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AOS COLABORADORES 

o "Jornal Brasileiro da Urologia" propõe-se a publicar artigos originais, notas 
prévias, atualizadas e outras notas que apresentem 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 1103-1104, CEP 22.281, Rio de Janeiro 
(RJ), recebendo 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 revista. 

Os artigos (em 2 vias), deverão ser datilografados em espaço duplo, com 
ampla margem e apresentação facilmente compreensível e metódica. As ilustrações 
deverão ter no verso, escrito a lápis, o nome do autor e o título do trabalho e virem 
acompanhdas das respectivas legendas. As cópias fotográficas devem ser tiradas em 
papel brilhante e os desenhos devé'm ser feitos a tinta preta (nanquim) sobre papel 
branco. 

É obrigatório o envio dum resumo do artigo, vertido para o inglês. 
As referências 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$ 600,00 para os sócios da SBU e de Cr$ 
3.000,00 para os não sócios. 

Mudança de endereços deve ser comunicada com a possível brevidade. 
Circunstâncias decorrentes do aumento de preços dos serviços gráficos 

obrigam-nos a suspender a oferta de separatas a nossos prezados colaboradores. 

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) separado(s) do sobrenome por vírgula, 
ponto; título do periódico em grifo ou negrita, vírgula; local de publicação, vírgula, número do volume 
em destaque; número do fascículo, entre parênteses; páginas, inicial e final do artigo, precedidas por 
dois pontos, vírgula: data do volume ou fascículo, ponto. Ex.: KIM, H.C. & D'IORIO, A. Possible 
enzymes of monoamine 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 
maiúsculas, seguido do(s) prenome(s) separado(s) do sobrenome por vírgula, ponto; título da 
publicação, em grifo ou negrita, ponto; número de edição, ponto; local de publicação, vírgula; editor, 
vírgula; ano de publicação, ponto, número de páginas ou de volumes (havendo mais de um). Ex.: 
RACE, RR & SANGER, R Blood groups in mano 4 ed. Philadelphia, F.A. Davis Co., 1962. 231 p. 

Para as citações de trabalhos publicados em livros, a referência deve ser assim estabelecida: autor 
da colaboração, sobrenome em letras maiúsculas, seguido do(s) prenome(s) separado(s) do sobrenome 
por vírgula, ponto; título da colaboração, ponto; editor-autor (diretor, organizador, compilador etc.), 
precedido de In, título da publicação, em grifo olI negrita, ponto; número de edição, ponto; local de 
publicação, vírgula; editor, vírgula; data, vírgula; páginas, inicial e final, ou página determinada da 
colaboração. Ex.: BLATNER; R.J. Measles. In: NELSON, E.W. Textbook of pediatrics. 2ed. 
London, W.B. Saunders, 1964, p.352. 

O nome dos autores tanto pode ser indicado por ordem alfabética, como por ordem numérica da 
respectiva 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.B. - 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 
As Unidades de Serviço 

Haward Kano * 

Uma antiga tabela de US remunerava a nefrectomia total mais do que a heminefrecto
mia, na qual apenas parte do órgão era retirada. Sem dúvida, houve aperfeiçoamentos 
com o decorrer do tempo, contudo; nas atuais tabelas de prestação de serviços ainda 
encontramos incongruências flagrantes. 

O sistema de unidades procura atribuir a cada serviço prestado um valor relativo 
permanente, em termos ccmparativos com procedimentos outros dentro e fora da 
especialidade. O valor monetário da unidade é que sofre reajuste periódico, em função da 
inflação e do custo de vida. Assim sendo, o número de unidades atribufdo a um exame ou 
cirurgia deve permanecer fixo, só merecendo ~-.?avaliação em caso de simplificação técnica 
de condutas inicialmente complexas ou quando há introdução de novos recursos 
inexistentes nas tabelas em vigor, como acontece com o transplante renal ou os testes 
radioisotópicos de uso recente. O transplante renal aparece na computação como 
procedimento nefrológico e não urológico. Os nefrologistas bem informados sabem disto. 

O manuseio de tabelas, adotadas por entidades diversas que alocam verbas para 
atendimento médico, mostra diferenças significativas ao lado de semelhanças notáveis, até 
às vezes na apresentação gráfica. Compare-se, por exemplo, as tabelas elaboradas por 
bancos com as adotadas por companhias petrolíferas. 

Estas observações nos levam a sentir uma ausência injustificada da nossa SBU através 
de suas comissões pertinentes. Se os urologistas não definem o seu próprio padrão de 
comensurar os serviços que oferecem, como poderemos nos queixar dos burocratas, leigos 
ou médicos, que fazem por onde escalonar à sua maneira o nosso trabalho especializado? 
Note-se que aqui não é quanto queremos ganhar, mas apenas definir qual o serviço que 
vale mais, ou por dar mais trabalho e tomar mais tempo, ou por implicar em maior 
complexidade técnica, ou simplesmente por envolver maior responsabilidade e riscos de 
complicação. 

* Professor titular de Urologia da Universidade Federal Fluminense 
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H. KANO 

Uma drurgia para a cura de varicocele bilateral pode valer tantas unidades quanto 
uma cirurgia prostática. Enquanto o primeiro paciente vai para casa tão logo passe o efeito 
da anestesia, o segundo requer dias seguidos de visitas, curativos, desobstrução de cateter a 
qualquer hora do dia ou da noite. As tabelas prevêem remuneração por visita, inclusive 
levando em conta a hora do dia e o dia da semana, mas não para o paciente cirúrgico até 
um mês de operado. Na ponta do lápis, podemos calcular um maior ganho operando de 
graça e cobrando as visitas, toda vez que o pós-operatório ultrapasse a previsão mínima de 
permanência do doente hospitalizado. É possível que a tabela só admita atendimento em 
massa, o que nem sempre ocorre. 

A nefrectomia parcial já não está valendo menos do que a total, mas porque então 
persiste a figura da nefropexia, que compensa mais em termos de remuneração do que 
uma pieloplastia trabalhosa, que representou o tempo cirúrgico principal? Por que uma 
operação de suspensão uretrovesical para a cura de incontinência de esforço vale o dobro 
de uma tentativa de cura da fístula vesicovaginal? Uma operação do tipo Burch se executa 
sumariamente e é muito mais freqüente que as fístulas. Tudo então estaria bem, a não ser 
pelo fato de não estar sendo realizada esta cirurgia pelos urologistas, na grande maioria 
dos casos. Os colegas ginecologistas devem estar satisfeitos. 

Uma cistoscopia leva tanto tempo quanto uma consulta e assim devem ter valor igual, 
dirão alguns burocratas, mas quem compra os aparelhos importados é que sabe quanto 
custa tal equipamento e, se por acaso o receio é da indicação abusiva de endoscopia, o 
remédio deveria ser outro. Podemos lembrar a propósito fatos verídicos, ocorridos com 
uma instituição que zela pela boa assistência médica a seus associados. A visita domiciliar 
foi nivelada à consulta, porquanto havia indícios de abuso e até de fraude, tanto por parte 
do doente comodista como por parte do próprio médico. Quando realmente enfermo, o 
paciente não encontrava médico que o visitasse pelo preço de uma consulta. A solução 
encontrada, portanto, foi a liberação na cobrança de visitas, a serem pagas pelo associado, 
sem direito a reembolso. 

Como se vê, o assunto traz implicações variadas e dentro da SBU contamos com 
colegas interessados. Em vez de discutir quanto vai valer uma unidade de serviço, 
precisamos incentivar e apoiar a elaboração de uma tabela coerente de serviços urológicos 
para ser adotada por todos. 
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flagrantes históricos da SBU 

Na sessão de 9.6.41, o Presidente anunciou que 
a Editora Científica ofertou à Biblioteca da Socieda
de Brasileira de Urologia um exemplar do livro 
"Urologia Prática", de autoria do Dr. Azevedo 
Sodré, do Hospital do Pronto Socorro (hoje, Souza 
Aguiar). 

* * * 

A SBU recebeu do Professor Luciano Gualber
to, de São Paulo, um ofício informando da criação, 
naquele Estado, do Colégio Brasileiro de Urologis
tas, merecendo a notícia a manifestação contrária de 
vários consócios, entre eles Cumplido de Sant' Ana e 
Rolando Monteiro. Além da instalação dessa nova 
entidade, que viveu durante alguns anos, mas não 
prosperou, veio à baila a edição dos Arquivos 
Brasileiros de Urologia, que, segundo Pinheiro 
Machado, fora o nome escolhido para se denominar 
o órgão oficial da SBU. Informou Estelita Lins, 
encerrando as discussões, que o título aprovado pela 
Casa foi o de "Revista de Clínica Urológica" e que, 
no seu entender, não se deveria combater o nasci
mento de agremiações congêneres por ser ainda 
pequeno o número das que já existiam. Assim, 
solicitou que se expedisse uma mensagem de congra
tulações à nova Sociedade a fim de se evitar ressenti
mentos. 

* * * 

Em seguida, o 1° Secretário, Dr. Gilvan Torres, . 
informou que fizera um apelo aos consócios para 
que freqüentassem mais assiduamente as sessões da 
SBU, solicitando-lhes a indispensável colaboração 
para a Revista em cogitação. 

* * * 

Na ordem do dia, o Dr. Volta B. Franco falou 
sobre "Calculose prostática", exibindo várias con
creções confirmatórias dos casos apresentados. Co
mentaram esse interessante trabalho Estelita Lins, 
Pinheiro Machado, Rolando Monteiro, Cumplido 
de Sant' Ana, Alberto Gentile, Murilo Fontes, Ordi
vaI Gomes e Moisés Fisch, todos enfocando a 
importância da calculose prostática como patologia 
urinária. 

t ALBERTO GENTILE 

Em 15.7.41, o presidente Estelita Lins informou 
aos presentes que representara a SBU nas homena
gens que a Academia Nacional de Medicina prestara 
a uma delegação de médicos argentinos, que na 
ocasião nos visitava. 

* * * 

o Dr. Roberval Cordeiro de Farias, Diretor da 
Fiscalização da Medicina, oficiou à SBU comunican
do haver adotado providências sobre a venda popu
lar da sulfanilamida. Propôs Rolando Monteiro que 
a SBU se dirigisse às drogarias da cidade, enviando 
cópia desse expediente. 

* * * 

Estelita Lins apresentou à Casa, elogiando-o, o 
Dr. Baldomero Castell, assistente de Figueroa Al
corta, da Argentina, que então nos visitava. Baldo
mero agradeceu a cordialidade da recepção e solici
tou a opinião dos presentes sobre estudos que aqui 
se realizavam com respeito à calculose da árvore 
urinária, adiantando que nada podia informar sobre 
o assunto embora há um ano viesse procedendo a 
estudos no tocante à materia. Com a palavra, 
Estelita Lins disse que, já no último Congresso de 
Urologia, aqui realizado, fora o relator desse tema e 
acrescentou que a calculose no Brasil era um assunto 
interessantíssimo, pois que, em regiões como a 
Amazônia, não era o mesmo tão freqüente como 
acontecia no nordeste do país, atribuindo essa 
ocorrência ao fator alimentação e, bem assim, à 
disposição dos raios solares. No Rio de Janeiro, 
afirmou Estelita, o número de cálculos urinários é 
pequeno, adiantando que vinha se dedicando ao 
assunto face à disparidade de sua incidência. 

* * * 

Na ordem do dia, foi concedida a palavra a 
Gilvan Torres, que apresentou trabalho sobre "O 
valor da espermatocultura", exibindo a documenta
ção de cinqüenta exames positivos para o Neisser. 
Disse, ainda, o autor de sua certeza nos bons 
resultados obtidos, mormente quando as lâminas 
eram demonstrativas. Falaram sobre o assunto Ro-
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A. GENTILE 

lando Monteiro, Pinheiro Machado e Estelita Lins, 
que discutiram o valor específico das espermatocul
turas no diagnóstico da blenorragia. O Dr. Baldo
mero, da Argentina, afimiOu, em depoimento, ha
ver isolado o diplococo de Neisser em certos meios 
de cultura, e Ordival Gomes, apoiado em sua 
experiência na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, 
afirmou descrer da espermatocultura como meio 
hábil de diagnóstico. 

* * * 

Falou Estelita Lins sobre "Alguns aspectos da 
terminologia urológica", reportando-se aos vários 
nomes atribuídos às sondas e cateteres, discorrendo 
sobre o assunto nos tempos egípcios e em várias 
fases da civilização. Terminou apelando para que se 
empregassem os termos certos numa especialidade 
ainda nova. 

* * * 

Na sessão de 28.7.41, foi observado um minuto 
de silêncio pelo falecimento do Dr. Sebastião Bar
ros, veterano da SBU e divulgador de suas ativida
des científicas. 

* * * 

Informou Volta B. Franco que o Fluminense 
Futebol Clube estava atendendo (e cobrando consul
ta) ao seu quadro social no Ambulatório destinado 
aos atletas, solicitando que a SBU protestasse contra 
essa prática, como já o fizera a Sociedade de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Rolando 
Monteiro e Ordival Gomes deram conhecimento à 
Casa que o Sindicato Médico já se dirigira ao Clube 
e que, em cQnseqüência, no último boletim não mais 
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constava a "tabela de preços". Ernani Cunha afir
mou que o problema da socialização da medicina era 
inevitável, tendo Alberto Gentile se manifestado a 
propósito da baixa remuneração do médico. Estelita 
Lins, ao encerrar a sessão, encareceu que se deixasse 
a solução do assunto para a próxima reunião, 
quando seria melhor esclarecido. 

* * * 

A SBU fez-se representar na posse da nova 
Diretoria do Colégio Brasileiro de Cirurgiões pelos 
consócios Pinheiro Machado, Volta B. Franco e 
Gilvan Torres. 

* * * 

É anunciada a chegada de Embaixada de cien
tistas portugueses, chefiada por Júlio Dantas, e da 
qual participava Reinaldo dos Santos, o iniciador da 
aortografia, que seria homenageado pela SBU com 
o título de sócio honorário. 

* * * 

Na ordem do dia, foi concedida a palavra a 
Guerreiro de Faria, que dissertou sobre um "Caso 
de grande retenção urinária", trabalho esse que 
mereceu os comentários de Rolando Monteiro, 
Estelita Lins, Pinheiro Machado, Gilvan Torres e 
Moisés Fisch. 

* * * 

Falou, a seguir, Gilvan Torres sobre "Pseudotu
berculose prostática" , comentando que o toque retal 
lhe dera a impressão de se tratar de bacilose da 
glândula. Tomaram parte na discussão, achando a 
observação incompleta, Guerreiro de Faria, Pinhei
ro Machado e Estelita Lins. 



transplante renal * 
APARÍCIO SILVA DE ASSIS 

Da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais 

o transplante renal já ultrapassou sua fase 
experimental, apesar do muito que desconhecemos 
das reações imunológicas do receptor e da falta de 
uma terapêutica imunodepressora realmente confiá
vel e capaz de evitar ou fazer reverter, com seguran
ça, as crises de rejeição. 

Quando possível sua execução, é o transplante 
renal, sem dúvida, a solução ideal para o tratamento 
da insuficiência renal crônica irreversível. 

Apesar de, no assunto "Transplante Renal" , 
caber-me falar apenas sobre" Aspectos Cirúrgicos", 
gostaria de fazer algumas considerações prelimina
res, antes de abordar o meu tema. 

Quando se fala em transplante, desperta-se logo 
a admiração de todos, especialmente dos leigos, que 
vêem neste processo verdadeira substituição de 
peças desgastadas pelo uso, em nosso corpo, por 
uma peça nova, uma das maravilhas da moderna 
cirurgia. No entanto, ignoram muitos, na equipe de 
transplante, a importância do clínico, cujo trabalho, 
selecionando os pacientes, preparando-os para a 
cirurgia, cuidando do pós-operatório imediato e 
tardio, é tão, ou talvez, mais importante do que o 
dos "trocadores de peças anatômicas", os cirurgiões. 
Realmente, a técnica cirúrgica no transplante renal 
nada tem de espetacular ~ é apenas uma seqüência 
de processos cirúrgicos rotineiros e executados fre
qüentemente no dia-a-dia dos cirurgiões. Nada exis
te de difícil, na realização de um transplante renal, 
para um cirurgião bem treinado, que domina satisfa
toriamente a anatomia, e que disponha de material e 
de instalações adequadas. Tanto isto é verdade que, 
em nossa equipe, temos pelo menos nove elementos 
perfeitamente capazes de realizar, sozinhos, um 
transplante renal. 

De qualquer forma, para a execução de um 
transplante renal é indispensável uma equipe bem 
treinada, bem entrosada, composta de nefrologistas, 
cirurgiões cardiovasculares e urologistas, imunolo
gistas, com o apoio de uma boa enfermagem, de um 
bom laboratório clínico, de um bom serviço de 
radiologia, e de outros requisitos indispensáveis ao 
funcionamento de um hospital da gabarito regular. 
A todos estes companheiros, cujos nomes me permi
to omitir ~ pois são tantos que alguém seria 
esquecido - presto aqui a minha homenagem e faço 
o meu agradecimento, pelo que temos conseguido 
com o programa de transplantes renais que inicia
mos em Belo Horizonte. 

A terminologia utilizada na cirurgia de trans
plante é mostrada no quadro I. Ortot6pico é o tecido 
ou órgão colocado, no receptor, na posição anatômi
ca que normalmente ocupa, como, por exemplo, o 
rim transplantado colocado na loja renal, os seus 
vasos sendo anastomosados ao pedículo do receptor. 
Heterotópico é o enxerto colocado fora da posição 
anatômica que normalmente ocuparia, como, por 
exemplo, o rim implantado na fossa ilíaca, como se 
faz de rotina no transplante renal. Alostático é o 
enxerto feito com tecido da mesma espécie, porém 
não dotado de viabilidade, servindo apenas de 
matriz ou de molde para o crescimento de outros 
tecidos, por exemplo, enxertos com artérias, dura 
mater ou ossos conservados. Alovital é o enxerto 
que será capaz de desempenhar sua função metabó
lica normal, por completo, como o rim transplanta
do. No autoenxerto, o doador é também o receptor 
e como exemplo temos a mudança do rim da loja 
renal para a fossa ilíaca, que se faz em "cirurgia de 
bancada", em casos de ferimentos do ureter ou em 
casos de hipertensão arterial. Isogenético é o enxer
to entre individuas imunologicamente idênticos (gê
meos univite\inos). Alogenético é o enxerto entre 
indivíduos da mesma espécie, geneticamente dife
rentes, e xenogenético é o enxerto entre indivíd).los 
de espécies diferentes. Os autoenxertos e os isoen
xertos não estão sujeitos ao processo de rejeição. O 
termo aloenxerto (alo = diverso) corresponde ao 
homoenxerto da antiga nomenclatura (homo = 

similar) e o termo xenoenxerto (xeno = estranho) 
corresponde ao heteroenxerto da antiga nomencla
tura9

. 

Por ser um órgão par, dotado de circulação e 
também de sistema de excreção que simplificariam 
sua substituição, o rim sempre esteve nas cogitações 
dos experimentadores, como órgão que poderia ser 
substituído por transplante, pois somos dotados de 
um "sobressalente", já que apenas um dos nossos 
rins consegue manter a composição do meio interno, 
e este "sobressalente" poderia ser doado. 

Assim, já em 1902, Emerich Ullman (Viena) 
fazia transplantes autólogos e alogenéticos de rins, 
em cães, o mesmo fazendo De Castello e Carrel, 
este último tendo aperfeiçoado a técnica de anasto
mose vascular, ainda usada presentemente. Carrel 
recebeu o prêmio Nobel da Medicina, em 1912, por 
seus trabalhos sobre transplantes de órgãos e mem
bros. 

* Apresentado ria l' Jornada Capichaba de Nefrologia. Vitória (ES), 21 e 22.9.79. 
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QUADRO I - TERMINOLOGIA 

1 - QUANTO À LOCALIZAÇÃO 
ANATÔMICA {

(ORTOTÓPICO) 

(HETEROTÓPICO) 

2 - QUANTO À FUNÇÃO 

{

(ALOSTÁTICO) (HOMOSTÁTICO) 
.. (ALOVITAL) (HOMOVITAL) 

(AUTOENXERTO OU ENXERTO AUTÓLOGO) 
3 - QUANTO AO ASPECTO 

GENÉTICO 
; F 

{

ISO(ENXERTO OU ENXERTO ISOGENE!ICO) 
ALOENXERTO OU ENXERTO ALOGENETICO 
XENOENXERTO OU ENXERTO XENOGENÉTICO 

OBS: O ALOENXERTO E O XENOENXERTO CORRESPONDEM RESPECTIVAMEN
TE AO HOMOENXERTO E AO HETEROENXERTO DA ANTIGA NOMENCLA
TURA. 

Em 1903, Carl Beck (de Chicago, USA) e, em 
1905, Floresco (Bucareste, Romênia), também fize
ram transplantes renais experimentais. Jaboulay 
(1906) e Unger (1910) tentaram, sem sucesso, xe
noenxertos de rins em homens. 

Dederer (1918) e Williamson (1923-1926) -
ambos da Clínica Mayo - fizeram auto e alotrans
plantes de rins para o pescoço e abdômen e, como 
Carrel, descreveram as lesões histológicas que resul
tavam do processo de rejeição. 

Em 1945, Landsteiner e Huffnagel, do Peter 
Bent Brigham Hospital (Boston, USA), realizaram 
um transplante humano, com rim de cadáver. 

Em 1950, oito transplantes renais humanos 
foram feitos na França por ServelleI , Dubost2 e 
Küss5. Então, estabeleceu Küss a técnica ainda hoje 
empregada: transplanta para a fossa ilíaca, implan
tando o rim no lado oposto ao qual foi retirado no 
doador, anastomose término-terminal da artéria 
renal com a artéria hipogástrica do doador, anasto
mose término-lateral da veia renal com a veia ilíaca, 
primitiva ou externa, do receptor; foram usados rins 
retirados de condenados à morte ou rins obtidos de 
nefrectomias "obrigatórias" ("free kidneys") e os 
receptores foram urêmicos moribundos. O período 
de isquemia foi grande, não se conseguiu resfria
mento satisfatório; usou-se apenas corticóides para a 
imunossupressão, de tal forma que os transplantes 
fracassaram, não tendo os rins enxertados funciona
do bem. Precedendo de pouco estas operações, 
Hamburger e colaboradores haviam estudado os 
efeitos, sobre o rim, da isquemia, e a ação paliativa 
representada pela perfusão renais. 
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Neste mesmo ano de 1950, nos Estados Unidos, 
Lawler e colaboradores transplantaram o rim es
querdo de uma paciente, que faleceu de hemorragia 
aguda, para a loja renal esquerda de um receptor, do 
mesmo grupo sanguíneo, portador de rins policísti
cos; o rim esquerdo do receptor foi retirado e, em 
seu lugar, foi implantado o rim esquerdo da doadora 
cadáver, fazendo-se a anastomose término-terminal 
dos vasos renais e do ureter do receptor com as 
mesmas estruturas do rim transplantado. Apesar de 
não ter sido usada imunossupressão, o rim trans
plantado funcionou durante vários meses, mas aca
bou por se atrofiar, ao fim de 9 e 1/2 meses7 • 

Em 1953, na França, transplantou-se para um 
rapaz de 16 anos, cujo único rim tivera que ser 
retirado, após traumatismo, o rim de sua mãe; 
ocorreu rejeição aguda, com anúria, no 22° dias. 

Em 1954, Murray, Merrill e Harrison (Peter 
Bent Brigham Hospital, Boston, USA) fizeram o 
primeiro transplante renal entre gêmeos univiteli
nos, com sucesso (isotransplante). É verdade que 
bem antes, na década de 20, Barrett-Brown e outros 
cirurgiões plásticos já haviam transplantado, com 
sucesso, pele de um gêmeo univitelino para outro'!. 

Em 1959, os grupos de Hamburger (Paris), 
Boston e Richniond (USA) usaram a irradiação 
corpórea total como imunossupressão, conseguindo 
êxitos em gêmos dizigóticos; porém, esta técnica foi 
logo abandonada, devido à morte da maioria dos 
pacientes assim tratados, em virtude dos efeitos 
secundários da irradiação 7. 

Em 1960-1961, Roy Calne e Joseph Murray 
empregaram, na imunossupressão, pela primeira 
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vez, co.m sucesso., o. Imuran (azatio.prina). Schwartz 
e Damashek já haviam o.bservado. o. efeito. favo.rável 
da 6-mercapto.purina na to.lerância de enxerto.s cutâ
neo.s em rato.s7• 

Aproximadamente na mesma o.casião., Go.o.d
win e co.labo.rado.res (Los Angeles, USA) descreve
ram o. efeito. favo.rável de altas do.ses de co.rtiso.na 
(o.u predniso.na) na reversão. o.U prevenção. das 
rejeições7. 

Em 1964, Keith Reemtsma (No.va Orleans e 
Utah, USA) fez hetero.transplantes renais (chipan
zé-ho.mem), co.m resultado.s precário.s. . 

No. Brasil, tentativas de transplante renal fo.ram 
feitas, em 1964, po.r Piquet-Carneiro e Jo.ão. Hilário., 
e po.r Alberto. Gentile, sem sucesso.. 

