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EDITORIAL 

AS SOCIEDADES MÊDICAS, O TÍTULO DE ESPECIALISTA E A LEI 9. 632 

As Sociedades Médicas, credenciadas pelo Conselho Nacional de Medicina, conferem 
o Titulo de Especialista a médicos selecionados, então habilitados ao registro no Conselho 
Regional de Medicina com reconhecimento legal de sua especialização. 

A Sociedade Brasileira de Urologia, por exemplo, exige do médico candidato que 
aprêsente curriculum vitae, certificado de Residência Médica, recomendação de especialis
tas e se submeta também a provas de suficiência, escritas e prática-orais, elaboradas e 
conduzidas durante Congressos Brasileiros de Urologia, por eminentes especialistas repre
sentantes da Urologia Nacional. 

Neste quadro se insere um novo parâmetro, o artigo 6.° da Lei 9. 632 de 07/07/81, que 
confere aos Programas de Residência Mp.dica o direito de outorgar o Título de Especialista 
àqueles que forem neles aprovados. 

A Residência Médica (RM), com a crescente queda de preparo dos graduados pelas 
Escolas Médicas, recebe uma parcela de suas responsabilidades, tornando-se hipertrofiada 
e transformando-se em um caminho obrigatório para o recém-formado adquirir aceitável 
eficiência na prática médica. Proliferaram, então, de maneira anárquica os Programas de 
Residência Médica constituindo muitas vezes apenas complementação do ensino médico 
regular. Para sanear a distorção o Ministério da Educação e Cultura criou a Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM), que tem executado um excelente trabalho em 
competência e respeitabilidade, credenciando somente Programas de RM de alto nível e 
comprovada eficiência, conseguindo-se uma equivalência entre os vários Programas e 
reconduzindo-os a nível de pós-graduação médica .. 
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Entretanto a Lei 9.632 de 07/07/81 em seu artigo 6.° apresenta configuração prejudi
cial aos interesses das Sociedades Médicas, que se têm havido com dignidade, rigor e lisura 
ao conferir o Título de Especialista àqueles médicos que realmente se habilitaram e 
dedicaram a uma especialidade. Estas Sociedades também congregam os especialistas, 
mantém congressos, cursos, reuniões cientificas, reciclagem e treinamento médico conti
nuado. 

A simples habilitação em Programa de RM ao assegurar o Título de Especialista 
esvazia as Sociedades Médicas como órgãos moderadores, fiscalizadores, agregadores e 
legítimos representantes das aspirações e reivindicações da classe. 

Há de se encontrar uma solução adequada no sentido de retornar às Sociedades 
Médicas o juizo na concessão do Titulo de Especialista. Cabe ao MEC reexaminar o proble
ma promovendo as alterações legais necessárias e às Sociedades e a cada Associado o dever 
de lutar pelo fortalecimento de sua classe. 

o Redator 
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flagrantes históricos da SBU 
ALBERTO GENTILE 

Em 11.08.41 realizou-se na Academia Nacional 
de Medicina, presidida por Aloysio de Castro, uma 
sessão conjunta do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e 
da Sociedade Brasileira de Urologia, com a finalidade 
de homenagear-se a Embaixada de Médicos Portu
gueses que na época visitava o Brasil. Falou, pela 
Academia, Aloysio de Castro que exaltou a figura de 
Julio Dantas, Chefe da Delegação, pelas suas quali
dades de médico e ilustre homem de letras. Pelo 
CBC manifestou-se, saudando o·s colegas da pátria 
irmã, o Dr. Oscar Alves e, pela SBU, com a elegância 
de sempre o mestre Estelita Lins pôs em destaque a 
personalidade de Reinaldo Santos, bastante conhecido 
no meio médico mundial pelo seu processo de arterio
grafia, citando inclusive os comentários sobre ele emi
tidos por Marion, de Paris, que bem atestavam a 
proficiência do homenageado. A seguir, o Professor 
Estelita Lins fez a Reynaldo dos Santos a entrega do 
título de sócio honorário da S BU. 

Na ordem do dia de 25/08/41, Pinheiro Machado 
F? apresentou um trabalho sobre a "Sífilis" do testí
culo". mostrando um paciente que somente tivera 
positivos os testes específicos, curando-se com o trata
mento antiluético ministrado. 

A seguir. Estelita Lins discorreu sobre "Indica
ções de urgência da talha", atestando a benignidade 
da intervenção nos casos de retenção de urina por 
hipertrofia da próst~ta, mas contra-indicando-a em 
face de estreitamento da uretra e nos fleimões uriná
rios. 

Em 08/09/41, Estelita Lins fez a apresentação do 
colega visitante Dr. Rômulo Cavalcanti, antigo sócio 
da SBU e secretário da Sociedade de Urologia de 
Pernambuco, a quem muito devia o impulso que 
obteve essa novel entidade científica. 

Arandy Miranda apresentou trabalho sobre o 
"Valor da uretrografia". Exibiu farta documentação 
radiológica, procurando chamar a atenção de todos 
para a necessidade de uma maior divulgação desse 
meio de diagnóstico urológico entre nós. Mostrou, 
também, a seringa para injeção de contraste modifi
cada por Heitz-Boyer .. Rômulo Cavalcanti, em comen
tário, disse ter sua tes~ de docência-livre versado 
exatamente sobre esse assunto. Estelita Filho, igual
mente participando· das discussões, alertou para o 
perigo dos contrastes oleosos. 

Em 22/09/41 Rolando Monteiro, indaga se a 
Casa tem conhecimento de que o ColégiO Hrasileiro de 
Urologistas, fundado em São Paulo, pretende instalar 
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uma sucursal no Rio, entendendo que se tal ocorresse 
muito prejudicaria a SBU. Disse, ainda, que se sentia 
feliz por ter opinado contrariamente ao reconhecimen
to dessa nova entidade. Estelita Lins, na presidência, 
reafirmou que a Sociedade não devia guerrear qual
quer Centro Urológico que se fundasse mas, ao contrá
rio, procurasse estimular as várias entidades já exis
tentes e, bem assim, criar outras· a fim de obter uma 
congregação de especialistas. Para participar dos Con
gressos, aí sim, somente seriam convidados a integrá-
10 as reconhecidas pela SBU. 

Em 13/10/41, Manuel de Abreu, congratulou-se 
com a Sociedade por patrocinar campanha de comba
te aos males venéreos, afirmando que seu alcance seria 
benéfico para o país, mas que, no entanto, mostrava
se incrédulo se a sua finalidade se mantivesse no nível 
da propaganda educativa e não fossem adotadas medi
das práticas visando o efetivo censo luético, como já 
estava sendo feito em relação à tuberculose. 

Na sessão de 10/11/41, Guerreiro de Faria apre
sentou um trabalho sobre "Tratamento da tuberculose 
"vesical pós nefrectomia", exibindo sua casuística. 
Afirmou que sobre o assunto apresentara nota prévia 
no último Congresso de Urologia, enfatizando os 
efeitos do oxigênio nesse tipo de-Iesão, mas que no 
momento, passara a utilizar a tuberculinoterapia, 
tendo, desde então, a oportunidade de observar me
lhoras não somente nas bexiga, como no estado geral 
do paciente. Comentaram esse relato Estelita Lins, 
Pinheiro Machado, Spinoza Rothier e Gilvan Torres, 
tendo este último informado que no Rio de Janeiro, o 
Dr. Severino Rezendo, autoridade na matéria, estuda
va essa terapêutica (não indicando se ° fazia com o 
emprego do oxigênio ou da tuberculina), obtendo sur
preendentes casos de cura. 

Na sessão de 24/11/41, foi -eleita, por adamação, 
a nova Diretoria da SBU, que ficou assim constituída: 
Presidente: Cumplido de Sant' Ana, 1~ e 2~ Vice-Presi
dentes: Rolando Monteiro e Arandi Miranda, Secre
tário Geral: Gilvan Torres, 1~ ê 2~ Secretários: Ordi
vaI Gomes e Moysés Fisch, Tesoureiro: Volta B. 
Franco (reeleito), Orador: Murilo Fontes, Bibliotecá· 
rio: Estelita Lins Filho, Redator dos Anais: Alberto 
Gentile, Diretor do Arquivo: Ernàni Cunha, Comissão 
de Sindicância: Guerreiro de Faria, Ugo Pinheiro Gui
marães e Augusto Paulino Filho, Comissão Julgadora: .. 
Pinheiro Machado Filho, Agostinho Alvares Pinto e 
Brandino Corrêa Comissão de Imprensa: Moysés Be
nolrel, Domingos Sérvulo e Luiz Samis, Comissão de 
Cirurgia: Castro Araujo, Brandão Filho e Estelita 
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Lins, Comissão de Medicina: Jesuíno de Albuquerque, 
Waldemar Berardinelli e Genival Londres e Comissão 
de Ciências Afins: Abdon Lins, Agnaldo Xavier e 
Pitanga Santos. 

Na sessão de 16/01142, que Ronaldo Monteiro 
presidiu, o tema ventilado disse respeito à "Educação 
Sexual", que teve como relatores José de Albuquer
que, Pio Duarte e Magarinos Torres. Comentaram-no 
Guerreiro de Faria, Cumplido de Santa' Anna, Hélio 
Gomes, Nelson Hungria, Estelita Lins e Adalgisa 
Bittencourt. Conclusão: "Ficou estabelecido que a 
educação sexual seria ministrada nos Cursos Secundá· 
rios - Normal e Superior. No curso Primârio, desde 
que a criança desperte para o problema. 

Em 23/03/42, o presidente Sant' Anna comunicou 
que a Revista de Urologia viria a lume sob o registro de 
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Estelita Lins e que, para que a mesma tivesse curso 
vitorioso, apelava para que todos "deixassem de lado 
quaisquer rivalidades, divergências políticas e pes
soais" _ 

É comunicado aos presentes que a Academia 
Nacional de Medicina instituiu prêmio na importância 
de Rs 4.000 $ (QUATRO CONTOS DE RÉIS) a ser 
conferido ao melhor trabalho sobre assunto urológico 
apresentado até o ano de 1943. 

Na ordem do dia de 13/04/42, o professor Estelita 
Lins apresentou trabalho sob o título "Manifestações 
prostato-vesiculares por focos a distância" sendo que, 
no caso, o ponto de disseminação era amigdaliano. 

Este é o último artigo de uma série preparada pelo 
professor Alberto Gentile, compreendendo os Aspec
tos Históricos da SBU até 1942. 
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estudo dos ramos arteriais intra-sinusiais do rim 
humano 

AMBRÓSIO, 1.D.; MONTE, 1.1.0. & MALCHER, L.G.R. 
da Escola Paulista de Medicin .. - São Paulo - (SP) 

INTRODUÇÃO 

Nos Laboratórios das Disciplinas de Anatomia 
Descritiva e Anatomia Topográfica do Departamento 
de Cirurgia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, 
está sendo realizada uma série de estudos destinados a 
conhecer a disposição dos vasos sangüíneos relaciona
dos às vísceras abdominais. Entre eles, algumas pes
quisas se prendem a examinar, em várias espécies, 
particulares aspectos das artérias e veias dos rins, 
incluindo o número e a distribuição dos locais, respec
tivamente, de entrada e de saída dessas entidades 
anatômicas, bem como a situação global que- lhes 
corresponde, separadamente, no mIo dos referidos 
órgãos (PEDUTI NETO, 1970; PEREIRA 1974; 
FERREIRA, 1975;' ALBUQUERQUE, 1976; GUA
RENTI, 1976; TUBINO, 1977; VARGAS, 1977; FER
NANDES, 1979). 

Não encontramos na literatura consultada ne
nhum autor que tenha efetuado esse trabalho no 
homem, seguindo a sistematização de dividir a borda 
mediaI do rim em quadrantes e projetar neles e nos 
limites entre eles os seus elementos vasculares, agru
pondo-os em intra-sinusiais, justa-hilares e extra-hila

,res. 

Dispusemo-nos, então, realizar, no homem, estu
do similar seguindo a mesma sistematização dessa 
linha de pesquisa acima referida, por sugestão do 
Prof. Dr. Vicente Borelli, e anotando alguns aspectos 
que julgamos importantes como contribuição para a 
cirurgia renal. 

Durante a análise estatística dos resultados obti
dos, procuramos correlações com sexo, grupo étnico e 
lado, que nos levassem a ~o,nclusões aplicáveis na 
prática médico-cirúrgica. 

Autores como CZERNY (1890), GOLDSTEIN & 
ABESHOUSE (1937), PATHANASSIADIS & SWIN
NEY (1966) e MADDERN (1967), entre as causas de 
elevada freqüência de complicações e resultados insa
tisfatórios nas nefrectomias parciais, ressaltem a 
pouca importância dada aos detalhes anatômicos da 
vascularização dos rins. Entre outros fatores, o sucesso 
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dessa intervenção clrurgica, segundo HESS (1937), 
SADI (1961), RICHES (1962) e GRA Y & BIORN 
(1967), depende da manutenção adequada do supri
mento sangüíneo para o rim residual. BUTT ARAZZI, 
DEVINE, DEVINE IR & POUTASSE (1968) ressal
tam também a necessidade de conhecimento profundo 
da anatomia dos vasos renais como fator de base nas 
nefrectomias parciais. 

RODRIGUES NETTO, BARROS, CAMARGO 
& REINATO (1976), observando 31 casos de pacien
tes submetidos a nefrectomia parcial, relacionaram 
como primeira conclusão ao fato de que, ':quando 
baseada no conhecimento da distribuição anatômica 
da vascularização, a nefrectomia parcial apresenta 
baixo índice de morbidade e mortalidade", relacio
nando o suceSso desse ato operatório diretamente 
com o valor funcional da massa renal restante. 

