ESTENOSE DA ARTÉRIA RENAL 

Em 25% dos pacientes transplantados podere
mos encontrar hipertensão arterial. Ela poderá ser 
devido à: 

a) rejeição crônica; 
b) isquemia do rim do doador; 
c) administração de corticóides; 
d) estenose da artéria renal. 
A estenose da artéria renal pode ocorrer em 1 a 

12% dos pacientes que receberam implantes re
nais4,7; dentre 39 complicações vasculares em 365 
transplantes, Toledo, W.P.17 encontrou 18 casos de 
estenose de artéria renal. 

Em 1968, Smellie e COIS. 15 já chamavam a 
atenção para o fato que as estenoses arteriais nem 
sempre ocorriam apenas na linha de sutura, fato este 
também observado posteriormente, por Margulles e 
cols.7 e Nerstron e cols. 10; mostraram a ocorrência 
de estenoses em pontos situados proximalmente ou 
distalmente à linha de suturas; estes trabalhos são 
interessantes porque mostram que não são apenas os 
pr()blemas técnicos que explicam as estenoses da 
artéria renal, podendo haver outros fatores na 
gênese desta complicação. 

Citam, por exemplo, placas de ateromas, ação 
traumática das pinças vasculares ou lesão da íntima 
durante a perfusão renal. 

Lacombe6 estudou rotineiramente, pela arterio
grafia renal, os últimos 100 transplantes, encontran
do 23 casos de estenoses renais. 

O estudo seriado, através da arteriografia renal 
em intervalos regulares, independendo da presença 
ou não de hipertensão, mostrou que a estenose da 
artéria renal surge em mais de 25% nos pacientes 
transplantados . 

Através dos estudos arteriográficos, podemos 
encontrar 2 tipos de estenoses: 

A lesão mais comum encontrada é um tipo de 
estenose curta, localizada na linha de anastomose, 
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ocorrendo mais freqüentemente após suturas tér
mino-terminais. 

Erros técnicos na aproximação das artérias do 
doador e do receptor, crescimento de fibrose intralu
minar ou trombose secundária a uma reaproximação 
incompleta da íntima podem ser causas deste tipo de 
lesão; má rotação axial, acotovelamento do segmen
to arterial, quando na colocação do rim na fossa 
ilíaca, ou excesso no comprimento arterial, causam 
freqüentemente este tipo de estenose arterial. 

O segundo e menos freqüente tipo de estenose 
representa uma lesão tubular, lisa, envolvendo ape
nas a artéria do doador. Este tipo de lesão ocorre 
mais freqüentemente após anastomoses término
laterais. 

Morris e cols.9 acreditam que este tipo de 
estenose aparece devido a distúrbios hemodinâmi
cos; Smellie e cols. 15 acreditam em lesão da íntima, 
no momento da perfusão do rim, como causa 
etiológica deste tipo de estenose. 

A rejeição crônica pode também ser causa de 
estenose renal em pacientes transplantados. Traba
lhos de Porter e COlS. 12 demonstraram que a rejeição 
crônica pode levar a um espessamento da íntima e a 
fibrose subintimal produzindo a estenose arterial; 
este tipo de lesão envolve não só a artéria principal 
como também as artérias intralobulares e arcuatas. 

A correção cirúrgica, quando necessária, não 
deve ser retardada. Sempre que possível, devem ser 
cotejados os resultados de arteriografias com os da 
determinação seletiva da renina; tais estudos podem 
evitar revascularização desnecessária, 

Nas estenoses "curtas", pode-se realizar a res
secção da zona estenosada ou reanastomose dos 
cotos arteriais; ou ainda realizar o "by-pass" aorto
renal, usando prótese de "dacron" ou ponte de 
safena. 

A correção das estenoses tipo tubular é mais 
difícil; quando possível, realiza-se o "by-pass" arte
rial; caso contrário, realiza-se a nefrectomia. 

TROMBOSE ARTERIAL 

A trombose arterial é a segunda complicação 
arterial mais freqüente que leva quase sempre à 
perda do enxerto. ~ 

Ela ocorre em 1 a 2% dos transplantes, segundo 
Nerstrom e cols. IO 

Em geral, ela aparece devido a: rejeição hipera
guda, anastomose com defeitos (desgarramento da 
íntima), torção ou acotovelamento da artéria renal 
ou elevação da íntima durante a perfusão do órgão. 
A trombose da artéria renal pode ocorrer devido a 

J. Br. Urol. - Vol. 6 nO 1 - 1980 10 

doença arterioesclerótica existente na artéria ilíaca 
interna do recipiente. 

Há diminuição importante do volume renal, 
seguida de oligúria. 

O diagnóstico é feito pela arteriografia. O 
enxerto raramente é salvo e a nefrectomia é o 
tratamento de escolha, antes que ocorra a necrose 
do órgão. 

Em nossa série, a trombose ocorreu em 3 casos 
e todos eles foram submetidos a nefrectomia. Dois 
deles já foram submetidos a um segundo trans
plante. 

HEMORRAGIA 

O sangramento da anastomose arterial no pós
operatório mediato é causado por falhas técnias. 

Hemorragias tardias são freqüentemente rela
cionadas à infecção da loja, com comprometimento 
secundário da sutura arterial. 14 

A conduta é cirurgia de urgência, em que a 
nefrectomia e a dampagem vascular são a única 
maneira de salvar o paciente. 

Temos 2 casos em que houve hemorragia grave 
no pós-operatório tardio. Um dos nossos pacientes 
sangrou na sala de radiologia, tendo sido operado lá 
mesmo e atualmente aguarda um segundo transplan
te. Estes dois pacientes apresentavam fístula uriná
ria infectada. 

FíSTULA ARTERIOVENOSA 

Desde que Varela, previamente, descreveu a 
fístula arteriovenosa renal, em 1928, mais de 100 
casos já têm sido descritos. Nos últimos anos, as 
fístulas, após punção-biópsia renal, têm aumentado . 
em freqüência. ) 

Apesar de pacientes com apenas um rim serem / 
uma das contra-indicações para as biópsias por 
punção, alguns centros de transplantes as realizam 
para estudos da rejeição. 

A fístula arteriovenosa após transplantes ocorre 
provavelmente devido à biópsia percutânea do en
xert03. 

São preferencialmente periféricas e de distúr
bios funcionais insignificantes. A maioria das fístulas 
arteriovenosas secundárias a biópsia renal fe
cham espontaneamente2; no entanto, algumas per
sistem e necessitam tratamento cirúrgicoll . 

As fístulas podem continuar a crescer e até 
haver ruptura. O aumento das estruturas vasculares 
pode ocupar progressivamente o parênquima renal, 
tornando o reparo cirúrgico com preservação renal 
impossível. 



COMPLICAÇÕES ARTERIAIS 

A técnica cirúrgica, utilizando exposição ampla, 
transperitoneal, dissecção hilar, hipotermia seletiva, 
nos pareceu mais simples do que a cirurgia extracor
pórea; o princípio básico é abaixar a temperatura do 
parênquima para 15 a 20° C, dando condições para 
se trabalhar 3 horas com segurança. 

Injeta-se por via intravenosa 25 g de solução 
de manitol e 8 a 10 cm3 de solução de heparina (160 a 
200 unidades), diretamente na artéria renal; clampa
se a artéria renal e, com o rim em hipotermia (20 
minutos de hipotermia), pode-se abordar a fístula, 
em geral com exposição tipo intra-hilar de Gil
Vernet. 

A solução fisiológica congelada (tipo pasta), 
que envolve o rim em material plástico, é conseguida 
com o uso de nitrogênio líquido; usualmente, os 
autores usam o soro fisiológico preparado noconge
lador ou na neve carbônica. 

As fístulas arteriovenosas mais centralmente 
localizadas, secundárias a doenças congênitas do 
órgão doado, ou a biópsias renais, são de difíceis 
reparos, sendo a nefrectomia a conduta de escolha. 

RESUMO 

Os autores relatam e tecem considerações sobre 
9 complicações vasculares ocorridas em 94 trans
plantes renais, sendo assim distribuídas: 3 casos de 
estenose e 3 casos de trombose das artérias renais, 2 
casos de hemorragia arterial grave e 1 caso de fístula 
arteriovenosa. 

SUMMARY 

The AA. report on the incidence of vascular 
complications in 94 patients undergoing renal trans
plantation, as follows: 3 stenosis and 3 thrombosis of 
renal arteries, 2 serious arterial haemorrhage and 1 
arteriovenous fistula. 
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contribuição para o estudo do número 
das artérias renais no homem * 

AMBRÓSIO, J. D. - MONTE, J.J.O - JURKIEWICZ, A.L. 
Da Escola Paulista de Medicina (SP) - Da Universidade Federal do Paraná - Da Fac. Evangélica Med. do Paraná 

Em estudo dos elementos do pedículo renal no 
homem, procuramos, como parte de nossas pesqui
sas, registrar e analisar as observações relacionadas 
ao número das artérias renais que se originam 
diretamente da artéria aorta. 

Durante a análise estatística dos resultados 
obtidos, procuramos correlações com sexo, grupo 
étnico e lado, que nos levassem a conclusões aplicá
veis na prática médico-cirúrgica. 

Já em 1906, Gray enfatizou que, "cirurgicamen
te, artérias renais múltiplas são de interesse em 
função de uma possível complicação das operações 
de nefrectomias". Disse que, se todas elas "passam 
pelo hilo do rim", provavelmente serão abrangidas 
no ligamento do pedículo. Mas, acrescentou, se elas 
"passam acima ou abaixo ou na superfície dorsal", 
existe a possibilidade de não serem ligadas. 

Em 1932, Vidal ressaltou que "a disposição em 
número e direção das artérias renais, especialmente 
as polares, deve levar-se em conta quando se neces
sita praticar uma nefrectomia". Por outro lado, 
Riches (1962) lembra que "um pedículo renal curto 
dificulta a operação do rim". 

Simmons, Tallent, Kjellstransd & Najarian 
(1971) afirmam que uma das maiores contra
indicações na realização de transplantes com doado
res vivos tem sido a presença de artérias renais 
bilaterais duplas. 

A utilização de rins com artérias renais múlti
plas de doadores vivos tem sido desaconselhada pelo 
seguinte: 1) há um aumento no risco de clampear a 
aorta do doador, na esperança de se obter uma 
origem aórtica para as artérias renais múltiplas; 2) 
mais de uma anastomose significa dificultar a técni
ca; 3) ocorre uma isquemia prolongada na porção 
mais afastada do rim e 4) infartos do rim transplanta
do, resultando em hipertensão incontrolável. 

Os autores acima citados acrescentaram que, 
quando ocorrem artérias renais duplas bilaterais aos 
doadores vivos, a escolha do rim é baseada nos 
seguintes fatores: 1) a preferência é dada ao rim no 
qual ambos os vasos apresentam mais de 1mm de 
diâmetro, nos quais as anastomoses são tecnicamen-

* Trabalho apresentado no XVI Congresso Brasileiro de U rolo
gia, realizado em Porto Alegre (RS), de 13 a 18 de novembro de 
1977. 
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te praticáveis; 2) quando possível, é utilizado o rim 
esquerdo do doador em virtude do maior compri
mento de sua veia renal; e 3) serão escolhidos de 
preferência aqueles que apresentem as duas artérias 
bem separadas ao nível da aorta, pois distâncias 
menores aumentam o risco de lesar inadvertidamen
te uma artéria durante a dissecação". 

Freire, Cabral, Góes, Toledo, Arap, Borrelli. 
Freire Filho, Verginelli & Sabbaga (1971), apresen
tando suas experiências relativas a transplantes re
nais, ressaltaram que, ao examinar o cadáver doa
dor, "se o rim apresentar o pedículo arterial com 
mais de uma artéria e se estas são de pequeno 
calibre", preferem explorar o rim contralateral. 
Estes autores efetuaram o pinçamento do pedículo 
"ao nível da aorta e da veia cava", após "dissecação 
do rim, isolando a veia e artéria renais ate' suas 
respectivas origens na cava e aorta". 

Ianhez, Gasi, Saldanha, Freire, Góes & Sabba
ga (1977), em 122 óbitos de 316 pacientes submeti
dos a 315 transplantes renais, concluíram que 20,5% 
ocorreram por "complicações da anastomose arte
rial renal". Estes autores acrescentaram: "a perda 
do enxerto conseqüente a trombose da artéria renal, 
quer primária quer secundária, a tentativa de corre
ção de estenose da artéria renal foi uma causa 
importante de perda do órgão transplantado". 

Como podemos observar, com base nos autores 
acima citados, também para uma prática de trans
plantes renais, é de grande importância um estudo 
que melhor informe sobre as características anatômi
cas das artérias renais antes de penetrarem no rim. 
Por outro lado, a medida das dimensões do pedículo 
renal, ressaltando a distância entre a aorta e a borda 
mediaI do rim e o seu alargamento em virtude de 
presença de multiplicidade arterial, cremos, muito 
poderá contribuir ao fornecer um indicativo do 
campo cirúrgico disponível ao cirurgião. 

Além desses, outros motivos nos levaram à 
execução desse trabalho: vemos, no estudo radiográ
fico do pedículo renal (hoje, em fase arterial e fase 
venosa) e nas arteriografias renais seletivas desen
volvidas sobretudo pela escola sueca (orientando 
atitude terapêutica na patologia do rim), justificati
va, a nosso ver, suficiente para uma revisão pelo 
menos estatística do comportamento arterial renal. 



ARTÉRIAS RENAIS NO HOMEM 

Muitas vezes, como nos lembram Borrelli, Ya
mada, Góes & Freire (1971), o estudo angiográfico 
do rim do doador constata alterações anatômicas, 
algumas das quais impedem a realização. do trans
plante. Para eles, a maior parte das alterações 
referia-se às vasculares: artérias polares, superiores 
e inferiores, e rins com mais de uma veia. Discorren
do sobre a importância da arteriografia seletiva no 
estudo dos vasos renais, Gutman & Lee (1973) 
afirmaram que "os dados fornecidos com precisão 
no pré-operatório facilitam a cirurgia", fornecendo 
elementos que orientam a conduta e, conseqüente
mente, aumentam as possibilidades de sucesso cirúr
gico. 

Rocha-Brito e seus colaboradores, fazendo aná
lise retrospectiva de 96 intervenções cirúrgicas e dos 
casos em que realizaram a aortografia, para propor 
operações, chegaram à conclusão de que "é um 
exame a mais de grande vantagem nos casos em que 
a zona a ser extirpada for suprida por artéria polar" 
e alertando-nos a respeito do pedículo renal anôma
lo". Nos casos de traumatismo renal, esses autores 
acham que "só podemos propor nefrectomia parcial 
ou heminefrectomia após exame arteriográfico". 

Finalmente, ao fundamentarmos o nosso traba
lho, lembramos Tavares, Ramos & Silva (1971): 

Quando se tenta com o transplante renal resol
ver situações extremas, quando se procura fazer 
corretamente as ressecções econômicas do rim com 
base na distribuição segmentar da irritação renal, 
quando se sabe que a artéria renal participa, pelas 
suas alterações, na patogenia de tantos casos de 
hipertensão arterial de indivíduos jovens, etc. , 
parece bem pertinente toda contribuição para o I 
conhecimento mais profundo e mais exato da irrita
ção arterial do rim. 

MATERIAL E MÉTODO 

Utilizamos, para a realização destas pesquisas, 
30 pares de rins retirados de cadáveres (idade 
mínima: 14 anos; máxima: 78 anos; média 48 anos) 
de ambos os sexos, provenientes do Serviço de 
Verificação de Óbitos, da Escola Paulista de Medici
na. Todos os dados necessários para a identificação 
dos cadáveres, incluindo grupo étnico, idade, sexo e 
nacionalidade, foram colhidos dos atestados de 
óbito. 

Os 30 pares de rins foram retirados durante 
verificação de necrópsias, em bloco, juntamente 
com os componentes das lojas renais direita e 
esquerda, com a artéria aorta e a veia cava inferior 
(seccionadas em plano acima do tronco celíaco e 
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abaixo do nível de bifurcação dos vasos ilíacos 
comuns). 

Após numeradas e catalogadas, as peças foram 
submersas em solução aquosa de formol a 20% ,e 
mantidas sobre uma superfície plana para que fixas
sem numa posição favorável à dissecação. 

Número de artérias renais: 

Observamos, inicialmente, o número de arté
rias renais existentes de cada lado, tomando como 
ponto de referência suas origens diretas da artéria 
aorta. 

As artérias renais foram reunidas como únicas, 
duplas e triplas, de acordo com o número com que se 
apresentavam no mesmo lado. Nos casos em que 
ocorreram .duas ou três artérias renais em um só 
lado, optamos denominar cranial e caudal as locali
zadas nos extremos (as mais afastadas), e interme
diária as situadas entre ambas. 

RESULTADOS E COMENTÁRIOS 

Após contadas e registradas, as artérias renais 
foram relacionadas sob forma de tabela, para facili
tar a apresentação. 

Encontramos para o total de 60 rins: 93 artérias, 
sendo 44 direitas e 49 esquerdas, 3 foi o número 
máximo de artérias encontradas para um mesmo 
rim. 

Em função do número de artérias para o mesmo, 
rim, distribuímos o nosso material em três grupos: 
única - quando apresentava apenas uma artéria 
renal (fig. 1); dupla --'- quando apresentava duas 
(fig. 2); e tripla - quando apresentava três (fig. 3). 

Procuramos identificar as freqüências de núme
ros mínimos, médios e máximos de artérias renais e 
ressaltar os casos encontrados dentro e fora da faixa 

Fig. 1 - Artéria renal única (A). 
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Fig. 2 - Artéria renal dupla (A - B). 

de maior freqüência (em valores absolutos e relati
vos, com seus respectivos desvios-padrão), em fun
ção do sexo, grupo étnico e total de rins. 

O estudo das variações dos vasos renais não tem 
apenas um interesse puramente de investigação 
anatômica, mas também é importante pelo significa
do de sua aplicação nas clínicas cirúrgica e radiológi
ca. De acordo com Rogado (1971), nós também 
achamos que alguns aspectos da irrigação arterial 
renal, embora constituam um assunto que há muito 
tempo vem sendo estudado por grande número de 
pesquisadores, não estão devidamente esclarecidos, 
a ponto de se fazerem presentes e claros na lembran
ça dos que com eles lidam na prática diária. 

A descrição clássica das artérias renais e seus 
ramos, ao nível do pedículo, seguida pela maioria 
dos autores no nosso século, se deve principalmente 
aos trabalhos de Hyrtl, Sappey, Schmerber, Gérard, 
Bradei, Gregoire, Albarran e Papin. Segundo estes 
autores, cada um esclarecendo um aspecto ou confir
mando os já estudados, as artérias renais, em 
número de duas (uma para cada lado), divide'1-se 
em dois ramos - um anterior e outro posterior à 
pelve renal, denominados respectivamente pré
piélico e retropiélico. Esses vasos, por sua vez, 
subdividem-se em 3 ou 4 ramos dentro do seio e 
penetram no parênquima renal, de modo a constituir 
dois territórios vasculares independentes na intimi
dade do rim. O "plano avascular de Hyrtl" separaria 
entre si os dois sistemas de irrigação e a "linha de 
Brõdel" indicaria a projeção desse plano na superfí
cie renal. 

Revendo vários tratados do sêculo XX (Romit
ti, 1900; Glantnay & Gosset, 1901; Fort, 1902; 
Testut & Latarjet, 1905, 1944 e 1947; Gosset,. 1907; 
Poirier & Charpy, 1912; Chiarugi, 1912 e 1932; 
Rouviere, 1913 e 1959; Falcone, 1931; Gray, 1946 e 
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Fig. 3 - Artéria renal tripla (A - B - C). 

1949; Benninghoff, 1948; Cunningham, 1949; Del
mas & Laux, 1951; Orts Llorca; 1952; Lockart, 
Hamilton & Fyfe, 1965; Spalteholz, 1969; Perleum
ter & Waligora, 1970; Didio, 1974; Healey, 1976, 
observamos que além da descrição clássica, nenhu
ma ou poucas informações acrescentam e, estas, 
com pequena margem de oscilação entre os valores 
apresentados. Encontramos em Testut & Latarjet 
(1947), Rouviere (1959), Anson & McVay (1971) e 
Gardner (1971) as descrições mais completas, levan
do em conta as variações que ocorrem com grande 
freqüência. 

Por outro lado, consultando a bibliografia espe
cial, verificamos que em nosso século mais trabalhos 
foram realizados e maiores esclarecimentos foram 
dado.s aos vários aspectos da vascularização renal. 
Nó entanto, como podemos observar, essas informa
ções não foram sendo incorporadas aos textos de 
Anatomia, com exceção de raríssimos autores e 
características da obra. 

Comentaremos a seguir os resultados relacio
nados. 

Entre os autores por nós consultados, observa
mos opiniões muito diferentes quanto à ocorrência 
de artérias renais únicas e múltiplas. Com o objetivo 
de facilitar os comentários, subdividiremos nos tó
picos: 

Artérias renais únicas: Encontramos 55,0% (33 
dos 60 rins examinados) sem diferenças significantes 
em função do lado, sexo e grupo étnico. Os achados 
entre os autores variam de 29,0% (Weinstein, Coun
tiss & Derbes, 1940) a 96,0% (Vidne, Leapman, 
Butt & Kountz, 1976. Os nossos resultados se 
aproximam dos obtidos por Levi (61,0%), Chalier & 
Jalifier, 1911 (62,0%), Rupert, 1913 (68,0%), Eisen
drath (55,0%) e Ronstron , 1947 (67,0%). Esses 
valores são sensivelmente diferentes dos encontra-
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dos por Weinstein, Countiss & Derbes (29,0%), 
Anson, Richardson & Minear (35,0%), Manzella, 
1939 (35,0%), Contu & Hora (38,0%) e Eisendrath 
& Strauss (43,0%), muito inferiores, como de outros 
que obtiveram percentagens muito elevadas , Pa
lumbo, 1952 (83,0%), Ferreira & Miranda (85,0%), 
Rogado (90,0%), Tavares, Ramos & Silva ( 94,0%) 
e Viden, Leapman, Butt & Kountz (96,0%). 

Artérias renais múltiplas: Encontramos 45,0% 
(27 dos 60 rins examinados), indiscriminadamente., 

No começo do nosso século, Thane é freqüente
mente citado como tendo encontrado 20,0% de 
artérias renais múltiplas, sem haver, no entanto, 
especificação do número das mesmas. 

Gérard e Chalier & Jalifier referiram-se, res
pectivamente, a 29,0% e 28,0% de artérias renais 
múltiplas. Chiarugi (1912), falando sobre variedade 
das artérias renais, afirmou que "o caso mais fre
qüente é a presença de um ou mais vasos renais 
acessórios", sem, no entanto, se prendér a números. 
Houjensen encontrou 20,0%; Anson, Richardson & 
Minear registraram 65,0% de "anomalias" uni e 
bilaterais, 20,0% à esquerda e 15,0% à direita; e 
Davis, Kincaid & Hunt (1963), 29,0% também de 
artérias renais múltiplas. Esses autores não especifi
caram se duplas, triplas, quádruplas etc. (os que 
especificaram deixamos para çomentar mais adiante, 
quando tratarmos especificamente dos vários tipos 
de artérias renais múltiplas). 

Em vários trabalhos temos encontrado mais de 
três artérias num mesmo rim: Levi; Manzella; Pick 
& Anson; e Ferreira, Pereira & Andrea (1971) 
reportam-se, cada um deles, a um caso de artéria 
renal quádrupla; Merklin & Michels, numa revisão 
bibliográfica envolvendo 11.000 casos, dizem que 
rins com quatro artérias são "raramente" encontra
dos; Young & Thompson e Gray referem-se a casos 
com quatro e cinco artérias; e vários autores referem 
freqüentemente que Macalister encontrou 43,0% de 
artérias renais supranumerárias com um caso com 
seis artérias num mesmo lado. 

No nosso material, não encontramos nenhum 
rim com mais de três artérias. 

Artérias renais duplas: encontramos 35,0% (21 
dos 60 rins examinados), independente das variá
veis. Aqui também os achados da literatura varia
vam entre dois extremos: de 4,0% (Vidne, Leap
man, Butt & Kountz) a 47,0% (Albarran & Papin). 
Encontramos valores que se aproximam dos nossos 
em Jeanbrau & Desmonts (21,0%), Hegedus, 1972 
(28,0%) e Pick & Anson (39,0%). No entanto, 
Rogado (9,0%), Ferreira, Pereira & Andrea 
(8,0%), Lapeyre (6,0%), Ronstrom, 1947 (5,0%) e 

Vidne, Leapman, Butt & Kountz (4,0%) obtiveram 
percentagens muito pequenas em relação às nossas e 
mesmo de autores como Palumbo (15,0% ), Ferreira 
& Miranda (15,0%), Albarran & Papin (17,0%), 
Quevedo (17 ,0% ) e Tavares, Ramos e Silva 
(18,0% ). 

Artérias renais triplas: encontramos 10,0% (seis 
dos 60 rins examinados), sem discriminações. Com 
exceção de Tavares, Ramos & Silva, que relatam o 
achado de 26,0%, a maioria dos autores obteve 
valores pequenos, oscilando entre 1,0 e 5,0% -
Rogado (1,0%), Palumbo (2,0%), Ferreira, Pereira 
& Andrea (2,0%), Hegedus (2,0%), Levi (3,0%), 
Jeanbrau & Desmonts (4,0%) e Albarran & Papin 
(5,0%). Os nossos resultados se aproximam bastante 
dos de Manzella (8,0%). 

Não encontramos diferenças significantes em 
relação às variáveis predeterminadas para nossa 
pesquisa. Por outro lado, julgamos importante res
saltar que encontramos em 90,0% dos rins (54 vezes 
em 60) uma ou duas artérias renais, demonstrando 
que ter uma ou duas pode ser considerado um 
normal anatômico. Com isso, poderíamos conside
rar variação apenas com três ou mais artérias. 

CONCLUSÕES 

Analisando os resultados das pesquisas realiza
das em nossa amostra, julgamos possível emitir as 
seguintes conclusões: 

1) - Podemos considerar como "normal" ana
tômico a ocorrência de uma (33 vezes em 
60 rins, 55,0%) ou duas (21 vezes, 35,0%) 
artérias renais para um mesmo rim, inde
pendente das variáveis lado, sexo e grupo 
étnico. 

2) - Mais de duas artérias em cada rim (seis 
vezes em 60 rins, 10,0%) pode ser conside
rado como variação. 