Em 21.1.65, fez-se, co.m sucesso., o. primeiro. 
alo.transplanta renal humano. no. Brasil, usando. do.a
dor vivo. (Geraldo. Campo.s Freire, São. Paulo.)2. 

Em 1968, iniciaram-se no. Brasil o.S transplantes 
co.m do.ado.res cadáveres, em São. Paulo. (Geraldo. 
Campo.s Freire), Riberão. Preto. (Aureo. Cicco.neli) e 
Rio. (Edso.n Teixeira). 

Em Belo. Ho.rizo.nte, iniciamo.s o. no.sso. pro.gra
ma de transpo.rtes renais em 18.12.69, co.m do.ado.res 
vivo.s, e em 2.1.1977 realizamo.s o. primeiro do.s 
no.sso.s transplantes renais utilizando. rim de cadáver. 
Em 1970, inicio.u-se um do.s pro.gramas de transplan
te renal em Po.rto. Alegre e, po.sterio.rmente, em 
Campinas, Londrina, Rio. de Janeiro., Vitória (de
zembro. de 1977). Há, atualmente, na cidade de São. 
Paulo., vário.s grupo.s fazendo. transplantes renais, o. 
mesmo. o.co.rrendo. em Po.rto. Alegre e na cidade do. 
Rio. de Janeiro.. Em Belo. Ho.rizo.nte, membros de 
no.ssa equipe têm feito. transplantes renais, de do.a
do.res vivo.s e cadáveres, independentemente do. 
no.sso. grupo., em um o.utro. ho.spital. 

TÉCNICA CIRÚRGICA 

A técnica o.peratória envo.lve o. do.ado.r e o. 
recepto.r. 

O do.ado.r po.derá ser vivo., o.U cadáver, usando.
se também o.S "free-kidney", isto. é, rins que terão. 
que ser retirado.s de um do.ente, co.m finalidades 
curativas, mas que funcio.nal e anato.micamente se 
prestam para transplante: caso.s de fístulas o.U de 
carcino.mas papilares do. ureter, na hidrocefalia (ne
frecto.mia co.m anasto.mo.se uretero-aracnóidea). 

Antes de abo.rdar propriamente a seleção., o. 
preparo. e a técnica cirtugica, no. transplante renal, 
acho. o.po.rtuno. mencio.nar algumas questões éticas 
relacio.nadas co.m o.S do.ado.res. 

No. que co.ncerne ao.s do.ado.res cadáveres, o.S 
pro.blemas ético.s co.nsistem em: 1) não. afrouxamen
to. o.U interrupção. do.s cuidado.s médico.s ao. do.ado.r 
em po.tencial, procurando.-se recuperá-lo. e não. 
apressar a sua mo.rte para que seus órgão.s po.ssam 
ser utilizado.s para transplantes; 2) respeito. para co.m 
o. paciente, que não. deverá ser tratado. simplesmente 
co.mo. um futuro. cadáver e 3) certeza da mo.rte 
cerebral, atestada po.r profissio.nal não. pertencente à 
equipe que fará o. transplante; deverá ser pro.viden
ciada uma auto.rização., legalmente válida, para que 
o.S órgão.s do. mo.rto. po.ssam ser usado.s para trans
plante. 

No. emprego. de rins o.btido.s po.r nefrecto.mia 
o.brigatória ("free-kidneys"), o. pro.blema ético. é 
apenas um: a decisão. pela retirada do. rim não. 
deverá nunca ser influenciada pela po.ssibilidade do. 
seu uso. para ser implantado. em um recepto.r, isto. é, 
não. po.demo.s indicar a nefrecto.mia o.U nefrureterec
to.mia, para a utilização. do. rim para transplante, 
quando. a cura do. paciente fo.r po.ssível co.m a 
co.nservação. do. órgão. (po.r exemplo., nefrureterecto.
mia po.r carcino.ma papilar do. ureter, quando. uma 
ureterecto.mia segmentar po.deria resultar na cura do. 
paciente; nefrureterecto.mia em caso. de fístula do. 
ureter, quando. po.deria ser tentada a cura da fistula 
o.U a substituição do. ureter po.r alça intestinal, em 
ambo.s o.S caso.s sem a retirada do. rim). 

Inúmero.s problemas ético.s envo.lvem a utiliza
ção. do. vo.ado.r vivo., pesso.a sã, que se submete a uma 
grande cirurgia, mutilado.ra, co.m risco. de vida 
imediato. e tardio., sem qualquer benefício. próprio., 
exceto. a satisfação. mo.ral po.r este grandio.so. ato. de 
desprendimento. e amo.r ao. próximo., e a alegria em 
co.ntribuir para restaurar, po.ssivelmente, a saúde de 
um seu semelhante. 

Merece um co.mentário. o. uso. de do.ado.res não. 
co.nsanguíneo.s, são.s ( o. que lo.go. exlui a utilização. 
do.s "free-kidneys"): parentes (cônjuges), vo.luntá
rio.s, prisio.neiro.s. Os resultado.s do.s transplantes 
co.m rins de do.ado.res vivo.s não. co.nsanguíneo.s se 
equiparam ao.s o.btido.s co.m rins de cadáveres, bem 
preservado.s e bem tipado.s, f\ão. se justificando., 
po.rtanto., a multilação. de uma pesso.a sã, co.m esta 
finalidade. A utilização. de vo.luntário.s po.de facil
mente dar ensejo. à co.mercialização. de órgão.s: nós 
mesmo.s já recebemo.s o.fertas de venda de rins para 
transplante. Apesar de, a co.ntrago.sto., termo.s utili
zado. uma vez o. rim de um prisio.neiro., so.mo.s 
radicalmente co.ntrário.s a esta co.nduta, po.is um 
prisio.neiro. nunca po.derá ser um vo.luntário., não. 
submetido. a pressões, uma vez que a vida carcerária 
já é uma pressão. co.ntínua: se, do. prisio.neiro., retiro.u 

247 J. Br. Uro.l. - Vol. 7 N° 4 - 1981 



A.S. ASSIS 

a sociedade toda e qualquer possibilidade de deci
são, enquanto o mesmo cumpre sua pena, não é 
justo, nem razoável, que lhe seja outorgado o poder 
de decidir sobre a doação de um rim, que envolverá 
uma cirurgia mutiladora, com risco de vida, pequeno 
é verdade, sem qualquer benefício própri03• E 
apesar de, no que foi oficialmente escrito e assinado 
pelo prisioneiro, com testemunhas e assistência da 
Justiça, constar que o mesmo não espera qualquer 
recompensa por este seu gesto de desprendimento, 
no que se refere à redução da pena ou outras regalias 
carcerárias, é humanamente impossível negar que 
este não seja, no íntimo, o intuito da doação, não se 
podendo mesmo excluir uma finalidade comercial 
neste ato - é o que, tenho quase certeza, ocorreu 
no nosso único caso. 

QUADRO \I - CONDiÇÕES IDEAIS PARA QUE 
SEJA ACEITO O RECEPTOR 

1 - UREMIA AVANÇADA E IRREVERSíVEL. 
2 - IDADE ENTRE 8 E 50 ANOS. 
3 - AUSÊNCIA DE PATOLOGIA EXTRA-RENAL 

IMPORTANTE. 
4 - AUSÊNCIA DE OBSTRUÇÃO URINÁRIA DO 

TRATO URINÁRIO, ESPECIALMENTE IN
FECÇÃO ATIVA. 

5 - EXISTÊNCIA DE DOADOR ACEITÁVEL 
(DOADOR VIVO). 

6 - POSSIBILIDADE DE DIÁLISE CRÔNICA E 
DE SE HOSPITALIZAR DENTRO DE UMA 
HORA, QUANDO AVISADO (DOADOR CA
DÁVER). 

QUADRO 111 - CONDiÇÕES IDEAIS PARA QUE 
SEJA ACEITO DOADOR VIVO 

1 - VOLUNTÁRIO, SEM QUE SEJA PRESSIO
NADO, BEM MOTIVADO. 

2 - NÃO POSSUIR DEPENDENTES JOVENS. 
3 - DE PREFERÊNCIA, MÃE OU PAI; IRMÃO 

SEM DEPENDENTES. 
4 - COMPATIBILIDADE A-B-O, PROVA CRUZA

DA NEGATIVA. HAVENDO MAIS DE UM 
DOADOR, ESCOLHER O MAIS HISTOCOM
PATíVEL. 

5 - ANAMNESE NEGATIVA. EXAME CLíNICO 
NORMAL. 

6 - DEVEM ESTAR SATISFATÓRIOS: 
URINA (ROTINA E ADDIS), UROCULTURA 
(2x), 
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HEMATIMETRIA, LEUCOMETRIA, HEMOS
SEDIMENTAÇÃO, DOSAGEM DE HEMO
GLOBINA. 
DEPURAÇÃO DA CREATININA E PROVA 
DE CONCENTRAÇÃO NA URINA. 
TELE-RADIOGRAFIA DO TÓRAX. 
ELETROCARDIOGRAMA, PRESSÃO ARTE
RIAL. 
UROGRAFIA EXCRETORA E AORTOGRA
FIA (ARTERIOGRAFIA RENAL). 
OUTROS EXAMES PODERÃO SER INDICA
DOS PELOS ESTUDOS PRECEDENTES 
(p.ex., DOSAGEM DO ÁCIDO ÚRICO SAN
GUíNEO, GLICEMIA 90' PÓS-PRANDIAL). 

7 - DEVEM SER NEGATIVOS: 
VDRL NO SANGUE. 
MACHADO-GUERREIRO E IMUNOFLUO
RESCÊNCIA PARA S. CRUZ\. 
PESQUISA DE ANTíGENO "AUSTRALlA". 
SOROLOGIA PARA BRUCELOSE E LEP
TOSPIROSE. 

QUADRO IV - CONDiÇÕES IDEAIS PARA QUE 
SEJA ACEITO DOADOR CADÁVER 

1 - IDADE ENTRE 5 E 55 ANOS. 
2 - POSSIBILIDADE DE SEREM VERIFICADAS 

AS CONDiÇÕES DE SAÚDE ANTES DA 
MORTE, AUSÊNCIA DE DOENÇA OU IN
FECÇÃO RENAL. 

3 - AUSÊNCIA DE INFECÇÃO SISTÊMICA DE 
IMPORTÂNCIA, DE NEOPLASIA (EXCETO 
DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL), DE 
CHOQUE PROLONGADO PRECEDENDO A 
MORTE. 

A operação para a retirada do rim do doador 
envolve risco de vida imediato e, sem dúvida, 
também futuro, ambos quase que desprezíveis, po
rém reais. l Entre os nossos 100 doadores vivos, 
tivemos complicações, algumas de gravidade: he
morragia peroperatóriá importante, por ter se solta
do o clamp da artéria renal (dois casos), hemorragia 
no pós-operatório imediato, obrigando-nos a uma 
reintervenção, parada cardíaca (duas vezes, ambas 
por acidente anestésico, resultando na descerebra
ção e posterior morte do doador), além de vários 
casos de infecção cirúrgica. A descerebração de um 
dos nossos doadores vivos, que veio a falecer alguns 
meses após a cirurgia, e o comportamento da fanu1ia 
face ao ocorrido - dizendo que o médico nefrologis-
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ta teria "forçado" o transplante e, conseqüentemen
te, a doação, e ameaçando-nos de processo judicial 
- levou-nos a transcrever para o papel, sob forma 
de autorização, o que conversamos com o doador, a 
respeito da cirurgia a que se submeterá. Esta autori
zação será ainda assinada pelo doador, na presença 
de testemunhas, e na mesma ele declara estar ciente 
dos riscos que correrá, submetendo-se à cirurgia 
para a doação de um dos seus rins, e também dos 
riscos futuros, como portador de um rim único, mas 
que faz a doação voluntária e espontaneamente, sem 
coação, pressão ou constrangimento algum. 

Como nas demais estatísticas, nossos resultados 
têm sido melhores quando transplantamos rins entre 
consanguíneos. 

Os requisitos para a seleção dos doadores, vivos 
ou cadáveres, e para a aceitação de receptores no 
programa, são mostrados nos quadros 11, 111 e IV. 

Como receptores, devemos excluir os portado
res de coronariopatia grave e os cancerosos; quanto 
aos diabéticos, sempre maus riscos, estamos atual
mente submetendo-os à aortografia abdominal, para 
avaliação das condições dos vasos ilíacos e da 
terminação da aorta. A presença de anticorpos pré
formados, revelada por prova cruzada positiva, com 
vários doadores, exclui também do programa o 
receptor. 

O doador vivo, na véspera da cirurgia, será 
submetido ao preparo normal, de rotina, que ante
cede qualquer grande cirurgia, recebendo também, 
com início 12 horas antes d<;> horário programado 
para a operação, hidratação intravenosa: 2 litros de 
soro glicofisiológico; durante a cirurgia, deverá ser a 
pressão arterial mantida dentro dos limites normais 
e serão administrados, além da hidratação intrave
nosa habitual de 150 a 200 cm2 de manitol a 20%, em 
conta-gota venoso. Evita-se a superdistensão vesical 
do doador pelo cateterismo vesical de demora, 
instalado na sala de cirurgia, e mantido durante 24 
horas. 

O doador cadáver será mantido na unidade de 
tratamento intensivo, normotenso, bem hidratado, 
com boa diurese, se necessário à custa de manitol 
intravenoso. Se, além da hidratação intravenosa, 
houver necessidade de alguma outra medida para a 
manutenção dos níveis tensionais normais, recorrer
se-á de preferência à dopamina4

• 

Melhores resultados com os transplantes renais 
feitos com a utilização de rins de cadáveres têm sido 
conseguidos, submetendo-se os doadores-cadáveres 
a um pré-tratamento, 4 horas antes da nefrectomia, 
com 7 gramas de ciclofosfamida (Enduxan) e 1 

grama de metilprednisolana, dados intravenosa
mente. 

Levando-se em consideração as dificuldades 
existentes, especialmente em nosso meio, para se 
obter doação de órgãos para transplante, procura
mos sempre utilizar os dois rins do cadáver, fazendo 
dois transplantes simultâneos, em dois receptores. 

Não é necessário qualquer anestesia, no doador 
cadáver, mas apenas assistência ventilatória. No 
doador vivo, será feita anestesia geral, com intuba
ção traqueal. 

A via de acesso ao rim, no doador vivo, é por 
lombolaparotomia, ressecando-se a 12a ou a 1P 
costelas para melhor exposição. Já no doador cadá
ver usamos a via transperitoneal, necessária pelas 
seguintes razões: 1) permite-nos a exploração palpa
tória de ambos os rins e do conteúdo abdominal, o 
que é particularmente importante nos politraumati
zados, operados ou não, em virtude da possibilidade 
de existir ruptura de alça ou infecção peritoneal, o 
que excluirá o aproveitamento dos rins para trans
plante; 2) antes de serem abordados os rins, é 
essencial que se faça a exploração da aorta, para 
determinação do número de artérias renais, de um e 
outro lado, e do seu calibre, e somente a via 
transperitoneal nos possibilitará esta exploração, 
numa fase mais precoce da intervenção; a presença 
de artérias renais múltiplas, especialmente polares e 
de pequeno calibre, nos obrigará a desprezar o ou os 
rins; 3) permite-nos retirar facilmente, sem grande 
traumatismo para o órgão, tanto o rim direito 
quanto o esquerdo, ou ambos, e o ureter correspon
dente. Para o doador cadáver, parece-me mais 
satisfatória a incisão mediana supra-umbilical, esten
dida até um pouco abaixo da cicatriz umbilical, ou a 
xifopúbica. 

Feita a via de acesso, a operação prosseguirá, 
no doador vivo, com a nefrólise, dissecção da veia 
renal e ligadura das suas colaterais (ou de eventuais 
veias renais supranumerárias), dissecção da artéria 
renal, ureterólise, secção do ureter, clampagem da 
artéria e da veia renais e sua secção, retirando-se 
então o rim. 

No doador cadáver, penetrada a cavidade peri
toneal, explora-se visual e palpatoriamente o seu 
conteúdo. Em seguida, procede-se à palpação de 
cada um dos rins, observando-se o seu tamanho, 
consistência, superfície. Nada havendo que pareça 
anormal, as alças delgadas serão exteriorizadas. A 
aorta é, a seguir, identificada e exposta por ampla 
abertura vertical do peritônio parietal posterior, o 
centro desta abertura devendo se situar à altura dos 
vasos mesentéricos superiores. Procura-se determi-
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nar a vasculatura dos dois rins e, optando-se pela 
utilização de um dos rins, ou de ambos, faz-se a 
nefrólise, dissecção do pedículo e ureterplise, como 
na operação do doador vivo, utilizando-se a abertura 
já feita 'no peritônio que recobre a aorta para a 
nefrectomia esquerda, fazendo-se uma segunda 
abertura peritoneal, ao longo da borda externa do 
cólon ascendente, para a nefrectomia direita. Mais 
uma vez, exploramos o rim direito e sua vascularida
de, agora mais diretamente, e o ureter direito. 

A nefrólise terá que ser delicada, totalmente à 
tesoura, praticamente sem aplicar qualquer tração 
ao rim; havendo necessidade de maior tração do 
rim, para melhor exposição durante a dissecção, esta 
tração deverá ser aliviada periodicamente e com 
freqüência, para que seja evitada a isquemia renal 
por vasoespasmo arterial. Lembraria que uma tra
ção violenta aplicada ao rim pode resultar em sua 
perda, por ruptura da íntima da artéria renal. 

A dissecção da vascularização renal será tam
bém feita à tesoura, retirando-se concomitantemen
te a adventícia vascular. Obviamente, aqui também 
deverá ser evitada, ao máximo, qualquer tração no 
rim. A gordura hilar deverá ser preservada, nesta 
dissecção, o mesmo sendo verdadeiro quanto ao 
tecido areolar da vizinhança do pólo inferior do rim, 
e que daí se estende até a veia gonadal, à esquerda, 
até a veia cava inferior, à direita; a adventícia 
ureteral deverá ser conservada; com estes cuidados, 
procuramos evitar o comprometimento da circula
ção ureteral, que no rim transplantado passará a 
depender exclusivamente dos ramos arteriais que se 
originam na renal, e das veias que desembocam na 
veia renal. 

Há algumas diferenças na vascularização dos 
rins direito e esquerdo. A veia renal esquerda é mais 
longa, o que facilita a anastomose terminolateral 
veia renal-veia ilíaca externa; este o motivo por que 
se dá preferência ao rim esquerdo do doador, nas 
operações de transplante renal. À esquerda, a veia 
renal recebe pelos menos duas tributárias, que terão 
que ser ligadas e seccionadas: a veia gonadal, 
inferiormente e mais próxima do hilo renal, e a veia 
supra-renal, superiormente e junto à aorta. Na 
maioria dos casos, levando-se a dissecção venosa até 
o ponto onde a veia renal esquerda cruza o eixo da 
aorta, teremos uma extensão de veia mais do que 
suficiente para uma anastomose fácil e satisfatória. 
À esquerda, é também mais freqüente o encontro de 
veias penetrantes lombares que, vindo da muscula
tura paravertebral, desembocam na veia renal; são 
veias curtas, frágeis, dificultam a mobilização do 
rim, rompem-se facilmente, durante a dissecção do 
pedículo ou uma maior tração do rim, provocando 

J. Sr. Urol. - Vol. 7 N° 4 - 1981 250 

sangramentos desagradáveis. A artéria renal esquer
da fornece, com freqüência, um ramo à glândula 
supra-renal, o qual deverá ser ligado e seccionado. 
À esquerda, a glândula supra-renal localiza-se mais 
infeiormente, freqüentemente cavalgando o pedícu
lo renal, do qual terá que ser separada por dissecção 
à tesoura. 

À direita, artéria e veia renais normalmente não 
apresentam colaterais. No entanto, a veia renal é 
bem mais curta, e terá que ser dissecada até a sua 
desembocadura na veia cava inferior, onde, no 
momento oportuno, será colocado o clamp vascular, 
antes da secção do vaso. A artéria renal direita 
deverá ser liberada até o ponto onde cruza, por trás, 
o eixo da veia cava inferior. A glândula supra-renal 
direita, de situação mais alta, não entra em relação 
com o pedículo renal. 

Nos nossos primeiros casos, terminada a nefró
lise e a dissecção do pedículo renal, inundávamos a 
ferida com novocaína a 2%, que aspirávamos pouco 
antes de clampar os vasos renais. A finalidade da 
novocaína era prevenir o vasoespasmo. Abandona
mos esta conduta uma vez que a absorção de grande 
quantidade da droga estava criando problemas com 
a recuperação pós-anestésica dos doadores. 

O ureter deverá ser dissecado até cerca de 5 cm 
abaixo do seu cruzamento sobre os vasos ilíacos, 
onde será pinçado, e seccionado à tesoura acima da 
pinça, sendo então seu coto dist:tl ligado com fio 
absorvível; no doador cadáver, esta ligadura é 
dispensável. 

Cinco minutos antes da clampagem dos vasos 
renais, administra-se por via intravenosa ao doador 
1O.000u.i. de heparina. No doador vivo, logo após a 
secção dos vasos do pedículo renal, será iniciada a 
administração de 100 mg de sulfato de protamina, 
em gota-gota venoso, misturado à solução intrave
nosa que o paciente estiver recebendo naquele 
momento, devendo a dose total ser dada em 30 
minutos. No doador cadáver, será desligado o respi
rador, tão logo sejam retirados os rins e atestado o 
óbito. 

No doador vivo, à esquerda, os vasos renais, 
após a retirada do rim, terão seus cotos duplamente 
ligados com seda na 2. À direita, liga-se duplamente 
o coto da artéria renal com seda na 2, fazendo-se em 
seguida a sutura da abertura da veia cava inferior, 
contínua, com prolene ou monylon na 5-0. No 
doador cadáver, procedemos da mesma forma, exce
to no que concerne à veia cava inferior, que será 
simplesmente ligada acima e abaixo da desemboca
dura da veia renal direita (apesar de, a esta altura, já 
ter sido desligado o respirador e terem cessado os 
batimentos cardíacos). 
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Mencionarei brevemente agora o que fazer nos 
casos de vascularização múltipla. 

A presença de mais de uma veia renal não tem 
qualquer importância, pois há anastomoses amplas 
entre as veias renais, no interior do rim: deverão ser 
ligadas todas as veias, exceto a mais calibrosa, que 
será anastomosada ao sistema venoso do receptorlO • 

No entanto, se encontrarmos apenas duas veias 
renais, do mesmo calibre, é mais seguro conservar e 
anastosomar ambas. À direita, esta conduta não 
implicará em maior demora na realização da anasto
mos e venosa no receptor, pois via de regra as duas 
veias renais do mesmo calibre terminam lado a lado 
na veia cava inferior, e é possível a retirada de uma 
coifa desta última, englobando as desembocaduras 
das duas veias renais; esta coifa da veia cava inferior 
será anastomosada diretamente à veia ilíaca externa 
do receptor. Já a esquerda, teremos que fazer, no 
receptor, duas anastomoses venosas separadas; ou 
então, sob isquemia fria, após a perfusão do rim, 
anastomosar laterolateralmente as duas veias renais, 
na sua extremidade distai, o que tornará possível a 
feitura de apenas uma anastomose termino lateral 
das duas veias renais do doador à veia ilíaca externa 
do receptor. 

Sendo segmentar e terminal a irrigação arterial 
do rim, todas as artérias terão que ser preservadas e 
anastomosadas no receptor. No doador vivo, espe
cialmente quando há mais de um doador para 
determinado receptor, escolhemos sempre o rim que 
apresenta artéria única, para o transplante. No 
entanto, há certas condições em que somos forçados 
a usar rins com mais de uma artéria: doador cadáver, 
gêmeos univitelinos, doador único. Nestes casos, há 
várias alternativas: 1) tratando-se de pequeno vaso 
polar, poderá o mesmo ser simplesmente ligado, 
pois a zona de isquemia disto resultante não terá a 
menor significação; 2) se a origem dos vasos, na 
aorta, for próxima uma da outra, quase que lado a 
lado, retiraremos um retalho da parede da aorta que 
inclua a emergência das artérias renais; após a 
retirada do rim, a parede da aorta será e fechada 
com um chuleio de prolene ou mononylon 5-0; no 
receptor, faremos uma anastosomose término
lateral da hipogástrica ao retalho aórtico, podendo 
este retalho eventualmente ser anastomosado latero
lateralmente a uma das ilíacas ou à porção terminal 
da aorta do receptor. Em um dos nossos casos, 
tivemos que nos valer desta técnica; 3) as artérias 
múltiplas serão individualmente anastomosadas aos 
ramos terminais da hipogástrica do receptor, termi
noterminalmente, usando-se pontos separados na 
anastomose dos vasos menos calibrosos; outra con-

duta seria a anastomose terminoterminal da hipogás
trica do receptor a uma das renais, e terminolateral 
da ou das outras artérias renais à artéria ilíaca 
primitiva ou externa do receptor; 4) sob isquemia 
fria, anastomosamos terminolaterálmente as artérias 
renais accessorias à artéria renal principal, que será 
então anastomosada terminoterminalmente à artéria 
hipogástrica do receptor. As duas primeiras alterna
tivas serão preferidas, pois a anastomose arterial 
múltipla prolongará muito o tempo de isquemia, o 
que tem importância no funcionamento imediato do 
rim transplantado, devendo-se ter em conta também 
que as possibilidades de estenose da boca anastomó
tica e de trombose arterial são tanto maiores quanto· 
menos calibrosos forem os vasos anastomosados. 
Aliás, é por temer esta trombose que, quando existe 
vaso polar inferior que tenha que ser anastomosado 
separadamente no receptor, fazemos sempre a re
construção do trato urinário do rim transplantado 
por pielopielostomia. 