° dampeamento provisório de pedículo figura 
entre as várias alternativas de técnicas propostas para 
a nefrectomia parcial..Ao examinarmos as manobras 
de vários autores, observamos que sempre se baseiam 
na necessidade de um bom conhecimento anatômico 
da região. 

No nosso meio, SADI enfatiza: "Faz-se uma boa 
libertação do rim, do ureter e do pedículo vascular. O 
pinçamento do pedículo é desfeito duas ou três vezes 
durante a operação para irrigar o órgão e ver-se onde 
sangra." ROCHA-BRITO, BORGES, ALBUQUER
QUE & ZULIAN (1971), no que se refere ao pedículo 
renal, não empregam uma conduta uniforme nas 
nefrectomias parciais: "quando a porção a ser removi
da era suprida por um vaso polar ou então quando a 
idade do paciente era avançada, havendo arterioscle
rose, o pedículo não era pinçado com o clampe. Nos 
outros casos, o pinçamento era às vezes contínuo e às 
vezes interrompido, usando-se dampe de pediculo 
protegido com borracha" 

Mas AGUINAGA (1973)-lembra que "no clam
peamento total do pedículo o rim fica tenso, distendi
do, ~especialmente se há pequenas artérias suplemen
tares vascularizando o órgão" e quê, para contornar 
esse impasse, "POUT ASSE usa a técnica da oclusão 
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arterial permitindo a permanência da veia renal dre
nando o sangue" . 

ARVIS (1968) lembra das dificuldades em se 
realizar no homem uma nerrectomia bem orientada e 
que quanto mais próximo do seio renal maior a 
possibilidade de se obter uma hemostasia satisfatória. 
AGUINAGA, no entanto, especifica mais ainda, ao 
afirmar que "a dissecação intra-sinusal com ligadura 
da vascularização eletiva no pólo; ligadura e secção do 
cálice e, por fim, ressecção do parênquima de dentro 
para fora, soluciona vários dos inconvenientes da 
nefrectomia parcial dássi~a" . 

Para tanto, segundo pensamos, torna-se necessá
rio um conhecimento mais apurado do comportamen
to dos vasos intra-sinusiais, relativo a número e distri
buição, principalmente quando se pretende efetuar 
segmentectomia ou "zonectomia renais" (DIDIO, 
1958). 

MATERIAL E MÉTODO 

Os estudos foram feitos em 30 pares de rins reti
rados de cadáveres (idade mínima: 14 anos; máxima: 
78 anos; média: 48 anos) de ambos os sexos, prove
nientes do Serviço de Verificação de Obitos, da Escola 
Paulista de Medicina. Todos os dados necessários para 
a identificação dos cadáveres, incluindo grupo étnico, 
idade, sexo e nacionalidade, foram' colhidos dos ates
tados de óbito. 

Observamos e registramos o número e distribui
ção dos ramos (diretos e indiretos) das artérias renais, 
em quadrantes e em suas linhas limítrofes na região 
intra-sinusial. 

Observando a borda mediaI, procuramos dividi~la 
em quadrantes com o objetivo de facilitar a exposição 
dos nossos resultados. Estes quadrantes foram deter
minados traçando-se uma linha longitudinal (crânio
caudal) e outra transversa (dorso-ventral) - Fig. 1 -, 
de modo a se interceptarem perpendicularmente no 
centro da região hilar. Assim, o seio renal e as regiões 
justa- e extra-hilares ficaram divididas em quadrantes 
que passamos a denominar: CR. V - quadrante crâ
nio-ventral; CR.D - quadrante crânio-dorsal; CA. V 
- quadrante caudo-central; e CA.D - quadrante 
caudo-dorsal. A seguir contamos o número dos ramos 
arteriais e anotamos os locais de suas entradas apa-. 
rentes no parênquima renal. No esquema, cada local 
está identificado com 0_ número correspondente ao seu 
respectivo ramo arterial. 

Os termos aqui utilizados são baseados na Paris 
Nômina Anatômica (1955), com emendas em Nova 
Yorque em 1960 e traduzida para o nosso idioma 
(1958) pela Sociedade Brasileira de Anatomia. 
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Fig. I - Borda mediai do rim onde se vêm as linhas crânio·caudal 
(A) e dorso·ventra[(DE). 

RESULTADOS E COMENTÁRIOS 

Estudamõs os ramos arteriais intra sinusais, à 
direita: 
Em 11 rins (36,7) verificamos 6 vasos. 
Em 6 rins (20,0%) encontramos 7 vasos. 
Em 4 rins (13,3%) achamos 4 vasos. 
Em 4 rins (13,3%) reconhecemos 8 vasos. 
Em 2 rins (6,7%) assinalamos 10 vasos. 
Em 1 rim (3,3%) registramos 5 vasos. 

Analisando estes dados, procuramos identificar 
as freqüências dos números mínimos, médios e máxi
mos de artérias inira-sinusiais direitas, e ressaltar os 
casos encontrados dentro e fora da faixa de maior 
ocorrência. 

Ramos arteriais intra-sinusais no lado esquerdo: 
Em 8 rins (26,70/0) verificamos 7 vasos. 
Em 7 rins (23,30/0) observamos 8 vasos. 
Em 5 rins (16,7%) achamos 6 vasos. 
Em 3 rins (10,0%) reconhecemos 5 vasos. 
Em 3 rins 00,0%) identificamos 9 vasos. 
Em 2 rins (6,7%) assinalamos 10 vasos. 
Em 1 rim (3,3%) notamos 3 vasos. 
Em 1 rim (3,3%) verificamos 4 vasos. 
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Usando o mesmo procedimento efetuado para o 
lado direito, procuramos identificar as freqüências de 
números minimos, médios e máximos de artérias 
intra-sinusais esquerdas e 'ressaltar os casos encontra
dos dentro e fora da faixa de maior ocorrência, em 
função do sexo, grupo étnico e total de rins. 

Quanto aos' locais de penetração aparente dos 
ramos arteriais no parênquima renal, não encontra
mos nos autores consultados, nenhum que utilizasse o 
mesmo critério em estudos de rius humanos. Regis
tramos os trabalhos de PEDUTI NETO em ovinos, 
PEREIRA em cavalos, FERREIRA em suínos, . AL
BUQUERQUE em muares, GUARENTI em capri
nos, TUBINO em gatos, VARGAS em coelhos, e 
FERNANDES em cobaias, que utilizaram a mesma 
sistematização. Não podemos comparar os nossos 
resultados, pois não estamos focalizando a anatomia 
comparativa; no entanto, acreditamos, essas informa
ções podem ser úteis aos tratadistas de anatomia 
animal. 

Como veremos no decorrer destes comentários, a 
maioria dos trabalhos obtidos na literatura que consul
tamos pesquisou a disposição dos locais de entrada das 
artérias do rim, aplicando critérios c;liferentes dos 
nossos. 

DIONIS (1648) disse apenas que a artéria renal se 
dividia em três ou quatro ramos antes de penetrar na 
"massa" renal. PORRAS (1733) ainda explicava que o 
sangue, uma vez purificado, refluía para as veias 
emulgentes que o levavam à veia cava. 

Na'literatura por nós consultada encontramos 
várias referências sobre trabalhos realizados durante o 
século XIX, tais como KRAUSE (1868), SCHW ALBE 
(1878), HOWES (1890), HOCHSTETTER & RE
PORT (1891), HUGUES (1892), MAUCLAlRE, 
MORESTIN & ROSSEAU (1894), BREWER (1897), 
FRÉDÉRIC & PIERRE (1898) e MICHELAU (1899), 
que, infelizmente, esgotando nossas possibilidades de 
busca, não os "conseguimos. Mesmo assim, estas cita
ções demonstram que no final deste século as atenç.ões 
se voltaram também para o estudo do rim. 

No Brasil, em 1892, GUIMARÃES, em seu Tra
tado de Anatomia Descritiva, fala que as artérias 
renais ou emulgentes são bastante volumosas, de dire
ção transversa, e originam-se em ângulo reto da parte 
ântero~lateral da aorta, na altura da 2!l vértebra 
lombar; caminham em seguida para o hilo do rim, 
onde penetram depois de se dividirem em 4 ou 5 ramos 
e algumas vezes mais; e divisão destes ramos tem lugar 
freqüentemente perto da aorta, não sendo raro encon
trar-se duas ou mais artérias renais originando-se 
desta. 

MACALISTER (1883) ressalta como mais "fre
qüente" a ocorrência de 2 artérias renais à direita e 1 à 
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esquerda. Além das artérias que normalmente se ori
ginam da aorta, este autor se refere, como anomalia de 
origem, a artérias renais provenientes de diferentes 
troncos arteriais. Acrescenta ser mais habitual encon
trar 3 ou 4 ramos penetrando no parênquima renal, 
principalmente através do hilo. Reporta-se, ainda, a 
vasos que "várias vezes" penetram nos pólos superior e 
inferior; sendo o primeiro geralmente de origem aór
tica e o segundo, da própria artéria renal. 

Encontramos em SAPPEY (1889) referências so
bre a artéria renal, que também denominava de emul
gente, como sendo um vaso bastante calibroso em 
relação ao volume do rim e dividindo-se ordinaria
mente em 4 ramos (2 anteriores, 1 superior e 1 pos
terior). 

Segundo SCHMERBER, HYRTL (1863) foi o 
primeiro estudioso a se referir à presença de dois 
sistemas de vascularização arterial, isolados, no parên
quima renal: um anterior e outro posterior, resultantes 
de subdivisões de dois ramos da artéria renal. Poste
riormente, esta região avascular passou a ser conhe
cida dassicamente como "zona avascular de Hyrtl". 

Em seguida, BRODEL; GÉRARD POIRIER & 
CHARPY (1901), FORT (1902), GRÉGORE (1906), 
ALBARRAN & PAPIN (1908), LEVI (1909), EISEN
DRATH & STRAUSS; JEANBRAU & DESMONTS 
(1910) e outros se esforçaram para esclarecer a grande 
variabilidade apresentada por estes sistemas arteriais, 
uns afirmando-os e outros negando-os. 

Cabe aqui um destaque a BRODEL que, corroen
do rins com seus sistemas vasculares injetados, con
duiu que se poderia facilmente determinar na super
fície renal a posição em que os dois sistemas se encon
travam, constituindo uma depressão-localizada na 
horda-Iateral do rim. O plano determinado por essa 
depressão, que passou a ser conhecido como "'linha de 
Brodel", indicaria uma região mais ou menos avas
cular onde deveriam ser efetuadas as inéisões no 
parênquima renal (nefrostomias). 

Em 1913, RUPERT comentou que a-literatura 
sobre esse assunto era pouco escassa e, citando GLAZ
BROOK(1898). BUTTERFIELD(1904), CATHELIN 
(1908), CADENAT & FEITTEROLF (1909) e alguns 
periódicos de 1910 e 1911, ressaltou que os autores 
desses artigos, com duas ou três exceções, falaram 
somente em 1, 2 ou 3 anomalias arteriais, com poucas 
ou nenhuma referência sobre as origens desses vasos e 
de seus pontos de entrada na substância renal. 

Em 1920, EISENDRATH disse que até aquela 
época a maioria dos cirurgiões costumava pensar que 
as variações do chamado "normal" interessavam 
apenas aos professores do Departamento de Anato
mia. 
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SCHMERBER encontrou 5 ramos arteriais pene
trando na face anterior do rim e 1 na posterior; 
THOMPSON, bastante citado na literatura do início 
deste século. referiu-se a 6.9% de artérias renais 
acessórias com origem aórtica penetrando na face 
anterior do rim e 4.0% penetrando no pólo inferior; 
GRÉGOIRE. com base na dissecação de 23 pares de 
rins. chegou à conclusão de que há uma artéria para 
cada face e uma para cada pólo, e que estas últimas 
atingem o parênquima sem penetrar no seio renal, 
geralmente pela borda mediai dos rins; LEVI. por sua 
vez. refere-se a 18,0% de artérias com penetração 
direta no parênquima, sem especificações. 

Na nossa amostra não encontramos nenhum caso 
com artérias penetrando nas faces ventral ou dt>rsal. 

Como podemos observar, as informações sobre os 
locais de penetração das artérias no parênquima renal 
são incompletas, contraditórias e carentes de uma 
melhor fundamentação estatística, como também de 
uma sistematização que melhor possibilite seu estudo. 
Adotamos o conceito de lEANBRAU & DEMONTS 
quanto 'às "anomalias" de penetração das artérias no 
rim: polares superior e inferior aquelas que alcançam 
o parênquima renal em um ou outro pólo e faciais 
anterior ou posterior aquelas que o façam anterior ou 
posteriormente ao hilo renal. Estas artérias, denomi
namos extra-hilares. 

Em 1922, AUGIER observou que "embora os 
ramos arteriais apresentem uma variabilidade bem 
acentuada da sua disposição no pedículo, mostram 
uma constância de terminação e relações ao nível de 
sua penetração no parênquima renal". Com base nos 
nossos achados e de acordo com a maioria dos autores 
que consultamos, não concordamos com essa "cons
tância de terminação e relações ao nível de sua pene
tração", pois, na realidade, o que observamos foi uma 
tendência norma para cada caso apresentar um arran
jo próprio" dificultando inclusive a sistematização. 

TESTUT & LATARJET (1947), referindo-se às 
variações de penetração das artérias no rim e consi
derando-as "numerosas", ressaltam que com freqüên
cia os ramos da artéria renal penetram diretamente no 
pólo superior. 

A seguir, faremos nossos comentários sobre os 
aspectos que selecionamos como mais importantes. 