RESUMO 

Dissecando 30 cadáveres (60 rins), os autores 
encontraram 93 artérias, sendo 44 direitas e 49 
esquerdas, todas elas originando-se diretamente da 
aorta: únicas, 33 vezes (55,0%); duplas, 21 (35,0%); 
triplas, seis (10,0%). Estes dados, levaram os auto
res a concluir que poderia ser considerado "normal" 
anatômico a ocorrência de uma (33 vezes em 60 rins, 
55,0%) ou duas (21 vezes, 35,0%) artérias renais 
para um mesmo rim, independentemente das variá
veis lado, sexo e grupo étnico. Mais de duas artérias 
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de cada rim (seis vezes em 60 rins, 10,0%) poderia, 
então, ser considerado como variação. 

SUMMARY 

In 30 corpses (60 kidneys), the authors found 93 
arteries, 44 of them at the right and 49 at the left 
side. AlI of them arosedirectly from the aorta. They 
were single 33 times (55,0%), twofold 21 times 
(35,0%); threefold 6 times (10,0%). These findings 
lead the authors to the conclusion that the presence 
of 1 or 2 renal arteries for one kidney could be 
considered anatomicaIly normal, independently of 
the side, sex or ethnical group of the individual. 
More than 2 arteries for each kidney could be 
considered as a variation. 
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INTRODUÇÃO 

A pielonefrite xantogranulomatosa é uma con
dição infecciosa incomum do rim caracterizada por 
destruição supurativa crôtlica do parênquima renal, 
associada a granulomas, abscessos e células com 
inclusões lipídicas - células espumosas (foam cells). 

O termo pielonefrite xantogranulomatosa pode 
ser considerado artificial, porém útil, como catego
ria descritiva, aludindo meramente ao estágio final 
resultante da combinação de infecção mais obs
trução. 

Há uma confusão considerável no que se refere 
à nomenclatura da pielonefrite xantogranulomatosa, 
tendo já sido descrita como estafilomicose, granulo
ma de células espumosas, pielonefrite xantomatosa, 
xantomatose renal, pielonefrite crônica com trans
formação xantogranulomatosa e pielonefrite xanto
granulomatosa tumefativa. 

Schlagenhaufer, em 1916, foi o primeiro a 
reportar tal entidade, denominando-a de estafilomi
cose renal. Porém, a primeira descrição de um outro 
tipo de pielonefrite, a pielonefrite xantogranuloma
tosa, foi feita por Putschar, em 1934, quando 
descreveu pequenos abscessos envolvidos por gran
des coleções de células espumosas, adquirindo o 
aspecto de manteiga. 

PATOLOGIA 

A pielonefrite xantogranulomatosa, geralmen
te, apresenta-se sob forma de comprometimento 
renal unilateral, podendo ter distribuição segmentar 
ou difusa no rim acometido. 

Macroscopicamente, o rim mostra-se aumenta
do de tamanho, com a cápsula renal firmemente 
aderida a ele, podendo encontrar-se comprometi
mento da fáscia de Gerota, contendo extensão de 
granulomas nodulares amarelos e duros. O parên
quima renal normal é substituído por nódulos ama
relados, de tamanho variado e circundados por 
tecido fibroso denso. Os núdulos amarelados e 
abscessos são comumente encontrados por todo o 
rim ou em áreas localizadas. 

Alguns autores, como Clay, Dupont e H~ucke, 
distinguem dois tipos macroscópicos de pielonefrite 
xantogranulomaiosa. 

Uma forma é difusa e exibe homogeneização do 
parênquima renal e dilatação do sistema excretor, 
que contém uma massa purulenta e cristais de ácidos 
graxos; a outra forma apresenta nódulos subcapsula-

te, existe ainda uma forma tuberculóide que deve 
ser lembrada. 

Microscopicamente, o rim é envolvido numa 
pielonefrite crônica e severa. Os achados de nódulos 
são característicos. Consistem de áreas de disposição 
laminar ou ninhos de histiócitos grandes com inclu
sões lipídicas, envolvidos por um infiltrado inflama
tório denso, composto de linfócitos, neutrófilos, 
plasmócitos e fibroblastos. As áreas envolvidas são o 
córtex, medula e tecido peri-renal (fig 1). 

Os histiócitos grande, contendo inclusões lipídi
cas no seu citoplasmas, são comumente chamados de 
células espumosas (foam cells). Apresentam um 
pequeno núcleo picnótico com um citoplasma abun
dante, espumoso, devido ao aspecto resultante das 
inclusões lipídicas. Estas células são ricas em ácidos 
graxos neutros e esteres de colesterol. Devido a sua 
aparência microscópica, estas células são confundi-

res pseudotumorais e amarelados. Histologicamen- Fig. 1 
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mostrando aumento da sombra direita e 
concreção radiopaca a nível de articulação sacro-ilíaca direita 
(CASO I1I) 

.. u"dr"mll1 concreção radiopaca a nível 
topografia renal esquerda (CASO 11). 

Fig. 5 - RX simples, mostrando cateter ureteral 8 Fr. ao nível 
de L3 (CASO 11). 
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Fig. 6A e 6B - Pidografia retrógrada em 2 fases, mostrando, após injeção do contraste, sistema pielocalicial esquerdo desarranjado, 
assumindo uma conformação bizarra (CASO li). ---....., 

Fig. 7a e 7b - Urografia excretora (15' e 30'), mostrando exclusão funcional direita (CASO 111). 
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Fig. 8a e 8b - Cortes nefrotomográficos da massa renal direita, corri aumento detalhado da mesma, em 2 cortes (CASO 111). 

das com as células claras do nefrocarcinoma, sendo 
que estas apresentam um padrão de multiplicação ou 
crescimento celular diferente daquelas. As células 
claras do nefrocarcinoma são arranjadas em túbulos 
com mitoses e pleomorfismo nuclear. Em coloração 
especial, pode-se demonstrar que as células claras 
são ricas em glicogênio e pobres em lipídios. 

O aparecimento destes histiócitos espumosos
toam cells - se dá devido a dificuldade de drenagem 
do material necrótico, que provoca um aumento da 
destruição celular e libera lipídios. Essas partícu
las lipídicas são fagocitadas por estes histiócitos, 
dando-lhes assim seu aspecto microscópico caracte
rístico (fig. 2). 

Granulomas contendo células gigantes multinu
cleadas, colesterol e áreas de calcificação focal são 
ocasionalmente vistos. 

A presença de distorção calicial é comum e 
freqüentemente assemelha-se a cavidade similares a 
cistos. A superfície pélvica apresenta sinais de 
erosão e está coberta por exsudato. Cálculo radiopa
co na junção pielureteral é comum. Nos casos não 

associados com cálculos, o pielograma retrógrado 
demonstra estenose em alguma parte do trajeto 
pielureteral. 

ETIOLOGIA 

Surge como um dos pontos ainda discutidos na 
compreensão desta forma peculiarldelpielonefrite. 
São conhecidas 3 hipóteses, apresentando cada umla 
seu fundamento particular, porém não explicando 
de maneira. global e compléta esta patologia. 

A primeira teoria suporta que a infecção bacte
riana, com subseqüente destruição tissular e libera
ção de lipídios, leva à resposta histiocitária, com 
toda a cadeia de eventos relacionados devido à ação 
destes histiócitos. 

A segunda teoria defende um provável defeito 
metabólico lipídico, que, associado a uma reação 
inflamatória secundária, seria responsável pelo aco
metimento renal da pielonefrite xantogranuloma
tosa. 

Obstrução 
Infecção ----..~ Necrose----------.~ Dificuldade de drenagem do 

Foam cells (inclusões 
lipídicas no citoplasma) 

J.. 

material necrótico . 

* Aumento da destruição celular e 
liberação de lipídios 

~ 
~ RESPOSTA HISTIOCIT ÁRIA 
--------------- ESPECÍFICA 

Ninhos (agregados de . ____ .~ 
toam cells) 

Nódulos _____ -+ .. Comprometimento 
Amarelados difuso do rim 

Fig. 2 - Mecanismo da P N X,. 
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A terceira teoria relaciona as duas anteceden
tes, associadas a outros fatores concomitantes, como 
insuficiência vascular e obstrução ureteral ou piélica 
devida a litíase ou estenose. 

A obstrução do trato urinário tem um papel 
importante na patogênesa da PNX, por criar condi
ções para estase e infecção urinária secundária. 

A similaridade do processo xantomatoso no 
rim, com lesões em outros locais, suporta o conceito 
de acumulação lipídica secundária à injúria celular. 

QUADRO CLÍNICO - SINAIS, SINTOMAS E 
LABORATÓRIO 

A pielonefrite xantogranulomatosa tem preva
lência no sexo feminino, ocorrendo principalmente 
entre as 4" e 6" décadas, porém existem vários casos 
descritos desta patologia incidindo em crianças de 
até 5 meses. 

Caracteriza a pielonefrite xantogranulomatosa 
a presença associada de um rim não funcionante com 
cálculos e infecção, esta na maioria dos casos 
produzidas por Proteus. 

Segundo Anhalt, Cawood e Scott, que realiza
ram um levantamento de 90 casos desta patologia, os 
sintomas mais freqüentes são dor lombar, febre, 
perda de peso, anorexia, queda do estado geral. O 
exame físico pode revelar massa palpável e hiperten
são arterial (Quadro 1). 

Quadro 1 - Levantamento de 90 casos de 
PNX, realizado por Anhalt, Cawood e Scott. 

SEXO 
RAÇA 

SINAIS E 
SINTOMAS 

URINÁLISE E 
HEMOGRAMA 

URINOCULTURA 

UROGRAFIA 
EXCRETORA 

FEMININO 60% 
caucasiana ,60% 
negra 10% 

dor lombar 80% 
febre 70% 
perda de peso 50% 
massa palpável 50% 
hipertensão arterial 45% 
infecção 95% 
piúra 95% 
albuminúria 80% 
microhematúria 50% 
anemia 75% 
leucocitose 70% 
Proteus 60% 
E. Coli 30% 
Estafilococos 10% 
exclusão renal 80% 
litíase 70% 
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A urinálise revela piúria, albuminúria e micro
hematúria. O hemograma pode revelar anemia, 
leucocitose. A urinocultura apresenta-se positiva 
para os seguintes patógenos, em ordem decrescente 
de freqüência: Proteus, E. Coli, Aerobacter e estafi
lococos, sendo comum achá-los associados. 

EXAMES RADIOLÓGICOS 

A pielonefrite xantogranulomatosa apresenta
se geralmente na urografia excretora como um rim 
não funcionante, ou com retardo de função ou como 
aumento da sombra renal devido ao envolvimento 
difuso da parênquima ou segmentar, neste caso 
apresentando-se como uma massa renal ou tumefa
ção (forma tumefativa da PNX). 

Cálculos estão associados numa proporção de 
70% dos casos, hidronefrose em aproximadamen
te 5% e massa foi vista em cerca de 11% dos 
casos (fig. 3). 

A urolitíase, geralmente encontrada concomi
tantemente, manifesta-se como um cálculo obstruti
vo, ou cálculo coraliforme, ou ainda como calcifica
ção dentro do parênquima. 

A angiografia renal seletiva não demonstra a 
vascularização notada no aspecto radiológico do 
tumor renal. O achado usual é o afilamento e 
estiramento dos vasos maiores, mostrando uma 
perfusão renal inadequada. Na fase nefrográfica, 
áreas proeminentes avasculares são demonstradas, 
comprimindo o parênquima renal residual. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

A pielonefrite xantogranulomatosa é uma pato
logia interessante sob o ponto de vista diagnóstico, 
por apresentar-se sugerindo quadros que podem ser 
tomados como diagnósticos, tratando-se no entanto 
de uma das características deste tipo de pielonefrite, 
que apresenta um variado quadro de simulação de 
outras patologias. 

A pielonefrite xantogranulomatosa pode apre
sentar-se de tal forma que o diagnóstico de hiperne
froma, abscesso perinefrético, pielonefrite associada 
a litíase e ocasionalmente carbúnculo renal, nos são 
fortemente apresentados. 

Deve-se ter sempre em mente que o diagnóstico 
de PNX deve ser sempre levantado quando sinais e 
sintomas de abcessos perinefréticos estão presentes. 

Parece que existe uma possível correlação entre 
a PNX e a lipomatose renal (Anhalt, Cawood, 
Scott). A lipomatose renal e a PNX parecem ser 
entidades similares, desde que se considere que 
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ambas estão associadas a obstrução, infecção e 
litíase na maioria dos casos. 

RELATO DOS CASOS 

CASO 1-M. A. P. A., reg. nO 418.406, H. G. 
B. (INAMPS), feminina, 43 anos, parda, apresen
tou-se com dor lombar à esquerda, quadro de 
infecção urinária de repetição por 11 anos, febre, 
urina de odor fétido, piúria e com antecedentes de 
eliminação crônica de cálculos. No exame físico, rins 
impalpáveis, punho-percussão negativa bilateral
mente, normotensa. Exames laboratoriais: uréia, 36 
mg%; creatinina, 1,1 mg%; leucocitose; hematócri
to, 34%; eosinofilia; E. A. S. revelava pH 5,0; 
densidade, 1030; piócitos, 30 a 40 por campo; 
hemácias 3 a 5 por campo. A cultura revelou-se 
positiva para Proteus Vulgaris, Streptococcus sp., 
Staphylococcus sp. A urografia excretora revelou 
imagem radiopaca em ureter pélvico esquerdo e 
exclusão funcional do rim esquerdo. O fluxo contÍ-

nuo mostrou exclusão funcional do rim esquerdo aos 
120 minutos. A paciente foi submetida a nefrectomia 
esquerda, mostrando, ao exame anatomopatológico, 
um rim medindo 9 x 4 x 4 cm, deixando ver áreas 
pardacentas na superfície de corte d;l peça, interca
lando-se áreas de retrações- e cicatrizes. 

CASO 11 - Z. P. S., ref. n° 36.756, H. G. B. 
(INAMPS), 54 anos, feminina, branca, deu entrélda 
no serviço com dor lombar esquerda, irradiação para 
a fossa ilíaca esquerda e quadro de infecção urinária. 
Antecedentes de infecção urinária há 10 anos. Ao 
exame físico, normotensa, rins impalpáveis, punho
percussão dolorosa à esquerda. Exames laborato
riais: uréia, 40 mg%; creatinina, 1,4 mg%; glicose, 
136 mg%; leucocitose; hematócrito, 32,2%; Hb, 
9,9; E. A. S. mostrava pH 5,0; densidade, 1019; 
piócitos, 80 a 100 por campo; hemácias, 5 a 10 por 
campo. Cultura de urina revelou crescimento signifi
cativo de E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp. A 
urografia excretora mostrou concreção radiopaca 
em topografia renal esquerda, rim esquerdo aumen-

Quadro 2 - Estudo comparativo dos sinais, sintomas e laboratório dos 3 casos reportados 

Idade 
Sexo 
Cor 
Dor lombar 
Punho-percussão 

Massa palpável 
Infecção urinária 
anterior 
Eliminação ante
rior de cálculos 
Febre 
Piúria 

Hematúria 
Proteinúria 
U ri nocu Itu ra 

pH urinário 
Urolitíase 

Função renal na 
P. I. V. 
Patologias as
sociadas 
Leucócitos 
Hematócrito 
Uréia 
Creatinina 
Hipertensão 

CASO I 

43 anos 
fem. 
parda 

esquerda 
negativa bila

teralmente 
não 
sim 

sim 

sim 
sim (30 a 40 

ppc) 
3 a 5 hm. p. c. 

+14 
Proteus vulga
ris, Streptococ 

cus sp., Staphy
lococcus sp. 

ácido 
ureter pélvico 

esquerdo 
exclusão funcio

naI à esq. 

10.000 
34% 

21 mg% 
1,1 mg% 

não 
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CASO li 

54 anos 
fem. 

branca 
esquerda 

positiva à es
querda 

não 
sim 

não 

não 
sim (80 a 100 

ppc) 
5 a 10 hm. p. c. 

+14 
E. coli, Kleb

siella sp. 
Enterobacter sp. 

ácido 
bacinete esq. 

exclusão funci
onaI à esq. 

8.400 
32,2% 

40mg% 
1,4 mg% 

não 

CASO 111 

41 anos 
tem. 

branca 
direita 

positiva à 
direita 

sim 
sim 

sim 

sim 
sim (150 a 200 

ppc) 
3 a 4 hm. p. c. 

+14 
Proteus mira

bilis 

ácido 
u reter pélvico 

direito 
exclusão funcio

nai à direita 
Apendicite 

9.300 
26% 

20 mg% 
0,9 mg% 

não 
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tado de volume e com exclusão funcional. A pacien
te foi submetida a nefrectomia esquerda. 

CASO UI - A. M. T. O., reg. nO 558877, H. 
G. B. (INAMPS), 41 anos, feminina, branca, inter
nada com queixa de dor lombar direita e infecção 
urinária; quadro de pielonefrite aguda direita acom
panhada de eliminação de cálculos há 1 ano. Exame 
físico: normotensa, rim direito palpável, mostrando
se como uma massa abdominal, dolorosa à palpação, 
que se estendia desde o flanco direito até a fossa 
ilíaca direita, medindo 15 cm no seu maior diâmetro. 
Punho-percussão positiva à direita. Exames labora
toriais: uréia, 20 mg%; creatinina, 0,9 mg%; leuco
citose; hematócrito, 26%; E. A. S. mostrava urina 
de reação ácida, 150 a 200 piócitos por campo, 3 a 4 
hemácias por campo. Cultura revelou crescimento 
significativo de Proteus mirabilis. A urografia excre
tora revelava concreção radiopaca a nível de Sl- S2, 
em topografia pélvica direita, evidenciando-se som
bra renal aumentada de tamanho, de contornos 
irregulares, exclusão funcional à direita. Foi subme
tida a nefrectomia direita, sendo encontrado, no 
inventário da cavidade, presença de processo infla
matório periapendicular, realizando-se apendicecto
mia. A peça cirúrgica media 17 x 10 x 6,5 cm, 
mostrando cápsula bastante espessalcta : aderida à 
cortical. A superfície externa era lobulada, de colo
ração pardacenta, mostrando, ao corte, limite córti
co - medular não muito nítido. 

DISCUSSÃO 

A pieolografia xantogranulomatosa é uma enti
dade que nos surpreeende devido à dificuldade em 
individualizá-la e diagnosticá-la, dentre outras pato
logiasque aparecem, em muito se assemelhando, 
tanto ao seu quadro clínico, quanto laboratorial e 
radiológico. 

Ne*s casos, que ora relatamos, ela foi uma das 
hipóteses diagnósticas, porém a confirmação só foi 
dada pelo exame anatomopatológico. 

Dentre as patologias que mais de perto entra
riam no diagnóstico diferencial com a PNX, citamos 
o nefrocarcinoma, o abscesso perinéfrico, a pielone
frite crônica associada à litíase, o carbúnculo renal e 
a lipomatose renal. 

Existem, no entanto, alguns pontos que mere
cem um enfoque mais amplo. 

Um fator preponderante para que a transforma
ção xantogranulomatosa se instale é a o~strução, 
que, associada à infecção, traz para esta combinação 
uma resposta histiocitária bastante particular, como 
descrito na seção 2 deste trabalho (PATOLOGIA). 
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Reportando-nos aos 3 casos apresentados, nota
se a presença do fator litiásico em todos eles. 

Deve ser ressaltada, também, a história de 
passado de infecção urinária, levando-nos a assumir 
uma atitude mais atenta quando do manuseio de 
episódios primários e primeiros de uma infecção 
urinária, principalmente em indivíduos apresentan
do alguns destes patógenos mais freqüentes, como 
Proteus, E. coti, Klebsiella, etc. 

É relatada a freqüente associação de pielonefri
te xantogranulomatosa com Proteus, E. coZi, Kleb
siella, Staphylococcus sp., Aerobacter sp.; notamos 
nos 3 casos que alguns destes patógenos atuaram de 
maneira conjunta em 2 deles e somente no caso 3 
aparece Proteus vulgaris, como agente único associa
do a esta transformação xantogranulomatosa. 

Isto nos leva a suspeitar da teoria que propõe 
uma etiologia inteiramente infecciosa para PNX. 
São descritos e conhecidos inúmeros casos de pielo
nefrite crônica supurativa associados a estes patóge
nos, porém não apresentando modificações xanto
granulomatosas. 

É freqüente encontrarmos a descrição de pielo
nefrite xantogranulomatosa apresentando-se, radio
logicamente, como uma imagem demonstrando au
mento de tamanho do rim comprometido. No caso I, 
porém, a peça extraída media 9cm x 4cm x 4cm, o 
que consideramos um achado incomum neste tipo de 
pielonefrite. 

Por último, abordando a teoria que fala de um 
desarranjo do metabolismo lipídico como causa 
primária da PNX, ainda notamos carência de provas 
que a fundamentem. Experiências já foram realiza
das no sentido de reproduzir transformações xanto
granulomatosas em cobaias portadoras de altas taxas 
de lipídios séricos, injetando-se culturas de Proteus 
nestas cobaias, não sendo, no entanto, notada 
qualquer transformação xantomatosa do parênqui-
ma renal. . 

Somos, portanto, da opinião que múltiplos 
fatores interagem para que se criem condições 
apropriadas para a resposta histiocitária específica, 
resultando a PNX. Entre eles, distinguimos passado 
de infecção urinária de repetição, principalmente 
devido aos organismos infecciosos maisencontradi
ços neste tipo de pielonefrite. Outros seriam a 
obstrução da árvore urinária e a infecção concomi
tante. Achamos que a especificidade da resposta 
histiocitária, que resultará na transformação xanto
granulomatosa, deverá ser mais intensamente estu
dada e esclarecida. 
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RESUMO 

Os autores abordam aspectos gerais da patolo
gia, analisando os casos reportados segundo as 
observações clínicas, anatomopatológicas, laborato
riais e radiológicas referentes a esta entidade. São 
apresentados três casos, ressaltando os autores a 
dificuldade de diagnóstico, devido à inespecificidade 
dos exames clínicos, laboratoriais e radiológicos. 

SUMMARY 

The authors discuss general aspects of this 
disease and outline clinicaI, laboratorial and radiolo-
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gical observations. Three cases are reported and the 
authors show how difficult is the diagnosis, beca use 
there is a lack of specificity of clinicaI manifesta
tions, radiological and laboratorial investigations. 
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urolitíase na infância 
WALTER J. KOFF - NANCY TAMARA DENICOL 

Do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS) 

INTRODUÇÃO 

Urolitíase em crianças é uma doença relativa
mente pouco freqüente no hemisfério ocidental. 
Contudo, na Ásia, especialmente no Sudeste, a 
litíase vesical endêmica se constitui em um dos mais 
importantes problemas pediátricos 10. No século 
passado, a doença era muito comum na Europa, 
especialmente na Grã-Bretanha, mas sua incidência 
foi caindo progressivamente até a década de 20, 
neste século 13. Atualmente, a urolitíase infantil é 
quase sempre de origem renal e sua gênese é 
bastante semelhante à do adulto, porém com maior 
incidência de causas metabólicas 8. 

Em nosso meio, são raros os relatos desta 
entidade, que, ao ocorrer, sempre se constitui em 
problema bastante sério. Possivelmente, ela não é 
tão infreqüente quanto se imagina, já que em 4 anos 
coletamos 28 casos, que serão a seguir descritos. 

MA TERlAL E MÉTODOS 

Entre 1975 e 1979, foram investigadas e tratadas 
28 crianças com urolitíase. Os dados clínicos, labora
toriais e radiológicos foram revisados e tabulados. 
Os cálculos, quando retirados cirurgicamente, foram 
enviados à análise química e algumas vezes à análise 
cristalográfica. 

Os pacientes foram divididos de acordo com a 
classificação etiológica de Malek 3, levemente modi
ficada (tabela I), e então comparados com outras 
séries recentes. 

RESULTADO 

Entre as 28 crianças, havia 17 do sexo masculi
no, compreendendo 60,7% do grupo, e 11 do 
feminino, com 39,3%. A idade variava entre 3 meses 
e 14 anos, sendo a idade média 8,6 anos. Somente 3 
eram da raça preta, sendo os demais caucasianos. A 
doença era sintomática em 20, sendo a apresentação 
clínica mais comum infecção urinária. Durante a 
investigação da mesma, o diagnóstico de urolitíase 
foi feito. Apenas 3 crianças foram levadas ao disg
nóstico por dor, sendo 2 casos de cólica renal típica e, 
outro de dor abdominal difusa. Outras 3 apresenta
ram hematúria macroscópica e uma foi levada ao 
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médico após eliminar um cálculo. Oito pacientes 
eram aparentemente assintomáticos e foram diag
nosticados durante investigação radiológica por 
apresentarem sedimento urinário alterado, déficit de 
crescimento ou hiperazotemia. Além disto, 3 foram 
descobertos em radiografias realizadas por causas 
não relacionadas ao aparelho urinário. A tabela 11 
mostra o modo de apresentação da doença. 

A investigação radiológica demonstrou nefroli
tíase em 24 destas crianças, incluindo 6 com cálculo 
coraliforme. A doença era bilateral em 14 e unilate
ral em 10. Havia ainda entre eles 4 casos de 
nefrocalcinose. A litíase era ureteral em 5 pacientes, 
sendo que, em 2, era concomitantemente renal e 
uretera!. Três outros tinham vesicolitíase. A tabela 
111 mostra a localização da urolitíase. 

A investigação clínica, laboratorial e metabólica 
permitiu classificar os pacientes quanto à etiologia 
da litíase, conforme mostrado na tabela IV. 

Os pacientes foram sempre submetidos a trata
mento clínico ou cirúrgico. Os tratamentos usados e 
o seu resultado são mostrados na tabela V. 

A análise química e cristalográfica dos cálculos 
retirados de 17 pacientes mostrou os resultados 
vistos na tabela VI. Alguns cálculos eram constituí
dos de mais de um tipo de cristal. 

DISCUSSÃO 

A urolitíase na infância não é tão rara como é 
geralmente aceito pelos que não trabalham com 
crianças. Isto tem sido demonstrado na literatura 3.5• 

A cólica renal tão comum no adulto é pouco 
freqüente na criança, ,exceto após a idade escolar. A 
maneira de apresentação nesta série foi principal
mente infecção urinária, que ocorreu em 46% das 
crianças, concordando em geral com a observação 
citada em literatura recente 11 • Encontramos 8 
pacientes (28,5%) que foram levados ao diagnósti
cos por investigação radiológica do aparelho ou de 
outros locais (especialmente tórax), o que demons
tra que crianças doentes têm sido no presente 
melhor investigadas. Apenas 3 crianças foram leva
daS ao diagnósticos por apresentarem dor, um 
resultado que contrasta agudamente com as caracte
rísticas desta doença no adulto. 