Assim fazendo, prevenimos seguramente com
plicações futuras, que adviriam da necrose ureteral, 
conseqüentemente à trombose deste vaso polar, de 
onde, como regra, se origina a artéria que, sozinha, 
irá irrigar o ureter transplantado. 

Retirado o rim, será o mesmo perfundido, com 
solução resfriada a 4°C. De início, usávamos para 
esta perfusão a solução de Ringer, à qual adicioná
vamos, para cada 500 cm3

, 0,5 grama de novocaína e 
5 000 u.i. de heparina. Atualmente, usamos a 
solução II de Collins, que se presta melhor para a 
conservação do rim. A finalidade desta perfusão é 
remover o sangue do doador, reduzindo assim a 
carga antigênica que receberá o receptor, e baixar a 
temperatura do rim, diminuindo assim o seu sofri
mento durante o período de isquemia. Injetamos 
esta solução para perfusão por gravidade (cerca de 
um metro de altura), através de um equipo de 
plástico dos que são utilizados para a administração 
intravenosa de soluções em gota-gota, na artéria 
renal, o mais rapidamente que se conseguir, sendo a 

QUADRO V - INDIC~ÇÕES DA NEFRECTOMIA 
BILATERAL PREVIA NO RECEPTOR 

1 - HIPERTENSÃO GRAVE, INCONTROLÁVEL. 
2 - GLOMERULONEFRITE AGUDA OU SUSA

GUDA. 
3 - INfECÇÃO SIGNIFICATIVA DO TRATO URI

NARIO, ESTANDO INDICADA A NEFRURE
TERECTOMIA NO$ CASOS QUE APRESEN
TAM REFLUXO VESICO-URETERAj.... 

4-NOS PORTADORES,DE RINS POUCISTICOS, 
QUANDO NECESSARIO PARA DAR LUGAR 
PARA O ENXERTO. 
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artéria renal canulada com um cateter Nélaton 
plástico, ou simplesmente introduzindo-se em sua 
luz o coneçtor de que dispõe o equipo para receber 
uma agulha hipodérmica. Consome-se de 4 a 7 
minutos neste processo, tempo a meu ver ampla
mente compensado pela proteção que o resfriamen
to confere ao rim, tornando desnecessária qualquer 
pressa na realização do tempo vascular da· cirurgia 
de transplante renal, que se seguirá imediatamente à 
perfusão do rim. 

O receptor é geralmente mantido em hemodiá
lise crônica, e a diálise que precede o transplante 
será feita com 48 horas de antecedência. Havendo 
necessidade de nefrectomia prévia - casos de 
hipertensão não controlável com tratamento c1ínico
medicamentoso, de infecção urinária incurável, ge
ralmente devida à presença de refluxo vésico
ureteral, e em alguns portadores de rins policísticos 
- será a mesma executada, uni ou bilateralmente 
conforme a indicação, com razoável antecedência 
(Quadro V). Quando existe refluxo vésico-ureteral 
bilateral, achamos melhor operar previamente - 3 a 
4 ,semanas antes da data programada para o trans
plante - apenas um lado, retirando nesta ocasião o 
rim e o ureter do lado oposto àquele em que será 
futuramente implantado o rim doador. E, quando 
do transplante, faremos a nefrureterectomia do lado 
oposto, usando a mesma incisão para os dois proces
sos. Com esta conduta, procuramos facilitar a inter
venção, pois operaremos numa bacia livre de ade
rências, que certamente existiriam se, previamente, 
houvéssemos submetido o receptor à nefrureterecto
mia também deste lado. Naturalmente, esta conduta 
'só será aplicavel aqueles casos em que, apesar do 
refluxo vésico-ureteral, foi possível conseguir a este
rilização da urina do receptor. Nos demais não se 
justifica, tendo-se em vista o perigo do agravamento 
da infecção urinária no pós-operatório imediato, 
estimulada pela imunodepressão a que será submeti
do o receptor. 

A cirurgia no receptor será feita sob anestesia 
geral ou peridural, e deverá iniciar-se cerca de 30 
minutos após começada a cirurgia no doador vivo, 
após terminada a nefrectomia, em se tratando de 
doador cadáver Gnecessidade de se saber se os rins 
poderão ser utilizados, o número e o calibre aproxi
mado dos vasos renais, e o lado em que o rim será 
implantado). Inicialmente, será feita a dissecção de 
uma das veias superficiais do membro superior ou o 
cateterismo da subclávia, para PVC e administração 
de medicamentos, e o cateterismo vesical para 
lavagem da bexiga e sua distenção com soro fisioló
gico e gentamicina (100 cm3 e 80 mg). Não haverá 
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necessidade deste cateterísmo quando l>e optou pela 
utilização do trato urinárío superior do receptor para 
a reconstituição da via excretora do rim fransplanta
do. Nos nossos casos mais recentes, e numa tentativa 
de reduzirmos a incidência de infecção cirúrgica, 
estamos aplicando nos receptores, pouco antes do 
início da cirurgia, por via intravenosa, 2 g de 
ampicilina + 2 g de oxacilina + 80 mg de gentami
cina. Parece-nos que, de certa forma, estamos 
conseguindo nosso propósito. 

Como regra geral, o rim direito do doador será 
implantado na fossa iliaca esquerda do receptor, o 
rim esquerdo do doador na fossa ilíaca direita do 
receptor; esta é a técnica original de Küss, e com a 
mesma conseguimos fazer com que o bacinete do 
rim transplantado se coloque por diante dos vasos 
renais, o que tem sentido, pois, caso haja necessida
de de, no futuro, intervir sobre o rim transplantado, 
os vasos renais não constituirão um empecilho à 
abordagem cirúrgica do bacinete. No entanto, é 
possível implantar o rim direito do doador na fossa 
'ilíaca direita do receptor, ou o rim esquerdo do 
doador na fossa ilíaca esquerda do receptor, em 
posição normal ou "de cabeça para baixo" (de tal 
forma que o bacinete se posicione anteriormente). 

A artéria renal será anastomosada, terminoter
minalmente, à artéria hipogástrica do receptor, e a 
veia renal, terminolateralmente, à veia ilíaca externa 
do receptor. 

Quando se transplanta o rim de adulto para 
uma criança, não é possível alojar um órgão tão 
volumoso na pélvis do receptor. Será o mesmo então 
colocado na região lombar inferíor, junto à coluna, o 
rim direito do doador à esquerda do receptor, o rím 
esquerdo do doador à direita do receptor, de prefe
rência extraperitonealmente, e os vasos renais serão 
anastomosados, terminolateralmente, à aorta e à 
veia cava inferior - foi esta a técnica que usamos 
em um dos nossos pacientes, com excelente resulta
do cirúrgico. 

A via de acesso a ser utilizada no receptor 
deverá nos permitir intervir nos vasos e na bexiga e, 
ocasionalmente, havendo indicação, possibilitar ou
tras intervenções: por exemplo, esplenectomia, ne
frectomia para utilização do bacinete do receptor 
para pielopielostomia, etc. Uma incisão paralela à 
arcada crural, 3 a 4 cm medialmente à mesma e 
estendendo-se de pouco acima da espinha ílíaca 
ântero-superior até a borda externa do músculo reto 
anterior homolateral, é satisfatória na maioria dos 
casos. Esta incisão será prolongada para cima, na 
mesma direção, nos casos em que houver necessida
de de acesso a estruturas localizadas mais cranial
mente: aorta, veia cava inferior, rim, baço. 
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Sempre que implantamos o rim do lado direito, 
-fazemos, na mesma sessão, a apendicectomia, a não 
ser que a mesma já tenha sido realizada previamen
te. Com isto, procuramos evitar que uma crise 
apendicular aguda, favorecida pela imunossupres
são, seja motivo de confusão diagnóstica com uma 
crise de rejeição aguda, o que em dúvida traria 
conseqüências graves para o receptor. Com a aber
tura da cavidade peritoneal, fazemos a aspiração do 
líquido ascítico, freqüentemente presente nos renais 
crônicos. 

Nas suturas vasculares, empregamos sempre fio 
agulhado, prolene ou mononylon, 5-0 ou 6-0. 

Terminado o tempo vascular, são removidos, 
um após o outro, o clamp venoso e o arterial, e o rim 
se revasculariza rapidamente, adquirindo sua cor 
rósea normal: inspeccionamos então as linhas de 
sutura vasculares, observando se há e controlando 
com pontos adicionais de mononylon ou prolene, 
separados, qualquer sangramento. Em seguida, 
clampamos entre o indicador e o polegar a veia 
renal, observando se ocorre o entumecimento do 
rim, e sua volta rápida ao estado normal de tensão 
tão logo seja desfeito o bloqueio à circulação veno
sa, o que significa estar satisfatória a irrigação 
sanguínea do rim recém-transplantado. E, se isto 
não ocorrer, deveremos-rever as anastomoses vascu
lares, desfazendo angulações, ou mesmo reabrindo e 
refazendo as suturas vascular~s, para o que será 
necessário heparinizar o receptor; e, uma vez que se 
tenha conseguido bom fluxo sanguíneo, será neutra
lizada a heparina pela administração, em gota-gota 
venoso, da dose necessária de sulfato de protamina. 

Logo depois de revascularizado o rim, estabele
ce-se a: diurese, geralmente abundante; na maioria 
dos nossos transplantados que recebemos rim de 
doador vivo, a diurese se iniciou antes de decorridos 
10 minutos da revascularização. 

Independentemente do início da diurese, passa
remos à reconexão da via urinária do rim transplan
tado, para o que podemos escolher quatro alterna
tivas: 

1) Ureteroneocistostomia, em que o ureter do 
rim transplantado é reimplantado na bexiga, por 
técnica anti-refluxo: Politano-Leadbetter, que prefe
rimos e sempre usamos, ou Gregoir, preferida em 
nosso meio pelo grupo do Hospital das Clínicas de 
São Paulo. A ureteroneocistostomia é a técnica mais 
freqüentemente utilizada para a reconstituição da 
via urinária nos transplantes renais, e foi por nós 
empregada em 111 dos nossos 115 operados. 

2) Ureterureterostomia, em que o ureter do rim 
transplantado é anastomosado, terminotermirtal-

mente, ao ureter do receptor. É pouco utilizada, em 
virtude de uma maior incidência de complicações, 
tais como fístulas urinárias e lesões obstrutivas do 
conduto ao nível da anastomose. 

3) Ureteropielostomia, na qual o ureter do 
receptor, após seccionado na medida certa e espatu
lado cranialmente, é anastomosado ao bacinete do 
rim transplantado. Tem os mesmos inconvenientes 
da ureterureterostomia. 

4) Pielopielostomia, na qual obacinete do rim 
transplantado é anastomosado ao bacinete do rim do 
receptor. Como para a ureterureterostomia ou ure
teropielostomia, retira-se o rim do receptor, do lado 
em que será colocado o rim transplantado; separa-se 
o bacinete do rim, ao nível do hilo, e faz-se sua 
anastomose ao bacinete do rim transplantado, após 
ter sido revomido o ureter e parte do bacinete deste 
último. Valemo-nos desta técnica em seis dos nossos 
pacientes: em um caso, após dois fracassos da 
ureteroneocistostomia; em um caso, após necrose do 
ureter transplantado, resultado provável de um 
abscesso perivesical que se desenvolveu quatro se
manas após o transplante (fizemos a drenagem 
cirúrgica do abscesso e o cateterismo de demora do 
ureter do rim transplantado, com o que cedeu' a 
anúria apresentada pelo paciente; retirado o cateter 
ureteral de demora, após 10 dias de permanência, 
foi dada alta hospitalar ao paciente, com excelente 
diurese e função renal; porém, quatro semanas após 
o aparecimento- do abscesso, apresentou o paciente 
fístula urinária suprapúbica, que durante a cirurgia 
se verificou ter resultado de extensa necrose do 
ureter transplantado, os dois cotos estando a cerca 
de quatro centímetros um do outro); em dois 
receptores, usamos esta técnica para que fosse 
aproveitado rim funcionalmente normal, porém com 
discreta pielectasia (1 caso) e discreta pielectasia 
com litíase (1 caso) por obstrução da junção uretero
pélvica, ambos os rins de doadores vivos e únicos; 
em dois pacientes, com doadores únicos, a presença 
de vaso polar inferior foi o motivo do emprego da 
pielopielostomia. Nos nossos seis casos, os resulta
dos da pielopielostomia foram excelentes em cinco; 
um dos receptores faleceu no pós-operatório imedia
to, de embolia cerebral, antes que pudesse ser 
avaliado o resultado da técnica. Em todos os nossos 
seis receptores, fizemos a derivação urinária por 
nefrostomia, mantida durante duas semanas. A 
pielopielostomia deverá ser a técnica preferida nos 
casos em que o rim doado apresenta artéria polar 
inferior, da qual se originará a artéria ureteral; 
assim, prevenimos a ocorrência de necrose ureteral, 
que resultaria da trombose da artéria polar inferior, 
o que é de se temer, dado o pequeno calibre destes 
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vasos polares. O seu emprego tem sido preconizado 
por Gil Vernet, como prevenção dos fracassos da 
ureteroneocistostomia, que podem ocorrer secunda
riamente a uma rejeição do ureter transplantado ou 
ao comprometimento da circulação uretral6• É de 
execução bem mais fácil que as outras técnicas. 
Obviamente, como qualquer outro processo que 
utilize o trato urinário superior do receptor para o 
escoamento da urina do rim transplantado, a pielo
pielostomia será contra-indicada naqueles casos em 
que o receptor apresenta refluxo vésico-ureteral 
para o lado cujo bacinete seria utilizado na anasto
mose. 

Nas figuras 1 a 12, procuramos mostrar aquilo 
que descrevemos como técnica na cirurgia do trans
plante renal. 

O material de sutura que utilizamos para a 
reconstituição do trato urinário, nos transplantados, 
é o Dexon agulhado, 4-0 nas suturas do ureter ou do 
bacinete, 4-0 e 2-01 no fechamento vesical. O 
categute cromado presta-se a este fim, tendo o 
Dexon, porém, a vantagem de ser absorvido por 
hidrólise, sem reação de corpo estranho, não cau
sando, assim, fibrose acentuada, ao mesmo tempo 
que é de absorção bem mais lenta, propiciando uma 
coaptação mais prolongada das estruturas suturadas 
- o que é de grande importância nos transplanta
dos, que têm o processo de cicatrização bastante 
comprometido pela uremia, desnutrição e imunossu
pressão. 

Terminada a reconstituição do trato urinário, 
inspeccionamos a ferida, observando se há sangra
mentos, angulação dos vasos, extravasamento uriná
rio, dobras, torção ou estas e no ureter, que deverão 
agora ser corrigidos. 

Terminamos a cirurgia com a biopsia do rim 
transplantado, capsulotomia ao longo da borda 
convexa do rim e nefropexia. Esta última se faz com 
um ou dois pontos de fio reabsorvível, passados 
entre a cápsula fibrosa do rim e a musculatura 
adjacente - geralmente, pólo inferior do rim ao 
psoas - e tem por finalidade evitar que uma 
mudança de posição do enxerto ocasione angulação 
ou tensão nos vasos renais, ou dobras no ureter. Nos 
casos em que usamos a pielopielostomia, ancoramos 
também o ureter aos tecidos adjacentes, após a 
nefropexia, para prevenir dobras no conduto; usa
mos um ou mais pontos separados de sutura absorví
vel, passados na adventícia do ureter, com bastante 
cuidado para que a circulação ureteral não seja 
comprometida. Em alguns pacientes, há necessidade 
de ancorar as artérias, o que fazemos com pontos 
separados de mononylon ou prolene, fixando-as pela 
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adventícia vascular aos tecidos vizinhos,· com o que 
procuramos evitar uma angulação ao nível da anas
tomose hipogástrica-artéria renal. 

A ferida será drenada por sucção, e fechada por 
planos, com material absorvível nos planos profun
dos, com seda na pele, e o paciente, após recuperar
se da anestesia, será encaminhado à unidade de 
tratamento intensivo, onde será cuidado. No pós
operatório imediato, basicamente, o importante é a 
reposição hidro-eletroIítica, feita em observância 
aos dados laboratoriais, sendo estes exames repeti
dos a cada seis horas, ou mais freqüentemente, se 
necessário, nas primeiras 48 horas. Do ponto de 
vista cirúrgico, é desejável uma boa hidratação, para 
serem evitadas complicações trombo-embólicas pela 
hemoconcentração, ou urinárias, pela oligúria. Com 
esta finalidade, procuramos manter o volume uriná
rio horário em torno de 400 cm3 nas primeiras 24 
horas, e em torno de 250 cm3 nas 24 horas subse
qüentes. No terceiro dia, reduzimos a reposição 
líquida e retiramos o cateter vesical de demora 
(quando o mesmo foi usado). Então, estará a 
maioria dos pacientes em condições de transferência 
para a unidade de cuidado intermediário ou cuidado 
básico, com um seguimento de rotina, dando-se 
ênfase aos exames hematológicos e à determinação 
da uréia e creatinina sanguíneas. O dreno, não 
havendo extravasamento urinário após a retirada do 
cateter de demora - o que tem sido a regra em 
nossos receptores - será retirado ao fim de 72 
horas; os pontos cutâneos serão removidos ao fim de 
duas semanas. Nos casos de pielopielostomia, o 
cateter de nefrostomia (Malecot de látex, calibre 16) 
será retirado no 15° dia pós-operatório, a não ser 
que a pielografia, que fazemos rotineiramente no 
14° dia, demonstre a presença de extravasamento 
urinário. Profilaticamente, além da associação anti
biótica administrada por via intravenosa pouco antes 
do início da cirurgia, recebem nossos pacientes 
transplantados, durante sete a dez dias, oxacilina e 
ampicilina, na dose de um grama de cada, dado de 6 
em 6 horas, inicialmente por via intravenosa, e por 
via oral ao ser interrompida a hidratação parenteral, 
e nistatina em gotas (100.000 unidades, de 6 em 6 
horas). 
COMPLICAÇÕES 

Mencionarei apenas as complicações, imediatas 
ou tardias, decorrentes da técnica cirúrgica, que 
podem sei vasculares ou urológicas. 

Vasculares 
adventícia vascular aos tecidos vizinhos, com o que 
procuramos evitar uma angulação ao nível da anas
tomose hipogástrica-artéria renal. 
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1) Fluxo sanguíneo lento, por deslocamento da 
íntima arterial ou angustiamento das bocas anasto
móticas pela sutura. É de diagnóstico fácil, desde 
que se proceda rotineiramente à cIampagem, entre 
os dedos, da veia renal, após a revascularização do 
rim, e se observe a rapidez com que ocorre o 
ingurgitamento renal durante o bloqueio da circula
ção de retomo, e a rapidez com que desaparece este 
ingurgitamento, uma vez aliviado o bloqueio. Mais 
raramente, a dificuldade na circulação do rim trans
plantado pode ter origem na anastomose venosa, e o 
rim se manterá tenso uma vez revascularizado, 
pouco se alterando em sua consistência ou volume 
com a manobra de bloqueio e liberação da circula
ção na veia renal; isto ocorreu em um dos nossos 
pacientes e resultou na ruptura do enxerto, que teve 
que ser retirado, antes que fosse possível refazer a 
anastomose veia renal - veia ilíaca externa. Em 
qualquer das hipóteses, o paciente deverá ser hepa
rinizado após ter sido diagnosticado se o obstáculo à 
circulação se encontra do lado arterial ou do lado 
venoso. A anastomose responsável pelo problema 
deverá ser revisada e refeita; tendo ocorrido desco
lamento da íntima arterial, a porção comprometida 
da artéria será ressecada, antes de ser refeita a 
anastomose. Restabelecida a circulação do rim 
transplantado, será novamente cIampada entre os 
dedos a veia renal, para nova verificação do fluxo 
sanguíneo no rim transplantado. Julgando-se ser 
este fluxo adequado, procede-se à neutralização da 
heparina, com sulfato de protamina em gota-gota 
venoso, conforme já mencionamos anteriormente. 
Às vezes, o descolamento da íntima arterial é tão 
extenso que torna impraticável uma reanastomose 
arterial, e a retirada do rim transplantado terá que 
ser feita; por esse motivo, nunca é demais insistir na 
prevenção desta complicação, o que se faz evitando 
trações no rim, durante a nefrólise, ou na dissecção 
do pedículo, no doador. 

2) Trombose arterial ou venosa, que pode 
ocorrer durante a cirurgia, ou tardiamente. Corrige
se com a tromboembolectomia, feita imediatamente 
após ''o diagnóstico. Quando ocorre tardiamente, 
resultará com freqüência na necessidade de nefrec
tomia do transplante. 

3) Deiscência da sutura ou ruptura vascular, 
complicação possível no pós-operatório imediato, e 
que se corrige pela sutura do vaso roto ou reanasto
mose do mesmo. Ocorrendo do lado arterial, quase 
certamente resultará na morte do paciente, antes 
que alguma cousa possa ser feita. 

4) Estenose da anastomose arterial, complica
ção tardia, que conduz à hipertensão arterial, e será 

tratada por reanastomose, ponte ou remendo 
("patch") arterial. 

Urológicas 

1) Extravasamento e fistulas urinárias, apare
cendo mais freqüentemente no pós-operatório ime
diato, mas podendo ocorrer tardiamente (um mês ou 
mais após o transplante). Precocemente, decorrem 
do vazamento de urina pelas suturas vesicais ou na 
anastomose ureterovesical. Tardiamente, o extrava
zamento ou as fístulas urinárias ocorrem bem mais 
raramente e resultam da necrose do ureter trans
plantado, secundariamente a uma infecção perivesi
calou uma rejeição, e serão corrigidos por novo 
reimplante ureteral ou por pielopielostomia, execu
tados após exploração urológica do paciente (uro
grafia excretora, cistoscopia, cateterismo do ureter 
transplantado, pielografia ascendente). 

Quando, no pós-operatório imediato, se verifi
ca a drenagem de urina pela ferida operatória, o 
cateter vesical de demora deverá ser recolocado, 
com o que deverá cessar a drenagem, se a mesma for 
de origem vesical. Caso contrário, estudar o pacien
te: urografia excretora (mantido o cateter vesical em 
drenagem contínua para possibilitar a visualização 
do ureter terminal) e, se necessário, cistoscopia com 
ou sem o cateterismo do ureter transplantado. 
Tendo-se concluído ser de origem ureteral a drena
gem, manter o cateter vesical de demora em drena
gem contínua e observar o paciente, que será 
reoperado, caso persista o problema, ao fim de duas 
semanas, fazendo-se nova ureteroneocistostomia 
ou, se necessário, uma pielopielostomia. 

Seguimos presentemente um paciente que rece
beu, em outro serviço, rim de cadáver, e que teve 
que ser reoperado, 40 horas após o transplante, de 
fístula ureteral, que resultou de pequeno ferimento 
no ureter, feito durante a nefrectomia; curou-se com 
uma simples ureterorrafia. 

A possibilidade da ocorrência de obstrução ou 
necrose do ureter transplantado como resultado de 
rejeição fez com que Gil Vemet advogasse a pielo
pielostomia como processo a ser preferido na re
constituição da via excretora do rim transplantado.6• 

Nos nossos cinco casos de pielopielostomia que 
sobrevivem, não foi observado qualquer extravaza
mento de contraste na pielografia feita no 14° dia de 
pós-operatório e, retirado o cateter de nefrostomia 
no dia seguinte, não ocorreu qualquer problema 
relacionado com a via excretora do rim transplan
tado. 

2) Refluxo vésico-ureteral para o rim transplan
tado. Deverá ser pesquisado sempre que persistir 
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uma infecção urinária e será tratado fazendo-se novo 
reimplante do ureter ou recorrendo-se à pielopielos
tomia. 

3) Estenose do neomeato ureteral, ocasionando 
a deterioração da função do rim transplantado; a 
conduta a seguir, nestes pacientes, será novo reim
plante do ureter ou pielopielostomia. 

4) Mais raramente, é relatada, como complica
ção urológica, a obstrução do ureter transplantado 
por coágulos. Em um dos nossos casos, apresentou
se, subitamente, anúria, 48 horas após o transplante. 
Foi o paciente reoperado e encontramos, na bexiga, 
um bloqueio completo do neomeato ureteral, oca
sionado por uma lâmina, pouco espessa, de sangue 
coagulado, que se fixara nos pontos de categute da 
anastomose ureterovesical, e cuja retirada resultou 
no restabelecimento pronto da diurese. 