Rarnos arteriais intra-sinusiais: No-Iado direito, 
em 30 rins, encontramos: com 4 artérias intra-sinusiais 
(4 vezes - 13,3%); com 5 (1 vez - 3,3%); 6 (11 vezes 
- 36,7%); com 7 (6 vezes - 20,0%); 8 (4 vezes -
13,3%) e com 9 (2 vezes - 6,7%). No-lado esquerdo 
com 3 (1 vez - 3,3%); 4 (1 vez - 3,3%) 5 (3 vezes -
10,0%); 6 (5 vezes - 16,7%); 7 (8 vezes - 26,7%); 8 
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(7vezes - 23,3%); 9 (3 vezes - 10,0%) e com 10 (2 
vezes - 6;7%). Encontramos mais freqüentemente 5 
a 8 artérias (75,0% - 45 dos 60 rins dissecados), com 
os números médios em função do lado, sexo e grupo 
étnico variando de 6,1 a 7,6. Alguns autores, referin
do-se apenas ao número de ramos que a artéria renal 
comumente fornece dentro do seio, em caráter termi
nal, apresentam números inferiores aos nossos. Entre 
eles, SAPPEY - ordinariamente 4 ramos (2 anterio
res, 1 superior e 1 inferior); GUIMARÃES - 4 a 5 e 
algumas vezes mais; e DIDIO- lembra que os dois 
ramos principais da artéria renal dão origem às arté
rias do segmento superior, artéria do segmento ântero
superior, artéria do segmento ântero-inferior e artéria' 
do segmento inferior -. E o posterior continua-se 
como artéria do segmento posterior. 

No entanto, a maioria dos autores, principal
mente os tratadistas, repetem como na descrição clás
sica de MACALlSTER que o rim apresenta 3 ou 4 
ramos arteriais ao nível do seio (ROMITTI; TESTUT 
& LATARJET; ROUVIÉRI), num valor médio bem 
inferior ao nosso. 

Ao dividirmos o seio renal em quadrantes, procu
ramos identificar qual apresentava o menor e o maior 
número de vasos. Observamos então que no CA.D 
direito isso ocorria com maior freqüência (57,0%) -
17 dos 30 rins estudados) 1 vaso, independentemente 
das variáveis preconizadas para nossas pesquisas. Por 
outro' lado, no CA.V também direito encontramos 
mais comumente (40,0% - 13 dos 30 rins estudados) 
3 ou 4 vasos, sem diferenças significantes. 

Em 14 rins (6 direitos e 8 esquerdos) encontramos 
os ramos arteriais intra-sinusais em situação que não 
permitia dizer pertencer (como já fizeram outros) a um 
ou outro quadrante. Estes vasos encontravam-se prin
cipalmente sobre a- linha'limítrofe crânio-caudal; 3 
vezes entre os quadrantes CR.V e CR.D e 9 vezes entre 
os quadrantes CA. V e CA.D. Na linha limítrofe dorso
ventral apareceram apenas duas vezes entre os qua
drantes CR.V e CA.V. 

Os demais quadrantes (CR.V e CR.D direitos e 
esquerdos, como também os CA. V esquerdos) apre
sentavam em média, o mesmo número de ramos arte
riais intra-sinusais: 1 ou 2 vasos com as médias osci
lando entre 1,4 e 2,0 na grande maioria dos casos. O 
número de artérias intra-sinusais por nós encontrado 
em uma média de 6,8 em 60 rins estudados nos-Ieva 
a questionar a segmentação arterial renal como atual
mente é admitida. 

Observando, então, que foi mais freqüente encon
trar em torno de 7 artérias intra-sinusalmente no rim 
humano, dados estes que talvez possam ser apresen
tados como um "normal anatômico" 
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CONCLUSOES 

Os resultados destas pesquisas nos permitem 
emitir as seguintes conclusões: 
1 - Com base em nossos dados (75,0% - 45 dos 60 

rins examinados apresentavam de 5 a 8 ramos 
arteriais intra-sinusais) podemos concluir que o 
"normal" anatômico estaria em torno de 7 arté
rias intra-sinusiais, no rim humano, indepen
dentemente de lado, sexo e grupo étnico. 

2 - Em 93,3% (56 vezes em 60 rins) o maior número 
de artérias ocupavam os quadrantes ventrais e 
linhas limítrofes crânio-caudais. 

RESUMO 

Dissecando os seios de 60 rins humanos e após 
análise dos resultados com estudo estatístico, os auto
res encontraram mais freqüentemente 5 a 8 ramos 
arteriais (os números médios em função d<Ylado, sexo, 
grupo étnico e total de rins variaram de 6,1 a 7,6). 
O número de artérias intra-sinusais encontrado, em 
média 6,8, em 60 rins estudados, levou os autores a 
questionar a segmentação arterial renal como atual
mente é admitida. 

SUMMARY 

Dissecting the sinus of human kidneys and after 
an analysis of the results with a statistical evaluation, 
the authors found more frequently 5 to 8 arterial bran
ches (the average numbers with regard to side, sex, 
ethnical group and totality of kidneys varied from 6,1 
to 7,6). The number of intra-sinusal arteries found, an 
average of 6, 8, in 60 kidneys,-lead the authors to 
question the arterial segmentation of the kidneys as it 
is presently admitted. 
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segmentação arterial do rim em adultos 

CARLOS ALBERTO MANDARIM DE LACERDA - FRANCISCO JOSÉ BARCELOS SAMPAIO 
MARCO ,AURÉLIO RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - EURYSMAIA DALLALANA

HAWARD KANO. 
da, Universidade do Estado do Rio de Janeiro - (UERJ) 

INTRODUÇÃO 

O estudo da angioarquitetura renal humana tem 
aplicação em urolügia, uma vez que serve como alicer
ce para a realização de nefrectomias parciais, já que o 
conhecimento do padrão segmentar arterial do rim irá 
permitir, quando da retirada de um segmento, uma 
perfeita hemostasia e principalmente um suprimento 
sanguíneo adequado para a porção restante do órgão. 

HYRTL (1882) foi .o primeiro autor a fazer re
ferência a segment.os independentes n.o rim human.o, 
citandó a existência de d.ois sistemas arteriais (anteri.or 
e püsteri.or), quenã.o se c.omunicavam (5). BRODEL 
(1901) afirm.ou que a artéria renal divide-se n.o hil.o, 
em quatro .ou cinco ram.os, que essas artérias sã.o ter
minais e .os ram.os da divisã.o anteri.or nunca atraves
sam para .o lad.o p.osteri.or, ou vi~e-versa (1). 

GRAVES (1954) estud.ou m.oldes de resina sinté
tica .obtid.os por c.orr.osãü, e arteri.ografias renais de 
cadáveres. Descreveu, c.om base nesses estud.os, cinco 
segment.os: apical, superi.or, médi.o, inferi.or e p.oste
ri.or (4). SYKES (1963) estudand.o 71 m.oldes arteriais 
renais de vinilite c.onc.orda em 83,1 % d.os cas.os c.om a 
descriçã.o de GRAVES, quant.o a existência de cinc.o 
segmentos (8). 

FINE et alii (1966) estudaram a divisã.o primária e 
secundária da artéria renal, e .o padrã.o segmentar d.o 
rim. Descreveram ram.os primári.os (superi.or, inferi.or 
e p.osteri.or) e ram.os secundári.os (intermédi.o e médi.o), 
estes últim.os nem sempre presentes. O rim p.ode ter 
entã.o três, quatr.o .ou cinc.o segment.os c.onf.orme as 
ramificações primárias e secundárias da artéria renal 
(3). FERREIRA et alii (1971) analisaram a distribui
çã.o d.o sistema vascular arterial em 61 rins de adult.os 
pela técnica de repleçã.o e c.orr.osão, .observand.o a 
pred.ominância de rins c.om quatro segment.os (2). 

Em estud.o anteri.or, analisand.o m.oldes de vinilite 
da angi~arquitetura arterial renal de natim.ort.os de 
term.o, nós .observam.os a pred.ominância de rins' c.om 
quatr.o segment.os (6). 

PASTERSHANK et alii (1975) relataram três 
cas.os de circulaçã.o c.olateral intersegmentar em paci
entes que tiveram .obstruçã.o pr.ogressiva da artéria 
renal(?). 
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MATERIAL E MÉTODO 

F.oram estudad.os, bilateralmente; 60 m.oldes 
arteriais de rins de adultps. O sistema arterial f.oi 
exaustivamente lavad.o c.om s.oluçã.o salina fisi.ológica e 
depüis acet.ona, p.or mei.o de uma cânula introduzida 
na artéria renal. Dep.ois f.oi injetad.o vinilite vermelh.o a 
20%, mantend.o-se as peças imersas em água p.or 24 
h.oras. Dec.orrid.o esse temp.o pr.ocedeu-se a c.orr.osão 
t.otal da matéria orgânica em ácid.o cl.orídric.o c.oncen
trad.o, restand.o apenas .o m.olde da angi.oarquitetura 
renal. 

Os m.oldes assim .obtid.os foram analisados quant.o 
a divisã.o primária e secundária da artéria renal, e à 

'. regiã.o d.o rim nutrida p.or esses ram.os. A diferenciaçã.o 
d.os segmentos f.oi facilitada pela intr.oduçã.o de "f.olhas 
de cartülina" nas z.onas intersegmentares, que c.orres
pünderiam a planüs avasculares. 

RESULTADOS E COMENTÁRIOS 

Os resultad.os sã.o m.ostrad.os na Tabela 1 e nas 
figuras 1, 2 e 3. 

O arranj.o segmentar arterial dü rim em adult.os 
müstr.ou pred.ominância de m.oldes cüm quatr.o seg-

Tabela 1 - Distribuiçãü percentual d.o númer.o de 
segmentüs arteriais dó rim em adult.os 

Número de Distribuição Número de Percentagem 
segmentos casos 

superior 
03 inferior 03 05,0% 

posterior 
superior 

04 médio 
inferior 40 66,7% 
posterior 
superior 
médio-superior 

05 médio-inferior 16 26,7% 
inferior 
posterior 

sem padrão 01 01,6% 
TOTAL 60 100,0% 
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Fig. 1 - Molde arterial do rim de adulto: três segmentos A - vista 
ventral B - vista dorsal s - segmento superior i - segmento 
inferior p - segmento posterior. 

Fig. 3 - Molde segmentos 
ventral B - vista dorsal s - segmento superior ms - segmento 
médio-superior mi - segmento médio-inferior i - segmento inferi
or p - segmento posterior. 

mentos(66,7%). Em 100% dos casos um ramo primá
rio da artéria renal individualizava o segmento poste
rior, e o plano avascular entre estes e os segmentos 
anteriores correspondia à "linha avascular de Hyrtl". 

Os segmentos superior e inferior foram sempre 
observados. A presença de apenas um segmento ven
tral entre o superior e ó inferior (segmento médio) foi 
de 66,7%; a presença de dois segmentos médios 
(médio-superior e médio-inferior) foi de 26,7%. Em 
apenas um caso 0,6%) notamos um molde sem 
padrão segmentar definido. A nomenclatura dos seg
mentos renais deste trabalho, é a mesma proposta.em 
nosso trabalho anterior. 
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Fig. 2 - Molde arterial do rim de adulto: quatro segmentos A ~ 
vista ventral B - vista dorsal s - segmento superior m - segmento 
médio i - segmento inferior p - segmento posterior. 

Os resultados desse estuqo são similares aos de 
FINE et alH e FERREIRA et alii em adultos, e ainda 
aos resultados que observamos em natimortos de 
termo. O padrão clássico de cinco segmentos descri
to por GRAVES e por SKYNES, representou apenas 
26,7% dos nossos achados. 

RESUMO 

Os autores estudam o padrão segmentar arterial 
do rim de indivíduos adultos em 60 moldes obtidos· 
pela técnica da repleção com vinilite e corrosão. A 
divisão primária e secundária da artéria renal foi 
observada e relacionada à formação de segmentos. Os 
moldes mostraram a predominância de rins com qua
tro segmentos (66,7%). A presença do segmento pos
terior ocorreu em 100,0% dos casos, e o padrão 
classicamente descrito de cinco segmentos, em apenas 
26,7%. 

SUMMARY 

The authors studied the segmental patterns of the 
adults kidneys through 60 arterial casts obtained by 
replesion and corrosion method. The primary and 
secondary division of the renal artery and its distri
bution are observed and related to segments forma
tion. The casts showed four segments predominance 
(66,7%). The posterior segment occurs in 100,0% of 
the cases, and the c1assic pattern of the five segments 
occurs in 26.7%. 
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alteraçõ'esangiográficas do tumor de bacinete 
RENATO l' AMBARA FILHO 

da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba - (PR) 

Os tumo.res uro.teliais de- localização. piélica po.
dem ser. co.nsiderado.s raro.s, co.rrespo.ndendo. a apro.
ximadamente 9.5% de to.do.s o.S tumo.res renais .. Na 
maio.ria das vezes são. derivado.s do. tecido. epitelial: 
tratam-se decarcino.mas de células transicio.nais, cuja 
o.rigem é a mesma do.s tumo.res uro.teliais de o.utras 
localizações. Na sua apresentação. -clínica, predo.mi
nam o.S sinto.mas hematúria do. tipo. to.tal e a do.r surda 
co.ntinua lo.calizadaemilanco.e região. lo.mbar, que 
assume eventuaimente o. caráter de cólica. O diag
nóstico., eminentemente radiológico., baseia-se nas 
alterações pielo.gráficas o.btidas .pela uro.grafia intra
veno.sa o.u meno.s freqüetitemente pela uretero.pielo.gra
fia ascendente,' sendo. r.epresentadas pelas imagens 
lacunares o.u fàlhas de preenchimento. 'do. co.ntraste a 
nível de ba!,":inete, idênticas às imagens negativas do.s 
crescimento.s exo.fítico.s em qualquer o.utra parte das 
vias excreto.ras. 