Em relação à etiologia, encontramos 9 crianças 
com doença metabólica, sendo 3 de uma mesma 
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farrulia com hiperoxalúria primária, representando 
32% da amostra. As séries publicadas divergem a 
respeito da proporção entre as categorias etiológi
cas. Paulsan observou apenas 10% de litíase meta
bólica em 54 pacientes 11, Bennett 13%2 e Malek e 
Kelalis 28%7. São todas séries de urologistas e, 
portanto, com boa proporção de casos de infecção e 
estase urinária. Em relatos de nefrologistas, sempre 
a proporção de urolitíase metabólica é, no mínimo, 
40% maior 12. Cerca de 25% das nossas crianças não 
tinham alteração alguma que explicasse a sua doença 
e foram então rotuladas como tendo urolitíase 
idiopática, provavelmente do mesmo tipo que a 
litíase cálcica normocalciúrica do adulto. Esse tipo 
de litíase, que se pensava ser exclusivo do adulto, 
sabe-se hoje ocorrer até nos primeiros anos de vida4 . 

Os quase 40% de pacientes com cálculos de infecção 
ou devidos à estase urinária, apresentavam quase 
sempre malformações congênita do aparelho uriná
rio associadas. Estes números demonstram a impor
tância de se descobrir o mais cedo possível estas 
alterações, que se revelam inicialmente por infecção 
urinária. Esta é, geralmente, simplesmente tratada 
pelo pediatra sem o cuidado de realizar investigação 
radiológica, etapa essencial nestes casos. Autores 
que tratam crianças com anomalias congênitas apre
sentam resultados semelhantes9 • 

Fomos capazes de encontrar somente 1 caso de 
vesicolitíase endêmica, com formação de cálculo de 
urato. Este tipo de cálculo vesical da infância é 
comum atualmente apenas no Sudeste asiático e na 
Índia I, mas talvez ainda seja encontrado em algu
mas das nossas populações m?is pobres. 

A análise de 17 cálculos, retirados cirurgica
mente, mostrou serem 7 de estruvita e todos os 
pacientes apresentavam infecção urinária por Pro
teus mirabilis, mostrando, o que já tem sido prova
do, que este tipo de cristal só se forma em presença 
de infecção por germe produtor de urease. Alguns 
destes cálculos tinham um núcleo de oxalato ou 
fosfato de cálcio, indicando possivelmente que a 
infecção ocorreu após formação da litíase inicial. 
Todos os pacientes com doença devido a estase e 
infecção foram operados, havendo duas recidivas em 
crianças cuja infecção não foi debelada, talvez por 
haver restado fragmentos de cálculo dentro do rim. 

Fóram também submetidas a cirurgia 6 crianças 
com doença metabólica ou litíase idiopáticâ. O 
tratamento médico foi instituído em 8 deste ~rupo, 
obtendo-se sucesso apenas na litíase idiopátic{\, 
através do uso de hidroclorotiazida e dieta pobre em 
cálcio. 

A urolitíase em pediatria permanece um impor
tante problema, não só pelo dificuldade em esclare-

cer a etiologia 6, mas, principalmente, pelo desafio 
cirúrgico que representa a maioria das vezes e pela 
quase impossibilidade de controlá-la clinicamente. 

TABELA I 
CLASSIFICAÇÃO ETIOLÓGICA DA UROLlTíASE INFANTIL 

UROLlTíASE METABÓLICA: ACIDOSE TUBULAR RENAL 
CISTINÚRIA 
HIPEROXALÚRIA PRIMÁRIA 
HIPERPARATIREOIDISMO 
PRIMÁRIO 
HIPERCALCEMIA IDIOPÁTICA 
INFANTIL 
LlTíASES DE ÁCIDO ÚRICO 
OUTROS ESTADOS 
HIPERCALCÊMICOS 

UROLlTíASE IDIOPÁTICA 
UROLlTíASE DE ESTAS E E DE INFECÇÃO 
UROLlTíASE DE IMOBILIZAÇÃO 
LlTíASE ENDÊMICA (VESICAL) 

TABELA 11 
MODO DE APRESENTAÇÃO DA UROLlTIASE EM 

28 CRIANÇAS 

SINTOMAS OU CAUSAS DO DIAGNÓSTICO 

SINTOMÁTICOS: 
INFECÇÃO URINÁRIA 
DOR EM CÓLICA 
DOR ABDOMINAL DIFUSA 
HEMATÚRIA MACROSCÓPICA 
ELIMINAÇÃO ESPONTÂNEA 

ASSINTOMÁTICOS: 
INVESTIGAÇÃO RADIOLÓGICA DO 
AP. URINÁRIO 
INVESTIGAÇÃO RADIOLÓGICA DE 
OUTROS LOCAIS 

TOTAL 

TABELA III 

13 
2 
1 
3 
1 

8 (28,5%) 

5 

3 

28 

LOCALIZAÇÃO RADIOLÓGICA DA UROLlTiASE 
EM 24 CRIANÇAS 

LOCAL 

NEFROLlTíASE 
CÁLCULO CORALlFORME 
BILATERAL 

N° DE PACIENTES 

24 

- UNILATERAL 
NEFROCALtlNOSE 

URETEROLlTíASE" 
VESICOLlTíASE"" 

5 
3 

6 
14 
10 
4 

27 

* 2 COM NEFROLlTíASE 
** 2 COM NEFROLlTíASE 
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TABELA IV 
ETIOLOGIA DA UROLlTíASE EM 28 CRIANÇAS 

ETIOLOGIA N° DE PACIENTES 

METABÓLlCA:ACIDOSE TUBULAR RENAL 
CISTINURIA 
HIPEROXALÚRIA PRIMÁRIA 

IDIOPÁTICA 
LlTíASE DE ÁCIDO ÚRICO 

ESTASE URINÁRIA:URETEROCELE 
ESTENOSE PIELURETERAL 
DERIVAÇÃO URINÁRIA 

INFECÇAO 
IMOBILIZAÇÃO 
END~MICA VESICAL (?) 

3 
1 
3 
2 
7 
2 
3 
1 
4 
1 
1 

RESUMO 

A urolitíase na criança não é tão rara quanto se 
poderia pensar. Num período de apenas 4 anos, 28 
crianças com este problema foram investigadas e 
tratadas. Havia 17 do sexo masculino e 11 do 
feminino, com idades variando entre 3 meses e 14 
anos. 

A doença era sintomática em 20, sendo o modo 
de apresentação mais comum a infecção urinária. 

A investigação radiológica demonstrou nefroli
tíase em 24, incluindo 6 com cálculo coraliforme e 4 
com nefrocalcinose. Havia ainda 5 com ureterolitía
se e 3 com vesicolitíase. 

TABELA V 
TRATAMENTO INSTITUíDO E RESULTADOS EM 

28 CRIANÇAS COM UROLlTíASE 

ETIOLOGIA N" TOTAL 

ACIDOSE TUBULAR RENAL 3 
CISTlNÚRIA 1 
HIPEROXALÚRIA PRIMÁRIA 3 
LlTíASE DE ÁCIDO ÚRICO 2 
IDIOPÁTICA 7 
URETEROCELE 2 
ESTENOSE PIELURETERAL 3 
DERIVAÇÃO URINÁRIA 1 
INFECÇAO 4 
IMO~ILlZAÇÃO 1 
ENDEMICA(?) 1 
TOTAIS 28 

TABELA VI 

RESULTADOS DA ANÁLISE CRISTALOGRÁFICA E 
QUíMICA DE CÁLCULOS RETIRADOS CIRURGICA
MENTE EM 17 CRIANÇAS COM UROLlTíASE. 

CRISTAL-

OXALATO DE CÁLCIO 
FOSFATO DE CÁLCIO 
FOSFATO DUPLO DE AMÔNIO E 
MAGNÉSIO 
ÁCIDO ÚRICO 

6 
6 

7 
3 

* ALGUNS CÁLCULOS ERAM FORMADOS POR MAIS DE 
UM TIPO DE CRISTAL. 

O grupo era formado por 9 casos de urolitíase 
metabólica, 7 de idiopática, 6 devido a estase 
urinária, 4 secundários a infecção, 1 a imobilização, 
além de apenas 1 caso de litíase vesical endêmica. 

O tratamento foi cirúrgico em 17 crianças, 
sendo nas demais clínico ou nenhum. A urolitíase 
recidivou em 4 pacientes após a cirurgia. 
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CIRURGIA TRAT. CLíNICO RECIDIVA 

1 2 1 
- - -
1 - 1 
- 2 -
4 4 o 
2 - O 
3 - O 
- - -
4 - 2 
1 - O 
1 - O 

17 8 4 

SUMMARY 

Pediatric urolithiasis is not so rare as one can 
guess. In a period of only 4 years, 28 children with 
calculous disease of the urinary tract were investi
gated and treated. There were 17 boys and 11 girls, 
the ages ranging between 3 months and 14 years. 

The disease was symptomatic in 20, and the way 
of presentation was usually urinary tract infection. 

The radiologic wOrk up showed nephrolithiasis 
in 24, incIuding 6 with staghorn calculus and 4 with 
nephrocalcinosis, ureteral stones in 5 and bladder 
stones in 3. 

The whole group was made by 9 cases of 
metabolic stones, 7 of idiopathic, 6 of stasis, 4 
secondary to infection, 1 formed during immobiliza
tion and a solitary case of endemic bladder stone. 

Surgical treatment was required in 17 children 
and the remained had medicaI treatment or none. 
Four patients had recurrent stones after the surgery. 
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tumor primitivo de ureter 
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Do serviço de U rologia da 14" Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro (RJ). 

INTRODUÇÃO, ETIOLOGIA E 
INCIDÊNCIA 

Embora os tumores ureterais sejam considera
dos como pouco freqüentes , numerosos casos , nos 
últimos anos,têm sido descritos na literatura médica 
mundial. 

Uma das primeiras publicações, atribuída a 
Fre nchnam e Rayer, em 1841, e Foord e Ferrier, 
em 1900, divulgou 8 casos diagnosticados em autóp
sia. Mas foi Albarran, em 1902, o primeiro a 
diagnosticar o tumor de ureter pré-operatoriamente. 
Scott, em 1943, descreveu uma série de 240 casos , 
que correspondiam a 8,5% em relação aos outros 
cânceres. 

Cameron, citado por Viana (1970), refere que , 
para cada grupo de 100 tumores de bexiga , somente 
2 corresponderiam ao ureter. 

Fig. 1 - Tumor de ureter. Peça cinírgica fechada. Não infiltrante. 
11 3 inferior . 
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Até 1945, registravam-se 35 casos na Clínica 
Mayo. Em 1961, Petkovic descreveu 32 casos pes
soais. Houve aumento da incidência,segundo Bloom, 
nos últimos 30 anos , sendo que 84,3% dos 102 casos, 
por ele descritos em 1970, ocorreram nos últimos 15 
anos. Esse aparente aumento pode ser atribuído 'em 
parte à melhora dos métodos diagnósticos ou a um 
aumento dos tumores uroepitelias, como tem sido 
verificado nos tumores de bexiga. 

Na literatura médica nacional, encontramos os 
relatos de Rocha Brito (1965), com 18 casos; Cam
pos Freire, com 8 casos: Silva de Assis, com ::I casos, 
e Viana (1970) com 5 casos. num total de lOO.()O() 
pacientes registrados no I nstituto Nacional do 
Câncer. 

Têm sido aventadas muitas hipóteses para expli
car a etiologia do tumor de ureter .-.Como: predisposi
ção. congênita, papel da infecção crônica . influência 

Fig. 2 - Tumor de ureter. Peça cirúrgica aberta. Não infiltrante. 
11 3 inferior. 
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Fig. 3 - Tumor de ureter. Não infiltrante. Ausência de função. 
Pielografia retrógrada mostrando defeito de enchimento em seu 
1/3 médio. 

da litíase ureteral, influência da bilharziose, como 
no Egito, influência da carcinogênese por produtos 
químicos, como o triptofano e outros. 

Angervall e cols. (1969) mostraram a alta inci
dência de tumores ureterais e pélvicos em pacientes 
que faziam uso de fenacetina. Petkovic (1975) acu
sou a incidência em 2 ou 3 membros de uma mesma 
família com nefropatia endêmica e afetados por 
tumor ureteral ou pélvico. 

A incidência do tumor de ureter é observada na 
proporção de 2:1 para o sexo masculino. Segundo 
Foord (1939), representa 1 % de todos os carcinomas 
do sistema urinário . Brenez e Hawotte (1945) rela
tam que os tumores ureterais ocorrem em percenta
gem de 3,6% em cada 10 mil casos de tumores do 
sistema urinário. 

A freqüência por grupo etário é entre as.6a. e 
7a. décadas de vida, com predominância para o lado 
direito. A média de idade é de 58 anos sendo o 
segmento inferior o mais afetado em 60 a 70% dos 
casos, segundo Brenez e Vest (1945) 

Mac Lean e Fowler (1956) relatam 1 caso em 
menino de 10 anos de idade . Segundo Bloom (1970), 
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Fig. 4 - Tumor de ureter. Não infiltrante. Pielografia retrógrada, 
mostrando defeito de enchimento ureteral (sinal de Friendenberg). 

não há predileção para o lado direito ou esquerdo, 
com a idade variando de 68 a 93 anos, na média de 
65,8 anos. Petkovic (1961) relatou que 10% dos 
tumores ureterais podem ser bilaterais , enquanto 
Denimg (1970) relata somente 4,2% como bilate
rais . Scott (1970) relata que 1% são bilaterais e 
Abehouse (1956) refere somente 0,9% . 

A alta incidência de tumores bilaterais, encon
trados por Petkovic (1975) (10% dos casos) , pode 
explicar a razão pela qual ele usou a terapêutica 
conservadora mais freqüentemente. Vale ressaltar o 
aparecimento de tumor de ureter em cotos ureterais 
pós-nefrectomias por afecção não cancerosa, como 
nos casos descritos por Amar e Moore (1964), que 
apresentaram 2 com 40 e 7 anos, respectivamente , 
pós-nefrectomia por Iitíase. 

SINTOMATOLOGIA 

A sintomatologia, na grande maioria dos casos 
de tumores ureterais , é causada pela hematúria e/ou 
hidronefrose. 
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Fig. 5 - Tumor de ureter. Inf"lltrante. 1/3 inferior. Peça cirúrgica. 

Segundo Bloom (1970), a hematúria macroscó
pica ocorre em 77,6% dos casos, e a hematúria 
microscópica, em 4,3%. A cistoscopia é de grande 
valia na vigência da hematúria para detecção do lado 
acometido. A cólica renal é outro sintoma que está 
presente em 50% dos casos. Disúria e polaciúria 
ocorrem em 52%, sendo que massa abdominal 
palpável é observada somente em 7% dos casos, 
segundo Bloom (1970). Outros sinais e sintomas 
relatados são: edema ou flebite dos membros infe
riores (em 4% dos casos), albuminúria (45% dos 
casos), piúria e albuminúria (em 23% dos casos). 

História prévia de tumor urotelial é também 
encontrada em 7,1 % dos casos. A hematúria apre
senta-se numa média de 12 semanas e não tem 
relação com o tipo de lesão e massa abdominal 
palpável; geralmente, é observada devido a h~drone
frose. O edema ou flebite dos membros inferiores 
verifica-se geralmente do mesmo lado do tumor e a 
história de antecedentes de tumor uroepitelial come
ça no tumor de bexiga. Ausência de função renal 
ocorre em 47% dos casos, na urografia excretora, 
segundo Tresideer (1954), o que o fez tentar relacio-
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Fig. 6 - Tumor de ureter. Não infiltrante. 1/3 médio. Peça 
cirúrgica fechada. 

nar este achado com o estadiamento clínico. Assim, 
84% dos pacientes teriam urografia excretora nor
mal no estádio 1, ao contrário do estádio In, que 
apresenta somente 11 % de normalidade na urogra
fia, e o restante evidenciaria o grau de invasão do 
tumor. 
PATOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO 

Os tumores ureterais, em sua maioria, são 
malignos; a taxa de malignidade é mais alta do que 
em outros tumores do sistema urinário, e isto é 
devido à parede ureteral ser muito fina, favorecendo 
a disseminação através dos linfáticos, dando metás
tases. 

Classificam-se os tumores ureterais em primiti
vos e secundários. Os primitivos seriam os de origem 
epitelial e mensenquimatosa, e os secundários, origi
nários do bacinete por infiltração metastática, e os 
tornados uieterais, por implantação de órgãos vizi
rihos. 

Petkovic, revendo a literatura médica em 1962, 
encontrou 239 casos de tumores ureterais malignos e 
65 casos benignos. 
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A macroscopia é de grande ajuda no ato 
operatório, quanto ao julgamento da natureza ma
ligna ou benigna do tumor, pois a palpação irá 
mostrar a invasão ou não de órgãos vizinhos. As 
metástases se fazem principalmente por via linfática, 
para os linfonodos regionais, ou por invasão direta, 
podendo invadir o apêndice íleo-cecal e a camada 
muscular da bexiga. Histopatologicamente, a maio
ria dos tumores ureterais são papilíferos, vindo em 
segundo lugar o carcinoma de células escamosas, 
segundo Scott, em 1943. 

O estadiamento, geralmente, é condicionado ao 
grau histológico do tumor, baseado nos critérios 
escritos por Broders, Friedman (1969), Ash e Je
wett. 

Assim teremos: 
Grau I (equivalente ao estadiamento A) -

Todos os papilomas com pedículo estreito, contendo 
células epiteliais transicionais bem diferenciadas, 
limitando-se à mucosa. Representa cerca de 57% 
dos casos. 
Grau II (equivalente ao estadiamento Br) - Os 
carcinomas papilíferos com pedículo largo, sendo 
mais sésseis que os do grupo I. Microscopicamente, 
o epitélio revela uma estratificação irregular, e os 
elementos celulares não são uniformes. Apresenta 
figura mitótica, núcleos atípicos. células gigantes e 
uma anaplasia bem característica. Invade partes 
superficiais da muscular, represpntando 5,94% dos 
casos. 

Grau III (equivalente aos estadiamentos B2 e C) 
- Corresponde aos tumores com maior variedade 
histológica, como os transicionais. Apresenta massa 
séssil, com lesões invasivas. Invade a camada adven
tícia. Representa 11 % dos casos. 

Grau IV (equivalente ao estadiamento D) -
Possui áreas de infiltrações em todas as camadas do 
ureter e por vezes apresentando queratinização. Há 
um desarranjo celular acentuado e que invade o 
tecido periureteral. Possui crescimento local ou 
metástase a distância. Representa 25% dos casos. 

DIAGNÓSTICO 

Os tumores do ureter podem ser interpretados 
erradamente como hidronefrose, sendo somente 
diagnosticados corretamente no ato operatório. De 
grande valia para o esclarecimento diagnóstico é a 
urografia excretora, que mostra enchimento eln taça 
ao redor da borda do tumor ou dilatação do segmen
to abaixo da. lesão, que é o clássico sinal de 
Friedenberger. 

A melhor conduta diagnóstica é através da 
urografia excretora, seguida de cistoscopia com 
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pielografia retrógrada, ocasião na qual são colhidas 
amostras de urina para estudo citopatológico. O 
exame cito patológico pela técnica de Papanicolaou é 
de grande utilidade, com positividade em cerca de 
80% dos casos. 

A pielografia retrógrada evidencia o tumor em 
quase 84% dos casos, com visualização do defeito de 
enchimento e dilatação ureteral e calicial. Deve ser 
usado o cateter ureteral de Braash, que apresenta 
uma dilatação na extremidade, obliterando o óstio 
ureteral e evitando o refluxo do contraste. O cateter 
ureteral não passa além do tumor em 50% dos casos. 
A protrusão intravesical na cistoscopia é encontrada 
em 6% dos casos, sendo que 8% estão associados a 
tumor vesical. 

Ocasionalmente, pode-se usar a arteriografia 
(aortografia) e a insuflação retroperitoneal nos tu
mores ureterais, mas estes métodos propedêuticos 
têm mostrado pouca valia. O uso de sonda de 
Dormiá tem sido aconselhado para retirada de 
fragmentos do tumor, com vistas à classificação 
histopatológica; mas os riscos advindos deste proce
dimento são maiores do que a contribuição diagnós
tica. De grande valia, atualmente, é o uso da 
tomografia computadorizada (CT), que dá informa
ções precisas do retroperitânio e dos linfonodos 
regionais. 
TRATAMENTO CIRÚRGICO 

A terapêutica cirúrgica clássica, descrita por 
Albarran, é a nefrureterectomia. Posteriormente, 
Marion observou que deve ser feita a ressecção de 
uma parte da bexiga onde o ureter é inserido, devido 
à possibilidade de implantação metastática vesical e 
também à impossibilidade de se diagnosticar pré
opératoriamente se o tumor é benigno ou maligno. 

Embora a maioria dos autores use a terapêutica 
clássica, ultimamente tem-se dado importância a 
cirurgias conservadoras, salvaguardando o rim. 

Küs e cols. (1956) recomendam que a nefrecto
mia com ureterectomia deve ser feita nos tumores do 
segmento superior ou que atinjam a pélvis, e cirurgia 
conservadora nos tumores do segmento inferior, em 
sua maioria aparentemente solitários, e quando as 
metástases geralmente ocorrem no tecido periurete
ral, ao contrário dos tumores do segmento superior, 
em que as metástases são para a pélvis e hilo renal, 
através dos linfáticos. 

Puigvert (1960) ensina-nos que a clássica opera
ção radical não oferece vantagens sobre o tratamen
to conservador. Entretanto, a maioria dos autores 
recomenda a operação conservadora somente nos 
tumores do segmento inferior em que a reanastomo-
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se do ureter ou interposição de alça intestinal pode 
ser efetuada. Petkovic (1975) relacionou as causas e 
resultados terapêuticos em 363 casos de tumor de 
ureter, na Iugoslávia, até 1975, dando particular 
atenção ao tratamento conservador em 64 casos, que 
apresentam condições favoráveis a este procedimen
to, sendo confirmados os resultados por um bom 
follow-up. Entretanto, em outros casos, em que as 
condições não foram favoráveis, a nefrureterectomia 
foi mandatória. 

Segundo BIoom (1970), dos 102 casos por ele 
reportados, 52 foram submetidos a nefrureterecto
mia, complementada com irradiação, em 8 casos; 
nefrectomia e ureterectomia parcial em 10 casos; em 
outros 12 casos foram realizadas cirurgias conserva
doras do rim, e nefrostomia ou ureterostomia em 4 
casos; ressecção do tumor em 2 casos; exploração e 
radioterapia em 4 casos e exploração e nenhum 
tratamento em 1 caso. Holtz (1962) é favorável à 
radioterapia pós-operatória, principalmente nos ca
sos que apresentam infiltração local e regional. 
As operações conservadoras são indicadas principal
mente nos casos de insuficiência renal, em rim 
solitário e nos tumores do segmento inferior do 
ureter. Vest (1945) foi o primeiro a fazereperação 
conservadora em tumores ureterais. Nestes casos, 
recomenda lavar muito bem a pélvis e o ureter para 
evitar implantação de células tumorais. 
O melhor resultado é com a nefrureterectomia 
radical e retirada do segmento vesical de implanta
ção ureteral, porque 48% sobrevivem mais de 5 
anos, ao passo que somente 31%, que são submeti
dos a nefrectomia simples, sobrevivem 5 anos. A 
mortalidade operatória é maior nos casos submeti
dos à nefrureterectomia radical com incisão única e 
ampla, chegando a cifras de 9% dos casos; mas, 
quando se fazem duas incisões, esta percentagem 
tende a diminuir. 

PROGNÓSTICO 

O prognóstico dos pacientes com tumor primiti
vo do ureter está diretamente relacionado ao grau e 
estadiamento do tumor na ocasião do diagnóstico. 
O baixo grau nas lesões superficiais -tem um bom 
prognóstico, podendo ser tratadas ocasionalmente 
com cirurgia conservadora, ao contrário do pobre 
prognóstico, podendo ser tratadas ocasionalmente 
que necessitam de cirurgia radical. 

O prognóstico do tumor de ureter é pobre 
quando comparado com os tumores uroteliais da 
pélvis renal e da bexiga, devido à parede ureteral 
muito fina e também à sua rica drenagem linfática, 
que permite invasão local e disseminação metastáti-
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ca, mesmo em caso de baixo grau de estadiamento. 
Dos 102 casos de tumor de ureter descritos por 
BIoom (1970), em 17 houve recorrência para a 
bexiga; em 1 caso, para a pélvis contralateral; 4 
casos para o mesmo lado em 10 pacientes submeti
dos a ureterectomia parcial; em 1 caso, em que havia 
sido feita nefrectomia parcial, houve recidiva na 
uretra. 

A sobrevida, de uma maneira geral, é de 
aproximadamente 5 anos, segundo BIoom(1970), 
que relata 54 pacientes, compreendendo 61,8% no 
estádio I; 25% no estádio 11, e 33% no estádio 111; 
COm 0% no estádio IV; com recorrência tumoral em 
25% dos casos. 

Mac Dougall (1961), em relato de 50 casos, 
refere-se à sobrevida melhor nos papilomas, relatan
do que, nos tumores infiltrantes, somente 6% sobre
vivem mais de 5 anos. Twinem (1961) apregoa que 
os pacientes com tumor de ureter, que sobrevivem 
mais de 4 anos após o tratamento, podem ser 
considerados curados. 

Batata e cols. (1975) encontraram uma sobrevi
da menor de 5 anos em 15 pacientes que apresenta
vam um alto grau de malignidade e alto estadiamen
to. Lieben e cols. (1978) relatam um paciente, com 
sobrevida de 5 anos, após o diagnóstico e tratamento 
de um tumor de ureter com alto grau de maligni
dade. 

CAsuíSTICA 

No serviço de Urologia do Prof. Geraldo Terre
ri, na 14a enfermaria da Santa Casa da Misericórdia 
do Rio de Janeiro, foram operados 15 casos de 
tumor de ureter, que correspondem a 0,2% de todas 
as operações efetuadas, num total de 7 903 casos de 
todas as patologias geniturinárias. 

Foram analisados somente 10 casos, que apre
sentavam dados de follow-up. Os outros 5 casos não 
retomaram ao serviço após a cirurgia, não se conse
guindo informações e dados para avaliação estatís
tica. 

A faixa etária variou de 60 a 70 anos, com uma 
idade média de 62,1 anos. Houve predominância do 
sexo masculino na proporção de 3: 1. 