5) Como outras complicações cirúrgicas, são 
relatados abscessos perinefréticos (ao redor do rim 
transplantado), abscessos perivesicais e abscessos da 
loja renal de onde foi retirado o rim do receptor. Já 
mencionamos um dos nossos pacientes, que sofreu 
necrose do ureter transplantado, após apresentar um 
abscesso perivesical na quarta semana pós
transplante. 

Um dos nossos receptores apresentou, no 10° 
dia pós-operatório, elevação da creatinina no sangue 
e acentuada oligúria. Foi reoperado, após ter sido 
afastada a hipótese de rejeição, tendo sido observa
do que a sutura do ureter transplantado ao trígono 
se tinha soltado, ocasionando retração do ureter e 
obstrução ao fluxo urinário; refeita a sutura, recupe
rou-se prontamente. Acreditamos que o uso do 
Dexon nestas suturas tenha evitado a ocorrência de 
qualquer outra complicação semelhante em nossos 
transplantados. 

Complicações trombo-embólicas eram freqüen
tes em transplantados renais submetidos à esplenec
tomia prévia, feita com a finalidade de diminuir a 
capacidade de rejeição. 

Apesar do cuidado na ligadura dos linfáticos 
durante a dissecção dos vasos ilíacos do receptor, 
pode ocorrer uma linfocele ou mesmo uma fístula 
linfática, resultante da drenagem espontânea ou 
cirúrgica da coleção. Em apenas um dos nossos 
receptores ocorreu esta complicação, que se resol
veu espontaneamente, após drenagem prolongada 
de linfa. 

Tivemos um caso de rejeição superaguda, que 
se completou entre a revascularização renal e o 
término do reimplante ureteral; fizemos a retirada 
do rim; é uma complicação imunológica. 

Especialmente nos receptores que são operados 
em estado geral precário, têm sido freqüentes as 
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complicações infecciosas da ferida operatória, algu
mas resultando em deiscência. Em alguns destes 
casos - felizmente poucos - a abundância da 
drenagem e o seu aspecto leitoso fizeram-nos pensar 
em linfocele, o que, porém, não foi possível confir
mar. Acreditamos não se justificar, no momento 
atual, o transplante renal em pacientes assim tão 
mal preparados. Como é de se esperar, as infecções 
cirúrgicas ocorrem também com bastante freqüência 
nos diabéticos. 

Em uma das nossas receptoras, apresentou-se 
no pós-operatório imediato, com drenagem espontâ
nea na quarta semana pós-transplante e cura, abs
cesso pélvico no fundo de saco de Douglas, com 
drenagem pela vagina. Como esta paciente estivesse 
sendo mantida, antes do transplante, em diálise 
peritoneal crônica, atribuímos à mesma esta compli
cação; porém, não nos foi possível afastar a possibili
dade de uma anexite à esquerda. 

Complicações cirúrgicas ocorrem também nos 
doadores vivos, e os nossos não foram exceção. Em 
alguns casos, houve a abertura acidental da pleura 
ou do peritônio, sem maiores conseqüências, duran
te o acesso ao rim. Em uma doadora, e três anos 
após a nefrureterectomia, formou-se um abscesso 
lombar, que foi drenado cirurgicamente, e se curou 
após a eliminação dos fios de seda que tinham sido 
usados na ligadura dos vasos renais. Recentemente, 
tivemos que reintervir em uma doadora, que entrou 
em choque hipovolêmico cerca de oito horas após 
terminada a nefrectomia. Encontramos volumoso 
hematoma, na loja renal e retroperitônio, resultado 
de hemorragia em lençol oriunda da glândula supra
renal. 

Em dois dos nossos doadores, soltou-se o clamp 
da artéria renal, no momento de sua ligadura. Nada 
aconteceu, além do susto e da perda sanguínea 
abundante, que fez com que um dos doadores 
entrasse em choque, do qual logo se recuperou, com 
a reposição do sangue perdido. 

Tivemos duas paradas cardíacas, em doadores: 
uma durante a indução anestésica, sem qualquer 
conseqüência, exceto o cancelamento da cirurgia, e 
a segunda quase ao final da nefrureterectomia, 
resultando na descerebração do doador, e sua morte 
meses mais t(;:rde. 

Os quadros VI, VII, VIII e IX são o resumo das 
complicações que tivemos em nossos 115 transplan
tes e dos resultados obtidos. 

Ao finalizar, lembraria que, nos casos que 
evoluem bem, e que felizmente constituem a maio
ria, o transplante renal torna o receptor uma pessoa 
normal, tanto do ponto de vista médico como social, 
ainda que para assim se manter seja ele obrigado a 
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tomar continuamente sua dose diária de medicação 
imunodepressora. Entre nossos pacientes, que le
vam uma vida normal e produtiva, trabalhando 
como pessoas sãs, temos professor universitário, 
profissionais liberais, professoras, fazendeiros, do
nas-de-casa. Um dos nossos transplantados renais 
tomou-se pai de uma criança normal; uma de nossas 
receptoras tomou-se mãe de uma criança também 
normal. Só um rim tranplantado e funcionando bem 
resolve todos os problemas do paciente com insu
fiência renal crônica irreversível. 

\DENDO 

No presente, e desde janeiro de 1980, modifica
mos a técnica por nós utilizada em alguns pontos. 

1) Devido à ineficiência da drenagem por suc
ção, que freqüentemente se obstrui por coágulos, 

nós a abandonamos, e utilizamos para drenagem 
dois drenos penrose no 2, colocados no espaço peri
vesical e na fossa lombar e exteriorizados pelo 
ângulo superior da ferida; serão retirados tão logo 
cesse a drenagem (geralmente 4 a 7 dias). 

2) Considerando que todas as biópsias per
operatórias de rins que se apresentavam macroscopi
camente normais nada de anormal revelaram ao 
exame histológico, deixamos de biopsiar rotineira
mente o rim transplantado, antes do fechamento da 
parede. Certamente esta biópsia deverá ser feita se o 
aspecto macroscópico do rim a justificar. 

3) Abandonamos, também, a capsulotomia do 
rim transplantado que, como a sua biópsia, ocasio
nava freqüentemente elevada perda sangüínea ao 
receptor, já bastante espoliado, sem qualquer vanta
gem aparente, além de prolongar desnecessariamen
te o tempo de cirurgia. 

QUADRO VI - COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS 

TRANSPLANTE RENAL 
COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS 

OPERADAS 
1-VASCULARES .......................... 9 

Hemorragia hilar 1 
Hemorragia de parede 1 
Trombose da artéria renal 1 
Trombose da artéria hipog. 1 
Trombose da veia renal 1 
Estenose da a rtéria renal 1 
Rotura da artéria hipog. 1 
Rotura renal 1 
Trombose de fístula A-V 1 

2 - UROLÓGICAS ............................ 7 
Obstrução ureteral 2 
Necroselestenose ureteral 2 
Estenose neomeato ureter. 1 
Rim policístico infectado 1 
Cisto renal infectado 1 

3 - HIPERTENSÃO REFRATÁRIA ..... 4 

4 - DIVERSAS ................................. .4 
Perícardite cl derrame 1 
Torção + perfuração intest. 
Artrite séptica 
Estenose traqueal 1 
TOTAL DOS TRANSPLANTES .............. 115 
COMPLICAÇÕES .................................. 70 (60%) 

Operadas - 24 (34%) 
Não operadas - 45 (66%) 

NÃO OPERADAS 
1-VASCULARES .................. 3 

Trombose da artéria renal 2 
Hemorragia do pedículo 1 

2 - UROLÓGiCAS ......................... 28 
Abscesso de parede 17 
Fístula vésico-cutânea 8 
Epididimite aguda 1 
Litíase cálcica 1 
Abscesso peri-renal 1 

3 - DiVERSAS ............................... 14 
Rotura espontânea do rim 1 
Hemorragia digestiva 6 
Necroseda cabeça dofêmur 3 
Hérnia incisional 1 
Peritonite pélvica 
Grangrena 
Catarata 

MORTALIDADE - GRUPO OPERADO 
GRUPO NÃO OPERADO 

TOTAL 

-17,4%(4/23) 
-24,4% (11/45) 
- 22,0% (15nO) 

08S. Ocorreu hemorragia do pedículo, em dois dos nossos doadores por se ter soltado o clamp arterial. 
Em ambos os casos, o sangramento foi controlado por sutura do coto arterial. 
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QUADRO VII 

COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS NÃO OPERADAS 
RESULTADOS 

8 (todos se curaram) 
17 (1 óbito, hemorragia do pedículo) 

Fístula vésico-cutânea 
Infecção de parede 
Trombose da artéria renal 
Rotura espontânea do rim 
Epididimite aguda 

2 (diagnóstico tardio; perda da f. renal) 
1 (óbito por hemorragia) 
1 (em paciente diabético) 

Litíase cálcica 1 (eliminação de 2 cálculos, sem dor) 
Abscesso renal 
Peritonite pélvica purulenta 
Hemorragia do pedículo 
Hemorragia digestiva 
Necrose da cabeça do fêmur 
Catarata 

1 (óbito, embolia pulmonar; necrópsia) 
1 (drenagem vaginal espontânea) 
1 (óbito; abscesso profundo da parede) 
6 (dois óbitos) 

Hérnia incisional 

3 (ainda não operados) 
1 (ainda não operada) 
1 (contenção por cinta) 

Gangrena fulminante, M.S.E 1 (após injeção antigripal em farmácia) 

QUADRO VIII- OPERAÇÕES REALIZADAS PARA TRATAMENTO DAS 
COMPLICAÇÕES 

Nefrectomia bilateral 4 {pré-transPlante 
Pós-transplante 

Nefrectomia unilateral 2 (Pré-transplante) 
Nefrectomia unilateral + 
pielopielostomia 2 (Pós-transplante) 

Nefrectomia do rim transplantado 3 
{per-transPlante 

Pós-transplante 
Sutura arterial 3 (Pós-transplante) 
Reanastomose arterial 1 (Pós-transplante) 
Ressecção + reanastomose arterial 1 (Pós-transplante) 
Exérese de coágulo na veia renal 1 (Per-transplante) 
Exérese de coágulo no neomeato 
ureteral (Pós-transplante) 
Correção da anastomose do neo-
meato ureteral 1 (Pós-transplante) 
Nova ureteroneocistostomia 1 (P.6s-tra nsplante) 
Laparotomia exploradora 1 (Pós-transplante) 
Drenagem pericárdica 1 (Pré-transplante) 
Artrotomia do joelho 1 (Pós-transplante) 
Fechamento de fístula A-V 1 (Pós-transplante) 

* Rejeição superaguda - 1 caso; rotura do rim - 1 caso. 
** Rejeição crônica. 

1 
3 

2* 
1** 

OBS. Ocorreu um caso de obstrução traqueal, secundário à intubação, 
tratado por plástica com cartilagem. 
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Quadro IX - Dados estatísticos período de 18-12-1969 a 31-8-1979. 

Total de transplantes 115 

Receptores 

Número 
Vivos 
Falecidos 
Sobrevida 

Resultados 
De doadores vivos 
100 
65 (58) 
35 (5) 
65% 

Total de receptores 113 
(2 retransplantes) 

Rins de doadores vivos 100 (87%) 

Rins de doadores cadáveres 15 (13%) 

de doadores cadáveres 
15 
8 (7) 
7 (1) 

53% 
Sobrevida I bal 73 (65) ou 63% 

Obs.: Entre parênteses o número de rins funcionantes. 

GLÂNDULA SUPRA-RENAL 

VEIA SUPRA-RENAL 

VEIA RENAL 

VEIA GONADAL 
--~~--------~~~~~~ 

AORTA 

GORDURA PERI-RENAL 

URETER 
----------------'l:~ 

Fig. 1 - Operação no doador. Dissecção da veia renal. Rim esquerdo, face anterior Çsegundo Campos Freire, J. B., et aI. l ). 
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GLÂNDULA SUPRA-RENAL 

/ ARTÉRIA RENAL 

VEIA RENAL 

AORTA 

URETER 

Fig. 2 - Operação no doador. Dissecção da veia renal terminada, a artéria renal é abordada. Rim esquerdo, vista posterior (segundo 
Campos Freir~" J. G., et al.2

). 

S 

Ureter 

Fig. 3 - Operação no receptor. Em A, retirada de uma elipse da parede da veia i1íaca externa. Em B, início da anastomose venosa, 
mostrando-se a face anterior do rim esquerdo (segundo Campos Freire, J. G., et aI.2

). 
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A 
B 

Fig. 4 - Operação no receptor. Anastomose venosa terminada. Face posterior do rim em A, face anterior em B (segundo Campos 
Freire, J. G., et al.2). 

Fig. 5 - Operação no receptor. Completada anastomose venosa, início da anastomose arterial. Duas suturas, distantes 180" uma da 
outra, foram passadas entre as artérias hipogástrica e renal (segundo Campos Freire, J. G., et aI.2). 
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ARTÉRIA HIPOGÁSTRICA 

Fig. 6 - Operação no receptor. Anastomóses vasculares termina das. Observa-se o rim transplantado pela sua face posterior, agora 
anterior, e, em sentido ãntero-posterior, seu bacinete, artéria renal e veia renal (segundo Campos Freire, J. G., et al.2). 

U retera neocistostomia (Politano-leadbetter) 

trigonal do 
túnel 

Fig. 7 - Ureteroneocistostomia (Politano-Leadbetter). 
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Ureteropielostomia 

f- Ureter lO} do receptor 

- - r: - - f- Seccionar e espatular 

Rim (E) do receptor 

Bexiga 

Fig. 8 - Ureteropielostomia. 

Pielopielostomia 

t- Via excretora (D) do receptor 

Rim (E) do doador 

Rim (E) do doador Rim (D) do receptor ~ Bexiga 

Fig. 9 - Pielopielostomia. 
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S 

( 

Fig. 10 - Problemas nas anastomoses arteriais: 
A - Operação de rotina. B - Anastomose arterial com telescopa
gem, necessária quando existe grande diferença entre o calibre dos 
dois vasos. C e D - Artérias renais duplas, anastomosadas aos 
ramos anterior e posterior da artéria hipogástrica. Há necessidade 
de rotação do ramo posterior para trás (C) ou para a frente (D). E 
- Artérias renais duplas, anastomosadas à artéria hipogástrica, 
terminolateralmente ao tronco principal e terminoterminalmente 
ao ramo terminal (segundo Starzl, T. E.~O). 
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ARTÉRIA RENAL ARTÉRIA ILÍACA PRIMITIVA 

VEIA ILíACA PRIMITIVA\ 

ARTÉRIA HIPOGÁSTRICA 

VEIA HIPOGÁSTRICA 

COTO DISTAL DA ARTÉRIA 

HIPOGÁSTRICA 

VEIA ILíACA EXTERNA NEO-MEATO URETERAL 
~,--------------------

Fig. 11 - Conexões vasculares e reimplante ureteral terminados (segundo Chatterjee, S. N.4). 

ARTÉRIA HIPOGÁSTRICA 

URETER 

Fig. 12 - As várias posições que poderá ocupar o rim transplanta do (segundo Starzl, T. E. l0). 
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RESUMO 

O A. apresenta e discute a técnica clrurgica 
utilizada em 115 transplantes renais realizados em 
Belo Horizonte (MG) entre 18.12.1969 e 31.8.1979, 
e os resultados obtidos com a utilização de rins de 
doadores cadáveres. 

Alguns aspectos históricos e éticos são mencio
nados. 

As complicações cirúrgicas, sua prevenção e seu 
tratamento são relatados. 

SUMMARY 

The A. presents and discusses the surgical 
technique of renal transplantation which was used in 
115 kidney transplants performed in Belo Horizonte 
(MG) between December 18, 1969 and August 31, 
1979. 

The results obtained using living and cadaver 
kidney donors are reported. 

Some historical and ethical aspects of kidney 
transplantation are presented. 

The complications of this surgery and how they 
can be prevented and handled are discussed. 
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complicações dos cistos serosos do rim 
ANTÔNIO C. POMPEO - MÁRIO R. LOUZÁ NETO - WALDIR P. TOLEDO

GERALDO C. FREIRE - MILTON BORRELLI - GILBERTO MENEZES DE GOES. 
Do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (São Paulo). 

INTRODUÇÃO 

Os cistos serosos do rim constituem entidade 
patológica muito freqüente na população geraJ!, 3, 10, 

19,22,24,32,40. Segundo Allen1 são encontrados em 3 a 
5% das autópsias de indivíduos cuja "causa mortis" 
hão tem relação com o aparelho urinário. Heptin
sta1l24 relata que pelo menos 50% das pessoas com 
idade superior a 50 anos apresentam cistos de 
volumes variáveis. Situam-se em incidência diferen
te, segundo o segmento renal; Braasch8, revendo 
163 casos, encontrou-os na seguinte proporção: 68% 
no pólo inferior, 23% no pólo superior e 8% na 
região meso-renal. Os cistos solitários bilaterais são 
considerados pouco freqüentes. 

Histologicamente, são constituídos de uma pa
rede fina, fibrosa, revestida de epitélio cúbico con
tendo no seu interior líquido seros024 com volumes 
em geral pequenos, mas que podem alcançar vários 
litros ll . 

A teoria mais aceita, quanto à etiopatogenia, 
baseia-se na presença de processos obstrutivos em 
nível tubular associados a isquemia de segmentos 
correspondentes 23. 

Complicações secundárias aos cistos são relata
dos por inúmeros autores,2, 9, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 31, 33, 37, 
43, 44, 46, 49, 50 sendo as mais importantes representa
das por: 
infecção urinária 
rotura: a) traumática 

b) espontânea 
associação neoplásica 
hipertensão arterial 
infecção do próprio cisto 
obstrução de vias excretoras 
cálculos 
hematúria. 

O objetivo deste trabalho é a apresentação e 
discussão de seis casos de pacientes portadores de 
cisto renal, que apresentaram complicações. 

DESCRIÇÃO DOS CASOS 

Caso nO 1 - E.F.F., 68 a., masculino, branco, veio a 
consulta em 1975, com queixa de prostatismo há 
vários anos e informando ser portador de estenose 
uretral de origem infecciosa, a qual era tratada com 
dilatações anuais. Eventualmente, apresentava epi-

sódios de infecção urinária, facilmente tratada com 
antibióticos, A urografia excretora, na época, reve
lava estrutura cística meso-renal à esquerda e outra 
polar inferior à direita, elevação do assoalho vesical, 
por aumento do volume prostático, e a uretrocisto
grafia mostrava importante estenose de uretra bul
bar e alongamento da uretra prostática. O paciente 
recusou prosseguir exames para esclarecimento das 
imagens císticas, preferindo apenas o tratamento 
habitual para a estenose uretral, com o qual se 
tornou assintomático. Em dezembro de 1977, com 
os mesmos sintomas, veio a nova consulta. Outra 
urografia excretora, com planigrafia, demonstrou 
aumento das imagens císticas referidas (figs. 1 e 2). 
A arteriografia subseqüente revelou aumento de 
vascularização da tumoração direita (fig. 3), levando 
a diagnóstico presuntivo de neoplasia maligna renal. 
À esquerda, a vascularização era normal, delinean
do a imagem cística (fig. 4). Submetido à lomboto
mia bilateral, encontrou-se, à esquerda, cisto renal, 
o qual foi ressecado e, à direita, cisto com tumora
ção vegetante no seu interior, sendo realizada ne
frectomia direita. O exame anatomopatológico con
firmou, à esquerda, cisto renal sem sinais de maligni
dade e à direita, cisto renal com tumor de células 
claras em sua parede. Evoluiu satisfatoriamente. 

Caso n° 2 - J .S.S., masculino, 52 a., branco, foi 
atendido pela primeira vez em março de 1962, com 
queixa de dores lombares em cólica, à esquerda. O 
exame físico revelou tumoração no hipocôndrio 
direito e tanto a urografia excretora como a pielo
grafia ascendente (fig.5) evidenciaram grande for
mação tumoral no rim direito, sugestiva de cisto, e 
cálculo radiopaco na pelve esquerda. O paciente foi 
submetido à pielolitotomia esquerda, mas não acei
tou qualquer intervenção sobre o rim direito. Passou 
bem até fevereiro de 1968, quando passou a apresen
tar sintomatologia dolorosa na região lombar direi
ta. Foi realizada nova urografia excretora, que 
demonstrou presença de cálculo radiotransparente 
na pelve renal direita e a mesma imagem cística 
encontrada anteriormente (fig.6). Como continuasse 
a não aceitar qualquer intervenção cirúrgica, foi 
tratado clinicamente. Houve melhora dos sintomas 
até junho de 1970, quando desenvolveu fortes dores 
lombares à direita e hematúria. Submeteu-se a outra 
urografia excretora, que mostrou persistência do 
caIculo piélico direito e o aparecimento de comuni-
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cação entre a pelve renal e o cisto que se enchia de 
contraste (fig.7). Novo exame urográfico, feito dois 
meses após, revelou diminuição do volume do cisto, 
que continuava se comunicando com a via excretora. 
Em outubro de 1971, outra urografia mostrou desa
parecimento quase completo do cisto renal e migra
ção do cálculo, localizando-se no terço inferior do 
ureter direito (fig.8). Após 6 meses, o paciente 
eliminou um cálculo, melhorando da sistomatologia 
dolorosa lombar. 
Caso nO 3 - A.C., masculino, 25 a., branco 
apresentou quadro de dor lombar direita e hematú
ria discreta, após traumatismo fechado nesta região. 
O exame físico revelava peritonismo e Giordano 
positivo à direita. A urografia excretora mostrou rim 
pélvico à direita e extravasamento de contraste. 
Submetido a laparotomia exploradora, encontrou-se 
hematoma envolvendo o rim direito, que apresenta
va um cisto seroso roto no seu pólo inferior. Foi 
realizada nefrectomia parcial inferior direita, com 

-evolução pós-operatória satisfatória. 

Caso nO 6 - J. G., masculino, 69 a. branco, portador 
de diabetes, procurou atendimento médico em 1974, 
com quadro de febre a esclarecer por dois meses. 
Não apresentava queixas urinárias e o exame físico 
era normal. Como parte da propedêutica, fez-se 
urografia excretora, que revelou massa tumoral à 
direita, de contornos pouco nítidos, comprimindo 
cálices e bacinete (fig. 15). Submetido à lombotomia 
exploradora direita, encontrou-se cisto renal do pólo 
inferior com material purulento no seu interior, 
parênquima renal escasso com sinais de pielonefrite. 
Realizou-se nefrectomia, com boa evolução. O exa
me anatomopatológico confirmou o diagnóstico de 
cisto renal infectado e pielonefrite. 

COMENTÁRIOS 

A associação de cistos com neoplasias renais 
constitui matéria muito controversa na literatura. 
Gibson19 classificou-a em: 

a - cisto e tumor de origens não correlacionadas 
b - cisto originado dentro do tumor 
c - tumor originado no cisto 
d - cisto originado distalmente ao tumor (tumor 
na base do ci~to) 

No primeiro item, o autor supõe haver mera coinci
dência. Emmett15 , estudando 438 casos de cisto 
renal, encontrou oito casos (1.9%) onde a separação 
entre cisto e tumor é bastante nítida, fazendo supor 
que houve associação acidental. Quando ao segundo 
item, Bartlet,5 afirma ser um achado comum, 
decorrente da degeneração central do tumor e; 
formação do cisto. 
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A possibilidade do tUITlOr originar-se dentro do 
cisto constitui, realmente, a grande polêmica entre 
os autores. Emmett15 acredita ser fato muito raro, 
considerando a maioria dos casos como sendo de 
degeneração cística do tumor. Levine,31 revendo 
1007 casos, não encontrou nenhum com neoplasia 
no seu interior. No entanto, o caso número 1 deve 
ser incluído nesta associação, conforme foi compro
vado no exame anatomopatológico, acrescido ainda 
ao fato da existência de cisto contralateral sem 
tumor, o que afasta praticamente ser aquele uma 
conseqüência da neoplasia. 

Caso nO 4 - L.M.L. feminina, 23 a., branca, veio a 
consulta em 1977, com queixa de dor lombar esquer
da e infecção urinária recorrente, há 6 anos. Ao 
exame físico, apresentava Giordano positivo à es
querda e análises de urina normais. A urografia 
excretora (fig. 9) mostrava à esquerda desarranjo 
dos grupos caliciais, hidronefrose e imagem cística 
de pólo inferior. Submetida à cirurgia, encontrou-se 
um cisto seroso no pólo inferior do rim esquerdo, 
irrigado por uma artéria polar, que cruzava anterior
mente a via excretora ao nível da junção pielurete
ral, causando compressão a este nível (fig. 10). Foi 
feita ressecção do cisto e secção da junção pielurete
ral, com transposição sobre a artéria polar e anasto
mose termino terminal. O exame anatomopatológico 
do cisto não demonstrou sinais de malignidade. A 
paciente evoluiu satisfatoriamente e estudo urográfi
co, realizado no 6° mês de pós-operatório (fig. 11), 
revelou melhora significante. 