Entretanto., existem circunstâncias especiais em 
que essas pro.vas radiológicas são. inco.ndúsivas, estan
do. então. indicado.s o.S exames angio.gráfico.s para se 
fundamentar o. diagnóstico., Fo.ram selecio.nado.s três 
caso.s de tumo.r de bacinete verificado.s no.s último.s 
do.is ~no.s no. Ho.spital de elínicas e Santa Casa de 
Misericórdia de Curitiba, cujas principais alterações 
radiológicas passam a ser descritas. 

ALTERAÇÕES RADIOLÓGICAS 

1 - Urografia Excretora: mo.stro.u as seguintes 
ano.rmalidades referentes ao. lado. co.mpro.metido.: 
- siÍencio. radiológico.: em do.is caso.s 
- imagem lacunar em bacinete: um caso. 

2 _ Ureteropielografia ascendente: feita em 
apenas um paciente, revelo.u: 

grande aumento. de volume do. rim, co.m dilatações 
e falhas de enchimento. do. co.ntraste a nível de 
!>acinete e cálices 

3 _ Estudo Angiográfico: demo.nstro.u alterações 
diversas que se seguem: 

diminuição. da ramificação. arterial: no.s três caso.s 
deficiência no. nefro.grama: no.s três caso.s 
artéria pielo.-ureteral pro.eminente: um caso. 

DISCUSSÃO 

O tumo.r de bacinete tem .co.mo principal meio. 
diagnóstico. a Uro.grafia Excreto.ra. A Angio.grafia é 
um recurso. po.ucas vezes empregado. e suas alterações, 
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muito. significativas na caracterização. do. tumo.r uro.
telial de-Iocali.zação. piélica, vêm sendo. descritas po.r 
diverso.s auto.res (Bo.ijsen & Folin, 1961; Mitty, Baroti 

. & Feller, 1969; Putlen, Levine e Blerk, 1975). 
Existem três sinais radiológicos principais: 

1 ~ diminuição da ramificação arterial, -geral
mente-limitada ao. segmento. do. rim envolvido. pelo. 
tumo.r pielo-calicial mas que po.de ser generalizada no.s 
tumo.res qu~ invadam maciçamente o. parênquima 
renal. Observamo.s do.is dos no.sso.s caso.s co.m dimi
nuição. focal e um co.m redução. ~o.tal da raniifiéação. 
arterial. 

2· - deficiência na densidade do nefrograma, 
também relacio.nada co.rri a po.rção. do. órgão. envolvida 
pela fo.rmação. neoplásica. Tem-se procurado. atribuir 
o.S efeito.s de diminuição. da ramificação. arterial e 

. deficiência do. nefro.grama ao. co.mpremetimento. do. . 
parênquima quando. invadido. pelo. tumo.r uro.telial. 
Entretanto. co.m alguma ,freqüência po.dem-se enco.n
trar essas alterações angio.gráficas em fo.rmações tu
mo.rais bem. delimitadas e não. invasivas, mo.tivo. peio. 
qual aceita-se também sua explicação. co.mo. depen
dente de obstrução. tubular e edema intersticial. por
tanto., a diminuição. da ramificação. arterial e a defi
ciência do. nefro.gram~ não.. devem significar sempre 
invasão. de parênquima renal.' A pro.pósito., o.S três 
caso.s aqui analisadDs possuíam essas alterações angio.
gráficas e apenas um era invasivD. 

3 - artéria pielo-ureteral proeminente, é o. acha
do. angio.gráficD meno.s CDmum, po.dendo. se co.tisiderar 
um fato.r de neDvascularização. apesar da franca pre
do.minância das características hipDvasculares da área 
tumo.ral. 

COMENT ÃRIO E CONCLUSÃO 

É na diferença do. padrão. de vascularização. que 
reside a distinção. entre tumo.r de bacinete e tumDr de 
parênquima renál, fato. da maiDr impDrtância para o. 
planejamento. terapêutico., que difere etitre uma e 
Dutra cDndiçãD patológica. 

Não. são. infreqüentes as situações em que, após se 
praticar uma nefrecto.mia indicada pelo. diagnóstico. 
pré-o.peratóriD de tumDr de parênquima renal, o. laudo. 
anáto.mD-patológicD revela· tratar-se de tumDr de via 
excreto.ra, to.rnandD o.brigatória uma cDmplementaçãD 
cirúrgica para retirada do. ureter e mo.dificandD a 
cDnduta terapêutica inicialmente estabelecida. 
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FYg. J - Uretero-pielografia ascendente: grande a~mentode -
me do rim esquerdo com dilatações e falhas de enchimento do con-
traste a nível de bacinete e cálices. . 
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Fig. 2 - Arteriografia renal seletiva esquerda:diminuiçàu da rami
ficação arterial. 

Fig. 2 - Aortografiq lombar: imporlalltf' dimilluiçtio .da ram 
çào arterial à direiw. 
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Fig. I - Urografia e.l:(·relora: imagem /acunar em bacinele à 
direita. 

Fig. 3 - Arteriografia renal seletiva à direita: diminuição da rami
ficação arterial e presença de artéria pie/o-ureteral proeminente e 
aberrante. 

RESUMO 

São mostrados três casos de neoplasias uroteliais 
de localização piélica em que a urografia excretora se 
mostrou inconclusiva; lançando-se mão dos recursos 
angiográficos para melhor elucidação diagnóstica. 
Apresentam-se as principais alterações angiográficas 
encontradas, enfatizando-se a importância desse mé-
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Fig. 2 - Aortografia lombar: deficiência no nefrograma à direita. 

Fig. 4 - Arteriografia renal seletiva à direita : artéria pielo-ureteral 
proeminente. 

todo diagnóstico quando a urografia excretora e a 
pielografia ascendente são insatisfatórias. 

SUMMARY 

Three cases of urothelial neoplasia of the renal 
pelvis where the I.V.P. was non conclusive are pre
sented. Angiography was used as the main diagnostic 

renato
b

Marcos


Marcos


Marcos




ALTERAÇÕES ANGIOGRÁFICAS DO TUMOR DE BACINETE 

procedure. The angiography findings are commented 
and its importance in the diagnosis when the I. V.P. is 
not satisfactory are emphasized. 
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tuberculose geniturináriaem pacientes autopsiados 
num hospital geral 

MILTON BARROS - MODESTO JACOBINO 
do Hospital Prof. Edgard Santos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia - Salvador - (BA) 

INTRODUÇÃO 

Entre as manifestações secundárias da tuberculo
se, a do aparelho urinário representa uma das mais 
freqüentes e gt;aves, principalmente se levarmos em 
conta a importância vital dos rins. 

A incidência de tuberculose geniturinária não 
tem tido o mesmo declínio da tuberculose pulmonar. 
Isto é devido à sua evolução silenciosa e na maioria das 
vezes por um período bastante longo, apresentando 
manifestações clínicas frustas e pouco valorizadas. 
Além do mais ela pode permanecer latente por um 
longo tempo sem apresentar nenhuma sintomatologia. 

Como em muitas outras formas de tuberculose 
extra-pulmonar, a tuberculose renal se origina da 
disseminação hematogênica de um foco primário, 
geralmente no pulmão. 

O Mycobacterium. tuberculosis invade um, vários 
ou todos os órgãos do aparelho geniturinário, cau
sando uma infecção granulomatosa, com caseose e 
necrose cavitária do rim, próstata e demai;; órgãos, 
com as mesmas características da tuberculose em 
outras partes do organismo. 

Tudo faz crer que o rim e provavelmente a prós
tata são os primeiros órgãos do aparelho genituriná
rio a serem atingidos e por via descendente ou ascen
dente os demais órgãos são agredidos (7). 

Frente a todas essas dificuldades, os levantamen
tos estatísticos desta. afecção nem sempre são unifor
mes. 

O propósito deste nosso trabalho é de realizar 
uma análise das alterações causadas pela tuberculose 
do aparelheo geniturinário de pacientes autopsiados 
consecutivamente, em nosso hospital universitário, 
não só para destacar esta afecção secundária, como 
também pará verificar a prevalência em nosso meio. 
Com isto teríamos um dado inicial a ser comparado 
com resultados de outros centros, permitindo-nos 
atj,uilatar a magnitude do problema e suas peculiarida
des regionais. 

MATERIAL E MÉTODO 

Foram analisadas 4.271 autópsias realizadas 
consecutivamente pelo Serviço de Anatomia Patoló
gica do Hospital Prof. Edgard Santos da Fáculdade de 
Medicina da Universidade Federal da Bahia, durante 
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o período de 1953 a 1978. Todo o material foi exami
nado, não sendo submetido a nenhum tipq de seleção. 
Através da análise macro e microscópica constantes 
nos laudos de autópsias, foram separados todos os 
casos em que havia comprometimento de tuberculose 
em qualquer parte do organismo. Realizamos um 
protocolo de cada caso onde além dos dados de iden
tificação, eram anotadas natureza e gravidade das 
lesões observadas, bem como a provável causa mortis e 
a extensão do processo de tuberculose aos órgãos do 
aparelho geniturinário. 

Após a coleta destes informes procedemos a .aná
lise dos' casos d,~ tuberculose do aparelho genituriná
rio, sendo confeccionadas fichas para catalogação dos 
diversos dados. Do protocolo de cada paciente foram 
retirados dados referentes à história clínica, antece-

. dentes médicos, destacando-se a existência de alguma 
manifestação de tuberculose no passado, achados do 
exame físico,. bem como os resultados de exames 
laboratoriais, dando-se ênfase àqueles referentes à 
hematimetria, dosagem de uréia e creatinina sanguí
neas, sumário de urina e a pesquisa do B K daqueles 
casos em que tenha havido suspeita clínica de tuber
culose geniturinária. 

Através da análise estatística deste material, pro
curou-se verificar a prevalência de tuberculose do 
aparelho geniturinário nas diversas lesões tuberculo
sas. 

A população analisada é de um hospital geral de 
ensino universitário e inclui adultos e crianças de 
ambos 'Os sexos. 

RESULTADOS 

A análise do material estudado revelou, em 4.271 
autópsias, a presença de 326 casos (7,6%) de tubercu
lose. Destes casos com tuberculose ativa ou residual, 
32 (9,8) tinham lesão do aparelho geniturinário re
presentando uma prevalência de 0,7% do total de 
autópsias (Tabela 1). Como era de se esperar a maior 
incidêucia de tuberculose foi nos pulmões com 235 
(7,21 %) casos e linfonodos com 146 (44,80/0) casos. O 
rim estava agredido em 24 (7,4%) pacientes, o genital 
feminino em 7 (2,1 %) e o genital masculino em 5 
(1,5%). Esta incidência refere-se a cada lesão e não a 
cada caso de autópsia. O resultado da distribuição das 
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Tabela I 
Tuberculose geniturinária em material 'de autópsias 

(Hospital Prof. Edgard Santos, 1953-1978) 

Número de casos com tuber
culose tótal de autópsias 

Prevalência de tuberculose 
geniturinária/n? de casos 
com tuberculose 

326/4.271 

32/326 

7,6% 

9,8% 

lesões de tuberculose nos diversos ,órgãos encontra-se 
na tabela 11. 

Tabela 11 
Distribuição das lesões de tuberculose em 326 casos 

de autópsia 
(Hospital Prof. Edgard Santos, 1953-1978) 

N? de casos· % dó Tota1(326) 

Pulmão 235 72,1 
Linfonodos 146 44,8 
Fígado 52 "15,9 
Baço 51 15,6 
Meninge 27 8,3 
Rim 24 7,4 
Intestino 23 7,1 
Peritônio 14 4,3 
Genital feminino 7 2,1 
Supra renal 6 1,8 
Pâncreas 6 1,8 
Genital masculino 5 1,5 
Outros 16 4,9 

Dos ·32 pacientes catalogados com tuberculose 
geniturinária verificamos que o rim foi o órgão mais 
atingido, representado por 24 (75,0%) pacientes sendo 
que em 18 (75,0%) deles a lesão era bilateral. Seguia
se por ordem de freqüência às lesões do genital 
feminino e da próstata. A bexiga foi atingida em 2 
(6,2%) casos. Estes dados encontram-se na tabela III e 
chamamos a atenção de que um mesmo paciente tinha 
lesão em mais de um órgão. 

Considerando a associação de tuberculose genitu
rinária com a lesão de outros órgãos verificamos que 
em 26 (81,2%) havia tuberculose disseminada e que 
nenhum paciente houve associação com tuberculose 
pulmonar ativa ou residual isoladamente. Em 2 casos 
(6,2%) havia tuberculose genital sem haver tubercu
lose em qualquer outra parte do organismo (Tabela 
IV). 
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Tabela III 
Achados da tuberculose no aparelho gênito-urinário 

em 32 casos de autópsia 
(Hos~ital Prof. Edgard Santos, 1953-1978) 

N? de casos % 

Tuberculose renal 24 75,0 
Tuberculose vesical 2 6,2 
Tuberculose prostática 4 12,5 
Tuberculose das vesículas 

seminais 2 6,2 
Tuberculose dos epidídimos . 3 9,4 
Tuberculose dos testículos 2 6,2 
Tuberculose dos ovários 5 15,6 
Tuberculose das trompas 6 18,7 
Tuberculose do útero 4 12,5 

A análise da tuberculose geniturinária, levando
se em consideração as diferentes faixas etárias, verifi
camos que mais de 40% dos casos estavam na faixa 
entre os 20 a 40 anos de idade (Tabela V). Quanto ao 
sexo houve predominância do sexo masculino em 
59,4% dos casos. 