Quanto à localização, o lado direito foi o mais 
acometido (8 casos), correspondendo a 80%, e o 
lado esquerdo (2 casos) a 20%. O segmento inferior 
do ureter foi o mais acometido (7 casos), correspon
dendo a 70%, o segmento superior, com 2 casos 
(20%), e o segmento médio, com 1 caso(1 %). 

O estadiamento mostrou 6 casos (60%) de 
carcinoma papilífero, grau I para lI, não infiltrante; 
2 casos (20%) de carcinoma de células transicionais, 
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grau IH, infiltrante, e 2 casos (20%) de carcinoma 
papilifero grau IH, infiltrante. 

Nos 10 pacientes da nossa série, 6 casos (60%) 
foram submetidos a nefrureterectornia simples, e os 
4 últÍmos (40%) a nefrureterectomia radical. Tanto 
na nefrureterectornia simples como na radical, foi 
efetuada a retirada do segmento vesical de implanta
ção ureteral. A sobrevida, de uma maneira geral foi 
de 40% de 1 a 3 anos; 40% de 3 a 5 anos, e 20% de 5 
a 10 anos. 

Quanto ao estadiamento nos casos de baixo 
grau de malignidade e nãó infiltrante, houve sobre
vida de 3 a 5 anos, em 4 casos (40% ) 5 a 10 anos, em 
2 casos (20%), sendo que estes 2 casos poderiam ser 
considerados como curados. Vale ressaltar que 2 
pacientes, que apresentavam carcinomas não infil
trantes, morreram de outra causa, sendo um deles 
de carcinomatose prostática metastática. 

Nos casos de alto grau de malignidade e alto 
estadiamento, houve óbito nos quatro casos por 
carcinomatose metastática entre 1 a 3 anos. Um caso 
(10%) faleceu em 13 meses; 2 casos (20%), em 26 
meses, e 1 caso (10%), em 36 meses, com média de 
15 meses de sobrevida. 

CONCLUSÃO 

I. Houve aumento de incidência dos tumores ure
terais nós últimos anos, talvez devido aos melho
res métodos diagnósticos. 

n. O melhor método diagnóstico é a urografia 
excretora, seguida da cistoscopia com pie logra
fia retrógrada e tomografia computadorizada 
(CT), que auxilia sobremaneira a classificação e 
o estadiamento do tumor. 

UI. O melhor tratamento cirúrgico é a nefrureterec
tornia radical com retirada do segmento vesical 
de implantação ureteraI. 

IV. A cirurgia conservadora fica restrita aos casos 
de tumor em rim único, tumores bilaterais, 
tumores do segmento inferior do ureter, que 
apresentam baixo grau de malignidade, e nos 
casos de insuficiência renal crônica. 

V. A sobrevida é diretamente proporcional ao grau 
de estadiamento do tumor e à técnica operatória 
empregada 

VI. Os melhores resultados são obtidos nos carcino
mas papilíferos não infiltrantes. 

RESUMO 

Os autores mostram sua expenencia com o 
carcinoma primitivo do ureter, conduta terapêutica 
e "follow-up" imediato e tardio. 
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SUMARY 

The AA. report on their experience of 15 cases 
of primary ureteral carcinoma, therapeutic manage
ment and follow-up. 
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enxerto I ivre de ureter * 
VIRGÍLIO CARLOS PEREIRA - OTÁVIO COTA - PAULO CORRÊA - ELSON BRUM 

Hospital Cardoso Fontes (INPS) 

INTRODUÇÃO 

Quando uma patologia estenosante de ureter é 
tão extensa, que se torna impossível seu reparo por 
uma anastomose direta, vários métodos. são relata
dos na literatura para o tratamento, existindo discus
sões acerca da técnica ideal para o dito reparo, 
variando, entre os diversos autores e escolas médicas 
cirúrgicas, qual a cirurgia que melhores resultados 
traria. Assim, o autotransplante renal, a substituição 
do ureter por segmento de intestino delgado ou 
grosso, através de uma cálico-cólon-ureterostornia, 
ou pelo apêndice vermiforme ou mesmo a substitui
ção do segmento estenosado por trompa de Falópio, 
por um retalho de bexiga, por patchde cápsula 
renal, além da técnica de Davis, através da uretera
tomia com "splint" ureteral modelado r , tais são as 
técnicas mais usualmente empregadas. 

No caso que vamos relatar foi utilizado um 
artifício de técnica, através de um enxerto livre de 
pélvis renal redundante, para correção de uma 
estenose extensa de ureter, com bom resultado pós
operatório. Como não encontramos referência na 
literatura utilizando-se retalho livre de pélvis renal, 
julgamos, pelo resultado obtido, ser esta variante 
uma opção para o cirurgião diante da patologia em 
questão. 

RELATO DE 1 CASO 

Paciente - E. R., 23 anos, brasileiro, solteiro, 
auxiliar de escritório, natural do Rio de Janeiro. 
Q. P. - Dor lombar direita. 
H. D. A. - Referia dor lombar direita, com 
irradiação para flanco dIreito, de início súbito há ± 
1 mês, que melhorava com uso de antispasmódicos. 
Nega hematúria, relata disúria, policiúria e nictúria 
de até 3 vezes. Procurou facultativo, que o encami
nhou ao nosso Serviço, por apresentar patologia 
excretora cirúrgica. 

Antecedentes mórbidos 

Relata acidente automobilístico, em 15 de no
vembro de 1976, com fratura de colo de fêmur à esq. 

• Trabalho apresentado no XVI CongressoBrasileiro de 
Urologia, realizado em Porto Alegre (RS), de 13 a 18 de 

e maxilar superior. Nega passado de tuberculose. 
Nega litíase anterior e viroses comuns da infância. 

EXAME FÍSICO 

Aparelho cárdio-respiratório normal.PA = 120 
x 80. P= 80. Linfonodos impalpáveis. Abdômen 
sem particularidades, punho-percussão positiva à 
direita. 

Exames laboratoriais 

Hemograma, coagulograma, uréia, glicqse, 
creatinina normais. 

Urina (EAS) - proteínas, traços; piócitos, 12 a 
14/campo, hemácias 1 a 3/campo, flora bacteriana 
aumentada; cultura E. Colí, 400.000. 

Urografia excretora 

Realizada em novembro de 1977. 
Rim esquerdo: forma, situação, tamanho e 

novembro de 1fJ77. Fig. 1 - Urografia pré-operatória (pieloectasia à direita). 
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Fig. 2 -Urografia pre-operatória (pieloectasia direita com "stop" Fig. 4 - 8raasch positivo. 
ao nível de 3" - 4" lombar). 
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Figs. 7 e 8 - Pielo-retrógrada pós-operatória - Introdução fácil de 
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contornos nonnais, eliminando contraste em tempo 
fisiológico. 

Rim direito: presença de pielocaliectasia, com 
"stop" de excreção a nível de L3. Bexiga nonnal. 
Foi feita cistoscopia, com bexiga e meatos normais, 
sendo que o esquerdo ejaculando quantidade maior 
(figs. 1 e 2). 

Realizado cateterismo ureteral direito com ca
teter 4 F, com progressão de ± 10 cm, a injeção de 
contraste revelou estenose extensa (± 6cm) no 
ureter superior. Braasch positivo (figs. 3 e 4). 

Levado à cirurgia em 01.12.77, foi submetido a 
lombotomia direita; após dissecção da pelve renal e 
ureter, visualizamos uma estenose de ± 6cm com 
intensa periureterite, apresentando diminuição qua
se total da luz do tubo. 

TÉCNICA E TÁTICA 

Tendo em vista a extensa área e a distância 
terminal entre a estenose e a pelve, que impossibili
tava sua ressecção para anastomose boca-boca, ou a 
rotação de um retalho pediculado, sendo a pelve 
redundante, optamos para tentativa de um "patch" 
de pelve renal, com "splint" modelador, com saída 
em nefrostomia. Incisou-se um retalho, de mais ou 
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Fig. 9 - Braasch negativo. 

menos G x 1,5 cm, no sentido longitudinal da pelve 
renal, implantando-o na área incisada do ureter, 
repousando sobre o"splint" dando pontos nos vérti
ces e bordas laterais, com categute cromado 0000 
(figs. 5 e 7). 

Os primeiros dias de pós-operatório transcorre
ram normalmente, até o 8° dia, quando foi retirado 
o "splint", ocasionando uma fístula, que fechou no 
15° dia de pós-operatório, quando o paciente obteve 
alta hospitalar. Após alta, o paciente foi mantido em 
controle ambulatorial, permanecendo \ssintomáti
co. Exame de urina de 06.8.78 revelou densidade 
1013; pH de 5,5; raros piócitos; hemácias ausentes; 
flora bacteriana discreta; a cultura foi negativa. 

Urograma excretor da mesma data revelou rim 
esquerdo sem anormalidades; no rim direito, persis
tia a diferença de concentração de contraste em 
relação ao rim colateral, com retardo de eliminação 
e com pieloectasia, embora visualizando-se o ureter 
drenando para bexiga (fig. 6) Ainda sob controle 
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ambulatorial, assintomático; ex-de urina de 20.8. 79: 
densidade 1020; pH = 5; raras células e piócitos; 
flora bacteriana discreta; cultura E. Coli 10.000 
colônias. Foi realizado nesta época um cateterismo 
retrógrado, que demonstrou evolução fácil do cate
ter ureteral nO 6 F até a pelve renal; e, após injeção 
de contraste, a prova de Braasch foi negativa (figs. 
8, 9). 

DISCUSSÃO 

O caso que relatamos e a técnica apresentada 
como uma variante de outras já citadas na literatura, 
nos pareceu digno de menção, visto ser de fácil 
execução e não interferir com a integridade de 
outros órgãos (cólon, íleo, apêndice, etc.), tendo 
apresentado um resultado considerado satisfatório, 
com morbidade quase nula. 

RESUMO 

Os autores relatam 1 caso em que o paciente 
apresentava uma extensa área de estenose ureteral, 
sendo utilizado um enxerto livre de pelve renal como 
variação de técnica cirúrgica. 

SUMMARY 

The authors show a case of a patient with a 
great area of ureteral stenosis. 

The surgery was performed using a free graft of 
the renal pelvis as a variatioI). of this kind of 
operation. 
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refluxo ureterureteral em ureter 
bífido cego cranial 

RICARDO FERREIRA SAMPAIO - SÉRGIO BRUNO FREDERICO 
ARNALDO DE CASTRO DUBEUX - EDSON MARQUES PIRES 

Do Serviço de Urologia do Hospital do Andaraí - INAMPS (Rio de Janeiro - RJ) 

INTRODUÇÃO 
O ureter bífido em fundo cego é uma patologia 

de caráter congênito, pouco freqüente do sistema 
urinário. Existem cerca de 100 casos descritos na 
literatura 6. 

Pode definir-se como uma anomalia congênita 
do conduto ureteral, com peristaltismo presente, 
apresentando ângulo de incidência agudo com o 
ureter, pela sua extremidade inferior, e histologica
mente apresenta características ureterais normais ou 
displásicas6• 

Embriologicamente, o ureter bífido cego cranial 
decorre de um broto ureteral suplementar do condu
to de Wolf. que se detém em seu crescimento. não 
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se conectando com o metanefro, ficando desta for
ma estabelecido um conduto supranumerário em 
contato com o ureter em seu extremo caudal , e 
terminando em fundo cego em seu extremo opost06 

(fígs. 1 e 2). 
Os ureteres cegos, geralmente, vêm acompa

nhados de outras malformações: fundamentalmente , 
a agenesia, a aplasia, e certas displasias do rim 
correspondente; as bifurcações, duplicidades, e tri
plicidades do ureter, assim como a desembocadura 
ectópica da própria anomalia!> (fig. 3) . 

M. Roa Rico e cols. (1 (79). propuseram uma 
classificação para os ureteres hífidos em fundo cego 
(fiQ. 4). 

Fig. 2 - Pielografia retrógrada evidenciando V.B.C. Cr. 
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Fig. 3 - Classificação dos tipos de ureteres cegos (M. Roa Rico. 
Arch. Esp. Urol., tomo XXXII, Vol. 2, 1979). 

Fig. 5 A - Cirurgia: reparo do ureter. Coto ureteral isolado. 

MATERIAL E MÉTODO 

Paciente C. M., reg. 293.845, 60 anos, branca, 
casada, portuguesa, veio a consulta urológica quei
xando-se de dor lombar direita; o exame de urina 
mostrava piúria intensa. 

Como antecedentes, referia eliminação de cál
culos e infecção urinária de repetição. 

Ao exame físico: mucosas coradas, pele elástica 
e úmida, ritmo cardíaco regular, em 2 tempos. T.A.-
11Ox80 mm Hg. Aparelho respiratório sem anorma
lidade. Abdômen simétrico, flácido, doloroso à 
palpação profunda no flanco direito, ausência de 
visceromegalia. Rins impalpáveis, com punho
percussão positiva à direita. 

Urografia excretora realizada sugeriu duplicida
de ureteral incompleta à direita (fig. 1). 

A pielografia retrógrada evidenciou ureter bífi
do cego cranial à direita (fig. 2). 

Devido à paciente apresentar antecedente de 
eliminação de cálculo urinário, infecção urinária de 
repetição e dor lombar, foi indicada a ressecção do 
coto uretera!. Lombotomia direita, após prévia 
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Fig. 4 - Tabela 

Fig. 5 B - Peça cirúrgica. 

cateterização uretera!. Identificação do ureter e 
isolamento do coto ureteral (fig. 5A), com ressecção 
do mesmo (fig. 5B). 

Sutura do ureter com categute cromado, sertix 
quatro zeros, facilitada pela prévia intubação urete
ra!. Drenagem do retroperitônio e sutura da parede 
por planos. Pós-operatório sem anormalidades, dre
nando pouca urina nas primeiras 48 horas. Retirada 
do cateter ureteral e da sonda vesical no quinto dia 
de pós-operatório. Alta hospitalar, para controle 
ambulatorial, no oitavo dia do pós-operatório. 

Histopatológico: estrutura tubular de 5 em de 
comprimento, fechada em uma extremidade, consti
tuída de fibras musculares lisas, revestida de epitélio 
de transição, apresentando reação inflamatória, 
compatível com ureter (fig. 5B). 

Urografia excretora de controle, realizada 30 
dias após a cirurgia, mostrou-se normal (fig. 6). 

O exame sumário de urina apresentou-se nor
mal, a urinocultura negativa. 

COMENTÁRIOS 
Ao observarmos a urografia excretora (fig. 1), 

poderíamos pensar que estávamos diante de um 



REFLUXO URETERURETERAL 

Fig. 6 - Pós-operatório. Urografia excretora normal. 

ureter bifido em fundo cego, devido ao enchimento 
do coto pelo refluxo ureterureteral4• 

Estes casos de duplicidade ureteral foram erronea
mente classificados como divertículos ureterais, até 
que, em 1947, Culp3 definiu esta anomalia como 
uma entidade própria, e que se tratava de "toda uma 
estrutura oca, com um extremo cego, cuja luz se une 
com a ureteral, com diferentes graus de angulação 
tendo uma direção cranial, cujas paredes apresen
tam as mesmas capas histológicas que as do ureter, 
sendo seu comprimento o dobro do seu maior 
diâmetro. " 

O divertículo ureteral pode ser congênito ou 
adquirido, apresenta um ângulo reto de incidência 
em relação ao outro ureter, não apresenta peristalse, 
a relação comprimento-maior diâmetro não é bem 
definida, pois sua forma é sempre redonda ou oval 1 , 

e geralmente e constituído apenas de mucosa (fig. 
7). ' 

O ureter cego é um achado casual em 50% dos 
casos, porém é importante destacar que às vezes 
existe uma sintomatologia específica da entidade: 
dor lombar, micção em dois tempos e/ou infecção 
urinária 6. 

43 

EIn CULO 
C M 1600cc 

ar. U.J l 

Fig. 7 - Divertículo ureteral congênito esquerdo (CULP, 1947). 

Em nosso caso, a paciente apresentava dor 
lombar, infecção urinária de repetição e antecedente 
de eliminação de cálculos, o que motivou o trata
mento cirúrgico. 

CONCLUSÕES 

1) O ureter bífido cego cranial, na maioria dos 
casos, é um achado radiológico devido ao refluxo 
ureterureteral. 

2) A consulta expectante é a apropriada nos 
casos de ureteres cegos assintomáticos. 

3) O tratamento médico e/ou cirúrgico está 
sempre indicado nos ureteres· cegos com sintomato
logia específica. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de U. B. C. 
Cr., fazem um comentário sobre a sua etiologia, 
embriologia, classificação, tratamento e apresentam 
suas conclusões. 

J. Sr. Urol. - Vol. 6 nO 1 - 1980 



R. F. SAMPAIO "ET AL" 

SUMMARY 

The authors present a case of blind-ending bifid 
ureter, make a commentary about its etiology, 
embriology, classification, treatment and present 
their conclusions. 
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extrofia da cloaca 
CARLOS ROBERTO JARDIM - JOSÉ GOMES DA CUNHA - CLODOMIR COPPIO JR - HAWARD KANO 

Da Faculdade de Medicina da U.F.F. (RJ) 

INTRODUÇÃO 

A extrofia cloacal, descrita inicialmente por 
Meckel, em 1812, e também conhecida como fissura 
vésico-intestinal, entre outras sinonímias, acomete 
mais freqüentemente recém-natos prematuros, sem 
predileção de sexo. 

Esta complexa anomalia, a mais grave do com
plexo epispádia-extrofia ocorre somente em um de 
cada 200.000 nascidos vivos. 

A forma mais primitiva deste defeito consiste de 
dois hemicampos vesicais laterais separados por uma 
faixa de mucosa intestinal intermediária, situando-se 
este conjunto na porção inferior do abdômen. Ob
servamos aí dois orifícios intestinais: o primeiro, 
situado mais cefalicamente, representa o í1eo prolap
sado através da válvula ileocecal; o outro, mais 
caudal, representa o cólon terminal, o qual termina 
em fundo cego na pelve. Um ou dois apêndices 
podem se abrir no campo intestinal. O ânus é 
imperfurado. O ureter abre-se nas porções inferiores 
dos campos vesicais. 

Se houver duplicação do cólon, um deles pode 
ser extrofiado, enquanto o outro termina num ânus 
normal. 

DADOS EMBRIOLÓGICOS 

MarshaJl e Muecke, em 1964, aproveitando a 
base proposta por Patten e Barry, em 1952, para 
explicar as alterações que ocorrem no complexo 
epispádia-extrofia, criaram uma teoria, visando es
clarecer as falhas embriológicas da extrofia cloaca I. . 

Os tubérculos genitais primitivos, que são desti
nados a formar o falo e as lâminas lábioescrotais, são 
aparentes na segunda semana de gestação e ficam 
localizados anterolateralmente, às margens da mem
brana cloacal. Durante a quinta semana de vida, a 
lâmina uro-retal desce para dividir a cloaca no seio 
urogenital anterior e no reto posterior. Neste perío
do, os tubérculos genitais migram para a linha média 
e fundem-se cefalicamente com a membrana cloacal. 
Neste mesmo processo de crescimento convergente, 
também se inclui a placa mesodérmica, a qual é 
essencial para a formação da porçáo inferior da 
parede abdominal. 

O tubérculo genital, agora único e mediano, 
diferencia-se em pênis e escroto ou clitóris e grandes 

lábios. A membrana cloacal sofre rupturas e surgem 
os orifícios uretra I , vaginal e anal. 

O fator causal desta anomalia, como em todas 
do complexo epíspádia-extrofia, é a membrana cloa- . 
cal, seu grande tamanho e deíscência prematura. 

O defeito ocorre quando uma membrana, anor
malmente aumentada, se rompe antes que o septo 
uro-retal tenha dividido a cloaca. 

Acontece então a extroversão do cólon e da 
bexiga, formando-se então uma imagem composta 
por uma área central de intestino, flanqueada por 
placas vesicais de cada lado. A ausência do tecido 
conectivo de suporte vai evitar o desenvolvimento 
da lâmina uro-retal. Isto resulta na perda do estágio 
cloacal, com atresia do cólon distai e ânus imperfu-
rado. " 

A falha associada de desenvolvimento ou da 
fusão dos sistemas muIlerianos causa atresia ou 
duplicação vaginal e uterina. A localização caudal 
dos primórdios fálicos também vai impedir a fusão 
dos tubérculos e, eventualmente, resultar em ausên
cia completa ou numa genitália externa bífida e mal 
desenvolvida. 

Muecke, experimentalmente, em 1964, de
monstrou a importância do aumento da membrana 
cloacal nas alterações embriológicas que resultam na 
extrofia cloaca!. 

Num estágio embrionário precoce do rato, a 
membrana cloacal foi cirurgicamente alterada e 
tornada entidade não regressiva, pela inserção de 
um pequeno pedaço de material plástico nesta 
região. 
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Teoricamente, espera-se que este pequeno cor
po estranho possa agir como uma barreira à folha 
mesodérmica, iniciando um defeito, com a conse
qüente formação da extrofia cloaca!. 

ANOMALIAS ASSOCIADAS 

A - Ortopédicas - Pé equinovarus, spina bífida, 
disjunção da sínfise pubiana, etc. 

B - Genitais - Epispádias. Agnesia, bífidez e 
duplicação peniana. Agenesia (25% dos 
casos) ou duplicidade vaginal (65% dos 
casos). Bífidez clitoriana. Agenesia de geni
tais externos. 

C - Urológicas - Rins policísticos, hidronefrose uni 
ou bilateral. Hipoplasia ou agenesia renal. 
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Fig.3 

Agenesia ou atresia uretral. Ureterretroca
va. Megaureter. 

D - Intestinais - Agenesia, atresia ou duplicidade 
do cólon. Três ou quatro orifícios intesti
nais. Agenesia ou duplicidade .do apêndice. 
Má rotação d{) cólon. 

E - Sistef1Ul Nervoso Central - Meningomieloceles 
( 40% dos casos). 

APRESENTAÇÃO DO CASO 

Paciente R. C. S., recém~nascido, do sexo 
feminino, prematuro de oito meses, parto normal. A 
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Fig.4 

genitora não fez pré-natal e nega utilização de 
qualquer droga teratogênica durante a gestação. 

Apresentava dois orifícios na placa intestinal, 
um em posição mais cefálica e o outro mais caudal 
(fig. 1). Os ureteres· situavam-se em um plano 
inferior, nas porções vesicais. A genitália externa 
mostrava clitóris único e grandes lábios rechaçados 
lateralmente pela cloaca extrofiada (fig. 2). 

O ânus era imperfurado. Não havia onfalocele, 
nem nieningomielocele. 

A criança apresentava rotação lateral dos mem
bros inferiores e pés equinovarus (figs. 3 e 4). 



EXTROFIA DA CLOACA 

Apesar das tentativas feitas, o recém-nato resis
tiu apenas 24 horas, não sendo permitida a necrópsia 
pelos familiares. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de extrofia 
cloacal e discutem a sua incidência, as alterações 
anatômicas encontradas e os dados embriológicos a 
respeito desta rara anomalia, que se constitui na 
mais grave de todo o complexo epispádia-extrofia. 

SUMMARY 

The authors present a case of cloacal exstrophy 
and discuss its incidence, anatomical variations and 
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embriological mechanism concerning this rare ano
maly that constitute the most complicated form of 
the epispadia-exstrophy complexo 
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INTRODUÇÃO 

Classicamente, a síndrome descrita por Yous
sef, em 1960, se caracteriza pela tríade de menúria, 
amenorréia e continência urinária conservada, que 
seriam resultantes de fístula vésico-uterina, ocasio
nada por cirurgia tocoginecológica, geralmente cesa
riana iterativa. 

Embora o grande número de intervenções uteri
nas rotineiramente realizadas permita pressupor 
uma ocorrência maior da patologia, não há, na 
literatura médica, relatos tão freqüentes. Em 1968, 
Rangoni encontrou 29 casos descritos na literatura 
mundial 5 e, segundo Medeiros e Guimarães 4, em 
1973, só existiam 8 casos registrados na literatura 
brasileira. No particular, a literatura nacional tem 
contribuído com parcela ponderável de publicações 
e, segundo aqueles mesmos autores, a primeira 
descrição do quadro coube a um ginecologista brasi
leiro, Dr. L. Machado, em 1935. 

A escassez de relatos pode dificultar o diagnós
tico das fístulas vésico-uterinas, seja pelo desconhe
cimento de variantes de apresentação - quando a 
suspeita clínica se baseia apenas na tríade descrita
seja pela não instituição de propedêutica adequada 
na exploração da patologia. 

Na presente comunicação, pretende-se demons
trar, através da análise dos dados clínicos, radiológi
cos e endoscópios de dois casos, que nem sempre 
ocorre o padrão classicamente descrito por Y oussef 
como manifestações de fístula vésico-uterina, ressal
tando-se alguns aspectos da metodologia a ser segui
da na exploração diagnóstica. 

APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

Caso nO 1 - Paciente V. M. B., 34 anos, fem., 
br., doméstica. 

Atendida em abril de 1979 com queixa de 
hematúria, de ocorrência periódica, mensal, prece
dendo de um a dois dias a menstruação e perduran
do até o término desta. Início há um ano, cerca de 
sete meses após o terceiro parto cesariano, tendo 
apresentado, após a cirurgia, 5 ou 6 catamênios sem 
hematúria. Referia eventualmente hematúria, fora 
do período menstrual, após esforços físicos. Negava 
outros sintomas urinários e amenorréia. 

Ao exame físico, era uma paciente com bom 
estado geral, dados normais. 
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O exame urológico clínico não revelou dados 
positivos. 

Exames complementares: 
Urina I - normal. 
Urocultura - negativa. 
Hemograma, uréia e creatinina - normais. 
Urografia excretora - normal. 
Cistoscopia (fora do período menstrual) -

Mucosa vesical de aspecto normal. Orifício de 
pequeno diâmetro, com tecido de granulação nas 
bordas, situado na parte média da confluência da 
parede posterior e o domo vesical. 

Cistoscopia (no período menstrual) - Repeti
ram-se os achados anteriores, observando-se, agora, 
sangramento profuso, contínuo, através do orifício 
fistuloso. 

Histerossalpingografia - Útero em ante
versão. Fístula vésico-uterina. 

Caso nO 2 - Paciente I. B. T., 41 anos, fem., 
br., doméstica. 