Caso nO 5 - I.M.A. feminina, 38 a., branca, foi 
atendida em 1975, com queixa de dor lombar intensa 
à direita, com exame físico e análises de urina 
normais. A urografia excretora revelou um cálculo 
superior direito e afastamento entre grupos caliciais 
superior e médio. Recusou tratamento só re~ornan
do ao consultório em 1978, com o agravamento dos 
sintomas. Nova urografia mostrou a presença do 
cálculo descrito e um desarranjo mais acentuado dos 
grupos caliciais superior e médio, sugerindo estrutu
ra cística (fig. 12). A sonografia e a arteriografia (fig. 
13) vieram a confirmar o diagnóstico de cisto renal 
de pólo superior direito. No ato cirúrgico, encon
trou-se estrutura cística, contendo no seu interior 
material puru:ento e cálculo na sua base. Realizou
se nefrectomia parcial polar direita, com boa evolu
ção (fig. 14). O exame anatomopatológico revelou 
cisto, sem sinais de malignidade. 

Para justificar o aparecimento de um cisto 
distalmente ao tumor, alguns autores2, 19, 23 argu
mentam que a compressão tumoral sobre a via 
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excretora e o respectivo ramo arterial levam ao 
desenvolvimento de uma estrutura cística, que, 
englobando a neoplasia, dá uma falsa impressão de 
tumor na base do cisto. 

A incidência real da associação cisto-tumor é de 
difícil determinação na literatura devido à deficiente 
documentação dos casos15. Walsh,51 revendo 500 
casos de cistos, encontrou uma incidência geral de 
7% desta associação, o que justifica plenamente 
uma cuidadosa propedêutica nestes casos. 

A rotura traumática de cistos é intercorrência 
freqüente35 e, em alguns casos, é responsável pelo 
próprio diagnóstico de cisto quando este é assinto
mático. A rotura espontânea, no entanto, constitui
se em raridade3, 6, 50. MacLaughlin,35 revendo seis 
casos, encontrou como sintomatologia comum a 
estes pacientes a dor abdominal de início abrupto, 
acompanhada de hematúria. Entre as causas citadas 
na literatura, destacam-se os processos infecciosos, 
que poderiam originar comunicação com as vias 
excretoras30, e as obstruções urinárias com aumento 
de pressão intracavitária21 , 35, 50. 

No caso nO 2, embora não se possa afastar a 
possibilidade de uma rotura espontânea, a presença 
de cálculo no local da comunicação do cisto com a 
pélvis faz pressupor uma relação causal entre ambos. 

Quanto à hipertensão arterial, sabe-se, desde o 
clássico trabalho de Goldblatt20

, que qualquer pato
logia que produzir estenose parcial da artéria renal 
poderá originá-la. O primeiro caso relatado de 
normalização da pressão arterial após exérese de um 
cisto se deve a FareI 17 , sendo posteriormente com
provado por outros autores29 , 39. 

Alguns, no entanto,25 não relatam resultado 
eficaz em vários casos. O aperfeiçoamento das 
dosagens de renina por radioimunoensaio permitiu 
prever com maior certeza os casos de melhor evolu
ção pós-cirúrgica26 , 42, 43. 

A obstrução de via excretora pelos cistos é fato 
bem conhecido e freqüente. Evans16, em 99 pacien
tes, encontrou obstrução em vários graus em 80% 
dos casos, A exérese dos cistos normalmente se 
acompanha de regressão do processo13 , fato este 
observado no seguimento do caso nO 4. 

A infecção secundária do cisto constitui inter
corrência rara27 ,32. Várias são as teorias 12,32,34,36 que 
explicam a maneira pela qual os cistos podem 
infectar-se. O processo poderia ser secundário a 
contaminação da parede do cisto, por continuidade 
com um parênquima renal infectado ou ainda por via 
hematogênica e linfática32. 

Nos casos nO 5 e nO 6 apresentados, os processos 
supurativos dos cistos foram secundários a rins 

pielonefríticos, sendo que, no caso nO 5, havia como 
fator agravante a presença de um cálculo fazendo 
parte da parede do mesmo. 

São considerados raridades certas complicações 
dos cistos, como a comunicação com vasos sanguí
neos46,49, a obstrução intestinal causando pancreati
te9 , a obstrução de vias biliares40 ,44 e a infecção 
tuberculosa33 ,38. 

A possibilidade de os cistos serosos do rim 
serem sede de inúmeras intercorrências graves, 
destacadas neste trabalho, ressalta a necessidade do 
estudo minuncioso de cada caso antes da adoção de 
medidas terapêuticas. Com a utilização adequada 
dos meios propedêuticos clássicos, aliados à ultras
sonografia, à tomografia computadorizada e, em 
alguns casos, à punção para estudo de seu conteúdo, 
em geral obtém-se um diagnóstico preciso. 

RESUMO 

Os autores fazem uma reV1sao das principais 
complicações dos cistos serosos do rim e apresentam 
6 pacientes portadores destes com intercorrências 
importantes, relacionando os achados com os relatos 
da literatura. 

Fig. 1 - Caso n° 1 - V.I.V. Imagem cistica meso-renal 
esquerda e polar superior direita. 
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Fig. 2 - Caso n° 1 - Nefrotomografia confirmando achados 
da figo 1. 

Fig. 4 - Caso n° 1 - Arteriografia seletiva renal esquerda. 
Vascularização normal, delineando imagem cística. 
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Fig. 3 - Caso n° 1 - Arteriografia seletiva renal direita, 
hipervascularização, caracterizando neoformação renal. 

Fig. 5 - Caso nO 2 - Pielografia ascendente, cisto com 
distorção de via excretora e dilatação calicial direita; imagem 
sugestiva de cálculo piélico esquerdo, com dilatação a 
montante. 

Marcos
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Fig. 6 - Caso nO 2 - LI.V. Cálculo piélico à direita . 

Fig. 8 - Caso n° 2 - U.1. V. Desaparecimento do cisto renal 
à direita; cálculo no terço inferior do ureter direito. 
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Fig. 7 - Caso n° 2 - Cálculo piélico direito; cisto renal 
contrastado. 

Fig. 9 - Caso nO 4 - LI. V. Hidronefrose com imagem 
cística polar inferior esquerda. Cisto meso-renal direito. 
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Fig. 10 - casO n" 4 - Cisto polar inferior esquerdo. Artéria 
polar inferior com compressão da junção pielureteral 

Fig. 12 - Caso n° 5 - U.I. V. Cisto meso-renal com 
desarranjo calicial superior . 
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Fig. 11 - Caso n° 4 - U.l.V. pós-operatória de exérese de 
cisto renal; transposição com plástica de junção pielureteral. 

Fig. 13 - Caso n° 5 - Arteriografl8 renal direita. 
Vascularização sugestiva de cisto renal. 

Marcos




CISTOS SEROSOS DO RIM 

Fig. 14 - Caso n° 5 - U.I.V. pós-operatória: boa função 
renal direita. 

SUMMARY 

The authors review themain complications of 
renal serous cysts and present 6 patients with inter
corrences of them, relating their findings with the 
literature. 
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hematoma renal espontâneo calcificado 
(um caso relatado) 

VIRGÍLIO CARLOS PEREIRA - OTÁVIO COTA - PAULO CORRÊA 
- ELSON BRUM 

Do Hospital Cardoso Fontes (INPS) 

o hematoma renal espontâneo pode ser compli
cação de uma anormalidade intrínseca renal, da qual 
a mais comum é a neoplasia. Menos freqüentemen
te, pode ser resultado de extensa hemorragia renal, 
justa-renal ou de desordem sistêmica, comumente 
cardiovascular, que produz infarto renal com hemor
ragia. 

Embora vários casos de hematoma peri-renal 
espontâneo tenham sido relatados na literatura, um 
diagnóstico pré-operatório de certeza é difícil. Rela
tos recentes atribuem como melhores exames diag
nósticos a tomografia e a angiografia. 

Deve-se sempre afastar a possibilidade da inter
corrência causal de uma anemia por células falcifor
mes, havendo 2 casos relatados na literatura desta 
patologia associada ao hematoma renal e peri-renal. 

O caso que vamos relatar foi interpretado, pré
operatoriamente e mesmo cirurgicamente, como 
uma massa expansiva renal, e como tal foi tratado. 
Valorizamos o achado histopatológico encontrado, 
fazendo uma correlação com as possibilidades diag
nósticas e etiológicas para o mesmo. 

CASO RELATADO 

Paciente O. B. S., 57 anos, preto, natural do Rio de 
Janeiro, pedreiro, aposentado. 
QP: Prostatismo. 
HDA: Relatava o paciente que, há ± 1 ano, 
começou a sentir diminuição do calibre do jato 
urinário, nictúria até 3 vezes, urgência miccional e 
disúria. 
Negava qualquer traumatismo, dor lombar, cólica 
nefrética ou hematúria. Relatava emagrecimento de 
mais ou menos 12 quilogramas em 3 meses. 

EXAME FÍSICO 

Paciente apresentava massa de consistência en
durecida móvel e indolor, com localização no flanco 
E. Punho-percussão negativa. Aparelho cárdio
respiratório sem particularidades. Linfonodos im
palpáveis. 

EXAME PROSTÁTICO 

Inspeção normal, esfíncter normotônico, reto 
de paredes lisas e elásticas, ausência de tumoração 

palpável, próstata de consistência adenomatosa, 
com superfície lisa e elástica, bordos nítidos, móvel, 
indolor, grau 3/4. 

Realizado urograma excretor, apresentando, 
aos RX simples do abdômen, sombra renal aumen
tada de tamanho à esquerda, com imagens compatí
veis com calcificações na sua projeção. Aos 25 min., 
rim direito de forma, tamanho, situação, contorno e 
excreção normais. O rim esquerdo está aumentado 
de tamanho, apresentando massa expansiva com 
calcificações distorcendo o sistema pielocalicial, blo
queando o ureter. Bexiga deformada por volumoso 
encoche prostático (figs. 1 a 4). 

Exames laboratoriais de 30.5.79: glicose 81 
mg%; uréia 16; creatinina 1.6; hemoglobina 13,6; 
hematócrÍto 46%; V.G.M. 87; leucócitos 4.300; 
R.A. 24; tempo de protrombina 13 seg.; atividade 
de protrombina 100%; células atípicas não foram 
encontradas -- pesquisa de hemácias falciformes e 
eletroforese de hemoglobina foram negativas; fosfa
tase ácida 16,6; fosfatase alcalina 71; fator prostático 
2.1 - Urina: densidade 1013; pH 6; células raras; 
piócitos 1 a 3 por campo; hemácias raras; flora 
bacteriana discreta; cultura, não houve desenvolvi
mento de germes. 

Cistoscopia: bexiga hiperemiada, trígono nor
mal, colo regular, móvel; obstruída parcialmente 
por lobos laterais da próstata; orifícios ureterais, o 
direito ejaculando urina clara, o esquerdo não 
ejaculava. 

Levado à cirurgia em 05.6.79, foi submetido a 
laparotomia exploradora, sendo evidenciada massa 
de consistência endurecida, envolta por atmosfera 
gordurosa, com intenso processo inflamatório. Rea
lizou-se nefrectomia esquerda (fig. 5). O exame 
histopatológico revelou: rim pesando 240 gramas, 
medindo 11 x 7 x 5 cm, com cápsula espessada e 
aderente ao parênquima. Aos cortes, limites córtico
medulares imprecisos. Ao nível da pelve renal, 
observava-se material acinzentado friável e envolto 
por cápsula calcificada. A microscopia revelou rim 
com pequenos focos de pielonefrite crônica mais 
hematoma organizado, com área de calcificação e 
ossificação. 
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HEMATOMA RENAL 

Não houve complicação no pós-operatório, ten
do o paciente alta no 10° dia. Feito acompanhamen
to ambulatorial, o paciente ganhou peso e a bioquí
mica manteve-se normal, persistindo, no entanto, as 
queixas de prostatismo. Foi submetido a prostatec
tomia suprapúbica, em 20.9.79, com histopatológico 
de: próstata medindo 5 x 4 x 4 cm, de superfície 
externa bosselada, e aos cortes aspecto multinodu
lar, com áreas cribriformes; a microscopia revelou 
hiperplasia benigna da próstata. Obteve alta no 7° 
dia, sem complicações. 

DISCUSSÃO 

A finalidade desta exposição é alertar o especia
lista quanto às variedades patológicas encontradas 
em um paciente que veio a consulta com a única 
queixa de prostatismo, no qual, ao exame radiológi
co, foi encontrada uma massa renal diagnosticada 
como tumor renal, visto apresentar dados positivos 
para neoplasia, tais como: emagrecimento, massa 
palpável, aumento do rim, calcificações patológicas 
e distorção da árvore urinária superior. Como, por 
motivos técnicos, não foi possível a realização da 
arteriografia seletiva, que acrescentaria mais subsí
dios, a circurgia foi realizada com diagnóstico de 
suposição, baseada nos dados positivos já relatados. 
A surpresa do achado anatomopatológico nos levou 
a pesquisar a literatura e complementar a propedêu
tica específica para o diagnóstico definitivo, acopla
do à história do paciente. 

Não nos foi possível catalogar o hematoma peri
renal como uma causa etiplógica básica, visto termos 

afastado todas as hipóteses prováveis, permanecen
do o caso presente na categoria das patologias de 
origem idiopática. 

RESUMO 

Os autores mostram um caso de tumor renal 
com calcificação, demonstrado em urografia excre
tora, de paciente sem história de traumatismo ou 
qualquer queixa de doença associada. 

A cirurgia (nefrureterectomia) demonstrou, ao 
exame histopatológico, hematoma renal calcificado 
e ossificado. 

SUMMARY 

The authors show a case of renal tumor with 
calcification that was seen in the excretory urogra
phy. There was not history of trauma or disease 
associated. The surgery (nephrectomy + ureterecto
my) was performed and the histopathologic study 
shows a renal calcificated hematoma. 
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hipoplasia renal congênita x pielonefrite atrófica 
LINO LIMA LENZ - MARCELO NEFF Á 

Do H. C. G. G. (UNI-RIO) 

A conceituação de pequeno rim unilateral não 
apresenta uma unanimidade de opinião, e o empre
go inadequado de uma variada terminologia para 
designá-lo tem sido motivo de muita discussão. 

Entendemos que o conceito exposto por Em
mett e col. 5 seja o mais adequado. Baseados em 
estudos radiológicos, os referidos autores definem o 
pequeno rim unilateral como sendo aquele que se 
encontra reduzido em pelo menos 2/3 do tamanho 
do rim contralateral. 

Hipoplasia renal, aplasia renal, displasia renal, 
rim atrófico, rim contraído e pielonefrite atrófica são' 
termos usualmente empregados, porém indistinta
mente, quando diagnosticados estes pequenos rins 
unilaterais. 

Dentre estes, a hipoplasia renal e a pielonefrite 
atrófica são as duas designações mais amplamente 
utilizadas, quando nos deparamos com pequenos 
rins unilaterais, diagnosticados pelo estudo radioló
gico. Trata-se de entidades distintas, mas que apre
sentam grandes dificuldades para o diagnóstico defi
nitivo. 

Exatamente sobre estas duas formas é que 
pretendemos tecer alguns comentários, apresentan
do 2 casos observados no Serviço de Urologia do H. 
C. G. G. (UNI-RIO), e discutindo as dificuldades 
do diagnóstico preciso. 

RELATO DOS CASOS 
Caso nO 1 - B.E.M., 42 anos, branca, solteira, sexo 
feminino, brasileira. 
Registro H.C.G.G. 127.180. 
Motivo da internação: episódios repetidos de infec
ção urinária (15/12/77). 
Cultura de urina: 300.000 colônias/ml de Proteus 
vulgaris. 
Moderada elevação da pressão diastólíca. 
Urografia excretora: ausência funcional do rim E 
(fig. 1). 
Pielografia retrógrada: rim atrófico E. (fig. 2). 
Nefrectomia E. em 15/12/77. 
O laudo histopatológico da peça cirúrgica refere a 
presença de má formação e intenso processo de 
pielonefrite crônica, com extensas áreas de fibrose e 
alterações vasculares (figs. 3 e 4). 
Após a cirurgia, a pressão diastólíca permaneceu em 
níveis compatíveis com a normalidade. 
Exames de urina de controle após a alta hospitalar 
(29/12/77) . 
E.A.S - normal. Cultura negativa. 
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Caso nO 2 - E.M.C., 50 anos, branca, sexo femini
no, brasileira, casada. Registro H.C.G.G. 150.842. 
Motivo da internação: Hipertensão arterial, há 7 
anos. Precordialgia (29/5/79). P.A. 240 x 120 mmHg. 
Exame de urina: normal. Instituída medicação com 
hipotensores e dieta hipossódica, apresentando algu
ma melhoria dos níveis tensionais. Urografia excre
tora: ausência funcional do rim E. (fig. 5). Pie logra
fia retrógrada: Atrofia do rim E. (fig. 6). 
Nefrectomia E. em 11/9/79. Laudo histopatológico 
da peça cirúrgica: rim diminuído de volume. O 
quadro microscópico apresenta alterações de piei 0-

nefrite crônica (fig. 7). Alta em 24/9/79, com P. A. 
de 150 x 80 mm Hg. Passado um ano do tratamento 
cirúrgico, a paciente voltou a apresentar elevação da 
pressão arterial, sendo reinternada no Serviço de 
Clínica Médica do H.C.G.G. 

COMENTÁRIOS 

A hipoplasia renal é definida como sendo um 
rim congenitamente pequeno, devido a um número 
reduzido de lóbulos ou nefrons. 2 

A aplasia é uma massa renal sem função, devida 
a uma deficiência no desenvolvimento do metane
fros. Não há um verdadeiro bacinete, o ureter 
costuma estar ausente e faltam as conexões vascu
lares3• 

Displasia deve ser empregada para indicar um 
rim muito anormal, caracterizado pela presença de 
nefrons primitivos e de cartilageml1

. 

Atrofia é a redução adquirida do volume renal, 
que já alcançara o tamanho normal. Várias são as 
causas, sendo que a infecção (pielonefrite) é a mais 
comum3. 

Devido à dificuldade para se diferenciar a 
hipoplasia renal com infecção secundária da pielone
frite atrófica, alguns autores, como Nation,9 sugeri
ram que estes casos fossem considerados como uma 
entidade única. 

Igualmente Emmett e col. 5 , baseados no estudo 
de 183 casos de pequenos rins unilaterais, dos quais 
79 foram submetidos a nefrectomia, admitem que, 
muito emborá considerem a hip.oplasia renal e a 
pielonefrite atrófica como entidades diferentes, é 
impraticável ou mesmo impossível distingui-las clini
camente, radiologicamente e histopatologicamente, 
com algum grau de segurança. 



HIPOPLASIA RENAL X PIELONEFRlTE 

Também Albuquerque! faz referência à dificul
dade, ou mesmo à impossibilidade, do diagnóstico 
diferencial entre hipoplasia renal e pielonefrite atró
fica. Tal fato, segundo o autor, é de interesse mais 
acadêmico que prático, pois o tratamento proposto 
para ambas as situações é o mesmo, ou seja, a 
nefrectomia. 

A importância clínica destes casos de rins pe
quenos unilaterais, como bem acentuam Vexler e 
associados 13 , é equivalente aos portadores de agene
sia renal unilateral, pois qualquer afecção, que possa 
vir a acometer o rim contralateral, pode ameaçar a 
vida do seu portador, pela impossibilidade deste 
pequeno rim apresentar hipertrofia compensadora. 

Clinicamente, a infecção urinária e a hiperten
são arterial dominam a sintomatologia, em ambas as 
situações. 

A infecção urinária, com ou sem cálculo, é a 
complicação mais comum da hipoplasia renal, e cuja 
investigação urológica completa vai permitir chegar
se à conclusão desta anomalia congênita. 12 

Também Ekstrõm6 assinala que, em seus 179 
casos de hipoplasia renal, os sintomas de infecção 
urinária estavam ausentes em somente alguns pou
cos casos. 

A associação de hipertensão arterial com rins 
atróficos é bastante freqüente e está bem estabeleci
da. Sugere que o mecanismo de Goldblatt, nestes 
casos, determine uma produção aumentada de reni
na pelo rim afetado, envolvendo o eixo renina
angiotensina-aldosterona, na· gênese desta hiper
tensã07. 

Esta situação clínica estava presente em nossos 
2 casos. A hipertensão arterial regrediu em ambos os 
casos, após a nefrectomia. Emmett e col. 5 apresen
tam um alívio da hipertensão em 50% dos seus 
casos, no pós-operatório imediato. Cha e col. 4 

referem a regressão da hipertensão em seus 3 casos 
descritos, após a cirurgia. Dos nossos casos, o de nO 
1 mantém estabilizada a sua P.A. em níveis compatí
veis com a normalidade, até a presente data. Já o 
caso na 2, após um perído em que se observou uma 
queda dos níveis tensionais, voltou a apresentar, 
passado 1 ano da cirurgia, nova crise hipertensiva, 
que motivou a sua reinternação. Igualmente Em
mett e coJ.5 referem o reaparecimento da hiperten
são, em alguns de seus casos, no pós-operatório 
tardio. 

A função renal estudada pela capacidade do rim 
em eliminar e concentrar o contraste iodado tem 
sido um parâmetro bastante útil na avaliação destes 
pequenos rins, como também (e isto é muito impor
tante para a orientação no tratamento) na avaliação 

do rim contralateral. Emmett e col. s, em sua série, 
observaram que, em 42% de seus casos de rins 
atróficos, a função renal avaliada pela urografia 
excretora era deficiente ou ausente. Igualmente, os 
nossos 2 casos apresentavam uma ausência funcional 
dos rins atróficos, estimada pela urografia excretora, 
com a normalidade dos rins contralaterais. 

O estudo radiológico (urografia excretora, pie
lografia retrógrada e arteriografia renal) pode trazer 
subsídios, que segundo diferentes descrições podem 
sugerir tratar-se de hipoplasia renal e/ou pielonefrite 
atrófica. 

A pielografia apresenta, segundo a opinião de 
Puigvert!2, aspectos bastante característicos na hipo
plasia renal: um desenvolvimento ampular do baci
nete extra-renal e a comunicação direta entre esta 
cavidade e os cálices. 

Na pielonefrite atrófica, além da redução do 
tamanho do órgão, observa-se alterações na forma 
do rim, caracterizada por uma depressão da cortical, 
devido à atrofia, correspondendo a um cálice que se 
apresenta anormal. A evolução da fibrose intersti
cial determina um número crescente de depressões 
corticais, acompanhadas de alterações caliciais e 
estreitamentos e distorções do infundíbulo calícialB• 

No entanto, Emmett e col. 5
, revisando os 

achados pielográficos dos 79 casos de rins atróficos 
submetidos a nefrectomia, concluíram que as altera
ções radiológicas não podem ser consideradas defini
tivas para o diagnóstico diferencial entre hipoplasia 
renal e pielonefrite atrófica. 

Igualmente, Cha e col. 4 confirmam a grande 
dificuldade na diferenciação radiológica entre estas 
duas entidades, principalmente quando o rim hipo
plásico está complicado por uma intensa pielone
frite. 

Por outro lado, um estudo arteriográfico destes 
rins atróficos permitiu a Cha e col. 4 verificarem que, 
na hipoplasia renal, a artéria renal é curta (em 
virtude destes rins se apresentarem mais próximos 
da coluna) e é proporcionalmente pequena desde a 
origem até a sua bifurcação. Na pielonefrite atrófica, 
a artéria renal, segundo os mesmos autores, apre
senta um aspecto semelhante às artérias renais dos 
demais rins, tanto no tamanho, quanto na origem, 
porém os ramos periféricos vão progressivamente se 
afinando e se tornando irregulares. 

Por fim, considerando a marcada infecção habi
tualmente presente em rins hipoplásicos, igualmente 
a diferenciação histopatológica da peça cirúrgica é 
extremamente difícil, senão impossível 10. O nosso 
caso na 1 teve um diagnóstico pré-operatório de 
hipoplasia renal, porém o estudo anatomopatológico 
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da peça cirúrgica evidenciou uma intensa pielonefri
te,: impossibilitando concluir se se tratava de um rim 
inicialmente hipoplásico com infecção superposta, 
ou de um rim pielonefrítico, desde o início. Já no 
caso nO 2 era marcada a atrofia pielonefrítica. 

CONCLUSÕES 

Considerando que, na maioria dos casos de 
pequenos rins unilaterais, as dificuldades clínicas, 
radiológicas e anatomopatológicas para o diagnósti
co diferencial entre hipoplasia renal e pielonefrite 
atrófica são bastante difíceis (ou mesmo impossí
veis), achamos que estes casos devam ser rotulados 

Fig. 1 

genericamente como rins atróficos. Tal é a opinião 
também de Albuquerque!. 

RESUMO 

Os autores apresentam 2 casos de rins atróficos 
e tecem comentários sobre as dificuldades do diag
nóstico diferencial entre hipoplasia renal e pielone
frite atrófica. 

SUMMARY 

The authors present two cases of atrophic 
kidneys and they comment about the difficulty in 
diagnosting congenital hypoplasia from atrophic 
pyelonephritis. 
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Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6
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Fig.7 

BIBLIOGRAFIA 
1) ALBUQUERQUE, P. Rim diminuto: Pielonefrite atrófica 

ou hipoplasia renal congênita. Rev.Med.Cirurg.Farm., 
301:290, 1962. 