Analisando as manifestações clínicas destes casos 
autopsiados, somente em um único paciente de tuber
culose renal havia história de hematúria, polaciúria e 
nictúria e em um outro, havia massa tumoral palpável 
no flanco e região lombar esquerdos, de uma criança 
com 4 anos de idade, sugerindo inicialmente tumor de 
Wilms. Em um único caso de tuberculose genital 
masculina (próstata, epidídimo e testículo) havia au
,mento de volume do conteúdo da bolsa escrotal com 
formação de fístula e um episódio de retenção uriná
ria. 

Encontramos em 80,7% dos casos evidência de 
anemia com taxas de hemoglobina e hematócrito ~bai
xo dos níveis mínimos de normalidade., Elevação de 
uréia sanguínea acima de 50 mg, esteve presente em' 
28,6%, enqu'anto a taxa de creatinina estava elevada 
em 16,6%, considerando-se 2,0 mg como limite máxi
mo. ESh,ls casos foram de pacientes ql!e apresentavam 
lesão renal bilateral. 

O achado de piúria, acima de 4 piócitos por 
campo, no sedimento urinário foi constatado em 
34,8% dÇls casos enquanto hematúria microscópica 
esteve presente em cerca de 13,0%. 

Naqueles pàcientes em que houve suspeita clínica 
de tuberculose geniturinária em nenhum deles houve 
a confirmação da presença do bacilo de Koch através. 
da baciloscopia e cultura do material. 
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COMENTÁRIOS 

Estudando um material não submetido a qual
quer tipo de seleção prévia, encontramos 326 (7,6%) 
casos de lesão tuberculosa em 4.271 autópsias realiza
das no Hospital Prof. Edgard Santos. Levando-se em 
conta o declínio desta doença, nas últImas décadas, 
em todo o mundo, verificamos que este percentual é 
bastante elevado, comparável aos índices dos primei
ros 30 anos deste século. Mesmo quando cotejamos a 
prevalência de 0,7% de tuberculose geniturinária no 
total de autópsias, constatamos que ela se aproxima 
dos índices existentes neste mesmo período. 

Observando-se ainda a tabela I ollde inserimos a 
prevalência de tuberculose geniturinária e o número 
de casos com tuberculose, torna-se evidente que o 
índice de 9,8% é bastante elevado comparado à lite
ratura pertinente (4,7). É bem verdade que a incidên
cia de tuberculose geniturinária não tem diminuído 
tão rapidamente quanto a da tuberculose pulmonar 
(2). Bruce et cols. (3) estudaram a incidência da 
tuberculose geniturinária no Oeste da Escócia e veri
ficaram 1.537 novos casos de tuberculose pulmonar 
em 1963, havendo somente 616 novos casos em 1969, 
enquanto a agressão ao aparelho geniturinário per
manecia na média de 80 casos por ano. Por outro lado 
sabe-se que os índices atuais de tuberculose genitu
rinária vêm baixando, estando em torno dos 30/0, 
mesmo quando cotejados o número de pacientes porta
dores de tuberculose genituriná.-io com o de pacien
tes urológicos em geral (8). 

Em nossa casuística a agressão da tuberculose aos 
rins e órgãos genitais masculinos ou femininos foi bem 
inferior às lesões tuberculosas dos linfonodos, fígado, 
baço e meninges. Este fato evidencia que apesar da 
alta incidência de tuberculose renal em nosso meio, 
esta não representa um alto índice de morbidade 
quando comparado a outros órgãos. 

Concordante com a literatura mundial foi a cons
tatação de que os rins foram os mais atingidos entre os 
órgãos do aparelho geniturinário. No entanto uma 
diferença a ser analisada em nosso estudo, quando 
comparado à literatura existente (6,9), diz respeito à 
maior gravidade das lesões tuberculosas do aparelho 
urinário em nosso meio. 

A pesar de Rafin ter achado 47,9 % de lesão renal 
bilateral em material de autópsia, podemos dizer que 
ela atualmente é bem reduzida, mas em nossoo traba
lho representa 75,0% dos casos. Vale destacar o baixo 
índice de tuberculose vesical, quando sabemos que 
este órgão é atingido secundariamente por via descen
dente (rins) ou ascendente (próstata). Fica-nos a hipó
tese de que apesar da elevada participação dos sinto
mas vesicais no quadro clínico de tuberculose uriná-
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ria, o processo é provavelmente restrito à mucosa, sem 
uma maior agressão às demais camadas. Um outro 
fato vale ser destacado na análise deste material. Não 
resta a menor dúvida que a tuberculose geniturinária 
é secundária a uma tuberculose pulmonar, mas o que 
nos chama a atenção foi o fato de não termos encon
trado nenhum caso associado à tuberculose pulmonar 
ativa ou residual isoladamente, sendo constatado que 
81,2% dos casos (Tabela IV) estavam associados à 
forma disseminada da tuberculose e 6,2% à forma 
pulmonar e ganglionar. Isto nos leva a acreditar que 
quando clinicamente fazemos o diagnóstico de tuber
culose geniturinária, devemos ter em mente que 
muitos outros órgãos estão igualmente atingidos. Em 2 
casos (6,2%) foi encontrada a forma genital de tuber
culose sem que tenha sido constatada lesão tuberculo
sa em outra parte do organismo. 

Tabela IV 
Lesão tuberculosa nos 326 casos de aut6psia 
(Hospital Prog. Edj!llrd Santos. 1953·1978) 

Achados de TB. Geniturinária 

N? de Casos % doTotal ----------- ----- -----
Tuberculose pulmonar .ativa lOS 32.2 O O 
Tubercü10se pulmonar residual 19 5.8 O O 
Tuberculose disseminada 98 30.1 26 81.2 
Tuberculose gangllonar 66 20.2 2 6.2 

Tuberculose pulmonar + gaoguonar 29 8.9 2 6.2 
l'ubercuiose de mei.uín~e 7 2.2 O O 
Tuberculose genital 2 0.6 2 6.2 

Apesar da variação decorrente da época e da esta
tística, a literatura mundial é concordante quanto à 
predominância da doença na 3~ e 4~ década da vida, 
alcançando cerca de 60% dos casos, podendo-se ainda 
encontrar índices elevados na 5~ década (2,1). Neste 
estudo verificamos que 40,6% dos casos eram de 
pacientes entre 20 e 40 anos de idade, mas vale 
destacar o fato de 28,1% dos portadores de tubercu
lose geniturinária encontrarem-se em idade inferior 
a 20 anos sendo que 15,6% estavam na faixa etária 
entre 0-10 anos. 

Sabendo-se que o processo de tuberculose genitu
rinária tem evolução lenta e prolongada, vê-se que os 
nossos pacientes são atingidos nos primeiros meses ou 
anos de vida, provavelmente decorrente de fatores 
como a desnutrição e condições precárias de higiene. 

Encontramos em nosso estudo uma predominân
cia para o sexo masculino representada por 59,4% dos 
casos. Em outros países, levantamentos variados, têm 
demonstrado que a doença domina no sexo masculino 
numa proporção aproximada de 2: 1 (4). 
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Vale destaca. o fato da baixa incidência de mani
festações clínicas na nossa casuística. É por demais 
conhecido que a evolução da tuberculose genituriná
ria é muitas vezes silenciosa com sintomatologia pouco 
valorizada. Além deste aspecto que provavelmente 
levou a não suspeita clínica em mais de 50% dos casos, 
acresce o fato de que havia uma forma disseminada de 
tuberculose, sugerindo outras suspeitas clínicas. bem 
como mascarando as manifestações urinárias por 
acaso existentes (5,9). 

Quanto aos dados laboratoriais existe uma con
cordância com a literatura principalmente levando-se 
em conta a gravidade, as extensões das lesões e a alta 
mortàlidade. 

Esperamos com estes dados reafirmarmos a gran
de incidência de tuberculose geniturinária em nosso 
meio, ceifando vidas. tão prematuramente. Talvez 
assim. melhor conscientizados, possamos alertar os 
nossos colegas para a necessidade de um diagnóstico 
mais eficaz e que sejam sugeridas medidas de profi
laxia e tratamento clínico, a fim de, se não eliminar
mos. pelo menos diminuirmos este grande número de 
jovens. morrendo tão precocemente de tuberculose 
geniturinária. 

Tabela V 
Distribuição etária dos casos de tuberculose do 

aparelho geniturinário 
(Hospital Prol. Edgard Santos. 1953-1978) 

Idade N? de casos % 

0-10 5 15,6 

j~20 4 12,5 
'2130 7 21,9 
41-50 3 9,4 
51-60 3 9,4 

60 4 12,5 
Total 32' 100,0 

RESUMO 

De 4271 autópsias realizadas no Hospital ProL 
Edgard Santos, no periodo de 1953 a 1978,326 (7,60/0) 
eram portadores de tuberculose e destes 32 (9,8%) 
tinham órgãos do aparelho geniturináno atingidos 

. pela doença. Os autores estudam a distribuição da 
tuberculose nos diversos setores do aparelho genitu
rinário e sua associação com a agressão a outros 
órgãos. Verificaram que 81,20/0 dos casos estavam 
associados à forma de tuberculose disseminada e que 
em nenhum deles foi encontrada a associação à tuber
culose pulmonar ativa ou residual isoladamente. Em 2 
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(6,2%) casos foi encontrada a forma genital de tuber
culose sem haver evidência de agressão a outra parte 
do organismo. 

Foi muito elevado o número de lesões renais 
representado por 24 dos 32 pacientes, havendo pre
dominância da forma bilateral em 75,0% deles. 

Quanto ao grupo etário destaca-se o fato de que 
apesar de 40,6% dos casos serem entre os 20 e 40 anos 
de idade, haviam 28,1 % de pacientes portadores de 
tuberculose geniturinária em idade inferior aos 20 
anos e que 15,6% deles estavam na faixa etária entre 
0-10 anos. Houve uma preferência para o sexo mascu
lino na ordem de 59,4% dos casos. 

Estes dados servem para ressaltar a grande ün
portância da tuberculose geniturinária em nosso 
meio, não só pela gravidade da doença, como também 
pela morte prematura dos pacientes. 

SUMMARY 

The study of 4.271 necropsis performed at Prol. 
Edgard Santos Hospital between 1953 and 1978, re
vealed that 326 (7,6%) patients had tuberculosis, and 
that in 32 (9,8%) of these the disease involved the 
genito urinary system. The authors study thr distri
bution of the tuberculosis in the various sectors of the 
genito urinary system and its associatíon with the 
involvement to the others organs. They verified that 
81.2% of the cases were associated to the disseminated 
tuberculosis ant that none ot them. Were found the 
association to the active or residual pulmonary tuber
culosis alone. 

In 2 (6.2%) cases was found genital tuberculosis 
without evidence of involvement of any other pait of 
the organismo 

It was very high the number of the renal lesions 
found (24 from the 32 patients), and bilateral lesions 
were in 75% of them. 

Concerning to the age group was noted the fact 
that although 40,6% of the patients were between the 
20 and 40 years of age, there was 28.1 % of than with 
genito urinary tuberculosis with age less than 20 years, 
and 15.6% of them were within the .first decade. The 
male sex was predominant (59.4% of the cases). 

Those datas show the great importance of the 
genito urinary tuberculosis in our environment, not 
only, by the severity of the disease, but also, by the pre
mature death of the patients . 
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esq u istossomose mansôn ica de ep idíd imo-apresentaçãode um caso 

PAULO MAURICIO BUSO GOMES - PAULO JOSÉ PEREIRA BRINGEL - RUBEM DE 
ANDRADE ARRUDA 

do Hospital Naval Marcílio Dias - Rio de Janeiro - (RJ) 

INTRODUÇÃO 

O Schistossoma Mansoni tem por habitat no hos
pedeiro humano o sistema nervoso porta-mesentérico. 
Raramente pode assumir localização diversa da habi
tual, sendo na maior parte dos casos achado ocasional 
de cirurgia ou necrópsia. 

RELATO DO CASO 

Homem de 23 anos, branco, solteiro, procurou o 
Serviço de Urologia com queixa de nódulo doloroso em 
hemibolsa direita e surtos inflamatórios localizados, 
de repetição, com evolução de 3 anos. Foi feito diag
nóstico clínico de epidimite inespecífica e instituído 
tratamento com antiinflamatório oral. Houve melhora 
discreta do quadro com retorno das mesmas manife .. -
tações após o uso da medicação. Aproximadamente 
dois anos depois foi notada massa palpável em cabeça 
de epidídimo direito acompanhada de sinais flogísticos 
leves. Optou-se pelo uso de antiinflamatórios associa
do a antibióticos, porém o paciente manteve petíodos 
de remissão e reexacerbação dos sintomas, quando foi 
indicada exploração cirúrgica para esclarecimento 
diagnóstico. 

Na anamnese relatou passado de infertilidade e de 
esquistossomose. O exame físico"não foi positivo para 
a suspeita de esquistossomose ou qualquer outra doen
ça sistêmica de importância para o caso. Os exames 
complementares foram normais, exceto o hemograma 
que revelou eosinofilia. Exame parasitológico de fezes 
e espí:rmograma normais na ocasião. 

No ato cirúrgico encontramos nodulação pedi
culada, lisa, pardacenta, de consistência elástica, de 
aproximadamente 2,0 em. em cabeça de epidídimo 
direito. O testículo apresentava-se normal. Microsco
picamente foi constatado processo infl~matório crô
nico granulomatoso, com numerosos ovos de Schis
tossoma Mansoni. Na luz de um vaso verificou-se um 
verme adulto. 