Atendida em maio de 1979, informando que, há 
15 anos, após o segundo parto cesariano, vem 
apresentando hematúria de aparecimento periódico, 
mensal, precedendo de algumas horas a menstrua
ção e desaparecendo após o término da regra. 
Negava amenorréia e hematúria fora do período 
menstrual. Apresentava sintomatologia urinária 
ocasionalmente, consistindo em disúria e polaciúria, 
algumas vezes acompanhada de febre e calafrios. 

Referia diabetes mellitus, compensado através 
de dieta e hipoglicemiante oral. 

Ao exame físico, era uma paciente exibindo 
bom estado geral, com dados vitais normais. 

O exame urológico revelou rim direito palpável, 
discretamente doloroso, e hipogástrio doloroso à 
palpação. 

Exames complementares: 
Urina I - 15 piócitos/campo à sedimentos
copia. 
Urocultura - positiva E. Colí acima de 
100.000 cols.lm1. 
Glicemia - 143 mg% 
Hemograma, uréia e creatinina - normais. 
U rografia excretora - normal. 

Cistoscopia (no período menstrual) - Mucosa 
vesical de aspecto normal. Grande orifício fistuloso 
na parede posterior da bexiga, com sangramento 
profuso e contínuo. 



FÍSTULA VÉSICO-UTERINA 

Fig.l - Histerossalpingografla (Caso 1). 

Fig. 3 - Histerossalpingograf"la (Caso 2). 

Histerossalpingografia - Fístula vésico
uterina. 

Cistografia - normal. 
COMENTÁRIOS 

1. HISTÓRIA CLÍNICA - Amenorréia e 
menúria. 

Para preencher os requisitos originalmente esta
belecidos por Youssef, as fístulas vésico-uterinas 
deverão ter localização e capacidade que perntitam a 
drenagem completa do sangue menstrual por via 
urinária, determinando, assim, amenorréia e me
núria. 
Amenorréia -Na nossa casuística, não se observou 
amenorréia, cujo aparecimento está condicionado à 
topografia, ao vulto e à regularidade do trajeto 
fistuloso, permitindo que o débito do sangue mens
trual se faça exclusivamente por via vesical. As 
fístulas localizadas mais superiormente, entretanto, 

49 

Fig. 2 - Cistoscopia (Caso 1). 

Fig. 4 - Cistoscopia (Caso 2). Direita-período menstrual. Esquer
da-fora do período. 

permitem que o sangramento; originário das porções 
mais inferiores do endométrio, se escoe por via 
vaginal e mesmo fístulas mais inferiormente localiza
das, se não possuem pertuitos largos ou trajeto 
regular na pa.rede uterina, não conseguem drenar 
totalmente o sangue menstrual. Um indício de tal 
fato é ocorrência exclusiva de hematúria, preceden
do ou sucedendo a regra, quarido a capacidade do 
trajeto fistuloso é ai.,rI<l suficiente para drenar 
completamente o menor VOlUme das fases iniciais ou 
finais da menstruação. Desenvolvendo-se sangra
mento mais vultoso, há elevação da pressão intra
uterina, ocasionando drenagem alternativa atraves 
da cérvix e vagina, caracterizando a menstruação. 
Menúria -A periodicidade do sangramento uriná
rio, de importância fundamental para a suspeição 
diagnóstica, pode ser alterada por episódios de 
metrorragia, como foi evidenciado nO caso n° 1, em 
relação com esforço físico, ocasionando hematúria 
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isolada, fora do calendário mensal, que não seria, 
realmente, menúria. 

Por outro lado, a instalação da menúria pode 
não se fazer nas imediações do ato cirúrgico, permi
tindo, de pronto, estabelecer-se a relação causal. No 
caso nO 1, a menúria surgiu cerca de 7 meses após a 
cirurgia, na vigência do 5° ou 6° ciclo menstrual pós
operatório, refletindo uma latência aparentemente 
inexplicável do trajeto fistuloso. 

Sintomatologia urinária associada - A fisiopa
tologia do quadro permite a existência de hematúria 
como único sintoma urinário. A associação de 
outros distúrbios miccionais, resultantes ou não de 
infecção (caso nO 2), parece fortuita e provavelmente 
vinculada a fatores extrafístula.Cabe ressaltar, en
tretanto, que a presença desses sintomas pode 
dificultar o diagnóstico clínico de fístula vésico
uterina, por desviar a suspeita para uma possível 
uropatia primária. 

2. ENDOSCOPIA - A cistoscopia nos parece 
o método complementar fundamental para o diag
nóstico, o que conflita com a opinião de outros 
autores, que o consideram de pouco valor. O exame 
poderá ser realizado fora do período menstrual, 
evidenciando-se o orifício inativo (caso n° 1) ou 
idealmente duran.~e o catamênio, quando o apuro 
diagnóstico é bem maior, permitindo, por outro 
lado, o diagnóstico diferencial com a endometriose, 
sobretudo naqueles casos em que não se desenvolve 
a amenorréia. 

Deve ser enfatizado, porém, que o orifício 
fistuloso nem sempre se localiza na parte média da 
parede vesical posterior, como se poderia antecipar, 
pela relação de contigüidade entre os dois orgãos. 
Num dos nossos casos, o orifício foi encontrado na 
confluência da parede posterior com o domo vesical, 
refletindo a distopia uterina existente - a antever
são do útero, como foi posteriormente demonstrado 
radiologicamente. 

3. RADIOLOGIA - A histerossalpingografia 
é o exame radiológico que, na totalidade dos casos, 
demonstra a anatomia do trajeto fistuloso, permitin
do não apenas a comprovação do pertuito, mas 
oferecendo subsídios para a estratégia cirúrgica, na 
eventualidade de tratamento. Por ser o útero um 
órgão de lúmen virtual, constituído por paredes de 
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grande massa muscular, exatamente o inverso da 
bexiga, um diferencial de pressão entre as duas 
cavidades se estabelece, sendo maior na uterina, e 
por isso o "shunt" fistuloso se faz apenas do útero 
para a bexiga. Tal peculiaridade, além de explicar a 
manutenção da continência, já que a urina não 
fluindo para o útero não escapa ao controle do 
esfincter urinário, torna praticamente inútil a reali
zação da cistografia. O exame habitualm~ ate é 
normal, mesmo com a introdução de grande quanti
dade de contraste na bexiga (caso nO 2) e sua 
contribuição no diagnóstico, se é que existe, como 
querem alguns autores 4, é através da evidenciação 
dessa "normalidade", descartando outras condições 
patológicas. 

RESUMO 

Os autores apresentam os resultados da análise 
dos dados clínicos, endoscópicos e radiológicos de 
dois casos de fístula vésico-uterina e ressaltam 
alguns aspectos da sintomatologia, que não preen
chem as características da "sindrome de Youssef'. 

SUMMARY 

The authors present and discuss the clinicaI 
endoscopic and radiological data of two cases of 
vesicouterine fistula and call attention to clinicaI 
manifestations, different from classical pattern des
cribed in "Youssefs Syndrome". 
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radioterapia pré-operatória em 
câncer da bexiga 

ANTÔNIO BELMIRO R. CAMPBELL PENNA 
Do Instituto Brasileiro de Oncologia - Rio (RJ) 

Apesar dos imensos avanços técnicos alcança
dos pela cirúrgia e pela radioterapia, os resultados 
do tratamento do câncer da bexiga continuam, até 
hoje, insatisfatórios, observando-se em ambos mor-

o percentual de sobrevida dos portadores de câncer 
na bexiga. Tanto a cirurgia quanto a radioterapia já 
tinham comprovado eficácia relativa, quando em
pregadas isoladamente. Surgiu a idéia de se associar 

QUADRO I 

EST ADIAMENTO GRAU DE MALIGNIDADE 5 ANOS DE SOBREVIDA 

I ou II 
IH ou IV 

47,2% 
25% 

I ou II 
UI ou IV 

11% 
8% 

Qualquer 4% 

te por doença pélvica, em mais de 50% dos casos. 
Mitchell e Whitmore mostram, no Quadro I, os 

resultados obtidos pela cistectomia simples, em 156 
pacientes. 

Assim, apesar do cirurgião não detectar nenhu
ma extensão tumoral para fora da bexiga, nem 
linfonodos pélvicos comprometidos, veremos que as 
recidivas mais freqentes pós-operatórias ocorrem 
dentro da pélvis. 

Por outro lado, os resultados com o emprego da 
radioterapia isolada (megavoltagem) são igualmente 

QUADRO 11 
ESTADIAMENTO 5 ANOS DE SOBREVIDA 

35 - 42% 

35% 

c 20% 

D 7% 

frustratórios, obtendo-se controle de apenas 30 -
35% nos tumores que já apresentam infiltração 
profunda da parede vesical. No Quadro lI, podemos 
ver os resultados da radioterapia exclusiva nos 
diferentes estadiamentos. 

A causa mais freqüente de fracasso terapêutico 
com a radioterapia exclusiva é a doença residual na 
bexiga. 

Baseados nestes altos índices de insucessos, 
vários autores sentiram-se estimulados a experimen
tar outros métodos terapêuticos. tentando aumentar 
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estas duas condutas, na esperança de se somarem 
seus efeitos terapêuticos, melhorando assim o per
centual de sobrevida. 

Empregaríamos a radioterapia com o objetivo 
de reduzir o volume do tumor. assim como diminuir 
a viabilidade das células neoplásicas. sem, no entan
to, aumentar a morbidade e a mortalidade pós
operatória. A cirurgia seria feita com a intenção de 
remover qualquer resíduo tumoroso, rádio
resistente. 

Conhecimentos de radiobiologia nos levaram a 
iniciar o ataque sempre pela radioterapia, que, após 
uma determinada dose específica, seria seguida pela 
cistectomia total. É também importante respeitar 
um intervalo de tempo entre a última aplicação e a 
cirurgia, intervalo este que permitiria a recuperação 
completa dos tecidos normais aos efeitos da irra
diação. 

Para que as radiações exerçam eficazmente seu 
efeito cancericida. é necessária a presença de alto 
teor de oxigênio nas células. A cirurgia pélvica irá 
causar transtornos na vascularização sanguínea da 
região, promovendo a formação de áreas de hipoxia. 
áreas de pouca radiossensibilidade. responsáveis por 
recidivas futuras. 

Por causa do déficit de vascularização pélvica 
causado pela cirurgia, é que aconselhamos iniciar 
sempre pela radioterapia, fazendo-se a cistectomia 
total numa etapa posterior. 

Os dois objetivos principais do emprego da 
radioterapia pré-operatória são: 1) Transformar em 
ressecáveis tumores previamente considerados irres-
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secáveis, devido a alto grau de infiltração local. 
Esta propriedade é alcançada graças ao fato de 

os tumores apresentarem melhor vascularização em 
sua periferia. Isto torna as células malignas periféri
cas mais radiossensíveis do que as do centro do 
tumor, onde a hipoxia é mais elevada. Assim, a 
irradiação destruiria as infiltrações tumorais mais 
periféricas, transformando um tumor inextirpável 
em cirurgicamente extirpável. 

2) Tornar inviáveis células malignas que por
ventura venham a se implantar na ferida operatória 
ou que venham cair na circulação sanguínea, duran
te a manipulação cirúrgica do tumor. 

Até hoje, pouco corihecemos sobre este efeito. 
Sabemos, porém, que para um clonus neoplásico se 
desenvolver eficazmente, é necessária a implantação 
de um número crítico de células viáveis, bem como a 
integridade de suas capacidades mitóticas. A irradia
ção prévia prejudicaria a capacidade de reprodução 
das células malignas implantadas, assim como dimi
nuirá o número de células viáveis abaixo do número 
crítico necessário. Isto, somado ao próprio trauma 
da implantação em um meio ambiente estranho 
culminará com a morte destas células neoplásicl 
Desta forma. estaremos não só diminuindo as chan
ces de recidiva local, a::sim como dificultando o 
desenvolvimento de metástase a distância, o que 
aumentará as possibilidades de cura. 

Um dos trabalhos pioneiros na associação ra
diocirúrgica foi publicado por Bloom H.J.G., em 
1966. Ele selecionou pacientes com tumores de 
bexiga em estádio clínico B2 e C e dividiu-os em dois 
grupos. O grupo I recebia inicialmente radioterapia 
em toda a pélvis ( 4.000 rads/ r semanas). seguida da 
cistectomia. O grupo II recebia radioterapia (4.000 
rads/4 semanas). em toda a pélvis. seguida de 2.000 
rads em 2 semanas, só na bexiga. Foi constatado 
que, em 22 pacientes do grupo I, apenas 3 mostra
ram linfonodos pélvicos positivos na cirurgia, pro
vando assim que a irradiação pré-operatória reduzia 
bastante a quantidade de doença pélvica. 

Este trabalho foi logo seguido pelo de Whitmo
re, em 1968, que mostrava melhora considerável no 
percentual de sobrevida nos casos irradiados pré
operatoriamente. Ele empregava campos 10 x 10 ou 
12 x 12 cm e administrava uma dose de 4.000 rads em 
4 semanas. Os casos que receberam o tratamento 
cirúrgico isolado apresentaram percentual de sobre
vida de 17% e, nos que receberam o tratamento 
combinado radiocirúrgico, esta taxa se elevou para 
38%. 

. Em 1973, Miller e Johnson publicaram resulta
dos que vier~m estabelecer definitivamente o valor 
da irradiação pré-operatória. 
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Realizaram um trabalho randomizado prospec
tivo, englobando 67 pacientes de câncer da bexiga 
no estádio B 2 e C tratados no Hospital M.D. 
Anderson, entre 1964 e 1970. Estes pacientes foram 
divididos em 2 grupos, sendo que os do grupo I 
recebiam radioterapia pré-operatória na dose de 
5.000 rads. em 5 semanas, em toda a pélvis, seguidos 
de uma dose de 2.000 rads em 2 semanas, localizados 
apenas na bexiga. Os pacientes do grupo II recebiam 
os mesmos 5.000 rads em 5 semanas em toda a 
pélvis, seguidos, porém, de cistectomia total. Com
parando-se os percentuais de sobrevida de 5 anos, 
vemos que os do grupo I foram de 20% e os do 
grupo II elevaram-se para 51 %. 

Estes resultados fizeram com que vários autores 
desenvolvessem interesse crescente pela associação 
radiocirúrgica. Como conseqüência, surgiram inú
meros trabalhos, sendo que todos apresentaram 
objetivos em comum, como, por exemplo, a escolha 
da dose e fracionamentos ideais, a duração total do 
tratamento, o prazo de tempo ideal entre a última 
aplicação de radioterapia e a realização da cistecto
mia, qual o estadiamento que mais se beneficiará 
com tal combinação. Todas estas dúvidas aguardam 
até hoje esclarecimentos, que só serão obtidos 
através de intensa pesquisa. 

Um dos estudos mais completos já publicados é 
o da equipe Roterdam, chefiada pela Dra. Van der 
Wer-Messing, que, em 1971, apresentou o 1° relató
rio referente a 88 casos, irradiados antes de sofrerem 
cistectomia. Para serem incluídos neste estudo, os 
pacientes deveriam ter bom estado geral, menos de 
70 anos de idade e apresentarem tumor em estágios 
TI, T2, T3, T4 (com invasão restrita à próstata), Nx e 
Mo. Da análise desta casuística, conclui-se que: 

1) Para neoplasias TI múltiplas ou difusas, tanto 
a cistectomia como a radioterapia radical exclusiva 
forneceram o mesmo percentual de sobrevida. 

2) Para tumores T2, a radioterapia (pré
operatória), seguida de cistectomia, oferecia o mes
mo prognóstico que a radioterapia externa exclu
siva. 

3) Pacientes com tumores T3 , avançados, apre
sentaram considerável benefício, quando se adminis
trava radioterapia antes da cistectomia. 

Dando continuidade a este trabalho, em 1973, a 
autora publicou seu 20 relatório, com 131 casos, dos 
quais 91 foram submetidos a irradiação pré
cistectomia. Mais uma vez, foi confirmado que, para 
pacientes nos estágios TI e T2, o resultado da 
irradiação pré-operatória, seguida de cist~ctomia, 
era idêntico ao da radioterapia radical externa 
exclusiva. Já os da categoria T 3, cujos tumores 
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apresentavam redução no grau de infiltração após a 
radioterapia pré-operatória, tiveram excelente prog
nÓstico. Quando tal redução da infiltração não. 
ocorria, o prognóstico se tomava extremamente 
reservado. A irradiação pré-operatória consistia no 
emprego de 2 campos opostos, ântero-posteriores, 
incluin'-..) toda a pélvis, administrando-se a dose de 
4.000 rads em 4 semanas, seguida de cistectomia, 
sete a quatorze dias após a última aplicação de 
radioterapia. O estudo microscópico das peças cirúr
gicas dps pacientes assim tratados mostrou redução 
na inf~ltração da ·.neoplasia, em 60% dos casos. 
Verifidaram também que esta redução era indepen
dente do grau de diferenciação histológica dos 
mesmos. A avaliação da redução da infiltração do 
tumor era feita através de toque bimanual, sob 
anestesia geral. Nos casos em que não havia diminui
ção no estadiamento clínico da lesão, seria desacon
selhável submeter o paciente à cistectomia total, por 
ser uma cirurgia bastante traumática, mutiladora e 
que em nada melhoraria seu prognóstico. Por outro 
lado, nos casos em que o tumor regredia, o prognós
tico tomava-se suficientemente bom, justificando a 
indicação da cistectomia complementar, certos de 
que se estaria aumentando bastante as possibilidades 
de cura destes pacientes. Incluindo-se todos os casos 
tratados por este método combinado, Wer-Messing 
atingiu sobrevida de 5 anos de 50%, sendo que, nos 
casos em que houve regressão do grau de infiltração 
do tumor, a sobrevida de 5 anos atingiu a 70%1 Isto 
comprova o grande valor da radioterapia, seguida de 
cistectomia. Cabe aqui lembrar que, para os tumores 
em estádio T 3, tanto a radioterapia quanto a cirurgia 
isoladas fornecem idêntica sobrevida de 5 anos, 
variando este de 10% a 20%, nos melhores centros. 

Infelizmente, até hoje carecemos de parâmetros 
que nos digam de antemão quais os casos que 
apresentarão, ou não, redução no grau de infiltração 
do tumor com o emprego da radioterapia pré
operatória. Estão sendo feitos estudos citológicos, 
para comparar material colhido por aspiração via 
transretal, antes da irradiação com material colhido 
pela mesma maneira, porém após terem sido irradia
dos com 4.000 rads. Espera-se desta forma encontrar 
um critério de previsão· do efeito da irradiação pré
operatória, podendo-se então separar os casos que 
se beneficiarão ou não com a cistectomia. Uma 
segunda maneira de se diferenciar estes dois grupos 
de pacientes, ·seria pela comparação dos níveis sérios 
de antígenos carcinoembriônicos nas diferentes fases 
do tratamento. Este estudo ainda se encontra em 
fase bastante inicial, não nos permitindo, por en
quanto, tirar conclusões relevantes. 
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Como se pode verificar, através deste trabalho, 
a associação r~diocirúrgica sÓ se mostra benéfica 
para certos casos de tq.mores em estádio T 3 , não 
havendo vantagem alguma em seguirmos tal conduta 
nos estádios mais iniciais, ou seja, T1 e T2• 

Tal conclusão foi confirmada por Whitmore e 
colaboradores, que também procuravam descobrir 
qual a categoria de pacientes que mais se beneficia
ram com a associação .. L :adiocirurgia. 

Em seu trabalho, Whitmore incluiu pacientes 
em diversos estádios da doença, dividindo-se em 
dois grupos. 

Os do grupo I eram irradiados, recebendo 4.200 
rads durante 4 a 6 semanas, sendo submetidos a 
cistectomia radical, 5 semanas após. O grupo II 
sofria apenas cistectomia radical. A comparação dos 
resultados entre os dois grupos mostrou que: 

a) Nos tumores superficiais em estádios iniciais 
(O, Ar. B1), não houve vantagens em se aplicar 
radioterapia pré-operatória, sendo idêntica a taxa de 
sobrevida nos dois grupos. 

b) Nos tumores que apresentavam infiltração 
mais profunda das camadas musculares e da gordura 
perivesical (Bz, C), houve melhor taxa de sobrevida 
no grupo que recebia irradiação pré-operatória. 

c) Nos tumores que já invadiam órgãos vizinhos 
(vagina, próstata), não houve vantagem em se 
administrar irradiação pré-operatória, estando a 
maioria morta antes de 5 anos. 

Já, em 1963, Whitmore e PhiUips haviam alerta
do quanto ao grau de rádio-resistência apresentado 
pelos carcinomas "in situ" da bexiga. Embora para
doxal, os carcinomas invasores são bem mais radios
sensíveis do que os carcinomas "in situ". Este faia 
curioso pode ser confirmado através do estudo de 
peças cirúrgicas de pacientes que haviam sido sub
metidos a irradiação pré-cistectomia e nos quais 
havia sido detectado, antes de qualquer tratamento, 
a coexistência de tumores invasores juntamente com 
carcinomas "in situ". O estudo microscópico de tais 
peças mostrou o desaparecimento completo dos 
carcinomas invasores e a persistência dos carcino
mas "in situ", comprovando portanto a menor 
radiossensibilidade deste último, por motivos até 
hoje ignorados. Ficou assim estabelecido que apenas 
os pacientes em estádio clínico B2 e C (T3) apresen
tavam vantagens em serem irradiados no pré
operatório. 

Dando continuidade aos seus trabalhos, Whit
more, M. A.. Batata e colaboradores resolveram 
comparar os resultados finais obtidos através de 
duas diferentes técnicas radioterápicas. A técnica I 
era a que já vinha sendo empregada em seu serviço 
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há muitos anos e consistia na irradiação de toda a 
pélvis com campos opostos ântero-posteriores, ad
ministrando-se uma dose de 4.000 rads, em 4 sema
nas, e realizando a cistectomia 6 semanas após o 
término da radioterapia. A II foi a nova técnica 
introduzida, na qual se administrava uma dose de 
irradiação 30% menor do que a anterior, ou seja, 
2.000 rads em 5 seções de 400 rads cada, com 
campos opostos ântero-posteriores. A cistectomia 
era realizada 7 dias após o último tratamento 
radioterápico. 

Foram ,tratados cerca de 100 pacientes com cada 
técnica, portadores de carcinoma de bexiga nos seus 
diferentes graus de estadiamento clínico. Como 
resultado final desta comparação, foi verificado que 
a sobrevi da de 5 anos era de 43% para os dois 
esquemas de tratamento. 

O percentual de mortalidade por doença pélvica 
recidivante para a técnica I foi também muito 
próxima ao da técnica lI, iguais a 44% e 42%, 

have received pre-operative radiation. Good results 
have been obtained particularly in tumors which 
deeply invaded the bladder wall (clinicaI stage T3) 
and, after irradiation, have presented infiltration 
reduction. On the other hand, it would be useless to 
perform a total cistectomy in those cases which have 
not responded to previous radiation. The prognosis 
in these non-responders remained very poor in spite 
of the operation, which therefore should be counter
indicated, in order to avoid more trauma te the 
patients. We have presented the major trials recent
ly published on this subject and reviewed their 
techniques and results. 
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QUAPRO 111 
5 ANOS DE SOBREVIDA COM IRRADIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA 

AUTOR N° DE PACIENTES 
Miller e Johnson (1973) 35 
Whitmore (1968) 121 
Wer-Messing (1975) 89 
Prout 116 
Reid (1976) 92 

Whitmore 119 
86 

Centro Médico da Universo 
de Kansas 13 

respectivamente. Taxas muito próximas foram obti
das com relação às complicações pélvicas ocorrendo 
em 13% no grupo da técnica I e em 9% no grupo da 
técnica lI. Frente a resultados tão semelhantes, a 
técnica II tornou-se a preferida, por ser de execução 
mais rápida, mais confortável para o paciente e mais 
econômica. 

A tabela abaixo resume os resultados de diver
sos autores, mostrando o valor da radioterapia pré
operatória (Quadro lI). Apesar de já termos compi
lado número razoável de trabalhos, precisamos 
ainda de maior casuística para obtermos respostas a 
dúvidas que ainda perduram. Só com a colaboração 
dos cirurgiões urológicos e íntimo entrosamento 
entre estes e os radioterapeutas, poderemos aperfei
çoar, ainda mais, a associação radiociTÚrgica, que 
tem mostrado resultados tão promissores. 

SUMMARY 
Recent studies have shown an improve on the 
survival rate of patients with bladder carcinoma who 
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B2 e C 4.500/4-4 1/2 36% 
Estágio 
avançado 2.000/4 38% 
Todos 4.000/4 43% 

Todos 2.000/1 
42% 

B2' C, Dl 4000-5000/4-5 46% 
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sistemática cl ínico-endoscópica 
na incontinência urinária de esforço 

M. MIRANDA - C. EMERICH - M. MARQUES - H. CERQUEIRA LIMA 
Do Hospital Evangélico do E. Santo (ES). 

INTRODUÇÃO 

Entendemos por incontinência urinária de es
forço (I.U.E.) o escape de urina, involuntário, com 
o esforço físico, tosse, modificação das posturas, 
etc., baseado, preferentemente, no aumento da 
pressão intravesical, com menor resistência uretral. 

Nossa finalidade é mostrar uma rotina de explo
ração clínico-endoscópica na I.U.E., que terá, como 
utilidade, a diferenciação ante incontinências falsas 
e verdadeiras, bem como o valor funcional do colo 
vesical. 

JUSTIFICAÇÃO 

Temos razões e vantagens para este nosso 
estudo: faz-se de rotina, não necessitando de aneste
sia, porque é indolor, de fácil repetição, de compro
vação pré-pós-operatória rotineira, servindo para a 
confirmação, ou não, das incontinências e, talvez, 
pela endoscopia, constituindo o método, que nos 
parece o melhor atualmente, para estudar o valor do 
comportamento do colo vesical, estrutura de grande 
importância no estudo da paciente incontinente. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Estudamos 25 pacientes, afetadas de perda de 
urina involuntariamente, por um período de 6 me
ses. Todas estas pacientes estavam na 5a década de 
vida. Em período menopáusico, tínhamos 21 pacien
tes. Todas multíparas; com cirurgia ginecológica 
prévia, 5 pacientes. 

Damos muita importância à paciente multípara, 
já que, indubitavelmente, o trauma obstétrico é um 
fator etiológico importantíssimo no síndrome da 
I.U.E. O arrastar dos órgãos urinários, durante o 
momento da expulsão fetal, causa uma desorganiza
ção geral nas estruturas pélvicas, indispensáveis para 
a manutenção de uma boa continência. 