2) BERNSTEIN, l. In POITER, E.L. Anomalias renales . 
Editorial Pediatrica, Barcelona 1974, p.160. 

3) BURKLAND, C.E. Clinicai considerations in aplasia, hypo
plasia and atrophy of the kidney. l. Uro/, 71: 1, 1954. 

4) CHA, E.M.; KANDZARI, S. & KHOURY, G. Congenital 
renal hypoplasia: angiographic study. Am.J.Roentgenol.Rad. 
Therapy & Nuclear Med., 114:710,1972. 

5) EMMEIT, l.L. ; ALVAREZ-IERENA, J.J. & MCDO
NALD, J.R. Atrophic pyelonephritis versus congenital renal 
hypoplasia. 1.A.M.A., 148:1470, 1952. 

6) EKSTRÓM, T . Renal hypoplasia . A clinicai study of 179 
cases . Acta Chir.Scand. , 110 (Supplementum 203): 505, 1955. 

J. Br. Urol. - Vol. 7 N° 4 - 1981 282 

7) FAY , R.; WINER, R.; COHEN, A.; BROSMAN, S.A. & 
BENNET, C. Segmental renal hypoplasia and hipertension . 
1. Urol., 113:561 , 1975. 

8) HODSON, C.l. In HUTCH , J.A. & AMAR, A.D. Vesicou
reteral reflux and Pyelonephritis. Meredith Corporation, New 
York 1972, p. 47. 

9) NATION, E.F. Renal aplasia. l.Uro/., 51:579, 1944. 
10) OLIVEIRA, C.A.B. Comunicação pessoal. 
11) POITER, E.L. Anomalias rena/es. Editorial Pediatrica , 

Barcelona, 1974, p. 158. 
12) PUIGVERT, A. Hipoplasia renal bilateral y unilateral. In 

PONS, P . Patologia y Clinica Médicas . Salvat Editores S.A. 
Barcelona-Madrid , tomo 11 (segunda parte) 1958, p. 485. 

13) VEXLER, L.; ROMANESCU, 1. & GRIGORIN , M.C. Le 
petit rein unilatéral et ses implications urologiques. l . Uro/. 
Néphrol., 76:875,1970. 

Marcos
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A palavra "botrióide" significa "semelhante a 
um cacho de uvas". Na literatura médica, este termo 
é utilizado para denominar certos tumores que se 
instalam dentro de uma cavidade e que se apresen
tam como uma formação polimorfa, confluente, de 
tecido rosado, mole e edematoso. 

A maioria dos tumores botrióides são rabdos
sarcomas embrionários. São raros, e mais freqüentes 
em crianças. 

O sarcoma botrióide é um tumor que pode 
ocorrer na bexiga, sendo a sua incidência muito 
baixa. Pode também atingir a próstata e o útero, 
raramente o rim. 

Macroscopicamente tem aparência polipóide, 
por vezes lembrando disposição em "cachos de 
uva". Na superfície de corte, tem aparência mucói
de, gelatinosa. Infiltra os tecidos circunjacentes e 
leva a óbito mais por fenômenos compressivos, 
devido à contigüidade com órgãos vizinhos, do que 
por metástases. Após extirpação cirúrgica, recidiva 
com grande freqüência. 

Histologicamente, é caracterizado por prolife
ração de rabdomioblastos em diferentes estádios de 
diferenciação com ou sem miofibrilas intracelulares. 

Devido à sua cito arquitetura variável, subdivi-
de-se em 3 grupos: 

1. Tipo botrióide 
2. Tipo alveolar 
3. Tipo misto. 

As metástases, quando ocorrem, são por via 
linfática ou sanguínea. 

O tipo botrióide recebe esta denominação não 
só pela aparência macroscópica em "cacho de uvas" 
como pelo estroma mixóide. O caso por nós apre
sentado é de um sarcoma botrióide da pélvis renal. 

RELATO DO CASO 

Paciente do sexo feminino, de 17 anos, solteira, 
que, em consulta no dia 15 de junho de 1978, referia 
dor lombar esquerda, disúria e hematúria. Não 
informava qualquer antecedente pessoal ou familiar 
de importânCia. 

Ao exame físico, constatava-se uma paciente 
em bom estado geral, com sinais vitais normais. 

O exame do abdômen revelou ausência de 
alte:cações. A punho-percussão lombar era indolor. 
Os rins não eram palpáveis. 

Os demais aspectos do exame físico eram tam
bém normais. As dosagens de uréia e creatinina, 
assim como o hemograma e o exame de urina tipo I, 
eram completamente normais. 

A urografia excretora revelou exclusão renal 
esquerda (fig. 1). Submetida a cistoscopia e pielo
grafia ascendente (fig. 2). A primeira mostrou-se 
completamente normal. 

Cateterizado o meato ureteral esquerdo e inje
tado contraste, constatou-se falta de enchimento no 
bacinete e parte superior do ureter. 

Foi operada através de uma incisão lombar 
oblíqua, e constatada a presença de tumor no 
bacinete, realizando-se a nefrectomia. A evolução 
pós-operatória foi satisfatória, sem intercorrências, 
recebendo alta no 10° dia de pós-operatório. 

O exame anatomopatológico foi: 

Exame macroscópico - Rim que pesa 205 g, e 
mede 1 x 6 x 5 cm. O bacinete está dilatado medindo 
6 x 4 cm com segmento de ureter, que mede 13 cm 
de comprimento e 0,8 cm de diâmetro. A cápsula 
está irregularnlente espessada com restos de aderên
cias e se destaca com facilidade. A superfície renal é 
ligeiramente bosselada, lisa, rósea, com fino ponti
lhado hemorrágico difuso. Aos cortes, o bacinete e 
os cálices estão dilatados, medindo, dois dos quais, 
4,5 cm de diâmetro e os demais 2,5 cm. Ocupando 
estas cavidades, há formação vegetante de aspecto 
poliposo, aderente à parede do cálice do pólo 
inferior, e que se ramifica para o bacinete e os 
demais cálices. Aos cortes, é constituída por tecido 
mole, de cor branco-amarelada, por vezes de aspec
to gelatinoso. No restante, o revestimento das 
cavidades é liso, brilhante e de cor branca. O tecido 
renal está atrófico e reduzido a fina faixa, que mede 
de 0,5 a 1 cm de e.spessura. Aos cortes, o ureter 
apresenta sua luz regular, com a superfície externa 
lisa (fig. 3). 

Exame microscópico - Os cortes na formação 
descrita no bacinete mostram neoplasia imatura de 
natureza mesenquimal, caracterizada por prolifera
ção de rabdomioblastos em diferentes estádios de 
diferenciação, notando-se em alguns deles miofibri
las intracelulares evidenciadas pelo método de he
matoxilina fosfotúngstica. Estas células estão apoia
das em delicada trama fibrilar e apresentam discreto 
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uretromia interna em 63 pacientes 
(observações, métodos e resultados) 

RICARDO CABRAL DE MEDEIROS - ADA Y COUTINHO 
Do Hospital Souza Aguiar (Serviço de Urologia) - Rio. 

INTRODUÇÃO 

Várias são as técnicas utilizadas na tentativa de 
solucionar o problema das estenoses da uretra, 
preocupação constante dos urologistas em face dos 
resultados obtidos com dilatações, uretromia às 
cegas, com uretrótomo de Maysoneuve e Otis, e 
uretroplastias em múltiplos estágios, que podem 
incorrer em fístulas, incontinência, abcsessos e reci
divas, iguais ou mais cerradas que a estenose primi
tiva. 

Sachse',em 1970, iniciou e desenvolveu a ure
trotomia sob visão direta, trazendo novos subsídios 
para o tratamento da estenose uretra!. 

MATERIAL CLÍNICO 

Nosso estudo consta de 63 pacientes escolhidos 
ao acaso, sem considerarmos localização, extensão, 
tipo, idade do paciente ou etiologia da lesão. 

Foram realizadas 90 uretrotomias, sendo que a 
maioria dos pacientes foi submetida a apenas um 
procedimento cirúrgico e outros a no máximo sete 
(quadro 1). 

A idade variou de 22 a 93 anos (quadro 2), 
havendo ligeira predominância para os de cor preta 
(quadro 3). A origem inflamatória foi observada em 
34 pacientes, traumática em 12, cateterismo de 
demora em 15 e 2 por iatrogenismo. 

QUADRO 1 
N° Pacientes Uretrotomias Total 
35 1 35 
12 2 24 
4 3 12 
O 4 O 
1 5 5 
O 6 O 
2 7 14 
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Classificamos as estenoses em segmentares, 
anelares e totais (todo o segmento uretral), com 
incidência observada no quadro 4. 

TÉCNICA 

Utilizamos uretrótomo de Storz constituído 
por: 1) Camisa 20 Fr específica 2) Ótica de zero grau 
3) Elemento de trabalho 4) Cabo de iluminação 5) 
Fonte de luz fria 6) Soro fisiológico e equipo para 
irrigação. 

Em 62 pacientes, usamos anestesia tópica com 
xilocaína geléia a 2%, em caráter ambulatorial, 
perfazendo um total de 88 uretrotomias. Em apenas 
1, optamos por anestesia peridural, incorrendo em 
internação do mesmo por 24 horas. Não foi utilizado 
cateter guia, pois achamos que dificulta a manipula
ção e visão. Basculando-se o aparelho, efetuamos a 
incisão em 12 horas, como na técnica habitual, 
cortando apenas o suficiente para que o aparelho 
possa chegar ao interior da bexiga. Só então, ao 
retirar o aparelho, efetuamos um segundo corte até 
chegar se possível a tecidos livres de fibrose. Cremos 
que, assim procedendo, diminui-se o risco de aciden
tes pós-operatórios. Após a uretrotomia, os pacien
tes foram cateterizados com Foley 18 balão 5 cm3

, 

por período de 5 dias, e em uso de quimioterápicos 
por 10 dias. Em hipótese alguma fazemos uso de 
eletrocoagulação para coibir o sangramento quando 
este ocorre, pois causa danos em profundidade nos 
tecidos já lesados, aumentando com isso a fibrose da 
uretra. 

QUADRO 2 
Idade N° Pacientes 

21 a 30 anos 6 
31 a 40 anos 10 
41 a 50 anos 7 
51 a 60 anos 17 
61 a 70 anos 10 
71 a 80 anos 8 
81 a 90 anos 1 
Mais de 90 anos 1 



URETROTOMIAINTERNA 

QUADRO 3 
BRANCOS 
NEGROS 

30 
'33 

QUADRO 4 
TIPO DE ESTENOSE N° PACIENTES 

anelar 23 
segmentar 31 
total 9 

QUADRO 5 

COMPLICAÇÕES 

RESULTADOS 
IMEDIATO BOM 
TARDIO ÓTIMO 
TARDIO BOM 
TARDIO RUIM 

1) 3 pacientes com hemorragia imediata e abundan
te, sendo tratados com catcterismo vesical e 
repouso. Ocorreu discreto sangramento em 43 
pacientes, num periodo de 12 a 15 horas após a 
cirurgia, não necessitando qualquer medida de 
tratamento. 

2) Procedimento incompleto em 2 pacientes por 
intransponibilidade da lesão. 

3) Incontinência urinária durante dois dias, após a 
retirada do cateter, em 1 paciente. 

4) Bacteremia em 1 paciente. 
5) Infiltração peniana de soro fisiológico em 1 

paciente. 

RESULTADOS 

Os pacientes receberam controle clínico, radio
lógico e endoscópico em 15, 30, 90 e 120 dias e no 
final de 6, 12 e 18 meses. 

Computamos os resultados de 2 formas: a) 
Resultado imediato; b) Resultado de controle. 
a) Resultado imediato bom, quando se conseguia 

bom calibre para a uretra e não havia nenhuma 
dificuldade na execução da cirurgia. 

b.l) Resultado de contrôle ótimo, em doentes com 
seguimento de mais de 1 ano, sem sinais 
clínicos ou radiológicos de recidiva da este
nose. 

b.2) Resultado de controle bom, com revisões em 
períodos grandes e com alguma evidência de 
estenose. 

b.3) Resultado de controle ruim, quando havia 
necessidade de manipulações e queixas em 
período inferior a 6 meses. 

N° PACIENTES 
51 
38 
17 

8 

Os danos são mostrados no quadro 5. 

DISCUSSÃO 

Após observação e análise dos 63 casos em 90 
uretrotomias, concluímos que este procedimento 
não é apenas um aperfeiçoamento da dilatação 
uretral, visto que, na maioria dos casos, os pacientes 
foram considerados curados por períodos maiores 
do que 1 ano, e além disso notamos um fato que é 
perfeitamente explicável: na dilatação uretral, rom
pe-se radialmente a uretra estreitada em vários 
pontos (fig. 1), com cicatrização e fibrose de toda a 
circunferência (fig. 2). Na uretrotornia, nota-se que 
o corte, por ser em apenas uma área restrita e 
definida (fig. 3), ocasiona um calo fibroso a longo 
prazo, e após várias uretrotornias a uretra se man
tém aberta (fig. 4) com bom calibre. Este fato 
ocorreu nos doentes que foram submetidos a mais de 
3 procedimentos. 

Outro ponto importante é a facilidade e rapidez 
da técnica, não incorrendo em internação dos pa
cientes. 

Observamos que as estenoses, causadas por 
cateterismo de demora, eram em sua maioria anela
res e de fácil resolução. As de origem inflamatória 
são de maior extensão e segmentares, sendo mais 
difíceis de serem manipuladas. 

CONCLUSÕES 

301 

1) A uretrotornia interna sob visão direta é de fácil 
execução, podendo ser feita em caráter ambula
torial e de emergência nos casos de retenção 
urinária aguda, tendo sido realizadas 25 uretro
tornias de emergência. 
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Fig. 1 

Fig.3 

2) O índice de complicação é mínimo 
3) Não implica em internação do doente. 
4) Permite outras técnicas posteriores para tentati

va de correção. 
5) As estenoses virgens de tratamento têm melho

res resultados. 
6) Resultados melhores eI1l indivíduos de cor preta. 
7) Resultados melhores em indivíduos acima da 4a. 

década. 
8) Achamos válido realizar tantas uretrotomias 

quantas necessárias para se obter um bom 
resultado. 

9) Achamos que, após cada uretrotomia, a estenose 
diminui a extensão, de acordo com o que foi 
observado nesses pacientes. 

10) Nos pacientes pretos e mais idosos, os resultados 
foram melhores dos que nos brancos e mais 
jovens, que tiveram recidivas mais precoces. 
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Fig.2 

Fig.4 

RESUMO 

Os autores tecem comentários baseados na 
observação de 90 uretrotomias sob visão direta em 
63 pacientes; e ressaltam, entre outras vantagens, a 
facilidade da teénica, alguns aspectos peculiares de 
estenose de uretra, tentando correlacionar o tipo de 
estenose, assim como idade e cor dos pacientes, com 
o tipo da lesão e a sua importância. 

SUMMARY 

The AA. comment on 90 urethrotomies, made 
under direct visualization, in 63 patients. They point 
out the facility of the technique, and some peculiar 
aspects of urethral stenosis, in relation to the age 
and colour oi patients, as well as to the type of lesion 
and its degree. 
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A palavra "botrióide" significa "semelhante a 
um cacho de uvas". Na literatura médica, este termo 
é utilizado para denominar certos tumores que se 
instalam dentro de uma cavidade e que se apresen
tam como uma formação polimorfa, confluente, de 
tecido rosado, mole e edematoso. 

A maioria dos tumores botrióides são rabdos
sarcomas embrionários. São raros, e mais freqüentes 
em crianças. 

O sarcoma botrióide é um tumor que pode 
ocorrer na bexiga, sendo a sua incidência muito 
baixa. Pode também atingir a próstata e o útero, 
raramente o rim. 

Macroscopicamente tem aparência polipóide, 
por vezes lembrando disposição em "cachos de 
uva". Na superfície de corte, tem aparência mucói
de, gelatinosa. Infiltra os tecidos circunjacentes e 
leva a óbito mais por fenômenos compressivos, 
devido à contigüidade com órgãos vizinhos, do que 
por metástases. Após extirpação cirúrgica, recidiva 
com grande freqüência. 

Histologicamente, é caracterizado por prolife
ração de rabdomioblastos em diferentes estádios de 
diferenciação com ou sem miofibrilas intracelulares. 

Devido à sua cito arquitetura variável, subdivi-
de-se em 3 grupos: 

1. Tipo botrióide 
2. Tipo alveolar 
3. Tipo misto. 

As metástases, quando ocorrem, são por via 
linfática ou sanguínea. 

O tipo botrióide recebe esta denominação não 
só pela aparência macroscópica em "cacho de uvas" 
como pelo estroma mixóide. O caso por nós apre
sentado é de um sarcoma botrióide da pélvis renal. 

RELATO DO CASO 

Paciente do sexo feminino, de 17 anos, solteira, 
que, em consulta no dia 15 de junho de 1978, referia 
dor lombar esquerda, disúria e hematúria. Não 
informava qualquer antecedente pessoal ou familiar 
de importânCia. 

Ao exame físico, constatava-se uma paciente 
em bom estado geral, com sinais vitais normais. 

O exame do abdômen revelou ausência de 
alte:cações. A punho-percussão lombar era indolor. 
Os rins não eram palpáveis. 

Os demais aspectos do exame físico eram tam
bém normais. As dosagens de uréia e creatinina, 
assim como o hemograma e o exame de urina tipo I, 
eram completamente normais. 

A urografia excretora revelou exclusão renal 
esquerda (fig. 1). Submetida a cistoscopia e pielo
grafia ascendente (fig. 2). A primeira mostrou-se 
completamente normal. 

Cateterizado o meato ureteral esquerdo e inje
tado contraste, constatou-se falta de enchimento no 
bacinete e parte superior do ureter. 

Foi operada através de uma incisão lombar 
oblíqua, e constatada a presença de tumor no 
bacinete, realizando-se a nefrectomia. A evolução 
pós-operatória foi satisfatória, sem intercorrências, 
recebendo alta no 10° dia de pós-operatório. 

O exame anatomopatológico foi: 

Exame macroscópico - Rim que pesa 205 g, e 
mede 1 x 6 x 5 cm. O bacinete está dilatado medindo 
6 x 4 cm com segmento de ureter, que mede 13 cm 
de comprimento e 0,8 cm de diâmetro. A cápsula 
está irregularnlente espessada com restos de aderên
cias e se destaca com facilidade. A superfície renal é 
ligeiramente bosselada, lisa, rósea, com fino ponti
lhado hemorrágico difuso. Aos cortes, o bacinete e 
os cálices estão dilatados, medindo, dois dos quais, 
4,5 cm de diâmetro e os demais 2,5 cm. Ocupando 
estas cavidades, há formação vegetante de aspecto 
poliposo, aderente à parede do cálice do pólo 
inferior, e que se ramifica para o bacinete e os 
demais cálices. Aos cortes, é constituída por tecido 
mole, de cor branco-amarelada, por vezes de aspec
to gelatinoso. No restante, o revestimento das 
cavidades é liso, brilhante e de cor branca. O tecido 
renal está atrófico e reduzido a fina faixa, que mede 
de 0,5 a 1 cm de e.spessura. Aos cortes, o ureter 
apresenta sua luz regular, com a superfície externa 
lisa (fig. 3). 

Exame microscópico - Os cortes na formação 
descrita no bacinete mostram neoplasia imatura de 
natureza mesenquimal, caracterizada por prolifera
ção de rabdomioblastos em diferentes estádios de 
diferenciação, notando-se em alguns deles miofibri
las intracelulares evidenciadas pelo método de he
matoxilina fosfotúngstica. Estas células estão apoia
das em delicada trama fibrilar e apresentam discreto 
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poliformismo, hipercromasia e atipias nucleares, 
além de figuras atípicas de mitose. 

Em certos campos, o aspecto de estroma é 
mixóide, tendo de permeio o mesmo tipo de células 
descrito. (fig. 4). 

Após 15 meses de data da operação, a paciente foi 
atendida com queixa de dor lombar esquerda, e, ao 
exame físico, constatou-se a presença de um tumor 
no flanco esquerdo, da parte posterior, medindo 12 
em de diâmetro, fixo a planos profundos e de 
superfície lisa. Submetida a nova lombotomia, desta 
feita mais ampla que a anterior, em 15/agoston9, foi 
encontrada massa tumoral aderente ao psoas; proce
deu-se à ressecção do tumor, que foi possível ser 
realizada de maneira completa. Nesta ocasião, foi 
também ressecado coto de ureter. 

EXAME ANATOMOPATOLÓGICO 

Exame macroscópico - 1. Pelotão gorduroso, que 
mede 11 x 7 x 4 em, com a superfície externa 
irregular. Aos cortes, evidencia-se faixa irregular de 
tecido firme e esbranquiçado, com 4 x 2 em, além de' 

4 linfonodos, que medem 0,5 em de diâmetro em 
média, firmes e acinzentados. 
2. Ureter, que mede 6 em de comprimento por 1 em 
de diâmetro, apresentando a superfície externa 
congesta. Aos cortes, a parede mede 0,5 cm, consti
tuída por tecido firme e elástico e a luz é virtual. 
Exame microscópico - 1. Cortes mostram tecido 
conjuntivo denso e adiposo, tendo de permeio 
neoplasia imatura, de' natureza mesenquimal, carac
terizada por proliferação de células polimorfas, com 
hipercromasia e atipias nucleares, que se dispõem 
em pequenos blocos, circundando áreas de aspecto 
mixomatosoe constituindo por vezes aspecto alveo
lar. A neoplasia infiltra o tecido conjuntivo e 
adiposo. 
2. Cortes em diversos níveis do segmento ureteral 
mostram a mucosa conservada , notando-se na sub
mucosa proliferação fibrosa e infiltrado linfoplasmo
citário. Na adventícia, há um linfonodo, com au
mento dos linfócitos das camadas cortical e paracor
tical , além de congestão vascular. 
Atualmente, a paciente encontra-se assintomática e 
sendo submetida a quimioterapia. 

1. Aspecto externo da peça cirúrgica. Presença de abaulamento na pélvis renal. 
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2. O tumor apresenta os caracteres de sarcoma botrióide e ocupa a 
pélvis, invadindo os cálices inferiores. No restante, observa-se 
hidronefrose, com atrofia do parênquima renal. 

1. Urografia excretora mostrando exclusão renal esquerda. 
2. A pielografl3 ascendente mostra falha de enchimento no bacinete e parte superior do ureter. 
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Fig. 4 - Aspecto microscópico do tumor. 
1. Epitélio de transição da pélvis, sob o qual se observa o crescimento neoplásico. (120x HE). 

2. Aspecto geral da neoplasia. Predominam células fusiformes em feL<:es entrelaçados (120 x HE). 

3. Detalhes das células neoplásicas, que apresentam acentuado polimorfismo de núcleos (240 x HE). 

4. Pela hematoxilina fosfotúngstica, verifica-se a presença de estriação nas células, o que 
possibilitou o diagnóstico de rabdossarcoma embrionário (340 X H). 
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RESUMO 

RABDOSSARCOMA DA PÉLVIS 

SUMMARY 

Os sarcomas renais são tumores raramente 
encontrados na literatura mundial. Dentre estes, o 
rabdomiossarcoma embrionário é o mais raro, ha
vendo apenas um caso descrito, com o tumor 
localizado na pélvis renal. 

O caso descrito é o 20 da literatura. Trata-se de 
uma paciente de 17 anos, com dor lombar à esquer
da e hematúria macroscópica intermitente. 

A urografia revelou exclusão renal à esquerda e 
a pielografia ascendente mostrou hidronefrose e 
falha de enchimento no bacinete. 

Com o diagnóstico presuntivo de tumor da 
pélvis renal, a paciente foi submetida à nefrureterec
tomia. O exame anatomopatológico mostrou tratar
se de rabdomiossarcoma da pélvis renal. 

Onze meses após, houve recidiva do tumor na 
região lombar, tendo sido a paciente submetida a 
radioterapia e imunoterapia. 

Sarcomas of the kidney are rarely found on the 
world medicalliterature. Among them, tite embrio
nal rabdomiosarcoma is the most uncommon of all 
with only one case described in the literature. 

Recently we have seen a 17 year old female with 
lumbar pain and intermitent macroscopic hematuria. 

Specialized X-Ray studies (I.V.P. and ascen
dent pielography) showed hydronephrosis and filling 
defect on the renal calices. 

Surgical exploration showed the presence of a 
pelvic tumor that on the histology was shown to be a 
rabdosarcoma of the renal pelvis. Afier oneyear the 
patient had recurrence of the disease and she is now 
receiving imunochemotherapy as a standard form of 
treatment. 
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refluxo vésico-ureteral como causa de 
uremia terminal 

MENEZES, P. A. - ALMEIDA, M. P. L. - SLOBODA, S. S - CABRAL, O. S. - KANO, H. 
Da SoCiedade Portuguesa de Beneficência de Niterói - Hospital Santa Cruz. 

A importância do refluxo vésico-ureteral em 
criança tem assumido um fator determinante de 
lesões renais encontradas numa população de pa
cientes urêrnicos terminais. O refluxo vésico
ureteral (RVU), freqüentemente ignorado em crian
ças com infecção urinária, tem um papel destacado 
na evolução destes pacientes. Ocasionalmente, o 
RVU assintomático leva à destruição do parênquima 
renal, somente diagnosticada na fase urêmica. 