DISCUSSÃO 

Após revisão da literatura encontramos diversas 
citações sobre localização ectópica do Schistossoma 
Mansoni sendo as do trato genital as menos 'freqüen
tes. Segundo Lima, J.P.R.(S) em estudo de revisão de 
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relatórios de 4.416 necrópsias encontrou a incidênc,ia 
de 17,6 % de casos de esquistossomose de localização 
aberrante. Aréan, V.M.(2) em análises de 78.000 
peças cirúrgicas e 3.232 necrópsias encontrou 10 casos 
de lesões geniturinárias causadas pelo Schistossoma 
Mansoni em homens. Têm sido re~atados casos de 
infertilidade devido às lesões esquisto~somóticas geni
tais(8), inclusive com hemospermia e eliminação de 
ovos do verme pelo esperma(1). No trato genital mas
culino, a localização 'mais freqüente se faz nos testí
culos com incidência de 1,2% sobre todas as formas 
ectópicas, segundo Lima(S). 

Não há relato patente de encontro de Schistosso
ma Mansoni no epidídimo de acordo com a literatura 
pesquisada. Nos casos de comprometimento testicular 
e de cordão espermático supõe-se haver também infes
tação deste órgão, porém se comprovação histológica 
até o presente, segundo a bibliografia existente. 

Nas obras consultadas os autores não observaram 
eosinofilia (3,45), em contraposiç~o ao que ficou evi
denciado em nosso caso. 

Admite-se como hipótese para o encontro de 
Schistossoma Mansoni e ovos deste parasita no trato 
genital, a migração contracorrente a partir do plexo, 
venoso hemorroidário superior. Embora o paciente 
não apresentasse hipertensão ,portal, o que de certa 
forma afastaria a possibilidade de circulação colateral, 
a presença de anastomoses entre o território do plexo 
hemorroidário superior e dos plexos prostático e pam
piniforme poderiam explicar esta. localização ectópica 
para o Schistossoma,Mansoni. 

É importante salientar que esta patologia pouco 
freqüente em território que não o sistema venoso porta 
de ser lembrada nos casos de massas tumorais de 
epidídimo e demais estruturas intra-escrotais, como 
diagnostico diferencial. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de esquistosso
mose mansônica no epidídimo. Relatam dados da 
literatura acerca da incidência da'infestação em locali
zação ectópica: em 4.416 necrópsias foram encontra
dos 17,6% dos casos em localização aberrante e, em 
78.000 peças cirúrgicas e 3.232 necrópsias, 10 casos no 
aparelho geniturinário. 

J. Br. Urol. - VaI. 8 No. 1 - 1982 



P. M. B. GOMES "ET AL." 

Ovo de S. Mansoni no parênquima do epidídimo. 

Observam que o testículo é o sítio de maior 
incidência de esquistossomose mansônica no trato 
genital (1,2% sobre todas as formas ectópicas). 

Tecem considerações sobre o quadro clínico e as 
vias de disseminação do parasita. 

Salienta a inexistência de relato na literatura 
sobre a ocorrência de esquistossomose mansônica no 
epidídimo. 

SUMMARY 

The authors present a case of Schistossomiasis 
mansoni in the epididymis. The literature data about 
incidence of uncommon site infestation is: 4.416 ne
cropsies were found 17,6% cases of erratic site and, at 
78.000 surgical material and 3.232 necropsies, 10 
cases ingeniturinary tract. 

Note that testis is the major incidence site of S. 
Mansoni in genital tract (1,2% of alI erratic forms). 

Considerations about clinicaI picture and dissemi
nation of parasite. 

Point out the abscence of reports in the literature 
about Schistossoma Mansoni in the epididymis. 
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Schistossoma Mansoni - Verme adulto em epidídimo direito. 
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utilização de retalho de pele escrotal na plástica de parede 
abdominal em um caso de extrofia vesical com adenocarcinoma 

VERCESI, L.A.P. - ARAÚJO, C.G. - LAUTENSCHLAGER, M.F.M. - TRINDADE, J.C.S. 
do Departamento de Urologia da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP. (SP) 

A extrofia vesical é uma das anomalias congênitas 
mais raras, ocorrendo aproximadamente um caso em 
50 mil nascimentos(4). O desenvolvimento de neopla
sia maligna ocorre mais freqüentemente na bexiga 
extrofiada do que na normal, variando a incidência 
entre 4 e 7,5%(1). Foram coletados na literatura 61 
casos de carcinoma de bexiga extrofiada(2). Em 95% 
dos casos trata-se de adenocarcinoma(3), caracterizan
do-se por apresentar progressão lenta e metastatização 
tardia(4). 

A presente publicação objetiva a apresentação de 
um caso e de técnica utilizada que facilitou a recons
trução da parede abdominal. 

RELATO DO CASO 

J.C.S., 42 anos, masculino, pardo, lavrador. O 
paciente procurou nosso hospital com quadro de extro
fia vesical' apresentando associados epispádia e hidro
ceie bilateral, mais acentuada à direita (Fig. 1). O 
exame da extrofia mostrava mucosa vesical edema
ciada, de aspecto papilífero, com áreas de aspecto 
verrucoso. A biópsia confirmou a suspeita de adeno
carcinoma. O estudo urográfico mostrou retardo na 
excreção e uretero-hidronefrose à direita (Fig. 2). 
Optou-se pela cistectomia total com derivação urinária 
tipo Bricker modificada pela técnica de WaUace (5). 
Foi também realizada hidrocelectomia. A parede 
abdominal foi reconstruída com o auxílio de tela. de 

Fig. 1 - Aspecto em primeiro plano de extro/ia vesical, epispádia e 
hidrocele. Nota·se o aspecto vegetante da mucosa vesical. 
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Fig. 2 - Urografia excrelOra \VU mmutos), pré-operatória. Retardo 
na excreção à direita (obstrução no ureter distai) com ureterohidro
nefrose. 

Marlex para o plano aponeurótico. Utilizou-se retalho 
de pele escrotal no lado direito para a reconstituição 
do plano cutâneo (Fig. 3). 

A evolução pós-operatória foi satisfatória e num 
seguimento inicial de 2 meses o paciente encontrava-se 
perfeitamente adaptado à cirurgia realizada. O estudo 
urográfico um mês após a intervenção mostrou regres
são do quadro obstrutivo à direita (Fig. 4). 

DISCUSSÃO 

A utilização de retalho de escroto no presene caso, 
em que havia hidrocele associada, permitiu a recons
tituição do plano cutâneo com facilidade e sem tensão. 
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Fig. 3 - Aspecto da parede abdominal ao término da cirurgia. 
Nota-se o retalho de pele escrotal recobrindo o hipogastro à direita. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de exkofia vesical 
com adenocarcinoma e hidrocele associada. A recons
tituição da parede abdominal pós cistectomia total foi 
facilitada pela utilização de retalho de pele escrotal e 
que permitiu a aproximação do plano cutâneo sem 
tensão. 

SUMMARY 

The authors present a case of cancer in bladder 
extrophy with associated hidrocele. The reconstruction 
of abdominal watl after total cystectomy became easier 
using scrotum skin wich made possible the approxima
tion of the cutaneous plane without any tension. 
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Fig_ 4 - Urografia excretora (35 minutos) pós-operatória. Nota-se a 
regressão da ureterohidronefrose. 
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fístu la arteriovenosa iatrogênica 
HÉLIO GOUVEIA - NELSON KOIFMAN - ALDEMIR RAMOS CANEDO - JOSÉ DE JABUR LEZE 

do Hospital Cardoso Fontes - Rio de Janeiro - (RJ) 

INTRODUÇÃO 

A primeira fístula arteriovenosa pós-operatória 
relatada na literatura data de 1762, sendo atribuída a 
uma punção de plexo braquial. O autor, Hunter, 
interpretou-a como um tipo especial de aneurisma. As 
fístulas arteriovenosas pós-nefrectomia são hoje relata
das com mais freqüência devido, provavelmente, às 
melhores condições de diagnóstico. Acontecem em 
geral nos casos de tuberculose renal, após ligadura em 
massa do pedículo renal quando se usa ponto trans
fixante, nas ablações renais por pionefrose, em tumo
res malignos de rim ou naqueles casos em que se 
infecta e supura uma loja renal vazia. Segundo os 
vários relatos, a sintomatologia surge de cinco a trinta 
e cinco anos após o ato cirúrgico e pode-se apresentar 
com hipertensão arterial, às vezes insuficiência car
díaca congestiva, e sopro abdominal facilmente audí-

. vel. Em 46 de 48 casos vistos por Maldonado e Sheps 
havia hipertenção diastólica, devido à isquemia que as 
fistulas grandes provocam no rim oposto. Até 1973 
havia 14 casos de fístula arteriovenosa pós-nefrectomia 
total relatados na literatura médica. Em 1964, Snod
grass e Robinson publicaram o primeiro c,aso de fistula 
arteriovenosa pós-nefrectomia polar. Cerca de 70 anos 
antes, Czerny realizou a primeira nefrectomia polar da 
História da Medicina, que por sinal não foi bem aceita 
senão anos mais tarde em 1930 quando voltou a ser 
utilizada para casos. de caliectasia e cálculos das extre
midades do rim. Tanto o trabalho de Snodgrass como 
outros vistos por nós não mencionam a presença de 
hipertensão em seus pacientes, referindo apenas sopro 
alto do quadrante superior do abdome, flanco e ângu
lo costovertebral. 

RELATO DO CASO 

L.C.A., 36 anos, masculino, preto, casado, brasi
leiro, mecânico, internou-se no Hospital Geral de 
Jacarepaguá em 29.05.79 referindo episódio de dor 
lombar bilateral dois meses antes, estrangúria termi
nal com gotejamento em duas ocasiões; negava hema
túria. A punho percussão era negativa bilateralmente, 
e não havia história compatível com tuberculose. OI 
exame físico não fornecia outros elementos de interes
se. A urografia venosa mostrou ectasia de grupo 
caliciano inferior esquerdo com vários cálculos. Em 
07.06.79 foi submetido a nefrectomia polar inferior 
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esquerda, em cirurgia sem acidentes. Não realizamos 
fechamento individualizado de cada grande vaso que 
surgiu na superfície cruenta, optanto por sutura com 
pontos em U. A evolução do paciente no período 
pós-operatório foi como se segue: 

1? dia: Hematúria 
2? dia: Apresentando soluços. Curativo e dreno de 

loja renal sujos de sangue. Hematócrito de 
25%. 

3? dia:' Soluços. Gasometria normal. 
4? dia: Mucosas descoradas; urina dara. 
5? dia: Tamponamento vesical por coágulos. Prescrito 

600ml de papa de hemácias. 
6? dia: Mucosas descoradas; hematúria; hematócrito 

22% . 
7? dia: Curativo seco. 
8? dia: Urina cor de "água de carne" 

Retirada sonda vesical, pontos e dreno lombar 
300ml de papa de hemácias 
No mesmo dia às 15:30 h fez novo tampona
mento vesical, sendo aliviado por cistoscopia. 

Evoluiu com melhoras espetaculares seguidas de 
novas hematúrias ainda por algumas vezes até quando 
a arteriografia renal realizada nos mostrou uma fistula 
arteriovenosa de pólo inferior de rim esquerdo, no dia 
25.06.79. No dia seguinte for levado à sala de opera
ções e submetido a nefrectomia total esquerda. 

DISCUSSÃO 

Nos casos relatados na literatura que consultamos 
não há referência a fatores predisponentes de fístula 
arteriovenosa de rim após nefrectomia parcial. No 
nosso caso, notamos que ao incisarmos o pólo renal 
oCÇltreu secção tangente do que nos pareceu artéria e 
veia correspondentes àquela região. Não suturamos, 
conforme em ocasiões anteriores, cada vaso separa
damente, preferimos dar pontos em U, que são mais 
seguros no que se refere a controle de sangramento, 
porém provavelmente com isso pusemos em contato os 
vasos seccionados, o que teria facilitado a formação da 
fístula. 

Na segunda cirurgia nossa intenção era em prin
cípio conservar o rim, fazendo ligadura dos vasos que 
estavam em comunicação. Porém, devido a intensa 
reação cicatricial em torno do rim e do pedículo naõ 
conseguimos individualizar o pedículo vascular e tive
mos que proceder à ligadura em bloco, valendo-nos 
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Fig. 1 - Radiográfia simpl~s. Cálculos de pólo inferior do rim 
esquerdo. 
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Fig. 2 - Art:m'ografia renal seletiva esquerda: "lago" de contraste 
no pólo inferior. 

inclusive de abertura do peritônio para facilitar o 
acesso. O paciente teve alta curado em 26.06.79, no 6? 
dia de pós-operatório. 

RESUMO 

Apresentamos um caso de fístula arteriovenosa 
pós-nefrectomia polar que evoluiu com hematúria 
maciça, sendo necessário nova intervenção, em caráter 
de urgência, que culminou com nefrectomia total. Não 
houve hipertensão nem insuficiência cardíaca. 

SUMMARY 

Renal arteriovenous fistulas after partial (polar) 
nephrectomy are very uncommon. We report here one 
case that after bleeding profusely (hematuria) required 
total nephrectomy. 

Hypertension and/or high output congestive heart 

Fig. J - Arteriografia renal seletiva esquerda; enchimento precoce 
da veia renal e cava ascendente. 
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F(STULA ARTERIO VENOSA 

Fig. ~ - Rim esquerdo:fistula arteriol'ellosa ,:isÍI'el como mancha 
negra na extremidade superior da peça aberta . 

failure are rather unusual in these cases, according to 
the literature. 

BIBLIOGRAFIA 

CHEW, Q.T., and MAOAYAG'; M.A.: Post-ne
phrectomy arterivenous fistula. J. Uro!., 109: 
546,1973. 

CUMMINGS, K.B. JOLLY,P.C., Graber, J.O., and 
Burnett, L.L.: Arteriovenous fistula of the renal 
vessels: surgical management. J. Uro!. 114:776, 
1975. 