Na totalidade de nossas pacientes, outro fator 
importante observado por nós, foi a obesidade: é 
sabido que a pressão hidrostática, que se exerce 
sobre o colo vesical, é um dos mecanismos iniciais da 
micção. Na obesa, deve-se considerá-lo, sob o ponto 
de vista mecânico, como uma coluna liquida que 
pressiona sobre a bexiga e esta sobre o colo vesical. 

A menopausa é do conhecimento de todos e, 
em estudos de Testut-Latarget foi mostrado que, em 
parte, a incontinência é devida à atrofia hipoestrogê
nica das estruturas vásculo-esponjosas da uretra. 

Nossas pacientes foram seguidas ambulatorial
mente, por este critério, por um período de 6 meses 
e, assim, umas foram levadas à cirurgia e outras, 
por erro diagnóstico prévio ao nosso estudo, trata
das de sua pato~gia cérvico-trigonal. 

RESULTADOS 

Não podemos falar em resultados, mas, sim de 
vantagens do nosso estudo. Por esta sistemática 
clínico-endoscópica, chegamos a um diagnóstico 
correto de sua patologia. Temos com grande facili
dade o despiste de uma falsa incontinência. Com o 
critério que descreveremos a seguir, é muito faéil o 
diagnóstico e o estudo da etiologia da I. U. E. é 
totalmente possível. 

DISCUSSÃO 

Programática global do estudo morfo-funcional 
da /. U. E. 

Existe uma sistemática muito grande no estudo 
da mulher incontinente. Cada autor tem seu progra
ma da I. U. E .. A cada dia que passa, novos estudos, 
novos métodos são empregados no diagnóstico da 
incontinência de urina, métodos simples e métodos 
complexos. . 

Nossas pacientes foram submetid~s aos seguin
tes critérios: anamnese, rotina de sangue e urina, 
urografia excretora, estudo radiológico da I. U. E., 
exploração clínico-endoscópica, que exporemos 
adiante. 

Estudo morfo-funcional da /. U. E. 
l-Cateterismo vesical 
Com uma sonda de Foley nO 16/18 ch., cateteri

zamos a bexiga da paciente incontinente. Com isto, 
pela facilidade ou dificuldade e pela ectoscopia, se 
poderá chegar a uma conclusão diagnóstica. Pode
mos descartar algumas patologias da falsa inconti
nência, como: uretrite, divertículos, esclerose, tu
mor, etc. Muito importante, em suspeita de patolo
gia uretral, é a pesquisa da "micção em 2 tempos" 
dos divertículos. Em nossa casuística, tivemos so-
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mente um caso de patologia uretral: fístula uretro
vaginal. 

As micções por transbordamento são facilmente 
diagnosticadas por este simples método: se o resíduo 
é maior do que o volume urinário, estaremos frente 
a este síndrome. 

2 - Enchimento vesical 

Enchemos a bexiga com líquido estéril ou 
solução fisiológica, morna (para evitar o choque que 
os receptores nervosos possam sofrer com o líquido 
frio - prova de Bors para as bexigas neurogênicas). 
Usamos uma seringa de cristal deslizante, a nível da 
sínfise pública. Com isto, podemos diagnosticar as 
bexigas irritáveis, as neurogênicas e fístulas. No 
nosso estudo, tivemos 2 casos de bexigas irritáveis. 

3 - Longitude uretral 

Aproveitamos a sonda de Foley e medimos o 
comprimento uretral. Não é tão importante nas 
I.U.E., pois que as pacientes, submetidas a vulvec
tomia total e com ressecção de 11 3 da uretra, não 
ficam incontinentes. Porém, o avanço da bexiga 
invade a uretra e, deste modo, prejudica um dos 
mecanismos da continência urinária. No nosso estu
do, tivemos 10 casos de uretra curta, com menos de 
2,5 cm. É importante, no que se refere à cirurgia. 

4 - Vaginoscopia 

a) Teste da bexiga cheia: 
Enchemos a bexiga com 200 cm3 de líquidos 

(como o descrito acima). Com a bexiga cheia, 
ordenamos à paciente que faça provas de esforço 
físico, como esforço miccional, tossir, espirrar. As
sim, observamos se existe uma I.U.E. em decúbito 
dorsal. 

b) Teste de Bonney: decúbito dorsal e em 
ortostatismo. 

Com a bexiga cheia, introduz-se o dedo indica
dor na vagina, a nível do colo vesical, e fazemos sua 
elevação (ângulo uretro-vesical posterior). Ordena
mos à paciente que faça esforço miccional, tossir, 
etc. A positividade, isto é, o NÃO-escape de urina, 
é mais uma afirmação da falta de sustentação 
muscular, mecanismo importante na continência 
urináiria. 

c) Manobra de MarshalI: 
Tem o mesmo princípio do Teste de Bonney. 

Com a bexiga cheia, introduzimos uma pinça com 
uma pequena gase, comprimindo, em sentido caudal 
até o púbis, a face anterior vesical. Assim feito, 
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ordenamos à paciente que faça esforços, como 
tossir, espirrar, etc. Sua positividade terá o mesmo 
sentido que o teste de Bonney. 

Tanto nesta manobra, como no teste anterior, é 
muito importante que não se comprima o percurso 
uretral. Nossa casuística: 

MashalIlBonney positivos. .. .. ... .. .. . .. .. 19 casos 
MlarshalllBonney negativos .................. 1 caso 
NÃO-escape de urina ........................ 5 casos 

5 - Cromo-uretro-cistoscopia 

Fazemos com o panendoscópio de luz fria, com 
óticas de 90 graus, para a cavidade vesical, e, a 
forobliqua, para a uretra e colo vesical. 

a) Paredes e mucosa vesical: 
Com o exame minucioso da cavidade vesical, 

podemos descartar certos fatores causadores das 
falsas incontinências, tais como cistites, corpos estra
nhos, cálculos, tumores, fístulas. Ao complementar 
o exame ginecológico, chegamos ao final com um 
diagnóstico correto da cavidade vesical. 

b) Trígono: 
As patologias cérvico-trigonais são grandes cau

sadoras de falsas incontinências: hipertrofia cervical, 
tumor, cérvico-trigonites, cervicites polipóides. Nos
sa casuística mostrou: 

Cérvico-trigonite com imperiosidade miccio-
nal. ............................................... 09 casos 
Cervicite polipóide ...... " .. " ............... 05 casos 
c) Colo vesical: 
Lapides afirma que o colo vesical encontra-se 

sob controle voluntário e somente pela endoscopia 
se pode apreciar' esta atividade dinâmica. Já em 
1901, Kelly, com cistoscópio de ar, estudava a 
dinâmica do colo ao preocupar-se com a I. U .E. 

Para o estudo do colo vesical, trocamos de 
ótica: foroblíqua e os irrigadores, que se encontra
vam a nível do púbis, são elevados a 60 cm de altura. 

Morfologia: 
É sitio da patologia das falsas incontinências. 

No presente estudo, encontramos somente 5 casos 
de cervicite polipóide. 

Função: 
Com o cistoscópio ao nível de uretra posterior, 

observamos os movimentos de abertura e fechamen
to do colo vesical. E cremos que, atualmente, carece 
o mercado industrial médico de aparelho ou método 
mais razoável e correto para o conhecimento do 
funcionalismo do colo vesical. As grandes falhas 
cjrúrgicas estão, justamente, baseadas na informa
ção desta estrutura. Tivemos, somente, um caso de 
esclerose do colo. 

d) Uretra: 



INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO 

A atrofia das estruturas vásculo-esponjosas da 
uretra, a qual se produz por hipoestrogenismo, é de 
fácil diagnóstico pela endoscopia. Se acompanhada 
de urocistograma, o qual confinuará o achado 
endoscópico, será fácil o tratamento adequado, 
estrógenos naturais ou combinações de estrógenos
andrógenos. Em pacientes desnutridas, a testostero
na e anabólicos protéicos devem ser administrados. 

Os tumores, edemas, infiltrações propagativas 
tumorais, são causadoras de falsas incontinências. 
Tivemos degenerações atróficas tipo pré e pós
menopáusica em 10 pacientes. 

6 - I. U. em ortostatismo-esforço 
Ao tenuinanuos estas explorações, enchemos a 

bexiga com líquido colorido pelo azul de índigo
carmim e, com uma pequena gaze no intróito 
vaginal, submetemos a paciente a provas de esforços 
físicos: tossir, espirrar, subir uma pequena escada, 
saltar, subir e descer da mesa de exame, correr, etc. 
Se houver escape de urina, submetemos ao teste de 
Bonney nesta posição, isto é, em ortostatismo. 

RESUMO 

Estudados 25 pacientes com o diagnóstico ini
cial de 1. U .E. pela sintomatologia apresentada. 

Os A.A. expõem, no presente trabalho, sua 
sistemática e critério de exploração clínico
endoscópica na 1. U. E., com suas vantagens rela
tivas. 

Com esta sistemática, chegam ao diagnóstico 
definitivo somente de 10 LU.E. verdadeiras. 

SUMMARY 

Twenty-five cases of female patients with initial 
diagnosis of urinary stress incontinence:are present
ed. The AA. comment on their clinic and endoscopi
cal management in order to establish a correct 
diagnosis of real stress incontinence, which occurred 
in onIy 10 cases. 

SERVIÇO DE UROLOGIA HOSPITAL EVANGÉLICO DO E. DO ESP. SANTO 

Sobrenome: .............................................................. . 
Nome: ........................................................................ . 
Data: ................................. Prontuário ...................... .. 

ESTUDO MORFO-FUNCIONAL DE I. U. E. 
1-Cateterismo vesica/: ............................................................................................................ . 
2-Enchimento vesica/: ............................................................................................................ . 
3--Longitude uretra/: ................................................................................................................... . 
4-Vaginoscopia: 
a) Teste da bexiga cheia: .............................................................................................................. . 
b) Teste de Bonney: ...................................................................................................................... . 
c) Manobra de Marshall: .............................................................................................................. . 
5--Cromo-uretro-cístoscopía: 
a) Paredes e mucosa vesical: ....................................................................................................... . 

b) Trígono: ................................................................................................................................. . 
c) Colo vesical: 
Morfologia: ................................................................................................................................ . 
Função: ...................................................................................................................................... . 
d) Uretra: ....................................................................................................................................... . 
6--/. U. em ortostatismo-esforço: .............................................................................................. .. 

CONe!' USOES·:··::::::::::::::::::·.::: .:::::::::::.':.':::::::::::::::::::: :.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ': .. ::::::: ::.'::::::::::::::: 

.................................................................................................................................................... , .... 
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fístula uretro-retal 
tratamento cirúrgico pela via transretoanoesfincteriana 
MÁRCIO MIRANDA - CARLOS EMERICH - LEONARDO GAVILAN -MÁRIO MARQUES -HENRIQUE C. L1V1A 

- Do Hospital Evangélico do Espírito Santo (ES) 

INTRODUÇÃO 

O problema das fístulas uretro-retais é, real
mente, pouco conhecido, ou melhor, pouco divulga
do. São fístulas que se nos apresentam, normalmen
te, após adenomectomias pelas diversas vias de 
acesso ao órgão. 

A próstata está separada do reto, basicamente 
pela fáscia de Denonvilliers. E as fístulas, que aí 
aparecem, são de difícil acesso para sua correção. A 
via mais comum, no aparecimento destas fístulas, é a 
perineal, onde o reto pode ser lesado a nível de sua 
angulação anterior, na zona onde está relacionado 
com o bulbo e o núcleo central do períneo pelo 
músculo reto-uretral. Isto explica uma das causas do 
abandono da via perineal para as adenomectomias, 
ficando o seu emprego nas mãos de "experts", como 
o Prof. Puigvert, que, em 30 anos, com mais de 1500 
intervenções por esta via, somente apresenta 5 
lesões de reto (Tabela I). 

CASO CLÍNICO 

Paciente J. F. N., 65 anos. Em dezembro de 
1977, foi submetido a adenomectomia transvesical, 
por retenção urinária aguda. No pós-operatório, 
apresenta hemorragia pelo reto; ao toque retal, foi 
constatada fístula uretro-retal, não observada no ato 
cirúrgico. Imediatamente, o paciente foi submetido 
a colostomia transversa. 

Quatro meses após a colostomia, o paciente foi 
submetido à correção da fístula uretro-retal pela via 
de Bevan-Mason. 
Ao cabo de 3 semanas, foi retirada a sonda uretral, 
ficando continente o paciente e, aos 3 meses, 
fechada a colostomia. O paciente encontra-se assin
tomático até a presente data. 
É importante salientar que, em momento algum, a 
fístula uretro-retal foi observada por uretrocistogra
fia ou cisturetrografia miccional. Não foi feito ene
ma opaco e sua confirmação diagnóstica foi dada 
pelo toque retal e a cistoscopia. 

Anatomia reto-ânus 

o reto está compreendido entre a sigmóide e o 
canal anal. A junção ano-retal é marcada pelo 

músculo pubo-retal, estrutura da maior importância 
na continência fecal. 

O reto tem cerca de 15 cm de comprimento, 
situa-se na parte dorsal da cavidade pélvica c segue a 
curvatura do sacro e do cóccix. 

O peritõnio está em contato com a frente c os 
lados da parte superior do reto c somente a frente da 
parte média. O peritõnio passa da frente do reto 
para a bexiga (escavação retovesical). O septo 
retovesical, membrana da fascia pélvica parietal, 
separa o reto e a próstata da bexiga. 

O reto está relacionado com o sacro, o cóccix e 
o diafragma pélvico. A parte inferior está relaciona
da com a face posterior da bexiga, com a face 
posterior da próstata, vesículas seminais e defe
rentes. 

O canal anal vai desde a face superior do 
diafragma pélvico ao ânus. Tem, mais ou menos, 3 
cm de comprimento. A parte superior do canal é 
marcada pelo anel muscular ano-retal, que é forma
do pela alça pubo-retal. 

O esfíncter anal é constituído de 3 partes: 
subcutânea, superficial e profunda. A parte profun
da é a mais importante no tocante à continência fecal 
e está intimamente associada com o pubo-retal. 

É inervado pelos nervos retais inferiores e por 
um ramo perineal do 4" nervo sacra!. 

Não existe um esfíncter anatômico entre o reto 
e a sigmóide, mais, sim, fisiológico. E é a sigmóide 
que contém a matéria fecal, ficando o reto vazio. 
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A continência fecal depende de 2 fatores: 
1 - Controle cólico, mecanismo pelo qual a 

sigmóide retém o bolo fecal. e 
2 - Controle esfincteriano externo e interno do 

ânus. 
Atuam por 2 mecanismos: por via reflexa e via 

cerebrál. Os receptores da sensibilidade à defecação 
se localizam no músculo pubo-retal e no epitélio do 
canal anal. 

DISCUSSÃO 

O diagnóstico da fístula uretro-retal é fácil: 
saída de urina pelo reto, fecalúria, pneumatúria. A 
história clínica nos levará a concluir acertadamente. 
Os meios radiológicos de que dispomos são: urogra
fia excretora, cisturetrografia miccional, uretrocisto-
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grafia e enema opaco. Em nosso caso (não fizemos 
enema opaco), estes exames se mostraram inválidos, 
pois somente constatamos nossa fístula pelo toque 
retal e pela cistoscopia. As vias de abordagem para o 
tratamento das fístulas uretro-retais são várias, den
tre as quais relatamos: perineal, transanal (dilata
ção), transretal (Kraske) e a transretoanoesfincteria
na (Bevan-Mason). A via de Bevan foi descrita, em 
1917, para o tratamento do tumor de reto. Em 1969, 
York-Mason a modificaram, para o tratamento dos 
tumores da porção inferior e média da ampola retal. 
Pela facilidade de abordagem, nos casos de fístulas 
uretro-retais, esta via foi ampliada para tal fim e, em 
1970, os mesmos autores apresentam 4 casos opera
dos com êxito (Tabela lI). 

Teoricamente, as complicações da via de Be
van-Mason são: insuficiência esfincteriana pós
operatória e infecção da ferida operatória com 
abscessos e fístulas. 
Esta via respeita as estruturas anatômicas do reto
"ânus, que ficam corretamente reparadas no ato 
cirúrgico (fig. 1). 

TÉCNICA CIRÚRGICA 

Colostomia prévia. O paciente é posto em décubito 

D 

A 

..---6 

Fig. 1 (Segundo Nanton Morton e H. Thompson): 
a) Capa de fibras circulares internas;_ 
b) Capa de fibras longitudinais externas; 
c) Esfíncter interno (liso) formado a partir da capa de fibras 
circulares internas; 
d) Fascículo profundo do esfíncter externo (estriado); 
e) Fascículo superficial do esfíncter externo; 
f) Fascículo subcutâneo do esfíncter externo; 
g) Fascículo pubo-retal do elevador do ânus; 
h) Fascículo pubo-coccígeo do elevador do ânus. 
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ventral, em V invertido. Ambos os glúteos são 
tracionados com tiras de esparadrapo, ficando o 
sulco interglúteo aberto (fig. 2). 
Incisão mediana na zona sacro-coccígea. Liberação e 
ressecção do cóccix. Secção do esfíncter externo do 
ânus (feixe pubo-retal, a mais importante estrutura 
esfincteriana), parede retal e mucosa anal. Sempre 
devemos reparar cada estrutura seccionada com 
pontos de cores diferentes, para perfeita reconstru
ção anatômica posterior. 
Fica, assim, exposto um vasto campo cirúrgico, com 
a fístula facilmente visualizada (fig. 3). Introduzimos 
uma sonda de Foley na fístula para sua melhor 
dissecção e a ressecamos até a uretra, suturando em 
2 ou 3 planos com categute fino. 
Fechamento por planos da ferida operatória. Como 
já se haviam previamente reparado os planos anatô
micos, fica fácil este procedimento (fig. 4). 
Sonda uretral por 2 semanas e fechamento da 
colostomia, após 2 meses. 
É importante lembrar que o perigo de incontinência 
fecal é mínimo, seguindo-se tais precauções. Kuss 
realizou eletromiografia do esfíncter anal, resultan
do fraca a atividade muscular, porém com continên
cia perfeita. Nos casos relatados pelos autores cita-

Fig. 2 - Posição em V invertido do paciente, com o sulco 
interglúteo entreaberto por tração com tiras de esparadrapo. 



FÍSTULA URETRO-RETAL 

Fig. 3 - Campo cirúrgico. Fístula uretro-retal marcada com a 
flecha. 

dos no presente trabalho, todos afirmam esta perfei
ta continência. 
O tônus do esfíncter anal fica um pouco prejudica
do, porém a continência para fezes e gases é 
perfeita~ No nosso caso, também, confirmamos este 
ponto considerado. 
A exérese do cóccix não leva a problema algum; a 
osteíte é muito rara. Tampouco afeta a inervação do 
esfíncter externo do ânus. 

CONCLUSÃO 

Apresentamos nosso primeiro caso de fístula uretro
retal, operado pela via de Bevan-Mason. Salienta
mos neste trabalho a facilidade de execução desta 
técnica, assim como seu amplo campo cirúrgico. 
Deixamos marcado, também, que tais fístulas são 
raras ou pouco divulgadas. E conclui mos que, pela 
via transretoanoesfincterian<'l, o problema da incon
tinência fecal não foi observado, assim como pelos 
AA. citados, e que também nos parece que a 
referida via cirúrgica é a ideal para o tratamento 
desta patologia. 

61 

Fig. 4 - Final de intervenção: reconstrução dos planos; Penrose 
como drenagem. 

TÁBELA I 
FÍSTULAS RETO-URINÁRIAS 

KUSS .................... 5 fístulas uretro-retais (em re-
visão de 15.000 adenomectomias prostáticas) 

Outros autores: 
.. .................. 58 fístulas reto-urinárias (47 fístulas 
uretro-retais e 11 vésico~retais) 

TABELA 11 

Via de BEVAN-MASON na correção de fístulas 
uretro- retais: 

YORK-MASON .................................... 4 casos 
KUSS .................................................. 3 casos 
DUBERNARD ..................................... 3 casos 
S. BALCELLS ....................................... 8 casos 

RESUMO 

Os AA. apresentam um caso clínico de fístula 
uretro-retal, operada pela via de Bevan-Mason. Pela 
sua raridade ou falta de divulgação, justificam a 
apresentação. Revisam a anatomia do canal anal e 
reto e chegam à conclusão final de que a via 
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transretoanoesfincteriana é de fácil execução e ideal 
para o tratamento das fístulas reto-urinárias. 

SUMMARY 

The AA. present a case of urethro-rectal fistula 
operated by the Bevan-Mason transphincterian ap
proach with good results. 
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· prostatite crônica por bactérias 
(racionalização da terapêutica antimicrobiana) 

ADROALDO NEIV A 
Da Faculdade de Medicina da UFBA. 

INTRODUÇÃO 

A suposição fundamentada de prostatite crôni
ca por bactérias, ou, mais propriamente, o diagnósti
co bacteriológico desta infecção, sobretudo pelas 
técnicas preconizadas por Meares e Stamey 1, em 
geral, induz, de par com a adoção de outras medidas 
terapêuticas de efeito discutível, ao uso de agentes 
antimicrobianos. 

A vivência clínica diária, na grande maioria das 
situações, tem sugerido que a simples identificação 
do agente causal do processo de prostatite, a esco
lha, orientada pelo antibiograma, da droga antibac
teriana supostamente adequada e sua correta apli'ca
ção, não asseguram a esterilização do tecido prostá
tico 2.3, resultando em dispêndio infrutífero, perma
nência dos sintomas e frustração para o paciente e 
seu médico. 

Esta desafiante circunstância, por si mesma 
particularmente significativa, cresce de valor, quan
do, acordes com múltiplas autorizadas opiniões I. 2. 3. 

4. 5. 6, devemos aceitar que a permanência reconheci
da, ou o que é mais grave, insuspeita ou negligencia
da, de bactérias no tecido prostático, vem sendo 
entenpida e denunciada como a causa mais significa
tiva de bacteriúria prolongada e infecção urinária 
re~rrente em adultos masculinos, sem lesões gros
seiras do trato urinário. Este insucesso estaria rela
cionado à virtual impossibilidade, por parte da 
maioria dos antimicrobianos disponíveis para uso 
clínico, de cruzarem a barreira do epitélio prostático 
normal ou cronicamente inflamado e, assim, de se 
difundirem do plasma para a secreção prostática em 
concentrações úteis do ponto de vista terapêutico. 
Va~e referir que nas situações de prostatite aguda, 
assim como ocorre nas meningites 2, as modificações 
fisico-químicas, impostas pelo processo inflamató
rio, favorecem a concentração na secreção prostática 
dos agentes antimicrobianos e, por conseqüência, 
sua efetiva ação terapêutica, nesta fase da infe~ção. 

BASES EXPERIMENTAIS E 
FARMACOLÓGICAS DA RACIONALIZAÇÃO 

A refratariedade das situações da prostatite 
crônica bacteriana ao tratamento pelos antimicro
bianos impôs a comprovação experimental de que 
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muitos destes agentes, a partir do plasma, não 
atravessam o epitélio prostático para alcançar con
centrações terapêuticas na secreção infra-acinar. 

Em múltiplos trabalhos bem conduzidos, no 
cão, diferentes autores, 4,7,8,9,10,11, utilizando o mode
lo de fístula prostática, originalmente proposto por 
Huggins, 12 analisaram a viabilidade de difusão do 
plasma para a secreção prostática dos dez seguintes 
agentes antimicrobianos: Penicilina G, Ampicilina, 
Cefalotina, Nitrofurantoína, Ácido nalidíxico, Oxi
tetraciclina, Polirnixina B, Kanarnicina, Eritrornici
na e Oleandornicina. Depois da aplicação intraveno
sa de cada uma destas substâncias e da estimulação 
de produção da secreção prostática pela pilocarpina, 
exceção feita para as bases macrolídicas - eritrorni-' 
cina e oleandornicina -, nenhum dos demais antirni
crobianos pôde ser detectado na secreção prostática, 
a despeito das enormes concentrações plasmáticas 
de cada um deles utilizadas no experimento. Vale 
referir que, na vigência da estimulação pela pilocar
pina, as concentrações de eritromicina e oleandorni
cina na secreção prostática chegaram a ser várias 
vezes maiores do que aquelas simultaneamente 
obtidas no plasma. Tais achados encontram explica
ção, segundo a reiterada informação de estudiosos 
do assunto, 9 nos princípios que regem o fluxo de 
drogas através de membranas biológicas, particular
mente a difusão não iônica de ácidos e bases fracas 
através de membranas, que separam partes d; 
sistemas com diferentes concentrações de hidrogê
nio ionte. A este propósito,' vale lembrar que a 
grande maioria dos agentes antirnicrobianos é repre
sentada por ácidos ou bases fracas e que o epitélio 
prostático, como membrana a ser por eles transpos
ta, separa a secreção prostática de pH 6, 4 do 
plasma, cujo pH está em tomo de 7,4 em condições 
de normalidade. Quando não interferem mecanis
mos específicos de secreção ou de transporte ativo, a 
difusão e concentração de drogas através de mem
branas biológicas, exceção feita para algumas drogas 
hidrossolúveis, de baixo peso molecular e configura
ção espacial específica, depende essencialmente do 
grau de lipossolubilidade, da constante de dissocia
ção no plasma (pKa) e da maior ou menor capacida
de de fixar-se às proteínas plasmáticas por parte da 
substância. Das drogas lipossolúveis, somente a 
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fração que se não ioniza e capaz de cruzar as 
membranas lipídicas por difusão; dessa forma, quan
do não houver diferença de pH entre um lado e 
outro da membrana a ser transposta, o grau de 
ionização da substância no plasma, condicionado à 
sua constante específica de dissociação (pKa), deter
mina a fração sem carga elétrica apta para difundir
se, na medida em que se ligue, mais ou menos 
intensamente, às proteínas plasmáticas. 