O presente trabalho visa alertar para essa forma 
de patologia, como causa de uremia terminal. 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

Foram analisados, no Serviço de Nefrologia da 
Sociedade Portuguesa de Beneficência de Niterói, 
nove pacientes renais crônicos, portadores de RVU, 
sendo 44,4% do sexo masculino e 55,5% do sexo 
feminino com idade média de 26 anos, todos em 
tratamento dialítico. Em todos os pacientes foram 
feitas uretrocistografia e cistoscopia, devido a diag
nóstico presuntivo de pielonefrite crônica. 

O diagnóstico de pielonefrite crônica foi feito 
com base em dados macro e microscópicos: diminui
ção do volume renal, presença de cicatrizes retráteis 
e, ao corte histológico, cOm fibrose intersticial, 
acompanhada de infiltrado linfoplasmocitário e fi
brose periglomerular. 

-
. RESULTADOS 

O fator importante que podemos ressaltar em 
alguns pacientes era a pobreza de manifestações 
clínicas relacionadas ao trato urinário. Tais pacien
tes portadores do refluxo tinham seu diagnóstico 
feito somente na investigação de sua doença básica 
ou preparo para o transplante renal. Foi encontrada 
infecção urinária laboratorial somente em 44,4%. 

Foi feita investigação do trato urinário em todos 
os pacientes com RVU para demonstrar má forma
ção congênita, o que somente ocorreu em 11,1%. 

Houve, em todos os casos. correlação com 
achados endoscópicos e exploração radiológica do 
RVU. Correção cirúrgica do RVU foi realizada em 
11%, sem melhora, contudo, da função renal já 
comprometida. 

Hipertensão arterial grave, já na fase urêmica, 
ocorreu em 44,4%, o que levou à indicação precoce 
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de nefrectomia bilateral. A osteodistrofia foi uma 
condição importante em certos pacientes. 

Nos portadores de RVU sem infecção urinária, 
propomos manter seus rins até 30 dias antes do 
transplante renal, devido à sua função residual. 
Obrigatoriamente todos foram submetidos a bine
frectomia prévia na época do transplante renal. 

DISCUSSÃO 

Nos primeiros meses de vida, há um predomínio 
de infecção urinária no sexo masculino, decorrente 
de alta porcentagem de má formação congênita. 
Nessa faixa etária e em crianças, de um modo geral, 
o diagnóstico de infecção urinária pode ser difícil 
devido a suas manifestações extra-renais. Febre 
pode aparecer como sintoma isolado, assim como 
queixas gastrintestinais. 

Refluxo vésico-ureteral é o fluxo retrógrado de 
urina da bexiga para o ureter. Pode ser primaria
mente decorrente de uma incompetência por defeito 
congênito na implantação ureterovesical ou secun
dariamente a desordem inflamatória, obstrução do 
colo vesical ou bexiga neurogênica. O R VU pode ser
demonstrado radiologicamente em 50% de crianças 
com infecção urinária. Deve-se ressaltar, porém, 
que a lesão renal causada pelo refluxo não está 
relacionada com a presença de infecção concomitan
te. A pielonefrite crônica pode ocorrer na presença 
de RVU sem antecedentes de infecção urinária. 
Bailey denominou essa patologia de nefropatia de 
refluxo. Quando importante, o RVU afeta a criança, 
seus rins são propensos a parar de crescer e sofrem 
dano renal progressivo. Áreas de cicatrizes corticais 
desenvolvem-se nos rins. Este dado sugere, portan
to, que uma conexão direta existe entre tais lesões 
cicatriciais e o RVU, que é pressão dependente. 
Crianças com menor grau, ou sem RVU, não 
desenvolvem dano renal, mesmo se a infecção 
urinária for recorrente. Esse fato salienta que a 
nefropatia de· refluxo é uma forma ilílpOrtante na 
patogenia da pielonefrite crônica. Em graus leves, o 
refluxo pode ser corrigido pela maturação e cresci
mento do trígono em cerca de 113 das crianças. O 
refluxo associado, com grande dilatação do trato 
superior, não melhora com a idade. A cirurgia anti~ 
refluxo pode ter sucesso em cerca de 95% dos casos. 



REFLUXO VÉSICO-URETERAL 

Sugere-se, portanto, que em toda criança com infec
ção urinária ou crianças com pais com história de 
refluxo, ou que tenham irmãos com esta condição, 
estudos radiológicos devem ser realizados. Tal fato 
deve-se à discussão pela possibilidade da expressão 
autossômica recessiva ou dominante dessa pato
logia. 

A pielonefrite crônica não é geralmente associa
da com hipertensão severa, provavelmente, porque 
a pielonefrite é uma doença intersticial, resultando 
em inaptidão de conservar o sódio. Rins cicatriciais 
com hipertensão arterial têm sido documentados em 
somente 10% de crianças com pielonefrite crônica. 
Alta atividade de renina plasmática pode contribuir 
para a hipertensão nestes pacientes. 

O RVU, em pacientes crônicos portadores de 
doença glomerular, deve-se à presença de uma 
disfunção vesical, conseqüente a neuropatia da insu-· 
ficiência renal avançada. 

O critério patológico para diagnóstico de pielo
nefrite crônica tem incluído inflamação, fibrose e 

deformidade dos cálices com dano histol6gico túbu
lo-intersticial predominante e relativo leve compro
metimento dos glomérulos. A falta de envolvimento 
glomerular necessita de melhor qualificação. Tem 
sido descrito desenvolvimento de glomeruloesclero
se focal com síndome nefrótica em pacientes com 

. pielonefrite crônica. Kincaid Smith tem notado a 
freqüência de lesões glomerulares e proteinúria em 
pacientes com nefropatia de refluxo. 

A indicação cirúrgica do refluxo tem sido moti
vo de discussão. Tem-se verificado que há tendência 
do refluxo, em algumas crianças, desaparecer espon
taneamente com a idade. Por outro lado, crianças 
com idade avançada de pielonefrite crônica podem 
não mostrar refluxo, sendo provável que tenha 
desaparecido na época de sua avaliação. 

A combinação de refluxo e infecção urinária é 
perigosa para o rim em crescimento. Se a infecção 
não pode ser combatida e se o refluxo persistir, a 
cirurgia anti-refluxo pode ser necessária para prote
ger os rins. Se houver grande refluxo na idade 

Gráfico 

Manifestações clínicas dos urêmicos com refluxo vésico-ureteral. 
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Fig. 1 

precoce da vida, a cirurgia corretiva previne o dano 
progressivo do rim. Quando se decide tratar o 
refluxo conservadoramente, é importante repetir a 
uretocistografia regularmente para determinar os 
sinais ou não de seu desaparecimento. 

O tratamento clínico da bacteriúria com refluxo 
é avaliado de dois modos: o primeiro por um 
período curto de antibióticos, de acordo com a 
sensibilidade, e o segundo com período prolongado 
de baixa dose profilática. O uso de 5 a lOmg de 
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sulfametoxazol e 1 a 2mg de trimetoprim por kg 
pode ser- efetjvo. 

Finalmente, temos em nossas mãos a responsa
bilidade de um grupo de doentes renais, cuja evolu
ção a estes estágios pode depender da rapidez 
diagnóstica de uma patologia freqüente do trato 
urinário em crianças. 

N. da R. - Acompanha o artigo uma bibliografia constan
do de 9 (nove) referências, não publicada por não se enquadrar 
nas normas do 1.B. U. 



tratamento da incontinência urinária com 
a pasta de Teflon 

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

INTRODUÇÃO 

A despeito das inúmeras técnicas de restaura
ções cirúrgicas e das teorias desenvolvidas para sua 
explicação, a incontinência urinária continua ainda a 
apresentar-se como um problema sem solução ade
quada. Basicamente, a incontinência ocorre quando 
a resistência ao fluxo urinário tenha sido diminuída 
de maneira excessiva3• Teoricamente, poderíamos 
restabelecer a continência aumentando a resistência 
uretral e quase todos os procedimentos desenvolvi
dos para restaurar o controle urinário são projetados 
sobre este princípio2,4.7. Apresentamos um método 
de aumento da resistência ao fluxo urinário, através 
da injeção de uma pasta de Teflon (Polytef Paste
Ethicon) nos tecidos periuretrais, adicionando volu
me a estes tecidos, com conseqüente compressão do 
lúmen uretral6• 

TÉCNICA 

Pacientes femininos 

A paciente é colocada em posição ginecológica, 
como para um procedimento endoscópico. Efetua
mos a calibração uretral e a cisturetroscopia. Uma 
agulha de calibre 17, com 10cm de comprimento, 
ligada a uma seringa de Lewyl, carregada com a 
pasta de Teflon, é inserida ao colo vesical. Neste 
ponto, vários centímetros cúbicos da pasta são 
injetados. A injeção é continuada à medida que a 
agulha é retirada. O procedimento é executado nas 
posições de 3, 6, 9 e 12 horas em torno da uretra. 
Na posição das 6 horas, a agulha pode ser guiada ao 
longo do septo uretrovaginal, com um dedo do 
examinador na vagina. Aproximadamente de 10 a 14 
cm3 da pasta são injetados. A uretra pode ser 
inspecionada com um panendoscópio enquanto as 
injeções estão sendo feitas, para que se tenha 
certeza de que a agulha não tenha perfurado a 
bexiga e a uretra. À medida que a injeção progride, 
desenvolve-se uma resistência aos movimentos do 
panendoscópio na uretra. 

Pacientes masculinos 

o paciente é colocado em posição de litotomia. 
Efetuamos a antissepsia dos genitais externos e 

períneo e a calibração uretra!. Fazemos uma revisão 
endoscópica da bexiga e de toda a jJretra. O 
panendoscópio é deixado na uretra posterior, à 
medida que uma agulha de calibre 17 é inserida no 
períneo e avançada até o ápice da próstata. Através 
de movimentos para frente e para trás, podemos 
observar a ponta da agulha avançando na direção do 
esfíncter externo, devendo-se evitar a penetração da 
agulha na luz uretra!. Uma vez atingida a uretra 
posterior, a pasta é injetada.A agulha é avançada, 
retirada e deslocada para uma nova posição, confor
me for necessário. Introduz-se o Teflon até produzir 
um estreitamento da uretra prostática e da área do 
esfíncter. As injeções são monitorizadas através do 
panendoscópio. Em geral de 10 a14 cm3 de pasta são 
injetados. 

APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

Caso nO 1 - A. R. M., 64 anos, branco. 
Portador de adenoma da próstata, foi submetido a 
prostatectomia transvesical em agosto de 1976. Na 
evolução, desenvolveu estreitamento da uretra pos
terior, sendo submetido a dilatações uretrais perió
dicas. Em dezembro de 1977, foi submetido a 
uretrotomia interna com uretrótomo de Otis, desen
volvendo incontinência urinária total no pós
operatório. Em outubro de 1978, recebeu infiltração 
periuretral de lOcm3 de pasta de Teflon, recuperan
do parcialmente a continência. Em janeiro de 1979, 
foi submetido a novo procedimento, Com infiltração 
de mais 10em3 da pasta, tornando-se totalmente 
continente. 

Caso nO 2-L.L., 76 anos, branco. Relatou-nos 
o paciente que, há 10 anos, fora submetido a 
prostatectomia por via transvesical, tornando-se in
continente. Em dezembro de 1978, foi submetido a 
infiltração periuretral de 15 cm3 da pasta de Teflon, 
recuperando totalmente a continência urinária. 

Caso nO 3 - M.A.T.R., 48 anos, branca. A 
paciente apresentava incontinência urinária em posi
ção ortostática e aos esforços quando em decúbito 
horizontal. Já fora submetida a duas cirurgias por via 
vaginal e uma por via suprapúbica, sem melhora do 
quadro. Recebeu infiltração periuretral de 12 cm3 da 
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pasta de Teflon, em março de 1979. Atualmente, 
encontra-se totalmente continente quando em decú
bito horizontal, mesmo aos esforços, apresentando, 
entretanto, pequeno grau de incontinência em ortos
tase, quando submetida a manobras de aumento da 
pressão abdominal. 

Todo os três pacientes foram submetidos a 
exames pré e pós-operatórios de bioquímica de 
sangue, bacteriologia urinária, urografia excretora e 
uretrocistografia miccional. Não foram .observadas 
alterações nesses parâmetros. Um dos pacientes 
masculinos relatou desconforto na região perineal, 
que cedeu com o uso de antiespasmódicos. 

DISCUSSÃO 

A pasta de Teflon é uma pasta estéril, injetável, 
contendo politef, glicerina e polissorbato. O politef 
é o teflon (C2F4n) que sofreu um processo de 
pirolizaçã06

• As partículas medem de 50 a 100 micra, 
não sendo portanto absorvidas, sendo encapsuladas 
pelo tecido fibroso com uma infiltraçao linfocitária 
discreta . O teflon não atua como agente esclerosan
te, retendo sua forma e posição no local da injeção. 
O procedimento é bastante simples e a taxa de cura 
relatada na literatura atinge a 60% dos casos6

, 

tornando o método altamente desejável para a 
restauração do controle urinário. Os pacientes são 
admitidos no hospital e liberados dentro de 48 a 72 
horas. 

Fig. 1 '- Material para o pr~edimento: cisturetroscópio, seringa 
de Lewy, agulha calibre 17 e pasta de Teflon. 

J. Br. Urol. - Vol. 7 N° 4 - 1981 304 

Fig. 2 - Seringa metálica de Lewy. O êmbolo é movimentado por 

Fig. 3 - de TeDon. Apresentada em tubos esterilizados, 
contendo 7 em> do produto. 



INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

A B 
Fig. 4 ~ A) Em paciéntes femininos, a agulha é inserida no meato uretral e introduzida até o colo vesical. B) A pasta de Tenon é 
injetada no colo vesical e ao longo da uretra. . 

B 
Fig. 5 - A) Em pacientes ~ulinOs, a agulha é inserida no perineo e introduzida até o ápice da próstata. B) A pasta de Tenon 
é injetada na região do esfíncter externo e ao longo da uretra prostática. 
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RESUMO 

Os autores apresentam um método de trata
mento da incontinência urinária utilizando injeções 
de uma pasta de Teflon nos tecidos periuretrais. 
Três pacientes foram submetidos à técnica, com 
resultados positivos. Não foram observadas compli
cações. 

SUMMARY 

The AA. present a method of treatment of 
urinary incontinence by using injections of a teflon 
paste into the periurethral tissues. Three patients 
were submitted to the technique showing positive 
results. Complications were not observed. 
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infecção do coto ureteral pós-nefrectomia 
(apresentação de 4 casos) 
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HISTÓRICO 

Os primeiros autores a praticarem a ureterecto
mia de coto residual de uma nefrectomia por pione
frose foram Patton e Reymer, em 1892. A seguir, 
Poncet realizou ureterectomia para curar uma fístula 
tuberculosa, que persistia durante dois anos pós
nefrectomia 6. 

Os estudos fisiopatológicos do coto ureteral 
(Latchen, 1922), após a nefrectomia, demonstraram 
que o punho ureteral se rege pelo mecanismo do 
ureter intacto, isto é, o ureter normal por nefrecto
mia tende a obliterar-se espontaneamente em um a 
dois anos, por atrofia da camada muscular2,3,6. 

De acordo com os estudos de Latchen, o ureter 
patológico, com obstáculo ao seu esvaziamento na 
bexiga, apresenta hipertrofia da camada muscular, 
não havendo a obliteração da luz uretera!. O punho 
ureteral obstruído conserva o seu peristaltismo, 
sendo capaz de ocasionar cólicas ureterais e até 
eliminar cálculos6 , 

As experiências eletromiográficas de Baker e 
Huffer (1953) confirmaram as observações de Lat
chen, demonstrando o aumento das contrações ure
terais quando existe obstáculo 5,6. 

De acordo com experiências dos autores, o 
aparecimento de sintomatologia ocorre de alguns 
meses a vários anos após a cirurgia, em média de três 
a cinco anos. l , 6 

A freqüência das enfermidades do coto ureteral 
não é conhecida com exatidão. 

Schultz (1953) fez revisão completa da literatura 
mundial, encontrando 94 (noventa e quatro) casos 
de enfermidades do coto uretera!. 6 

Nas observações das estatísticas, conclui-se que 
são raras as enfermidades de cotos ureterais. 

Malek (1971, 1973), da Clínica Mayo, no perío
do 1935 a 1963 encontrou 42 (quarenta e dois) casos 
de coto ureteral com sintomatologia, tendo pratica
do neste período 4.883 nefrectomias, sem incluir os 
casos de malignidade, dando frequência de 1 % das 
nefrectomias. 6 

Em nossa Clínica de Urologia no Hospital do 
Andaraí, no período de 1974 a 1979, em 183 
nefrectomias realizadas, observamQs a freqüência de 

2,2% de síndrome de coto ureteral. 
Quanto à etiologia, entre os fatores considera

dos como predisponentes à patologia do coto urete
ral, por impedirem a livre drenagem do ureter, são 
citados: cálculos, bridas, estenoses, refluxo vésico
ureteral e anomalias da junção ureterovesical. 4,5,6 

Histopatologicamente, pelo fato de haver pro
cesso obstrutivo impedindo o esvaziamento, desen
volve-se um processo de ureterite crônica, que pode 
ultrapassar o ureter, fixando-o a estruturas vizinhas 
e, inclusive, dificultando o processo de sua extirpa
ção cirúrgica. 

A sintomatologia clínica é fundamentalmente 
do tipo infeccioso: urina turva, cistites, dores no 
hipogástrio, piúria e hematúria. A hematúria alerta 
para a possibilidade de degeneração neoplásica. 

Quanto ao diagnóstico, é importante associar o 
antepassado de nefrectomia com a sintomatologia 
clínica. 

A cistoscopia é fundamental para selar o diag
nóstico. Podemos observar alterações no meato 
ureteral correspondente ao coto: óstio aberto, com 
ejaculação purulenta ou hemática. 6 

A cistografia com a bexiga repleta é útil para 
demonstrar a grande freqüência com que se associa 
ao refluxo vésico-ureteral. 2 

O principal meio de diagnóstico é a ureterogra
fia por cateterismo retrógrado. 

Quanto à prevenção da patologia do coto urete
ral, devemos observar as indicações de nefrureterec
tomias primitivas, a saber: malignidade do aparelho. 
urinário, nos casos em que não há total evacuação 
ureteral, observada nas urografias excretoras em 
chapas tardias (até 120 minutos), em que há indica
ção de nefrectomia, e nos casos de pionefrose.6 

É de importância a ureterografia pré
operatória, pois indica o tamanho do coto e indica a 
via de acesso. De acordo com a experiência de vários 
autores, temos: 

Punhos de 5 a 6 cm - via de acesso suprapúbi
ca, incisão média, cateterizando o coto previamente, 
podendo usar vias trans e extravesical. 6 

Punhos maiores que 6 em - a via inguinal 
possibilita um bom campo cirúrgico. 6 

Punhos maiores que 12 em - via para-retal. 
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APRESENTAÇÃO DE 4 CASOS 
Caso nO 1 

M.N.M., 28 anos, feminino, casada, natural do 
Pará. 

Internada em agosto de 1978, HRJAI, Reg.: 
318.921, queixando-se de dores lombares e calafrios. 

Em junho de 1977, submetida a nefrectomia 
direita em outro Serviço. As investigações realiza
das, constataram: "Hidronefroseà direita e refluxo 
vésico-ureteral bilateral" 

No 5° mês de pós-operatório, apresentou qua
dro de dor lombar bilateral e episódios intermitentes 
de eliminação de pus na urina. 

Manteve controle ambulatorial durante este 
período, e no final apresentou infecção urinária e 
distúrbios miccionais. 

Encaminhada ao Hospital do Andaraí, foram 
realizadas: urografia excretora com chapa pós
miccional (fig. 1), cistografia (fig. 2) e cistoscopia, 
sendo observados refluxo para o coto ureteral, 
diverticulo vesical à esquerda (Hl.)TCH) e bexiga 
com contorno irregular, lembrando patologia neuro
gênica (fig. 2). 

Foi feita cistometria (gráf. I) e avaliação neuro
lógica, afastando-se o diagnóstico de bexiga neuro
gênica. 

Quando da internação, a paciente referia ame
norréia de 2 (dois) meses, tendo sido constatada a 
gravidez. O Serviço de Ginecologia aconselhou 
esperar a gestação se resolver para só então realizar 
a cirurgia proposta. 

Durante todo o período gestacional, manteve 
controle ambulatorial, permanecendo quadro de 
infecção urinária e dor lombar bilateral. Parto 
eutócico. 

Em agosto de 1979, retomou ao Hospital para 
reavaliação. Houve persistência de refluxo vésico
ureter ai bilateral, trabeculação vesical e do divertí
culo vesical, que aumentou de tamanho (cerca de 1,5 
cm de diâmetro) (fig. 3). 

Feita novamente cistometria (gráf. lI) e exame 
neurológico, que foram considerados normais. 

Indicada exérese do coto ureteral direito, exére
~.: do divertículo vesical, ureteroneocistostomia à 
i;;~querda. 

Ato cirúrgico: ressecção do divertículo com 
facilidade, por via intra e extravesical e ressecção do 
coto ureter ai direito por via mista, facilitada pela 
prévia cateterização (figs. 4, 5, 6, 7). 

O ureter foi reimplantado 3 cm acima, no 
sentido da cúpula vesical pela técnica de Leadbetter-
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Politano.4 A bexiga foi fixada ao psoas, e realizou-se 
biópsia da parede anterior da bexiga. 

Houve boa evolução no pós-operatório. 
Anatomia patológica: coto ureter direito 

estrutura de ureter com edema e infiltrado inflama
tório no córion (fig. 8). 

Fragmento de bexiga normal: tecido muscular 
liso, flexiforme, no qual se destingue estrutura de 
nervo. 

Divertículo vesical: estrutura histológica com
patível com divertículo adquirido. 

Controle pós-operatório (2° mês): queixas de 
disúria. A urografia excretora mostrou persistência 
da dilatação, bexiga jogada para a esquerda, devido 
à fixação no psoas (fig. 9). Paciente em tratamento 
ambulatorial de infecção urinária. 

* * * 
Caso nO 2 (Reg. 194.422) 

T. C. D., 32 anos, feminino, casada, carioca. 
Internada em julho de 1978, com quadro de dores no 
"baixo-ventre" e infecção urinária. 

Em abril de 1976, foi submetida a histerectomia 
total (Hospital da Lagoa). 

O laudo histopatológico foi cervicite crônica 
inespecífica, metaplasia escamosa, endométrio pro
liferativo. 

Continuou com queixas ginecológicas de dispa
reunia, corrimento vaginal e infecção urinária de 
repetição. 

Internada em maio de 1978, com quadro de dor 
lombar à direita e desidratação. Na urografia, cons
tatou-se bloqueio renal direito (fig. 10). Submetida a 
pielografia retrógrada à direita, sendo observada 
hidronefrose, com destruição total do parênquima. 
Submetida a nefrectomia direita. 

Laudo histopatológico: pielonefrite crônica 
inespecífica, ureter sem particularidades. 

No pós-operatório, continou apresentando do
res no hipogástrio, disúria e corrimento vaginal 
amarelado. 

Feita avaliação urológica e ginecológica, sendo 
diagnosticado cisto de ovário à esquerda e refluxo 
para o coto ureteral (fig. 11). 

Submetida a exérese do coto ureteral, salpin
gectomia e ooforectomia esquerda. 

A evolução no pós-operatório foi satisfatória; 
urografia exO'etora com fase cisto gráfica , mostrando 
descentralização da bexiga com seqüela cirúrgica 
(fig. 12), urocultura negativa e melhoras das queixas 
ginecológicas; continua com dispareunia. 

Laudo histopatológico: ovário esquerdo: cisto 
folicular, corpo lúteo hemorrágico, estrutura de 
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trompa sem alterações histológicas. Fragmento do 
ureter: "estrutura histológica de ureter com áreas de 
hemorragia e endarterite" 

Caso nO 3 (Reg. 288.851) 

A.P.F., 65 anos, masculino, casado, natural do 
Rio de Janeiro. 

Internado em janeiro de 1977, com calafrios, 
disúria, polaciúria, nictúria (3 vezes). 

Relatava que trinta e cinco anos antes havia 
sido submetido a nefrectomia esquerda por hidrone
frose. Durante este período, apresentou episódios 
de infecção urinária e poucas vezes procurou serviço 
médico. 

Na avaliação do paciente, constatamos infecção 
urinária. A urografia excretora sugeriu litíase em 
coto ureteral esquerdo (fig. 13). 

À cistoscopia, a bexiga se apresentava hipere
miada, o colo vesical aberto, óstios ureterais fecha
dos. Feito cateterismo à esquerda, seguido de pielo
grafia, que mostrou cálculo em coto residual (fig. 
14). 

A cistografia realizada não mostrou refluxo 
vésico-ureteral. Foi indicada a ressecção do coto, a 
qual, no entanto, foi recusada pelo paciente, que no 
momento se encontra em tratamento homeopático. 