33 

Fig. 5 -:- Detalhe da fotografia alllerjor mostrando a fistula com 
maior aproximação; 

EKELUNO, L., und LINOHOLM, T.: Arteriovenous 
fistulae fotlowing percutaneous renal biopsy. 
Acta Radiol., 11:38, 1971. .. 

JOSEPH , R.S. , LUBELL, O.L., and LAMBREW, 
. C. T.: Postnephrectomyarteriovenous fistula. 
N.Y. StateJ. Med., 72:2209,1972. 

NELSON, 8.0., BROSMAN, S.A., and GOOOWIN, 
W .E.: Renal arteriovenous fistulas. J. Urol., 109: 
779,1973. 

SNOOGRASS, W.T., and ROBINSON, M.J.: Intra
renal arteriovenous fistula: a complication. of 
partial nephrectomy. J. Urol. 91:135,1964. 

J. Br. Urol. - VaI. 8 No. 1 - 1982 

Marcos




fístula pancreática após nefrectomia 
NELSONCAPRINI-ADEMARSCHMITZ- ELIANA FARIA - IVAN SEGURA - ANTONIO 

BARBOSA DE OLIVEIRA F? 
da Casa de Saúde Campinas, Campinas - (SP) 

INTRODUÇÃO 

O pâncreas, pela sua situação retroperitoneal e 
relações anatômicas, pode estar sujeito a diversos tipos 
de lesões, não só nos traumatismos como nas cirur
gias abdominais ou retroperitoneais. 

Quando a lesão atinge o canal principal, de 
Wirsung, poderá ocorrer pancreatite traumática, fis
tulas pancreáticas, pseudocistos ou abscessos pancre
áticos. 

Nas lesões pancreáticas os pacientes apresentam 
leucocitose, e quando há grande quantidade de líquido 
seqüestrado, no retroperitôniQ, as dosagens da uréia 
e creatinina tornam-se elevadas. Outras enzimas, 
como transaminase, lipase, desidrogenase láctica, 
também podem estar elevadas, nos casos de lesões 
pancreáticas (1). 

As fistulas pancreáticas, geralmente, se fecham 
em duas a quatro semanas, espontaneamente, poden
do persistir, também, por meses e necessitando, rara
mente, de cirurgia. 

Os pacientes deverão ser tratados com hiperali
mentação, oral ou parenteral, dependendo da tolerân
cia, apresentando, freqüentemente, problemas de irri
tação externa cutânea, que são miminizadas com o uso 
de pastas de alumínio e orobase (1). 

Rxsimplee 
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Os autores apresentam um caso de fístula pancre
ática, como conseqüência de nefrectomia trabalhosa, 
realizada em outro serviço, e que fechou, espontanea
mente, três meses após debridamento cirúrgico com 
retirada dos fios não absorvíveis, usados na ligadura 
do pedículo e hiperalimentação, inicialmente parente
ral e depois oral. 

APRESENTAÇÃO DO CASO 

E.T.R., 39 anos, branco, casado, marceneiro, 
nefrectomizado há trinta dias, devido uropionefrose 
calculosa, que resultou em fístula lombar esquerda. 

A.P. - O paciente já havia sofrido duas cirur
gias por cálculo, a última há um ano, além de ter sido 
submetido a sonda de Dormia, por duas. vezes, nesse 
mesmo lado. Relatava crises freqüentes de bacteremia. 

Exame clínico - Fístula lombar E, com flogose 
local, desidratação, anemia e febre; 

Exames subsidiários - Hemácias 4.000.000. Hb. 
11,9. Hematócrito 34%. Leucócitos 7.800. Glicemia 
84 mg/dl. Uréia 40 mg/dl. Creatinina 2,0 mg/dI. 
URINA - pH 5,0. Densidade 1026. Leucócitos 
86.250. Bacterioscopia negativa. 

Urografia excretora - eliminação normal pelo 
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Fistulografia. 
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Trânsito intestinal. TomagrajiJl corte /lI 
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Tomografia corte IV. 

F(STULA PANCREÁTICA APÓS NEFRECTOMIA 
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Fístltla lombar cicatrizada. 

rim direito único cirúrgico. Uretrocistografia miccio
nal- ausência de refluxo vésico-ureteral à direita eno 
coto ureteral esquerdo. Fistulografia - trajeto fistulo
so irregular, com "diversas ramificações. 

O paciente foi operado, tendo sido realizado um 
debridamento das diversas ramificações fistulosas, 
após injeção de azul de metileno, sendo que um dos 
trajetos, caminhava em direção subdiafragmática E, e 
o maior deles, até a região do pedículo renal ligado, 
onde foram retirados fios dt' catgut cromado n? 1 e 
seda n? 1, não absorvidos e formando um grande gra
nuloma de corpo estranho. Este trajeto foi debri
dado e retirado até o retroperitônio. 

Aumentou, no pós-operatório imediato, a saída 
de líquido pelo dreno incisional, o que nos levou, pelas 
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suas características, a suspeitar de uma fístula pancre
ática, após realização de nova fistulografia e de um 
trânsito intestinal. As dosagens das enzimas, no líqui
do fistuloso, revelaram os seguintes resultados: amUa
se -3.915, 2 USI dI, Iipase -781,5 UI e pH 7.0. 

A ecografia não foi diagnóstica, revelando apenas 
um conglomerado de alças intestinais aderentes ao 
retroperitônio e pâncreas. 

O paciente foi enviado para tomografia computa
dorizada que confirmou o diagnóstico. 

Relatório da tomografia computadorizada: 

Fígado e baço de dimensões e estruturas normais. 
Rim direito sem lesões, nefrectomia esquerda. 
Parte do corpo e cauda do pâncreas alargado, de 
estrutura heterogênea e, nos planos circundantes, 
faixas densas irregulares, algumas cruzando tam
bém a cápsula de Gerotta; trajeto fistuloso, con
trastado por Conray, estendendo-se desde a jun
ção corpo-cauda do pâncreas, até o flanco esquer
do, tangenciando a fascia de Toldt. 
Supra-renais sem alterações. Espaço retropancre
ático, ao nível da cabeça e corpo, livres. 

CONCLUSÃO: 

QUADRO RADIOLÓGICO DE PANCREATI
TE COM FISTULA CUTÂNEA. NEFRECTO
MIA ESQUERDA. 

O paciente apresentou evolução razoável, no pós
operatório, sendo tratado com hiperalimentação pa
renteral e depois oral, tendo alta trinta dias após 
cirurgia, com perda de líquido pelo trajeto fistuloso. O 
fechamento· da fístula se deu no trigésimo dia após a 
alta, tendo o paciente sido medicado com atropina, 
0,25 mg Lm. de 12/12 horas. 

Cuidados locais com pomada de alumínio e oro
base. 

CONSIDERAÇÕES 

Não encontramos, na literatura compulsada, 
nenhum caso de fístula pancreática após nefrectomia, 
o que nos motivou nesta publicação. 

Queremos dar uma ênfase especial à relativa 
benignidade deste tipo de complicação e a sua fre
qüente resolução com dieta e tratamento especiali
zado; geral e local. 

SUMMARY 

The authors report a case of pancreatic fistula 
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post left nephrectomy that have a espontaneal evolu
tion, after three months of surgical debridation, pa
renteral and oral hiperalimentation with local and 
general cares. 

Agradecimento - Aos Drs. J .R. Menezes Neto, André 
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facilidades concedidas na nefrectomografia. . 
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hemangiopericitoma retroperitoneal 
JOSÉ SCHEINKMAN - PAULO LEON D'ESCOFFIER - MARCELO PEREIRA BRAZ 

do Hospital Geral de Bonsucesso - Rio de Janeiro - (RJ) 

CONSIDERAÇÕES 

O espaço retroperitoneal foi definido como uma 
área indefinida na região lombar e ilíaca, a qual se 
situa entre o peritônio e a parede perietal posterior da 
cavidade abdominal. Se estende para cima em direção 
à 12!1 costela e vértebra torácica e para baixo para a 
base do sacro e crista ilíaca (Ackerman 1954). 

CLASSIFICAÇÃO DOS TUMORES RETROPERI
TONEAIS: 

a) Origem mesodérmica: 

Tecido de origem Benigno Maligno 
Tecido adiposo Lipoma Lipossarcoma 
Músculo liso Leiomioma Leiomiossarcoma 
Tecido conjuntivo Fibroma Fibrossarcoma 
Músculo estriado Rabdomioma Rabdomiossarcoma 
Vasos linfáticos Linfangioma Linfagiossarcoma 
Masênquima 
primitivo Mixioma Mixossarcoma 
Vasos sanguíneos Hemangioma Angiossarcoma 

Hemangiopericitoma Hemagiopericitoma 
Origem incerta Xantogranuloma 

b) Origem neurogênica: 

Tecido de origem: 
Neurofibroma não encapsulado 

Bainha do nervo Neurilenoma encapsulado 
Schwanoma maligno 

r---------------------~G~a~n~7.1w=n~w~ro=m~a~-~------------

Sist. nervoso simpático 

Tecido cromafin! e . adrenocortical; hetero-

Simpaticoblastoma (ganglioneuroblastoma) 
Neuroblastoma 

tópico Carcinoma proveniente do tee. adrenal 
cortiea! 
Para2am!lioma não cromamo maligno 
Paraganglioma . 
Feocromocitoma funcionante 

c) Tumores provenientes do remanescente embrionário 
ou notocórdio: 

Teratomas benignos e malignos 
Cordomas 

APRESENTAÇÃO DO CASO: 

Paciente do sexo masculino, 40 anos, casado, 
motorista, cor parda, procurou o serviço ambulatorial 
com queixa de tumoração na fossa ilíaca direita. 
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Fig. 1 - Aspecto histológíco do hemangiopericítoma. 

Há algum tempo notara tumoração na F.I.D., 
dolorosa e aumentado progressivamente de tamanho, 
acompanhada de dificuldade de deambulação e dor na 
perna direita quando em atividade profissional. Nega 
sintomas urinários, gastrointestinais, cárdiopulmona
res, febre ou perda de peso. 

Ao exame físico, notamos uma massa palpável na 
F.I.D. de aproximada,mente 20 cm de diâmetro, dura, 
dolorosa, fria, aderente a planos profundos. 

Exames laboratoriais: 

Hemograma: leucócitos 7900; basófilos O; eosinó
filos 2; bastões 7; segmentados 68; monocócitos 3; 
linfócitos 20; hematócrito 37 0/0; hemoglobina 14,3 %; 
glicose 85 mg%; uréia 25 mg%; creatinina 0,9 mg%; 
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Fig. 2 - Tórax sem imagens de me/ástases. Urografia excretora: 
rarefação óssea da asa do ilíaco direito. Deslocamento me!!ial do 
ureter direito e superolaleral do rim direito. Boa função relia I. 
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Figs; 3 e 4 - -Urografia excretora. Tomografia: destruição:da asa do 
ilíaco direito. Delimitação de uma tumoração extra rellal, deslocan· 
do o rim e o ureter direitos. 
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Fig. 5 - Tomografia. 

VHS 15 mm 1:'- hora e 35 mm 2~ hora; sódio 160 
mEq/1; potássio 5,0 mEq/l; cloro 104 mEql1; reser
va alcalina 25 mEq/ l. EAS: pH 6,0; densidade 1025; 
ausência de elementos anormais. 

Exames radiológicos: 
RX de tórax: normal. 
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HEMANGIOPERICITOMA RETROPERITONEAL 

Fig. 6 ~ Injeç40 de contraste na massa. Cal'Ografia: rechaço mediai 
da veia cal'a. Não notamos infiltração da mesma'pelo tumor. 

Fig. 8 - Tomografia computadorizada. 
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Fig. 7 - Cal'Ografia. Tomografia computorizada: grande massa na 
F.I.D. destruindo osso iliaco. 

Fig. 9 - Tomografia computorizada. 
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Fig. 10 - Tomografia computorizada. 

A punção percutânea da massa, drenou liquido 
sanguinolento. Após a injeção de contraste, observa
mos difusão amorfa do mesmo. 

DISCUSSÃO: 

O hemangiopericitoma é um tumor de origem 
vascular, sendo mais comum na pele e tecido celular 
subcutâneo. 

O diagnóstico é histopatológico, entretanto não 
indica o seu caráter benigno ou maligno. A maligni
dade pode ser demonstrada por extensão direta, recor
rência após excisão e metástases. 

Cerca de 85% de tumores retroperitoneais são 
maligQos e a sobrevida nestes pacientes com tumores 
malignos outros que não linfomas, são dependentes da 
ressecção cirúrgica cómpleta (Kinne et aI. 1973). 

Tumores malignos de origem linfática represen
tam aproximadamente um terço dos tumores retro
peritoneais primários malignos, e são o grupo mais 
comumente encontrado clinicamente. Os de origem 
vascular são mais raros. 

Pacientes com tumor retroperitoneal primário, 
são diagnosticados tardiamente e comumente apresen
tain sintomas premonitórios por um período de 3 a 6 
meses (Duncan e Evans 1977). 

Os sintomas mais comuns são dor nas costas e 
abdominal inespecífica, seguido de perda de peso e 
tumoração abdominal. Queixas gastrointestinais ines
pecíficas ocorrem em cerca de 20% dos pacientes, 
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devido à natureza expansiva do tumor (Skinner 1978). 
Sintom~s urinários precoces são raros (Rhaney 1975; 
Braasch1967; Duncan e Evans 1777). 

Outros sintomas mais raros são edema de mem
bros inferiores, parestesia na extremidade inferior e 
febre. Os dados laboratoriais são inespecíficos. 