Sendo a secreção prostática cerca de dez vezes 
mais ácida que o plasma, o gradiente de pH, assim 
reconhecido. complica o processo de simples difusão 
de drogas através da membrana que os separa, ou 
seja. o epitélio prostático. Nos sistemas estáveis, 
vale dizer na ausência de gradiente de pH, a fração 
não ionizada de uma droga lipossolúvel tende a 
equilibrar-se, por simples difusão, de um lado e 
outro da membrana. A fração ionizada, no entanto, 
a depender do pH. tende a acumular-se de um ou 
outro lado da membrana, atendendo às suas afinida
des de polarização ("ion trapping") 4. Por conse-

qüência deste fenômeno, sendo a secreção prostática 
mais ácida que o plasma, as drogas antimicrobianas 
caracterizadas como bases fracas tendem a acumular 
sua fração ionizada no fluido prostático e, por isso 
mesmo, na fase de equilíbrio do sistema, sua concen
tração neste fluido (somatória da forma ionizada e 
de parte da fração não ionizada) excede à do plasma, 
fato que explica a peculiaridade das bases macrolídi
cas eritromicina e oleandomicina de alcançarem 
elevadas concentrações na secreção prostática. Con
trariam ente , na vigência de utilização de anti micro
bianos reconhecidos como ácidos fracos, a alcalini
dade maior do plasma, em relação ao fluido prostáti
co, impõe a atração de sua fração ionizada, de tal 
modo que, na fase de. equilíbrio, a concentração 
plasmática destas drogas tende a ser sempre expres
sivamente maior que aquela da secreção prostática. 
A penicilina G, a ampicilina e a cefalotina são ácidos 
e lipo-insolúveis e, em pH plasmático de 7,4, se 
ionizam quase que por completo e, por isso, não se 
concentram na secreção prostática 9. Algumas bases 
antimicrobianas ativas contra patógenos gram
negativos do grupo entérico (como, por exemplo, a 
polimixina B) são lipo-insolúveis, razão pela qual 
não se difundem através do epitélio prostático 10. 

Embora tenha uma constante de dissociação, que 
seria favorável à travessia do epitélio prostático e 
seja lipossolúvel, o ácido nalidíxico se fixa, em alta 
percentagem, às proteínas plasmáticas, circunstân
cia que impede a sua livre difusão 9. Fato semelhante 
ocorre com a oxitetraciclina, que pode ser detectada 
em alta percentagem, sob forma 'livre apta para 
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difusão, no plasma, mas não alcança concentrações 
úteis na secreção prostática porque é pouco liposso
lúvel e se liga às proteínas plasmáticas 8,9. A 
nitrofurantoína é também um ácido fraco, de baixa 
lipossolubilidade, com uma constante de dissociação 
favorável, mas, disponível para uso clínico por via 
oral, não permite senão baixas concentrações plas
máticas, o que implica no fato de que, mesmo sendo 
provável a difusão, ocorre ela em níveis insignifican
tes. Esta circunstância se comprova na observação 
de que a infusão intravenosa da droga no cão, a 
níveis tóxicos, resulta apenas em mínima difusão 
para a secreção prostática 9. 

Quanto aos compostos sulfonamídicos, que no 
plasma se dissociam como ácidos, sua probabilidade 
de concentrar-se na secreção prostática é proporcio
nai à sua constante de dissociação, que determina a 
fração não ionizada, lipossolúvel, suscetível de difu
são. A sulfanilamida é capaz de alcançar no fluido 
prostático concentrações equivalentes àquelas do 
plasma, mas o sulfixozazol e a sulfadimidina difun
dem-se mal para a secreção prostática. 11 Parece 
assim evidente, pela observação clínica e experimen
tal, que as drogas, até aqui mencionadas, não são 
realmente capazes de se concentrar na secreção 
prostática em níveis terapêuticos suficientes para 
matar bactérias gram-negativas dentro dos ácinos 
prostáticos. Admitida a predominância de participa
ção de pentógenos gram-negativos na gênese das 
prostatites crônicas2 e reconhecida a incompetência 
dos agentes antimicrobianos, usualmente ativos con
tra estes mesmos patógenos gram-negativos, de 
cruzarem o epitélio prostático e alcançarem concen
trações terapêuticas na secreção acumulada nos 
ácidos prostáticos 4,7,8,9,10,11, fica esclarecido porque 
persistem indenes na intimidade do tecido prostático 
dos portadores de prostatites crônicas, bactérias 
reconhecidas como sensíveis ao tratamento pelos 
antimicrobianos, cuja colonização pode ser segura
mente controlada sempre que, a partir do reservató
rio prostático, se multipliquem, como freqüente
mente se verifica, na urina vesical. Infelizmente, a 
eritromicina e a oleandomicina, que, como se desta
cou, se difundem bem para a secreçãoprostática, 
não são ativas contra bactérias gram-negativas, exce
to quando em elevadas concentrações, praticamente 
na faixa de toxicidade, em pH alcalin09 e, por outro 
lado, não parece significativo do ponto de vista 
clínico, e, por isso, dispensa tratamentoS, o curso das 
prostatites crônicas produzidas por cocos gram
positivos, contra os quais são ativas as referidas 
bases macrolíticas. 
APLICAÇÕES PRÁTICAS 



PROSTATITE CRÔNICA 

À luz destas considerações, presume-se que a 
substância ideal para o tratamento das prostatites 
crônicas seria uma base com atividade antimicrobia
na, lipossolúvel, que se não ligasse às proteínas 
plasmáticas e se caracterizasse por uma elevada 
constante de dissociação (pKa = 8,6 ou mais) 6. 

O trimetoprim, primeiramente descrito em 1962 
]J, é uma droga com atividade bactericida contra 
germes gram-negativos e gram-positivos, cujas ca
racterísticas se aproximam daquelas que seriam 
peculiares à droga ideal para o tratamento das 
prostatites crônicas. É uma base, lipossolúvel, com 
uma elevada constante de dissociação (pKa = 7,3) e 
da qual, no plasma, apenas um percentual de 45% se 
liga às proteínas. Vários trabalhos 14.15 comprovam a 
capacidade do trimetoprim de se concentrar no 
fluido prostático até sete vezes mais do que no 
plasma e já é conhecimento amplamente divulgado o 
fato de que a associação do trimetoprim com um 
corpo sulfonamídico é sinérgica para a atividade 
bactericida Ih, e, além disso, torna menor a probabi
lidade de desenvolvimento de raças bacterianas 
resistentes à droga 17. Em função destas característi
cas, a associação trimetoprim-sulfametoxazol tem 
sido utilizada no tratamento de pacientes portadores 
de prostatites crônicas em duas doses diárias, de 12 
em 12 horas ( 160 mg de trimetoprim e 800 mg de 
sulfametoxazol em cada tomada, por via oral), por 
duas semanas aproximadamente, com alentadores 
resultados, sendo que as mais recentes observações 
de Meares, por ele referidas2, mas ainda não publi
cadas, dão conta de que a cura é definitivamente 
obtida em cerca de 30% dos casos e um elevado 
percentual, de aproximadamente 70%, alcança me
lhora acentuada. Estes resultados caracterizam um 
fato realmente alentador, porque destacam a asso
ciação trimetoprim-sulfametaxazol como a primeira 
droga realmente capaz de curar prostatite crônica 
bacteriana2.18, embora não nos permita ainda identi
ficá-la como o recurso medicamentoso pretendido 
como ideal para esta finalidade. 

A esse propósito, é indispensável assinalar que 
se tem demonstrado que a concentração, que alcan
ça na secreção prostática a associação trimetoprim
sulfametoxazol, não é tão elevada no homem qtlanto 
no cão 19,20 e, paralelamente, ficou comprovado que 
o pH da secreção prostática em homens idosos está 
em torno de 7,6 e não 6,6, como no Cã021 . 

Por outro lado, é essencial, para interpretar 
resultados e avaliar efeitos, levar em conta, confor
me demonstraram Blaclock e Beavis,22 que o pH da 
secreção prostática, no homem, se eleva com a 
inflamação e só quando cessa progressivamente o 

processo inflamatório, cai, de modo paralelo, para 
6,6. Estes fatos, de certo modo, explicam o alcance 
limitado da associação trimetoprim-sulfametoxazol, 
no tratamento das prostatites crônicas. 

Ademais, afigura-se como óbvio que, a despeito 
do significado menor que se tem emprestado, do 
ponto-de-vista clínico, ao curso das prostatites crôni
cas por bactérias gram-positivas,5 quando, na vigên
cia destas situações, parecer conveniente, por algum 
motivo, o uso de antimicrobianos, será justa e 
acertada a escolha, como alternativa, da eritromici
na na dose de 1 a 2 gramas nas 24 horas, por um 
período de 7 a 14 dias, bem como merece considera
ção a referência de que o uso da eritromicina, 
associada ao bicarbonato de sódio (500 mg de 6 em 6 
horas, combinados à ingestão de lOg de bicarbonato 
de sódio, a cada tomada do antibiótico, por duas 
semanas),19 pode ser também efetivo no controle das 
prostatites crônicas por bactérias gram-negativas. 

Fica evidente, pelo que foi comentado, que a 
controvertida terapêutica das prostatites crônicas 
com antimicrobianos não é um assunto esgotado e o 
tema permanece em aberto como causa de inquieta
ção, justificando outras cogitações, daí porque vale 
destacar a recente comunicação de Pfau e Stacks 
que, utilizando isoladamente a estreptomicina e a 
kanamicina, em doses terapêuticas por 10 a 14 dias, 
referem cura clínica e bacteriológica de casos de 
prostatite crônica por bactérias gram-negativas resis
tentes a outras manipulações terapêuticas. A esse 
respeito, é interessante assinalar que, tanto a estrep
tomicina quanto a kanamicina, são drogas lipoinso
lúvêis, mas particularmente a kanamicina não se liga 
às proteínas plasmáticas e tem uma constante de 
dissociação de 7,2 muito favorável à sua difusão para 
a secreção prostática. 
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Por fim, considerando que em muitas situações 
nenhum dos recursos discutidos nesta revisão será 
efetivo, no sentido de alcançar a completa e definiti
va esterilização do tecido prostático, e que, nestas 
circunstâncias, a contaminação da urina vesical, 
sobretudo nas infecções por gram-negativos, respon
de por bacteriúria prolongada ou infecção urinária 
recorrente, recomenda-se, em situações que tais, até 
que se identifique a droga ideal para curar prostatite 
crônica, quimioterapia a longo prazo, com substân
cias capazes de alcançar elevadas concentrações 
urinárias (Nitrofurantoína, sais de Metenamina, 
compostos sulfamídicos, inclusive a associação Tri
metoprim-Sulfametoxazol), em doses de manuten
ção, como recurso capaz de impedir a repetida 
colonização intravesical de bactérias, a partir do 
foco prostático, cuja viabilidade é sobejamente 
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comprovada, tanto do ponto de vista clínico2 . .1, cc 
experimental20 

RESUMO 

o autor faz uma análise crítica da terapêutica 
antimicrobiana das prostatites crônicas por bacté
rias, à base do conhecimento e interpretação dos 
fenômenos que interferem com a difusão de drogas 
do plasma para a secreção prostática. 

SUMMARY 

The A. analyzes the antimicrobian treatment of 
chronic bacterial prostatitis through a real knowled
ge and interpretation of medicamentous diffusion 
from plasma into prostatic secretion. 
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nível de fosfatase ácida sérica 
e no aspirado da medula do ilíaco 

em pacientes com câncer de próstata 
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IA YME FINCO - LUIZ ANTÔNIO PILLA. 

Desde que Gutman, em 1936, relatou o aumen
to da fosfatase ácida sérica em pacientes com 
metástases ósseas de carcinoma prostático, tem-se 
procurado aprimorar os métodos de estudo dessa 
enzima, para melhor estagiar essa neoplasia. Poste
riormente, ficou demonstrado que 40% dos pacien
tes com neoplasia prostática metastática tinham 
fosfatase ácida sérica normal. 

O estudo radiológico convencional somente 
mostra a metástase quando cerca de 40% do osso 
está comprometido, como demonstrou Bachman, 
em estudos feitos comparando achados radiográficos 
com dados de autópsia. 

MATERIAL E MÉTODO 

São estudados 12 pacientes com hipertrofia 
benigna da próstata e 13 pacientes com carcinoma 
prostático. Destes últimos, 8 tinham metástases 
radiológicas e 4 não as apresentavam. 

Em todos os pacientes, foram obtidos 10 ml de 
sangue venoso periférico de veia cubital e 10 ml do 
aspirado da medula do ilíaco, dando-se preferência à 
área da espinha póstero-superior. Foram tomadas 
medidas para evitar hemólise, colhendo o material 
lentamente e enviando-o ao laboratório dentro de 
meia hora após a coleta. Somente se colhia material 
quando decorridos 5 dias da última palpação prostá
tica. Com o aspirado do ilíaco, era feito, adicional
mente, um esfregaço fino para estudo citopatoló
gico. 

A idade dos pacientes variou entre 58 e 85 anos, 
com uma média de 71 anos. 

RESULTADOS 

Os 12 pacientes com hipertrofia benigna da 
próstata apresentaram resultados, tanto séricos co
mo ilíacos, dentro da variação normal. A média da 
fosfatase ácida sérica foi de 3:26 UKA e a da 
fosfatase ácida obtida do aspirado ósseo, 3.24 UKA; 
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todos esses pacientes foram, após as determinações, 
submetidos à prostatectomia e seus exames anato
mopatológicos não mostraram carcinoma prostático 
insuspeito clinicamente (tabela 1). 

O valor médio da fosfatase ácida, nos 13 
pacientes com carcinoma prostático, foi de 17.67 
UKA, na, determinação sé rica , e 24.24 UKA, na 
determinação no aspirado da medula do ilíaco. Nos 
pacientes sem metástases radiológicas, os valores 
foram, respectivamente, 9.05 UKA, na determina
ção sérica, e 2.17 UKA, no aspirado do ilíaco. Nos 
com metásteses, o valor sérico foi de 23.06 UKA e 
ilíaco de 35.28 UKA (tabela 1). 

A determinação sérica da fosfatase ácida mos
trou-se dentro da normalidade, em 4 dos 5 pacientes 
sem metástases e em 2 dos 8 pacientes com metásta
ses óssea (tabela 2). 

A determinação no aspirado da medula do 
ilíaco mostrou-se dentro da normalidade, nos 4 
pacientes sem metástases e em apenas 1 dos 8 
pacientes com metástases ósseas. Em 3 dos 8 pacien
tes com metástases, a pesquisa de células malignas 
mostrou-se positiva (tabela 3). 

DISCUSSÃO 

A atividade da fosfatase ácida é cerca de 1000 
vezes mais intensa, no tecido prostático, do que em 
qualquer outro tecido do organismo. A implantação 
de células neoplásicas no osso determina uma maior 
produção desta enzima, que pode ser facilmente 
detectada. 

Veenema afirma que o aumento da fosfatase 
ácida no aspirado da medula do ilíaco é o sinal mais 
precoce de metástase óssea, em pacientes com 
carcinoma prostático, sendo mais fiel do que a 
cintilografia óssea. Tal autor observou que, em 39 
pacientes com cintilografia e estudos radiológicos 
convencionais negativos para metástases, 16 pacien
tes tinham fosfatase ácida aumentada no aspirado do 
ilíaco. 
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TABELA 1 

HP 
Ca 
S/meto 
C/meto 

NíVEIS DA FOSTATASE ÁCIDA 
(I,midade KA) 

I LíACA 
3.24(12 pac.) 

24.24(12 pac.) 
2.17(4 pac .) 
35.28(8 pac.) 

SERICA 
3.26(13 pac.) 

17.67(13 pac.) 
9.05(5 pac.) 

23.06(8 pac.) 

TABELA 2 

NíVEIS DA FOSFATASE ÁCIDA SÉRICA 
(unidade KA) 

CAS1 (B-C) 
CAS3(B-C) 
CAS4(B-C) 
CAS5(B-C) 
CAS6(B-C) 
CAS2(D) 
CAC1 (D) 
CAC2(D) 
CAC3(D) 
CAC4(D) 
CAC5(D) 
CAC6(D) 
CAC7(D) 

TABELA 3 

NíVEIS DA FOSFATASE ÁCIDA ILíACA 
(unidade KA) 

Citologia 
CAS1 (B-C) 2,6 
CAS3 (B-C) 1.98 
CAS4 (B-C) 2.8 
CAS6 (B-C) 1.3 
CAS2 (D) 17.0 
CAC1 (D) 15.2 
CAC2 (O) 2.64 
CAC3 (D) 56.0 
CAC4 (D) 8.25 
CAC5 (D) 103.7 
CAC6 (D) 52.0 
CAC7 (D) 27.5 

4.0 
3.0 
5.0 

32.0 
1.25 
3.0 

15.0 
4.5 

39.0 
6.8 

90.0 
13.7 
12.5 

P 

P 
P 

Destes 16, 5 pacientes desenvolveram metásta
ses ósseas em curto prazo. Segundo o mesmo autor, 
a cintilografia pode apresentar falsOs positivos em 
pacientes com inflamação aguda ou crônica do osso, 
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artrite reumatóide, espondilite, doença de Paget e 
fraturas consolidadas. 

Em nosso estudo, observamos que a determina
ção da fosfatase ácida no aspirado da medula do 
ilíaco é um valioso método de avaliação no paciente 
com carcinoma prostático; junto com o RX conven
cional e a cintilografia, deve ser rotineiramente 
utilizada para estagiar o tumor. 

RESUMO 

Os autores valorizam a determinação da fosfa
tase ácida no aspirado da medula óssea do ilíaco em 
pacientes portadores de câncer de próstata. 

SUMMARY 

The evaluation of bone marrow acid phosphata
se leveIs in detecting early osteoplastic metastasis 
from prostatic carcinoma is emphasized. 
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Os trabalhos de Ablin, determinando os lllveis 
eletroforéticos das proteínas séricas em pacientes 
com câncer prostático, revelaram um aumento de 
alfa-2 e beta-globulinas, principalmente em estágios 
mais avançados da patologia. 

Fizemos determinações semelhantes no aspira
do da medula do osso ilíaco e estamos apresentando 
os resultados iniciais deste estudo. 

MA TERIAL E MÉTODO 

Fazem parte do estudo 12 pacientes portadores 
de hipertrofia benigna da próstata, os quais foram 
posteriormente, submetidos à prostatectomia, não 
sendo detectado carcinoma de próstata insuspeito. 
Foram estudados 16 pacientes com carcinoma pros
tático, sendo 7 pacientes no estágio B e C e 9 
pacientes no estágio D. 

Foram obtidos 10 ml de aspirado da medula do 
osso ilíaco, sendo puncionada a área da espinha 
ilíaca póstero-superior. Para evitar hemólise, o ma
terial foi colhido lentamente e enviado ao laborató
rio dentro de meia hora. Somente se colhia material 
quando decorridos 3 dias da última palpação prostá
tica. 

No aspirado da medula do ilíaco, foi realizada a 
separação eletroforética das proteínas em albumina 
e globulina e determinação dos níveis dos seus 
componentes. 

RESULTADOS 

Levando-se em conta os trabalhos de Ablin, 
realizados em sangue venoso periférico, iremos 
analisar os resultados das frações alfa-2 e beta
globulinas, as quais se mostraram aumentadas nos 
estudos realizados por este autor. 

Nos 12 pacientes com hipertrofia benigna da 
próstata, os valores da alfa-2 variaram de 0.54 a 1.11 
g%, com valor médio de 0.83 g% e de beta variaram 
de 0.58 a 1.20 g%, com valor médio de 0.85 g% 
(tabela 1). 

Nos 16 pacientes com carcinoma prostático, os 
níveis de alfa-2 globulina variaram de 0.40 a 1.30 
g%, com valor médio de 0.87 g%. A beta-globulina 
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variou de 0.70 a 1.64 g%, com valor médio de 1.08 
g% (tabela 1). 

Considerando como normais os níveis obtidos 
com a hipertrofia prostática, obtivemos, em 7 pa
cientes com carcinoma prostático, sem metástases, 2 
resultados acima destes níveis para alfa-2, e 6 
resultados acima para beta-globulina (tabela 2). 

Nos 9 pacientes com carcinoma prostático me
tastático, obtivemos 6 resultados acima do normal 
em alfa-2 e 9 acima do normal para beta-globulina 
(tabela 3). 

DISCUSSÃO 

Comparando os. resultados obtidos em pacien
tes com hipertrofia prostática e carcinoma de prósta
ta, notamos um aumento nos níveis de alfa-2 e beta
globulinas, principalmente desta última fração, em 
estágios mais avançados de neoplasia. 

Considerando-se apenas a fração alfa-2, nota
mos que, nos 16 pacientes com câncer de próstata, 8 
resultados foram acima do normal, sendo 2 nos 7 
pacientes sem metástases e 6 nos 9 pacientes com 
metástases. 

Na fração beta-globulina, apenas 1 paciente, 
nos 16 observados com carcinoma prostático, não 
apresentou níve.is acima do normal. 

Este método talvez possa ser utilizado para 
avaliar a progressão da patologia neoplásica. 

TABELA 1 

NíVEIS DAS GLOBULlNA$ NO ASPIRADO DA 
MEDULA DO ILlACO (g%) 

HP (12 pac.) 
Ca (16 pac.) 
S/meto (7 pac.) 
C/meto (9 pac.) 

ALFA-2 
0.83 
0.87 
0.77 
0.95 

BETA 
0.85 
1.08 
0.95 
1,19 
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, TABELA 2 , 
NIVEIS DAS GLOBUlINAS NO Ca PROSTATICO 

NÃO METASTÁTICO 
AlFA-2 (N=0.83) BETA (N=0.85) 

CAS2 1.30 1.30 
CAC1 0.70 1.30 
CAC2 0.68 1.64 
RRF 1.00 0.89 
CAC3 0.80 1.80 
CAC4 1.00 0.90 
CAC5 0.88 0.96 
CAC6 1.18 0.88 
CAC7 1.04 1.04 

, TABELA 3 , 
NIVEIS DAS GLOBUlINAS NO Ca PROSTATICO 

METAST Á TICO 

CAS1 
AEV 
AB 
CAS3 
CAS4 
CAS5 
CAS6 

AlFA-2 (N=0.83) BETA (N=0.85) 
1.22 0.70 
0.72 0.95 
0.70 0.98 
0.62 0.93 
0.40 0.90 
1.09 1.32 
0.68 0.93 
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RESUMO 

Os autores relatam os resultados iniciais da 
determinação dos níveis das proteínas no aspirado 
da medula do osso ilíaco, em portadores de câncer 
de próstata. 

SUMMARY 

The AA. report on the relationship between 
clinicaI stage and levels of bone marrow acid phos
phatase in prostatic cancer. 
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pnaplsmo 
(análise de 22 casos) 

AMAURY DE S. MEDEIRos-mBÉRIO S. MORENO - EULINO BARBOSA FILHO 
Do Hospital da Restauração, Recife (PE). 

INTRODUÇÃO 

Entre as patologias urológicas de urgência, o 
priapismo se reveste de especial importância prática, 
apesar de sua incidência relativamente baixa. O 
melhor conhecimento de sua fisiopatologia, o refina
mento de técnicas cirúrgicas e o acúmulo de expe
riências estatisticamente significativas fizeram com 
que o priapismo fosse abordado de maneira mais 
agressiva, visando sobretudo a prevenção da impo
tência sexual. 

Apresentamos, neste sucinto trabalho, nossa 
experiência com vinte e dois casos de priapismo, 
tecendo considerações sobre grupos etários, fatores 
etiológicos e condutas terapêuticas adotadas. 

MATERIAL E MÉTODOS 
OS pacientes analisados foram visto no Hospital 

da Restauração do Recife, num de oito anos 

(de julho 1971 a julho de 1978), salvo o mais jovem 
deles, portador de anemia falciforme, que foi exami
nado e tratado no Hospital Barão de Lucena, em 
Recife. A conduta di agnóstica inicial constou de 
anamnese, exame físico geral, exame sumário de 
urina, glicemia, uréia e creatinina plasmáticas, he
mograma completo, coagulograma, raios X de abdô
men, raios X de tórax e consulta neurológica. Os 
princípios terapêuticos nortearam-se pela busca do 
agente etiológico. 

GRUPO ETÁRIO 

O mais jovem paciente tinha 7 anos de idade e o 
mais idoso 59 anos. A maior incidência (50%) 
ocorreu na década de trinta anos . (ver gráfico) . 

ETIOLOGIA 

O tipo mais freqüente de priapismo foi o 
idiopático (ver tabela). 

DURAÇÃO E TRATAMENTOS ANTERIORES 
A duração do priapismo, quando examinado 

pela primeira vez, variou de 1 a 10 dias. Tratamentos 
anteriores (raquianestesia, estrógenos, anticoagu
lantes, sedativos, massagens prostáticas, analgési
cos, opiáceos, crioterapia) foram tentados aleatoria
mente em 8 pacientes, sem resposta satisfatória, 
antes que eles chegassem ao nosso Serviço. 

,...--__ ft 

Fig. 1 - Antes da cirurgia. Fig. 2 - Anastomose caverno-esponjosa. 
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Fig. 3 - Imediatamente após a cirurgia. 

FORMAS DE TRATAMENTO 

A) Cirúrgico: 
Anastomose safe no-cavernosa bilateral . .. ..... 6 casos 
Anastomose safe no-cavernosa unilateral ...... 4 casos 
Anastomose caverna-esponjosa . . . . . . . . . . . ..... . 5 casos 
Drenagem + aspiração dos corpos cavernosos I caso 
Tptal. . ................................................. 16 casos 

B) Clínico: 
Ouimioterápicos ................... ...... . ... ........ 5 casos 
Massagem prostática ............. .. ....... .... ....... 1 caso 
Total .......................... .. ...... .. .... .. .......... 6 casos 

RESU LTADOS DAS ANASTOMOSES 

A) Sat'eno-eavernosa bilateral 
flacidez total primeiras 24 horas .... . ... . ......... 2 casos 
!lacidez total após 24 horas ........................ 2 casos 
sem resolução ........................................ 2 casos 
complicações (abscesso coxa direita) ............. 1 caso 

B) Safena-cavernosa unilateral 

flacidez total primeiras 24 horas . ... .............. 2 casos 
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Fig. ~ - 48 horas após a cirurgia. 

flacidez total após 24 horas . . . ..... .. . ....... .. ..... I caso 
sem resolução .. ... ....... . .. ...... . .......... ...... .. . I caso 
complicações (sangramento excessivo local da anas-
tcimose e trom bose da anastomose) .. ..... . ...... 2 casos 

C) Caverna-esponjosa 

flacidez total primeiras 24 horas ........... '" .... 4 casos 
flacidez total após 24 horas .... .. ................... 1 caso 
complicação ................................................. O 

IMPOTENCIA SEXUAL PÓS-PRIÁPICA 

Dos 16 pacientes tratados cirurgicamente, 9 têm 
um seguimento pós-operatório adequado. Deles, 
cinco readquiriram a potência e se tornaram capazes 
de manter uma vida sexual normal e quatro ficaram 
impotentes. Vale ressaltar que os distúrbios do 
mecanismo erector dependeram mais do tempo de 
duração do priapismo que da conduta terapêutica 
adotada. 