* * * 
Caso nO 4 

M. P., 62 anos, feminino, casada, italiana. 
Internada em agosto de 1977, com fleimão na 

região lombar direita. 
Em junho de 1964, apresentou quadro de dor 

lombar à esquerda, tendo feito urografia excretora, 
que evidenciou concreção radiopaca em ambos os 
sistemas reno-ureterais, com obstrução parcial do 
rim esquerdo. 

Foi submetida a cirurgia (via de acesso transab
dominai), sendo retirado o cálculo do lado esquer
do. Devido à dificuldade cirúrgica e ao mau estado 
da paciente, não foi possível explorar o rim direito. 

O pós-operatório foi trabalhoso, com grande 
extravasamento de urina pela ferida cirúrgica e 
desconforto no flanco direito. 

Procurou outro facultativo, tendo feito nova 
urografia excretora. As chapas tardias mostraram 
hidronefrosé do rim direito, por cálculo no terço 
médio do ureter direito. 

Na pielografia retrógrada, ao ser transposto o 
obstáculo calculoso, houve drenagem de secreção 
purulenta. 

Foi realizada nefrectonua direita, com boa 
evolução no pós-operatório. 

Durante os cinco anos seguintes, apresentou 
episódios de fleimão subcutâneo, que melhoravam 
com drenagem e antibióticos. 

Em 1972, procurou outro facultativo. Foi feita 
urografia excretora e procedeu-se ao cateterismo do 
coto ureteral direito, com ureterografia retrógrada. 
Constatou-se abscesso retroperitoneal. 

A paciente recusou o tratamento cirúrgico, 
sendo proposta ressecção do coto residual. Até 
1977, continuou com o mesmo quadro de fleimão de 
ocorrência intermitente. 

Em agosto de 1977, foi encaminhada a esta 
Clínica, sendo realizada a drenagem do abscesso (± 
300 ml de secreção fétida, viscosa, esverdeada). 
Realizada urografia, que mostrou rim esquerdo 
normal (dreno na região lombar direita) (fig. 15). 

A fistulografia revelou coto ureteral de ± 20 
cm. O ureter residual estava aberto para o espaço 
retroperitoneal, em seu extremo inferior, encontran
do-se afilado e puntiforme próximo à parede vesical 
(figs.16 e 17). 

Foi indicada cirurgia para retirada do coto 
ureteral. A paciente foi submetida a lombotomia 
exploradora à direita: o ato cirúrgico foi facilitado 
pela passagem de cateter ureteral, com 2cm de 
diâmetro, aplicando-se clamp de prata na porção 
quase intramural do ureter, para mapeamento em 
chapas radiográficas de controle. 

A paciente evoluiu satisfatoriamente 1)0 pós
operatório, e atualmente o acompanhamento é feito 
através de chapas simples e exames comuns de 
urina. 

CONCLUSÃO 

A cistoscopia e a ureterografia retrógrada são 
elementos de valor diagnóstico no estudo dos doen
tes nefrectomizados e com sintomatologia clínica de 
punho ureteral residual infectado. 

Devemos ampliar as indicações de nefrureterec
tomia radical, não somente nos casos de neoplasia 
do sistema urinário e pionefroses, bem como nas 
condições em que existam dificuldades da livre 
drenagem do coto ureteral (cálculo, bridas, esteno
ses, refluxo, etc). 
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Fig. 1 - Urografia. Chapa pós-miccional: bexiga de esforço, 
diverticulo, resíduo à direita (caso nO 1). 

Fig. 3 - Cistografia miccional: aumento da intensidade do 
refluxo (caso n° 1). 
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Fig. 2 - Cistografia miccional: melhor visualização do 
diverticulo e refluxo bilateral (caso nO 1). 

Fig. 4 - Cateterismo bilateral, realizado para facilitar o ato 
cirúrgico (caso n° 1). 
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Fig. 7 - Coto ureteral livre através da musculatura vesical 
(caso n° 1). Fig. 8 - Peça cirúrgica ureteral (caso n° 1). 
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Fig. 9 - Dilatação do sistema à esquerda, bexiga "psóica" e 
ausência do divertículo (caso n° 1). 

Fig. 11 - Urografia excretora: refluxo para o coto 
direito (caso n° 2). 
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Fig. 10 - Urografia excretora: bloqueio renal direito (caso nO 
2). 

Fig. 12 - Fase cistográfica da urografia excretora: 
jogada para a esquerda (caso n° 2). 

Marcos
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Fig. 13 - Urografia excretora: imagem opaca na tomografia 
do coto ureteral à esquerda; rim direito normal (caso n° 3). 

Fig. 14 - Ureterografia: cálculo no coto residual (caso n° 3). 
na região lombar direita (caso n° 4). 
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PS: Paciente tem refluxo vésico-ureteral bilateral 
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Fig. 17 - Fistulografia: chapa em decúbito lateral, com 
melhor visualização do extravasamento para o retroperitônio 
(caso n° 4). 

RESUMO 

O autor~s apresentam 4 casos de coto ureteral 
infectado em 183 nefrectomias realizadas ou segui
das (um caso) na Clínica de Urologia do Hospital do 
Andaraí - RJ entre 1974 e 1979. Fazem uma 
revisão na literatura e apresentam suas conclusões. 

SUMMARY 

The authors present 4 cases of infected ureteral 
stump among 183 nephrectomies realized in the 
Department of Urology of Hospital do Andaraí, 
INAMPS, including one post-operatory case from 
another Hospital. They also make a revision in 
literature and present their conclusions. 

BIBLIOGRAFIA 

1) BERGMAN, H. The Ureter. Hoeber Medicai Division. Har-
per and Row, Publishers. New York. Evanston, and London. 

2) KAELIN, E. J. 1. Urol., September 1978, 294. 

3) MASON. Year Book of Urology, 1957. 

4) POLITANO, A. V. Management of Vesico-Ureteral Reflux, 
C. 9, 118 a 133, de "Reconstructive Urologic Surgery", The 
Williams & Wilkins Company, Baltimore, 1977, U.S.A. 

5) YOUNGER, C. An. Asoc. Esp. Urol., Bilbao, 1959. 
6) VIRSEDA, J. A., YOUNGER, c., RODRIGUEZ, J. & 

RIBALA, J. Arch. Esp. Urol., T. 29, 359 a 374; 1976. 

299 J. Sr. Urol. - VaI. 7 N° 4 - 1981 



divertículo uretral 
FERNANDO V. POMBO - ANTÔNIO MOTA PONTES 

do Instituto de Urologia - Fortaleza (Ceará) 

Os divertículos uretrais constituem um achado 
relativamente raro, na prática urológica. Em virtude 
deste fato, achamos por bem apresentar um caso de 
divertículo uretral e discutir seu diagnóstico e trata
mento. 

O divertículo uretral é uma dilatação sacular, 
que se comunica com a uretra através de um óstio; 
pode ser encontrado na uretra anterior ou posterior, 
podendo também ser congênito ou adquirido e de 
tamanho variável. 

O divertículo é encontrado em alta incidência 
nos pacientes paraplégicos, devido ao traumatismo e 
infecção da instrumentação ou pela utilização de 
sondas por tempo prolongado, a que estão sujeitos 
estes pacientes. Os clamps para incontinência devem 
ser também considerados como predisponentes à 
formação de divertículos. Então, podemos afirmar 
que, como fatores etiológicos do divertículo uretral, 
temos a obstrução uretral ou destruição de sua 
parede, por trauma ou infecção, isto é, primaria
mente é a distensão de porção da parede uretral, 
para formar a cavidade diverticular ou destruição da 
parede e extensão do epitélio uretral para dentro da 
cavidade criada ou formada. Nos divertículos congê
nitos, há uma teoria que afirma serem eles resultado 
de um desenvolvimento defeituoso do corpo espon
joso. Entre os sintomas mais comuns, estão as 
alterações miccionais, principalmente a disúria; ou
tro achado comum, é a distensão do saco do 
divertículo,' isto é, por .Qcasião da micção, o saco 
diverticular distende-se com a urina e, após terminar 
a micção, elimina, por gotejamento, a urina que 
tinha ficado retida no divertículo; geralmente, é uma 
urina infectada e a eliminação é por compressão 
manual do divertículo. Poderemos também encon
trar cálculos no divertículo, devido a obstrução, 
estase e infecção. Entre outros distúrbios miccio
nais, causados pelos divertículos uretrais, está a 
retenção urinária, que é provocada pelo desloca
mento, para dentro da luz uretral, de um dos flaps 
do óstio. 

O diagnóstico é feito facilmente pela palpação 
do divertículo, na região ventral do pênis; à com
pressão, segue-se a eliminação de urina ou pus, pelo 
meato uretral, com o completo desaparecimento da 
massa (divertículo), anteriormente palpado. A ure
trocistografia miccional é o exame radiológico indis
pensável, feito em chapas ântero-posterior e oblí-

quas. A uretroscopia vai permitir, após a uretrocis
tografia, um estudo ou avaliação mais detalhada, 
quanto à exata localização, em relação à uretra, 
como também o tamanho do óstio. 

O tratamento consiste na remoção do saco do 
divertículo e fechamento da abertura uretral; se esta 
abertura é pequena, o fechamento poderá ser reali
zado com sutura imediata, com categute cromado 4-
O. Nos casos de grandes aberturas uretrais, particu
larmente naquelas em que os bordos se apresentam 
friáveis e localizadas na uretra anterior, o mais 
indicado é fazermos em dois tempos: no 1°, é 
realizada a marsupialização da uretra, como na 
operação de Johanson, para estreitamento uretral. 
Em um 2° tempo, realiza-se o fechamento da uretra, 
pela técnica de Denis-Browne ou pela de Cecil
Culpo 

DESCRIÇÃO DO CASO 

A. A. A., brasileiro, solteiro, sexo masculino, 
19 anos. O paciente informa ter sofrido acidente 
automobilístico há 2 anos; esteve internado, para 
tratamento de fraturas do membro inferior D, sendo 
que nesta ocasião teve retenção urinária, sendo 
necessário o uso de sonda de Foley por 20 dias. 
Recebeu alta hospitalar e, algum tempo depois, 
notou o aparecimento de uma tumoração na bolsa 
escrotal, de consistência mole e indolor à palpação, 
como também ardor intenso às micções e urina 
fétida. O exame físico revelou testículos e epidídi
mos normais à palpação, com a presença de tumora
ção visível, que se estendia da junção peno-escrotal 
até a metade superior da bolsa escrotal. O exame de 
urina mostrou infecção urinária por E. coli 
(34.500000 colônias/ml); a urografia excretora foi 
normal. A uretrocistografia miccional evidenciou 
uma formação sacular, que se comunicava com a 
uretra anterior. A uretroscopia mostrou que o óstio 
do divertículo se localizava ao nível da junção peno
escrotal, eliminando urina por ocasião da compres
são do divertículo. Confirmado, então, o diagnósti
co, foi indicado e realizada a cirurgia em 06.12.79, 
com exérese do divertículo e fechamento da uretra 
com vycril 4-0, que pensamos nós ser preferível ao 
categute cromado. Pós-operatório sem complica
ções, recebendo alta hospitalar no 110 dia de pós
operatório, com micções normais. "Follow-up" de 6 
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Fig. 1 • Visualização da bolsa escrotal e o contorno do saco dq 
divertículo sobre a bolsa. 

Fig. 3· Aberta a bolsa escrotal, sendo tracionado para cima o saco 
do divertículo. 
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Fig. 2 - Uretrocistografia miccional: mostra bexiga opacificada e 
grande formação sacular do divertículo. 

Fig. 4 - Uretra aberta (óstio do divertículo), após exérese do saco 
do divertículo. 



DIVERTÍCULO URETRAL 

Fig. 5 - Após fechamento da uretra. 

Fig. 7 - Paciente mostrando micção normal, no 10" dia do pós
operatório. 

meses mostrou urinocultura negativa e uretrocisto
grafia miccional perfeitamente normal. O histopato
lógico revelou, isto é, confirmou tratar-se de divertí-

Fig. 6 - Uretrocistografia miccional pós-operatória. 

culo uretral (a estrutura sacular estava revestida por 
epitélio estratificado pavimentoso ceratinizado e 
transicional) . 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de divertículo 
uretral, discutindo aspectos clínicos e patológicos, 
como também seu tratamento. 

SUMMARY 

The authors report a case of urethral diverticu
lum; the clinicaI and pathological characteristics and 
therapeutic approach are commented. 
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hipospádia, simples técnica para avaliação 
da ortofaloplastia 

OSNIR C. SILVEIRA - EDSON IDE - NEILTON G. PRADO - NORMANDO DE ANDRADE 
Da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia (M.G.) 

A hipospádia tem sido problema médico desde 
os primórdios da medicina, onde se tentava cirúrgias 
em pacientes portadores de hipospádia, desde a 
amputação da parte distaI da glande, até nossos dias, 
com as diversas técnicas utilizadas 1 ,com objetivo de 
corrigir a curvatura peÍliana e o local do meato 
uretral. A hipospádia ocorre em tomo de três a 
quatro mil nascimentos masculinos, em seus diferen
tes graus de acometimento, classificados em três 
principais tipos e suas subdivisões I. 

Hipospádia anterior: Balânica 
Bálano-prepucial 
Anterior do pênis 

Hipospádia média: no terço médio do pênis. 
Hipospádia posterior: Terço proximal do pênis 

Penoscrotal 
Escrotal 
Perineal 

Considera-se a hipospádia, segundo a gravida
de, baseando-se no grau de acometimento, de ante
rior, média e posterior respectivamente; a anterior 
ocorre em tomo de 70% dos casos, a média em 
tomo de 7% e a posterior em 20%1 (gráfico 1). 

A curvatura peniana é dada pelo "chordee", 
resquício embrionário derivado do mesênquima, 
que em desenvolvimento normal daria a estrutura 
em tomo da uretra, levando a uma abertura ventral 
da uretra no pênis ou no períneo, dependendo do 
grau da patologia.2,3.4,5 

Normalmente, o pênis é formado por dois 
corpos cavernosos e um corpo esponjoso recoberto 
pelas fáscias de Buck e Dartos e, na hipospádia, 
estas são substituídas pelo "chordee", cordão fibro
so largo revestido por uma pele fina; o "chordee" 
está presente na parte peniana em 15% na anterior, 
na parte média 45% e na parte posterior 70%1 
(gráfico II). 

Na maioria dos casos, esta patologia leva a 
distúrbios de micção, fecundação, ereção e ainda de 
ordem psíquica. 

Em todos os casos de hipospádia, o primeiro 
passo é a ortofaloplastia e, em seguida, a neouretro
plastia. A ressecção do "chordee" é ocasionalmente 
feita de modo incompleto, sendo necessário às vezes 
fazer novas ressecções deste resquício parcial da 
curvatura peniana, indicando insucesso na primeira 
tentativa cirúrgica. Para eliminar estes tempos cirúr-
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gicos desnecessários, os autores apresentam uma 
simples técnica para avaliar o sucesso da ortofalo
plastia em um só tempo cirúrgico, usada desde 1977 
na clínica. 

A técnica cosiste em: paciente sob anestesia 
geral ou sacral e sedação; logo no início da cirurgia, 
prende-se um manguito na parte proximal do pênis 
e, com auxílio de uma agulha ou "butterfly", injeta
se solução salina em um dos corpos cavernosos, 
conseguindo uma ereção artificial, avaliando-se a 
curvatura peniana pré-operatória; a seguir, solta-se 
o manguito tendo-se uma flacidez de imediato. 
(fig.l). 

Após o término da ressecção do "chordee", 
repete-se a manobra para certificar-se de sua retifi
cação, traduzindo-se então em retirada completa ou 
não do "chordee" (figs. 2 e 2-A). 

Material: Manguito de borracha (Penrose) 
Solução salina 
Agulha 5 ou 6/10 ou "butterfly" 25 
(fig.3). 

COMPLICAÇÕES 

Na nossa casuística, foram raras. Ocasional
mente, a solução salina pode ser injetada no tecido 
subcutâneo, ocorrendo um infiltrado desta solução, 
ou ainda levar à formação de hematomas, e em um 
caso a transfixação de ambos os corpos cavernosos. 
Estas ocorrências resolveram-se satisfatoriamente 
com a simples retirada da agulha e puncionando em 
outro local (fig. 4). 

CONCLUSÃO 

Baseando-se em que a retificação peniana é 
uma proposição a ser atingida para o sucesso, deve
se ter a certeza de que este tempo cirúrgico tem de 
ser definitivo, evitando assim posteriores interven
ções para a sua correção, uma vez que a neouretro
plastia, conforme a técnica empregada, exige novos 
tempos cirúrgicos. Os autores acham válido o em
prego de qualquer manobra para a certeza da 
liberação total do pênis do seu "chordee". Propõem 
então este procedimento de ereção peniana forçada, 
que dá uma idéia exata da sua retificação pós
operatória. 
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Fig. 1 - Avaliação. da curvatura peDiana pré-cirúrgica. 

F"Jg. 2 _ Avaliação.·da retificação .peoiana pós-.clrúrgica. 
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Fig. 3 - Material utilizado na técnica aplicada. 

Fig. 4 - Complicação da técnica aplicada. 
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RESUMO 

A correção cirúrgica da hipospádia é realizada 
na intenção de: 

1. Correção do "chordee" (ortofaloplastia). 

2. Correção da implantação anômala da uretra 
(uretroplastia), concorrendo para a facilitação do 
coito e uma micção mais próxima possível de sua 
fisiologia normal. 

A correção cirúrgica da curvatura peniana se faz 
à custa da retirada completa do "chordee". Este 
procedimento cirúrgico é avaliado, geralmente, pelo 
seu aspecto visual, não havendo manobras específi
cas para o sucesso ou insucesso da técnica aplicada, 
técnica simples e praticamente inócua nestes casos, 
independente da gravidade da patologia. 
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SUMMARY 
Surgical correction of hypospadias is performed in 
order to obtain: 
1) Correction of chordee (orthophaloplasty); 
2) Correction of anomalous urethral implantation 

(urethroplasty) . 
This surgical management facilitates copulation and 
an almost normal micturition. 
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INTRODUÇÃO 

Sabe-se que as estruturas embrionárias, que vão 
originar os órgãos definitivos do adulto, desapare
cem quase inteiramente antes do término da vida 
fetal. 

Desse modo, no embrião que vai se diferenciar 
no sexo masculino, as estruturas predecessoras do 
seu sistema reprodutor (estruturas de Wolff ou 
mesonefros) desaparecem, ao mesmo tempo em que 
há uma involução das estruturas müllerianas ou 
paramesonéfricas. 

Se estas estruturas müllerianas, ao invés de 
involuir, permanecerem no adulto, ocorrerá a "sín
drome do oviducto persistente". 

Trata-se de uma entidade bem definida, haven
do na literatura cerca de 70 casos descritos. 

Em 1939, Nilson4 descreveu-a como "hérnia 
uterina inguinal" , caracterizando-a como a síndrome 
clínica que mais freqüentemente inclui criptorquidia 
unilateral, com hérnia inguinal contralateral, con
tendo estrutura do ducto de Müller, um útero e um 
testículo. Em 1973, Brook1 e colaboradores descre
veram 8 casos em 4 pares de gêmeos fraternos, o que 
levou os autores a acreditar que se tratava de 
herança recessiva autossômica ligada ao sexo. Em 
1978, Oliveira e colaboradoress , no Rio de Janeiro, 
descreveram um caso da síndrome do oviducto 
persistente em que havia também seminoma testicu
lar bilateralmente. 

No caso que vamos relatar, além do oviducto 
persistente, existia também associada uma outra 
anomalia: ectopia testicular cruzada, entidade muito 
rara, havendo apenas 29 casos descritos na literatu
ra, segundo revisão feita por Khamestra e colabora
dores3

• 

DESCRIÇÃO DO CASO 

M. J. S., masculino, branco, 23 anos, procurou 
o ambulatório por apresentar "hérnia". Negava 
história de criptorquidia ou outras malformações 
familiares. 

Ao exame físico, apresentava fenótipo masculi
no normal, testículo direito na bolsa escrotal, nor
mal, com hérnia inguino-escrotal desse lado, e 
ausência do testículo esquerdo na bolsa. 

Os exames pré-operatórios demonstraram: 
Espermograma: Volume 2 mil, viscosidade boa, 

pH alcalino, com 42 milhões de espermatozóides por 
mI. Após 2 horas, 10% dos espermatozóides móveis. 
Após 24 horas, 5% de espermatozóides móveis. 

Dosagem dos 17 tetosteróides na urina de 24 
horas: 7,9 mg (valor normal de 9 a 20 mg). 

Dosagem de testosterona no soro (radioimu
noensaio): 445 mg por 100 rol de soro (valor normal 
400 a 900 mg por 100 ml de soro). 

O estudo citogenético revelou tratar-se de ca
riotipo masculino normal: 46, XY. 

A determinação da cromatina de Barr no esfre
gaço bucal mostrou, em 100 células examinadas, que 
o número de massas cromatínicas foi de 0%. 

A urografia excretora mostrou o rim esquerdo e 
cisto grama normais. À direita, havia um rim hidro
nefrótico com dilatação acentuada da pélvis e do 
ureter (fig. 1). 

O paciente foi levado à cirurgia, sendo feita 
incisão clássica para herniorrafia à direita. Obser
vou-se, então, a presença dos dois testículos com os 
respectivos cordões inguinais, dirigindo-se para o 
anel inguinal interno do mesmo lado (fig. 2). Entre 
estas duas estruturas, foi localizado o útero hipoplás
tico e, mais próximo ao anel inguinal, o saco 
herniário, que foram isolados (fig. 3) e ressecados. 
Os testículos foram mantidos na bolsa escrotal, do 
mesmo lado. 

O paciente teve alta no 10" P. O. sem intercor
rências. Posteriormente, foi reinternado para ne
frectomia à direita. 

Exame anatomopato16gico - O útero atrófico 
tinha aspecto rudimentar e pesava 30g, com superfí
cie externa parcialmente revestida por serosa acin
zentada e lisa com estruturas salientes em correspon
dência aos cornos (fig. 4) e presença de mucosa 
esbranquiçada, finamente pregueada, em correspon
dência ao colo uterino. 

A biópsia dos testículos não demonstrou sinais 
que pudessem fazer suspeitar de processo neoplásico 
associado. Havia certo grau de atrofia do epitélio 
seminal do testículo criptorquídico. 
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Fig. 3 Fig. 4
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DISCUSSÃO 

OVIDUcrO PERSISTENTE 

RESUMO 

O caso que apresentamos é conhecido como 
síndrome do oviducto persistente, pseudo
hermafroditismo interno ou ainda síndrome da hér
nia uterina. É a persistência de estruturas mülleria
nas (útero e trompas de Falópio) em homens fenoti
picamente normais. 

A criptorquidia uni ou bilateral é sempre pre
sente, do mesmo modo que é sempre presente 
também a hérnia inguinal. A cromatina sexual, 
geralmente, é negativa e a genitália externa bem 
desenvolvida. 

Os testículos fetais são capazes de elaborar dois 
tipos de hormônios, responsáveis pela diferenciação 
sexual no homem: 1) Andrógenos, que, na forma de 
testosterona ou de hidrotestosterona, são responsá
veis pela diferenciação das estruturas reprodutoras 
masculinas e virilização; 2) Hormônio inibidor mül
leriano, que, agindo sobre as estruturas de Müller, 
provocam sua involução no período fetal, mas não 
no período pós-natal, de acordo com JOSS02. Esse 
hormônio inibidor mülleriano é um polipeptídio, 
que tem peso molecular acima de 15.000, elaborado 
provavelmente pelas células de Sertoli. 

A síndrome em questão é causada pela não 
supressão embrionária dos dutos de Müller, quer 
seja por ausência da substância inibidora mülleriana, 
quer por falha dos dutos em responder. 

Finalmente, devemos dizer que não há evidên
cia de que os testículos criptorquídicos de pacientes 
com tal síndrome são mais susceptíveis de se malig
nizar do que os testículos de um criptorquidismo 
normal e não cremos que seja necessário remover os 
testículos nesses indivíduos (Brook e col.). '\ 

Em relação à fertilidade, em certos casos ela é 
preservada. Alguns autores recomendam que o 
útero fique no local, não sendo retirado devido à sua 
proximidade com os deferentes que poderiam ser 
destruídos, conforme preconizam Sloan e colabora
dores6• 

Os autores apresentam o caso de um paciente 
de 23 anos de idade com persistência das estruturas 
müllerianas e ectopia testicular cruzada. Salientam a 
raridade da síndrome, na qual são sempre presentes 
a criptorquidia (uni ou bilateral) e a hérnia inguinal. 
A cromatina sexual é geralmente negativa e a 
genitália externa bem desenvolvida. 

O diagnóstico geralmente só pode ser feito 
durante a correção cirúrgica da hérnia ou da criptor
quidia, encontrando-se um útero hipoplástico, com 
trompas de Falópio junto aos testículos e deferentes. 

SUMMARY 

The AA. report on a 23 year-old man with 
persistent mullerian structures and testicular ecto
pia. Cryptorchidia and inguinal hernia are always 
present in this syndrome and a correct diagnosis can 
only be done on their surgical management. 
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