PRIAPISMO 

PRIAPISMO - ETIOLOGIA 

22 CASOS 

IDADE 

< 18ANOS > 18 ANOS 

N!Pts. °/0 N!Pts. °I. TOTAL PIS. % 

IDIOPÁTICO OI 7.14 13 92.85 14 63.63 
LEUCEMIA OI 20 04 80 05 22.72 
PROSTATITE AGUDA 00 OI 100 OI 4.54 

TRAUMATISMO PE-
RINEAL 00 OI 100 OI 4.54 
ANEMIA FALCIFOR-
ME OI 100 00 OI 4.54 

COMENTÁRIO 

Sabe-se que o priapismo, quando não tratado 
em tempo hábil, pode ocasionar fibrose das delica
das trabéculas intracorporais, com perda da elastici
dade trabecular, e impedimento do afluxo sangüíneo 
aos corpos cavernosos . .).5. Isto se traduz, em termos 
práticos, no gravíssimo problema de pacientes relati
vamente jovens com impotência sexual pós-priápica. 
Como verificamos na tabela de incidência etária, e 
'no que deduzimos da literatura, existe uma predomi
inância do priapismo idiopático - aquele onde 
(repousam as indicações cirúrgicas derivativas -, nos 
'paciente que se encontram na 3a década de vida e 
'conseqüentemente em plena atividade sexual. Em
bora sejam múltiplas as causas de priapismo I, não 
resta dúvida que as formas consideradas ídiáticas 
predominam sobre as demais. Miguel Srougi e cols. 
I'), numa análise de 171 casos coletados na literatura, 
observaram uma incidência de 48% de formas 
idiopáticas (82 casos), enquanto que os portadores 
de anemia faIciforme vinham em segundo plano (30 
casos, 18%). Se a análise estatística é desdobrada 
em grupos pediátrico e adulto, nota-se um aumento 
substancial dos casos idiopáticos, tendo-se em conta 
a maior freqüência dos tipos fa\ciformes no primeiro 
grupo 9. Em nossa experiência, a predominância das 
formas idiopáticas foi de 63,63%. É de fundamental 
importância que procuremos determinar a causa do 
priapismo, pois sobré ela repousa a conduta terapêu
tica. Sob o ponto de vista prático, todo paciente com 
priapismo deve ser submetido a um estudo semioló
gico cuidadoso. Determinados medicamentos como 
guanitidina ("Ismelina"), neurolépticos fenetiazíni
cos (" Amplictil", "Neozine", "Trilafon"), tolbuta
mide ("Rastinon"), corticosteróides e heparina têm 
sido encontrados em associação com surtos priápicos 
9. Paciente com traumatismo da região perineal ou 
genital pode desenvolver priapismo 6. Desnecessá
rio, pois, enfatizar a importância de uma anmnese 
bem conduzida. Incluimos, dentre os exames com-

plementares de rotina, hemograma completo, prova 
de faIcização das hemácias, exame sumário de urina, 
glicemia, uréia e cretinina plasmáticas, coagulogra
ma, raios X do tórax e radiografia simples do 
abdômen. Avaliações urológica e neurológica com
pletas são mandatórias. Não se torna cansativo 
repetir que a forma de tratamento dependerá do 
fator etiológico. Os casos leucêmicos são tratados 
com quimioterápicos, com ou sem irradiação esplê
nica, satisfatoriamente. 2.12 Um de nossos pacientes 
com leucemia mielóide aguda, faleceu no sétimo dia 
de priapismo e quatro leucêmicos crônicos apresen
taram regressão do priapismo com o emprego de 
"Myleram". Essa regressão foi, entretanto, lenta, de 
7 a 21. dias, e três pacientes ficaram impotentes. Os 
enfermos priápicos pré-puberais, portadores de ane
mia falciforme, têm sido satisfatoriamente tratados 
com transfusões sanguíneas repetidas 3.11.\3 • Uma 
melhor oxigenação dos compartimentos cavernosos, 
resultante de um aumento do hematócrito, inter
romperia a falcização das hemácias e diminuiria o 
acúmulo sanguíneo local. Outra modalidade de 
tratamento seria o emprego de uréia intravenosa s. 
A uréia estabilizaria a hemoglobina Se. dessa 
maneira, impediria a faIcização e aglutinação das 
hemácias no interior dos corpos cavernosos. Ndson 
e Winter 'i acreditam que as anastomoses venosas 
não estão indicadas nas fases iniciais dos priapismos 
falciformes. No único caso por nós observado, 
realizamos uma anastomose caverna-esponjosa na 
fase inicial do priapismo, com excelente resultado: 
cura do priapismo e prevenção da impotência se
xual. Quinze de nossos pacientes foram tratados 
com derivações venosas. Utilizamos, de início, a 
anãstomose safeno-cavernosa bilateral 7. Experiên
cias posteriores nos induziram a uma mudança de 
conduta técnica e, nos últimos 5 casos de priapismo 
idiopático, usamos a anastomose caverno
esponjosa. Preferimos, hoje em dia, a técnica de 
Quackels 10, por considerá-la de execução mais fácil 
e rápida, associada com um menor número de 
complicações e por apresentar resultados anatomo
funcionais bastante satisfatórios (ver figura). Seja 
qual for a técnica de derivação venosa adotada, é 
importante termos em mente a necessidade de a 
adotarmos o mais cedo possível, antes que se 
instalem as lesões fibróticas irreverSíveis das trabé
cuIas intracorporais e, conseqentemente, os quadros 
clínicos de impotência sexual pós-priápica. 
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Os autores fazem uma análise de 22 casos de 
priapismo, observados durante um período de 8 
anos, e tecem considerações sobre grupos etârios, 
fatores etiológicos, condutas terapêuticas adotadas e 
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resultados conseguidos. O mais jovem paciente 
tinha 7 anos de idade e o mais velho 59 anos. A 
maior incidência de priapismo ocorreu na 3a década 
de vida, sendo a forma idiopática mais freqüente
mente encontrada. O tratamento foi instituído de 
acordo com a etiopatogenia. As formas idiopáticas 
foram melhormente tratadas com a anastomose 
esponjocavernosa (técnica de Ouackel). 

Os distúrbios pós-priápicos do mecanismo erec
tor dependeram mais da duração do priapismo que 
da conduta terapêutica adotada. 

SUMMARY 

A 8-year clinicaI experience with 22 patients 
with priapism is presented. Etiological factors, age 
distribution, duration of priapism and modes of 
treatment are discussed. Adults most commonly had 
the idiopathic type of priapism. The youngest pa
tient was 7-year-old and the oldest one was 59-year
old. The necessity to treat these entities accord
ing to the etiological factor is emphasized. The 
authors believe that the idiopathic forms must be 
treated as surgical emergencies and that the caver
nous-spongy shunt seems to be the technique oi 
choice. In their experience the occurrence of future 
sexual impotence was more directly related to the 
duration oi the disease than to the mode of treat
ment carried out. 
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vesículas seminais: 
correlação clínico - bioquímico - radiológica 

E. ZUNGRI - M. MIRANDA - S. MARINA 
Da Fundação Puigvert (Barcelona) 

A frutose é uma ceto-hexose presente em 
grande concentração no sêmen, e segregada quase 
em sua totalidade pelas vesículas seminais (Mann, 
1964). 

A testosterona é o andrógeno que, pela prévia 
transformação em di-hidrotestosterona (DHT), por 
ação de 5-alfa-redutase (Wilson, 1975), induz à 
diferenciação das vesículas seminais a partir dos 
condutos de Wolff na época fetal (Jost, 1970); 
desenvolve-as durante a puberdade e mantém sua 
secreção na idade adulta (Mann, 1964). 

A secreção das vesículas seminais constitui 60% 
do volume do sêmen. É uma secreção alcalina e 

. contém frutose, prostaglandinas (Eliasson, 1968), a 
neveld. 1976). Também contém lactoferrina K, 
fosforilcolina (Polakoski et aI.. 1976). 

Mediante COl1tração da capa muscular das vesí
culas, estas esvaziam sua secreção atraves dos con
dutos ejaculadores, na uretra posterior, aos lados do 
verumontanum. 

O motivo deste trabalho é correlacionar as 
variações da frutose no líquido seminal com a clínica 
e os estudos radiológicos, para dar deste modo um 
verdadeiro valor diagnóstico a este parâmetro de 
funcionamento das vesículas seminais. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em 203 enfermos em que 
se correlacionaram o exame clínico e os dados 
bioquímicos do estudo seminal, e nos quais se 
realizou uma deferento-vesiculografia com objeto de 
estudar alterações das vesículas seminais. 

A) CLÍNICA 

Os sintomas mais característicos de patologia da 
vesícula seminal são: 

1 - A hemospermia com sêmen homogenea
mente de cor achocolatada e ejaculação não doloro
sa, em contraste com a hemospermia das uretrites 
posteriores, com fios de sangue vivo mesclado com o 
sêmen, que conserva sua cor, e a qual acompanha 
uma ejaculação dolorosa. 

2 - a hipospermia, quer dizer, um volume de 
sêmen pequeno (menor de 2 ml), seja por alteração 
congênita, em cujo caso o paciente informa que 

sempre ejaculou pouca quantidade de sêmen, ou por 
patologia adquirida, na qual a hipospermia apareceu 
a partir de certa data. 

A hipospermia apresenta-se, também, nas obs
truções de ejaculadores, nas quais as vÇ8ículas não 
podem esvaziar sua secreção na uretra posterior. 

3 - A aspermia não é mais que uma hiposper
mia na qual o volume do sêmen é nulo. Sempre a 
temos observado em processos tuberculosos; o pa
ciente informa como o volume de sêmen, que havia 
sido normal, começou a diminuir, até que não 
ejaculou nada. A libido, ereção e orgasmo são 
normais nestes pacientes. 

4 - O toque retal não permite identificar as 
vesículas seminais. Isto comprovamos efetuando 
radiografia simples durante o toque retal e depois de 
encher as vesículas com contraste. 

Sabemos pela radioscopia e radiografia que 
estamos tocando e deslocando as vesículas, porém 
não as notamos mediante o toque (fig. 1). 

RESULTADOS 

a) Pacientes com frutose seminal baixa: 151 (74%) 

A anamnese recorreu antecedentes blenorrági
cos em 6, tuberculose urogenital ou pleuropulmonar 
em 9; hemospermia em 5 e infecções urinárias 
inespecíficas em 4. As esposas de 3 haviam tido 
entre 1 e 3 abortos, entre os 3 e 5 meses de gestação. 
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O paciente, diagnosticado com síndrome de 
KalImann, havia sido tratado 1 ano antes. 

A exploração física mostrou epidídimos engros
sados e duros na cabeça, cauda ou em todo seu 
trajeto em 9. Dois deles, tinham cicatriz perto do 
rafe médio e do pólo inferior testicular, de antiga 
supuração escrotal espontânea. 

Em 4 pacientes, não se palparam os deferentes 
e os epidídimos estavam ambos engrossados. O 
paciente da síndrome de KalImann, além dos testícu
los pequenos, apresentava escasso desenvolvimento 
dos caracteres sexuais e ligeiro predomínio do braço 
sobre o comprimento. Nao tinha ginecomastia. 

A exploração física foi normal em 137 pacien
tes, que restavam. 

A D.F.V. objetivou: hipoplasia de vesículas 
seminais em 1 caso, obstrução completa de deferen-
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Fig. 1-Vesículas seminais displásicasj cada uma se "enche" com 
30 ml de contraste iodado. A flecha e o esquema mostram a 
modificação que produz o toque retal. 

Fig. 3 - 1- ljtrículo gigante com alteração da permeabilidade: 
observe-se a dilatação por hiperpressão dos deferentes com passa
gem retrógrada no lugar de punção (2) e enchimento de epidídimos · 
(3). Sêmen: vol. 0,7 mI; nO espermatoz.: O; pH 6,7; frutose: 11 
mg% e ác. cítrico: 1594 mg%. 
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Fig. 2 - Esterilidade por obstrução congênita e bilateral de 
epidídimos. D.F.V. normai.: 1- Deferente; 2· Ampola deferencial; 
3- Vesícula seminal e 4- Condutos ejaculadores. Sêmen: Voi. 4 mI; 
nO espermatoz.: O; pH 7,5j frutose; 253 mg% e ác. cítrico: 
450mg%. 

Fig. 4 - Vesículas seminais hipoplásicas (flechas). Hipogonadismo 
hipogonadotrófico + anosmia (Sínd. de Kalmann). Sêmen: vol: 1 
mlj nO espermatoz.: Oj pH 6,5; frutose: 116 mg% e ác. cítrico: 110 
mg%. Tratado previamente e em forma dioscontínua com testoste
rona. 
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VESÍCULAS SEMINAIS 

Fig. 5 - Aspermia (ausência de ejaculado). 1- Deferente direito 
com obstrução a nível de orifício inguinal interno. 
2- Deferente esquerdo com obstrução a nível de orifício inguinal 
exte?Io. 3- Dilatação deferencial com enchimento do epidídimo, 
retrogrado, no ponto de punção do deferente (4). 

tes em 5; obstrução parcial de ejaculadores na 
desembocadura da uretra posterior em 1 e estenose 
de condutos ejaculadores em 2. 

b) Pacientes com frutose seminal elevada: 52 (26%) 

Nenhum tinha antecedentes nem sintomasclínÍ
cos de diabetes. 

A exploração física e as glicemias basais foram 
normais em todos. 

O volume do sêmen foi normal em 48 e elevado 
em 4. 

OpH resultou alcalino em todos. 
A contagem de espermatozóides deu azoosper

mia em 5; oligozoospermia em 37 e normal em 10. A 
motilidade espermática foi normal em 3 e baixa nos 
demais. 

A concentração de ácido cítrico resultou,baixa 
em 7, normal em 43 e elevada em 2. 

As D.F.V. praticadas foram normais. 

DEFERENTO-VESÍCULOGRAFIA 

Efetuamos injetando contraste hidrossolúvel 
pelos condutos deferentes, mediante agulha de But
terf1y no 25. 

Fig. 6 - Fibroesclerose de vesículas seminais. Sêmen: vol. 1 m1; n° 
espermatoz.: 672.000.0001 m1; leucócitos: +; frutose: 20 mg%; ac. 
cítrico: 1398 mg% e cultivo de sêmen: Pseudomonas aeruginosa. 

Previamente, temos que isolar 1 cm de deferen
te a uns 3-5 cm da cauda do epidídimo. Isso nos 
permite conhecer a morfologia e permeabilidade dos 
deferentes e ampolas deferenciais; tamanho, situa
ção e enchimento das vesículas e permeabilidade dos 
condutos ejaculadores. Efetuada sob controle ra
dioscópico, esta técnica permite conhecer, quando 
há resistência à injeção do contraste, em que ponto 
da via seminal está dificultada ou impedida a pro
gressão do contraste (Marina et al., 1975) (fig. 2) 

ESTUDO BIOQUÍMICO DO 
PLASMA SEMINAL 

De todos os componentes da secreção das vias 
seminais, a determinação da quantidade de frutose 
como expoente do estado das vesículas seminais é o 
método mais simples e mais generalizado (Eliasson, 
1968). 

A concentração de frutose normal (entre 150 e 
500 mg%) (Eliasson, 1971) indica que ao menos uma 
vesícula é de bom tamanho, está suficientemente 
estimulada pela testosterona para segregar quantida
de normal de frutos e o ejaculador é permeável. Há 
que levar em conta, também, que o volume do 
sêmen seja normal (entre 2 a 6 mil.). 

DISCUSSÃO 

Frutose baixa 

A frutose baixa (menor que 150 mg%) pode ser 
devida às seguintes causas (Quadro I): 
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a) Perda da segunda parte do ejaculado: O 
paciente somente leva ao laboratório a primeira 
parte do ejaculado. Às vezes, ocorre em ejaculações 
incompletas, nas que se expulsa a secreção prostáti
ca (de pH ácido e com grande 'Concentração de ácido 
CÍtrico), e o conteúdo da cauda' do epidídimo e 
ampola deferencial (espermatozóides). A expulsão 
da secreção das vesículas seminais em 95% dos 
homens ocorre ao final da ejaculação. 

O sêmen apresenta uma contagem espermática 
elevada, escasso volume, pH baixo, acido cítrico 
elevado (mais de 700 mg%) e frutose baixa. O 
interrogatório acerca das condições do ocorrido e a 
repetição do semi no grama (que dará cifras normais) 
confirmarão o diagnóstico. 

b) Agenesia bilateral de vesículas seminais. É 
uma malformação congênita, que se acompanha de 
agenesia de deferentes e parte dos epidídimos. 

Encontra-se uma grande porcentagem em pa
cientes com fibrose quística (Kaplan et aI., 1968). A 
anamnese aporta somente relato num escasso volu
me de sêmen, desde a puberdade. À exploração 
física, os testículos são normais, as cabeças dos 
epidídimos estão engrossadas e não se palpam os 
deferentes. A exploração cirúrgica do conteúdo 
escrotal confirmará grande número de espermato
zóides na luz do tubo epididimário. 

O sêmen está constituído pela secreção prostáti
ca (que aporta 30% do volume, é rica em acido 
cítrico e o pH é baixo). Será um sêmen, portanto, 
com frutose muito baixa (não se conhece de onde 
procede esta pequena quantidade de frutose ), 
hipospermia (menos de 2 ml), pH ácido e ácido 
cítrico elevado, porque não se mesclou com a 
secreção vesicular que aporta 60% do volume, é 
alcalina, e dilui o ácido cítrico. O sêmen recém
ejaculado não se coagulará, como ocorre normal
mente, pois falta o substrato da coagulação (Amelar 
Hotchkiss, 1963), que se produz nas vesículas semi
nais. Não haverá, assim, espermatozóides, nem 
células de espermatogênese (azoocitospermia). 

Na agenesia unilateral de deferentes e vesícula 
seminal (Hellinga et alo, 1971) (muito pouco fre
qüente), o sêmen pode ser normal. 

c) Obstrução de ejaculador, utrículo gigante, 
displasia de vesículas seminais. 

A obstrução a nível de ejaculadores pode ser 
congênita (agenesia) ou adquirida por processos 
infecciosos, às vezes, só em seu extremo distaI, ao 
desembocar na uretra posterior, em casos de veru
montanites. 

O utrículo gigante é uma malformação congêni
ta em que o conduto de Müller, em seu extremo 
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distai, em vez de formar uma cavidade pequena 
(utrículo normal, resto embriológico), forma uma 
grande cavidade na uretra posterior, que pode ser 
fechada ou ter alguma comunicação com a luz uretal 
(fig. 3). 

. Vesículas displásicas denominam-se as vesículas 
grandes, atônicas com boa permeabilidade dos eja
culadores e que não são capazes de esvaziar sua 
secreção ou não segregar (Pomerol & Marina, 
1974). 

Estas patologias se diferenciam da agenesia 
bilateral de vesículas e deferentes em dois pontos: a 
exploração física é normal e pode efetuar-se uma 
deferento-vesiculografia, que objetivará a diferença 
entre as 3 patologias anunciadas neste trabalho. O 
sêmen, ao estar desprovido da secreção das vesícu
las, mostrará todos os dados de agenesia bilateral, 
ainda que, às vezes, possa haver espermatozóides 
(em casos de obstrução total). 

d) Hipoplasia de vesículas seminais. É devida à 
falta de estímulo suficiente de testosterona necessá
rio para um desenvolvimento normal das vesículas. 
Apresenta-se nos hipogonadismos hipogonadotrófi
cos não tratados corretamente, em alguns Klinefel
ter, com escassa produção de testosterona, na anor
quia, etc., quer dizer, em toda patologia que dê 
lugar a um déficit de testosterona na idade puberal. 

O estudo clínico mostrará sintomas e sinais 
próprios do hipogonadismo, mais ou menos acentua
dos: hipodesenvolvimento genital, escasso velo pu
biano, etc. 

O sêmen mostrará: hipospermiS)., frutose baixa, 
pH ácido e ácido cítrico baixo. Recordemos que a 
próstata, também, precisa do estímulo da~estostero
na para se desenvolver manter e sua secreção. 

A D.F.V. objetivará as ampolas deferenciais e 
vesículas seminais hipodesenvolvidas (fig. 4). 

Quando o déficit de testosterona é muito acen
tuado (como a anorquia não tratada com testostero
na), não haverá logicamente ejaculação. 

e) Tuberculose de vesículas seminais. A tuber
culose afeta a via seminal, obstruindo-a geralmente 
a nível de cauda do epidídimo elou de ampola 
deferencial e vesículas seminais. Pode afetar a um 
dos dois pólos: epidídimo ou ampola e vesícula. 

A clínica pode mostrar antecendentes de primo
infecção tuberculosa, pleurite seca, tuberculose re
nal ou epididimite afebril, indolor e com freqüência 
com fistulização escrotal espontânea. A exploração 
física será normal ou se apreciará um epidídimo 
engrossado, duro, irregular, indolor e com deferente 
em rosário. 

O sêmen apresenta sempre hipospermia, que, 
com freqüência, chega à aspermia. 
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Nos casos de hipospermia, o estudo do sêmen 
mostrará: frutose baixa, azoospermia, pH baixo e 
ácido cítrico elevado ou baixo. Dependerá se o 
processo tuberculoso afetou de forma difusa o 
parênquima prostático. 

A D. F. V. objetivará o ponto de obstrução, 
que, normalmente, é a nível do anel inguinal interno 
(fig. 5). Às vezes, vê-se, na radiografia simples 
vesical, calcificação de ampolas e vesículas que, 
também, podem ver-se no homem velho e diabético 
(Herbut, 1952). 

O estudo se completará com radiografia do 
tórax, U. 1. V., cultivo de B. K. em urina e sêmen e 
Mantoux. 

f) Fibro - esclerose de vesículas seminais. É 
devida a infecção inespecífica das vesículas, com 
retração posterior das mesmas. Não afetam, normal
mente, as ampolas deferenciais nem os ejaculadores. 

O sêmen mostrará: hipospermia, frutose baixa, 
pH ácido e ácido cítrico elevado, porém haverá 
espermatozoides (fig. 6). 

Até aqui, todas as patologias citadas dão lugar, 
no seminograma, a frutose baixa e a hipospermia. 
As q~e vamos citar, em seguida, apresentam frutose 
baixa, porém, o volume do sêmen é normal ou 
inclusive elevado. 

g) Vesiculites. Referimo-nos às infecções das 
vesículas que não produzem retração nem obstru
ção. Pode haver ou não hemospermia. 

O sêmen mostrará: normospermia (entre 2 - 6 
mI), frutose baixa, pH e ácido cítrico normal, 
espermatozóides, leucócitos e/ou cultivo de sêmen 
positivo ou germens inespecíficos (E. coli, Proteus, 
Klebsiela, etc). 

A diminuição de frutose, nestes casos, se inter
preta como devida a consumo de frutose pelos 
germens ou pelos leucócitos, ou a diminuição de 
capacidade secretora do epitélio vesicular infectado. 
A desaparição dos leucócitos e a normalização da 
frutose depois do tratamento com antibióticos corro
boram estes fatos (Pomerol & Marina, 1974). 

h) Déficit de testosterona pós-puberal. Em 
pacientes geralmente de mais de 40 anos, que 
tiveram uma puberdade normal e que consultam por 
ereção incompleta e/ou diminuição da libido, o 
sêmen; mostra volume, pH, ácido cítrico e esperma
tozóides normais, não há leucócitos e o cultivo é 
negativo, porém, a frutose é baixa. Às' vezes, a 
testosterona plasmática dá valores claramente bai
xos, porém não é um fato constante. 

A medição de frutos e no sêmen, como indice de 
nível plasmático de testosterona, não é válida, pois 
não há uma relação paralela entre os níveis de 

testosterona e os de frutose seminal (Moon & 
Bunge, 1971). 

Por sua vez, o déficit de testosterona pode ser 
primitivo (por alteração das células de Leydig) ou 
secundário a déficit de LH (que estimula as células 
de Leydig). 

'FRUTOSE ELEVADA 
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A frutose se forma a partir da glucose. Daí, 
considerar-se que os pacientes diabéticos teriam 
frutose seminal elevada (Mann, 1964). Entretanto, 
segundo nossa experiência, a frutose seminal eleva
da não, se acompanha de hiperglicemia, nem o 
inverso (Marina & co~s., 1975). 

Não se conhece a etiologia nem o significado 
clínico, ainda que alguns autores preconizaram tra
tar-se de uma falta de consumo de frutose por parte 
dos espermatozóides. 

CONCLUSÕES. 

1 - A determinação de frutose em plasma 
seminal é de grande utilidade no estudo do paciente 
infértil. 

2 - Frutose seminal baixa com volume de 
sêmen baixo, pH ácido e ácido cítrico elevado 
indicam agenesia de vesículas seminais e obstrução 
de ejaculadores, segundo se palpem ou não os 
condutos diferentes. 

3 - Frutose seminal baixa, volume de sê;:nen 
baixo e ácido cítrico baixo indicam déficit acentuado 
de testosterona desde a puberdade, ou afetação 
difusa da próstata e vesículas por processo infeccio
so. O tamanho dos testítulos, o desenvolvimento dos 
caracteres sexuais e os antecedentes infecciosos 
urogenitais são dados importantes para compreen
der a etiopatogenia das alterações do ejaculado. 

4 - Frutose seminal baixa, com volume de 
sêmen normal e leucócitos, indica uma vesiculite. 

5 - Frutose seminal baixa, com volume de 
sêmen normal, sem leucócitos e LH baixa, pode ser 
devida a déficit de testosterona instaurado na idade 
adulta. 

6 - Frutose seminal elevada não se acompa
nha, segundo nossa experiência, da hiperglicemia, 
nem o inverso. 

QUADRO I 

FRUTOS E SEMINAL BAIXA: CAUSAS 

1 - Ejaculação incompleta. 
2 - Agenesia bilateral de vesículas. 
3 - Obstrução de ejaculadores. Utrículo gigante. 
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Displasia de vesículas. 
4 - Hipoplasia de vesículas. 
5 - Tuberculose de vesículas. 
6 - Fibro-esclerose de vesículas. 
7 - Vesiculites. 
8 - Déficit pós-puberal de testosterona. 

RESUMO 

Apresentamos o estudo praticado em 203 pa
cientes, correlacionando as alterações dos níveis de 
frutose no estudo seminológico comparativo com o 
radiológico da via seminal e o clínico dos pacientes. 

Aproximadamente, 74% apresentavam frutose 
abaixo dos valores normais no plasma seminal e, o 
restante, valores elevados. 

Citamos e analisamos as causas desta afecção, 
concluindo-se pela grande utilidade da dosagem da 
frutose no estudo do plasma seminal. 

SUMMARY 

A review of 203 cases with correIation between 
fructose leveIs and radiological studies of seminal 
tract is presented. 
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