A avaliação inicial inclui a urografia excretora, 
onde Schulte e Emmett (1939) relataram deslocamento 
dos rins ou terço superior do ureter em 73 % dos 
tumores retroperitoneais primários, e Goudos (1972) 
notou o valor diagnóstico de rotação anterior do rim ou 
deslocámento mediaI além da margem do psoas, como 
indicativo de tumor retroperitoneal primário. 

A cavografia é um exame importante para detec
tar uma possível invasão da veia cava ou seu deslo
camento. 

RESUMO: 

O hemangiopericitoma é um tumor de origem 
mesodérmica, vascular e que pode ocorrer em qual
quer lugar onde existam capilares. O diagnóstico é 
feito histologicamente. Os autores relatam um caso, 
avaliando o exame clínico, radiológico e laboratorial 
desta rara patologia. 

SUMMARY: 

Hemangiopericytoma is a mesodermic origin 
tumor, vascular and it can take place at any local 
where cappilaries existo The diagnostic is made histo
logically. The authors present one case where they 
outline the clinicaI, radiological and laboratorial as
pects of this rare patology. 
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TERAPÊUTICA 

tratamento da bexiga não-inibida com diciclomina 
WALTER J. KOFF - RONALDO GORGEN 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre (RS) 

A síndrome da bexiga irritável, chamada também 
de bexiga não-inibida, síndrome uretral, cistite psico
gênica etc, é uma afecção extremamente comum espe
cialmente em mulheres de meia-idade mas que ocorre 
também em homens e até em crianças. Neste pacientes 
não se consegue demonstrar qualquer defeito neuro
lógico e por isso o termo bexiga neurogênica não-ini
bida provavelmente não deva ser usado. 

Ele se caracteriza por ocasionar urgência miccio
nal severa que pode chegar a incontinência, polaciú
ria, noctúria e ardência miccional e às vezes dor 
suprapúbica(7). 

Vários tratamentos têm sido propostos para esta 
afecção, sendo alguns instrumentais, tais como a dilac 

tação forçada da uretra, uretrotomia interna e dilata
ção da bexiga(5). O tratamento com fármacos anti
colinérgicos ou antiespasmódicos tem sido proposto e 
usado há longo tempo com êxito variável. As drogas 
preferidas no momento atual são os derivados da bela
dona e a propantelina. Ambos têm produzido resul
tados variáveis especialmente devido a dificuldades em 
administrar doses eficazes sem produzir efeitos cola
terais anticolinérgicos importantes(3). 

A imipramina e o brometo de emeprónio têm sido 
empregados com resultados variáveis(2). O uso da 
oxibutinona está em estágio experimental e tem efeitos 
analgésicos e anticolinérgicos( 4). 

Alguns agentes com propriedades de relaxamento 
direto dos músculos lisos têm sido estudados e têm 
produzido resultados encorajadores. O hidrocloreto de 
flavoxato não disponível em nosso meio, tem sido 
usado extensamentcllO). 

A diciclomina, um agente antimuscarínico, com 
propriedade de relaxamento muscular liso direto(9) já 
foi usado tanto experimentalmente como clinicamen
te(1). A droga tem ação anticolinérgica, porém bem 
menos acentuada que a atropina. 

'Em nosso meio não existem publicadas observa
ções do uso desta droga e isso- levou-nos a investigar a 
sua eficácia 'Clínica na bexiga não-inibida. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram observados 16 pacientes, sendo 12 mulhe
res e 4 homens, todos eles com sintomas severos de 
bexiga não-inibida. 

A idade variou de 36 a 76 anos e a distribuição 
etária é mostrada na tabela I. 

Os paciente apresentavam sintomas mais ou 
menos severos sendo que em geral os homens apre-

43 

Idade 
em anos 

30-40 
41-50 
51-60 
61-70 
71-80 

Total 

Tabela I 
Distribuição etária dos pacientes 

Sexo 

Masculino Feminino 

2 
1 4 
1 2 
1 4 
1 

4 12 

2 
5 
3 
5 
1 

16 

sentavam polaciúria, noctúria e urgência mais intensa 
que as mulheres, mas estas eram mais sujeitas a 
incontinência de urgência, dor suprapúbica e especial
mente desconforto uretral e ardência miccional. 

A polaciúria foi considerada arbitrariamente 
como sendo um número de micções diárias acima de 6. 

Foi feita a média de micções noturnas (noctúria) e 
diurnas (polaciúria) para fins de comparação pré e 
pós tratamento. A tabela 11 mostra a distribuição dos 
sintomas em relação ao sexo. 

Todos os pacientes apresentavam polaciúria e 
urgência. miccional variável, sendo que alguns chega
vam a unnar cada 15 a 20 minutos na vigília. Apenas 2 
mulheres não se queixavam de noctúria e quase todas 
levantavam várias vezes à noite, alguns, especialmente 
os homens, chegavam a ter 10 a 12 micções noturnas. 

A incontinência de urgência ocorreu em 9 pacien
tes sendo em alguns ocasionalmente e em outros tão 
intensa, que os obrigava a andarem forrados durante o 

Tabela II 
Sintomas em 16 pacientes em relação ao sexo 

Sintomas 

Polaciúria 
Noctúria 
Urgência 
Incontinência 

e Urgência d 
A 
M 
D 
S 

rdência 
iccional 

. or 
uprapúbica 

Masculinos Femininos Média por 
Paciente 

4 12 13 
4 10 5 
4 12 -

1 8 -

1 8 -

3 11 
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dia. A ardência miccional ocorreu com maior freqüên
cia no sexo feminino (8 entre 12 pacientes). 

A dor suprapúbica surgia em 14 pacientes sempre 
que a bexiga estivesse cheia e aliviava quase sempre 
com a micção. 

Todos os pacientes foram investigados urologica
mente antes do tratamento. Nenhum deles tinha sedi
mento urinário anormal nem bacteriúria no exame 
bacteriológico de urina. Não havia qualquer problema 
neurológico demonstrável em nenhum paciente, nem 
diabete, insuficiência renal ou outra doença que levas
se à polaciúria. 

A urografia excretória e a uretrocistografia foram 
sempre normais, exceto por presença de bexiga de 
pequena capacidade na maioria deles. Dois dos ho
mens já haviam sido submetidos a prostatectomia e os 
outros dois exibiam moderado aumento de volume da 
próstata não obstrutivo. 

Entre as mulheres, 7 delas tiveram a sua capaci
dade vesical determinada usando-se um cateter plás
tico e enchendo-se a bexiga por gravidade até atingir 
uma pressão intolerável. No final do tratamento a 
observação foi repetida. 

Os pacientes foram todos tratados com 20mg de 
diciclomina oral 3 vezes ao dia, em intervalos de 8 
horas por 8 semanas, e os sintomas avaliados após este 
intervalo de tempo, anotando-se também os efeitos 
anticolinérgicos even.tuais. 

RESULTADOS 

Após 8 semanas a reavaliação dos pacientes mos
trou os dados cOl).tidos na tabela IlI. 

Em regra geral os resultados foram mais signi
ficativos em mulheres, mas o pequeno número de 
pacientes masculinos observados não permite generali
zar estes achados. A urgência, a incontinência de 
urgência e a dor suprapúbica praticamente desapa
receram em todos. O mesmo não ocorreu com a 
polaciúria e a noctúria, mas em quase todos houve 
diminuição acentuada de sua intensidade, fato que é 
observável comparando a média de cada sintoma antes 
e depois do tratamento. 

. A ardência míeciónal, quando existia, foi o sinto
ma que menos respondeu à droga. 

A resposta sintomática global ao tratamento foi 
descrita como sendo excelente se o paciente se tornou 
assintomático, boa se houve importante melhora dos 
sintomas, mas ainda ocorria polaciúria e noctúria, e 
má se não houve qualquer melhora. Esta resposta é 
mostrada na tabela IV. 

Foram feitas observações durante o período de 8 
semanas e notou-se progressiva melhora dos sintomas 
a partir da segunda semana. Em geral foram neces-
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Tabela III 
Resultados do uso de 20mg deDiciclomina 3 X ao dia 

por 8 semanas em 16 pacientes 

Sintomas Antes do Após 8 
Tratamento Semanas 

Polaciúria 16 7 
Média dos pacientes 
com o sintoma 13 8 
Noctúria 14 3 
Média dos pacientes 
com o sintoma· 5 2,5 
Urgência 16 2 
Incontinência de 
Urgência 9 O 
Ardência Miccional 9 4 

. Dor Suprapúbica 14 2 

Tabela IV 
Resposta sintomática global 

após 8 semanas de tratamento 

Tipo de resposta. 

Excelente 
Boa 
Má 

Total 

Tabela V 

N? de Pacientes 

9 
5 
2 

16 

Efeito do tratamento com Diciclomina 
na capacidade vesical 

Sexo Capacidade vesical 

Pré-tratamento Pós-tratamento 

Fem. 200 320 
Fem. 130 260 
Fem. 195 400 
Fem . 240 410 
Fem. 190 380 
Fem. 220 460 
Fem. 180 340 

Capacidade média 193 367 (+90,2%) 

sários mais de 10 dias de tratamento para se observar 
qualquer melhora. 

Nos oito pacientes que tiveram sua capacidade 
vesical medida antes e depois do tratamento, houve 



TRATAMENTO DA BEXIGA NÃO-INIBIDA 

considerável aumento na mesma após 8 semanas. A 
tabela V mostra estes dados. Entre 16 pacientes 
estudados houve apenas sintomas colaterais· leves. 
Houve secura da boca e sede em 4 pacientes e vertigem 
em apenas um. Nenhum paciente apresentou dificul
dade de acomodação visual, contudo houve 6 pacientes 
que se queixaram de constipação intestinal pouco 
severa, mas uma avaliação cuidadosa mostrou que 
todos eles apresentavam este problema antes do uso da 
droga. 

DISCUSSÃO 

Este primeiro estudo da diciclomina em afecções 
urinárias no Brasil foi realizado usando-se um· tipo 
particular de pacientes com sintomas miccionais se
veros, porém sem qualquer evidência de disfunção 
neurológica ou afecção vesical orgânica. A síndrome 
da bexiga irritável é especialmente prevalente em 
mulheres após a menopausa, mas pode ocorrer em 
qualquer idade, em ambos os sexos. Os resultados são 
plenamente comparáveis àqueles obtidos com drogas 
anticolinérgicas puras, mas a tolerância é significa
tivamente maior. A diciclomina age diretamente sobe 
a musculatura lisa(l) além de possuir alguma ativida
de bloqueadora parassimpática provavelmente por 
bloquear as terminações pós-ganglionares(6). Sua 
ação antimuscarínica, semelhante a atropina mas 
muito menos intensa, também já foi estudada. Parece, 
no 'momento atual, que suas propriedades terapêuticas 
se devem mais aos dois primeiros efeitos do que ao 
último. 

Ela tem sido usada experimentalmente em bexiga 
neurogênica não-inibida( 6) e clinicamente em pacien
tes semelhantes aos nossos, com bons resultados(1). 

Em nossa experiência, a droga, usada em bexiga 
não-inibida sem- lesão neurológica, controla eficaz
:"lente aincontinência de urgência e a urgência pura, 
,irelhorando significativamente a polaciúria ea noc
túria, sem contudo elimin{r-Ias. Os efeitos na mulher 
parecem ser superiores talvez porque a urodinâmica 
feminina seja, quanto ao componente uretral, mais 
simples que a masculina. Foi notável a capacidade do 
medicamento em fazer cessar a dor vesícal, que ocorre 
com a bexiga cheia de pacientes, e talvez este fato 
explique o aumento considerável da capacidade vesi
cal .. 

A resposta objetiva através da medida da capa
cidade vesical ê um parâmetro que acompanha favo
ravelmente a melhora sintomática. Em todos os paci
entes que tiveram este fator medido, houve aumento 
de capacidade a qual foi em regra geral maior que 
50%. 

A ausência de efeit~s colaterais anticolinérgicos 
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importantes contrasta -flagrantemente com os conside
ráveis efeitos secundários das drogas puramente ·anti
colinérgicas, quando usadas em doses realmente efi
cazes. Esse fato toma a dicidomina valiosa para uso a 
longo prazo tal como este tipo de paciente requer. 

Há necessidade de comparar seu efeito com dro
gas antimuscarlnicas, especialmente a propantelina e 
talvez de us{r-Ia em pacientes resistentes· às outras 
drogas usadas há mais tempo. . 

Provavelmente ela deve set usada com cuidado em 
homens com prostatismo e mesmo em bexiga neuro
gênica com defeito de esvaziamento, pelo risco de 
aumentar o resíduo urinário. 

Sendo a síndrome da bexiga não-inibida uma 
afecção com manifestações subjetivas muito ricas(8), 
com certeza um estudo duplo-cego seria importante na 
confirmação dos achados tão benéficos deste estudo. 

RESUMO 

O tratamento sintomático da bexiga não-inibida, 
sem lesão neurológica, se constitui em preocupação 
constante do clínico pela falta de um fármaco que 
tenha ação eficaz com pouco efeito colateral. O clori
drato de diciclomina, um relaxante da musculatura 
lisa, foi testado em 16 pacientes na dose de 20mg 3 
vezes ao dia e produziu significativa melhora em 14. 
Os sintomas que melhor responderam ao tratamento 
foram a urgência, a incontinência de urgência e a dor 
com a bexiga distendida. Houve grande melhora tam
bém na polaciúria e noctúria. 

Em 8 pacientes que tiveram sua capacidade vesi
cal testada, houve um aumento médio de 90% na 
mesma em 4 semanas. 

A quase ausência de efeitos colaterais em relação 
aos anticolinérgicos puros, foi notável. . 

SUMMARY 

Syntomatic treatment of the uninhibited bladder, 
without neurological disorder, presents a continuaI 
challenge to the phisician because the lack of effective 
drug without importants side effects. 

The dicyclomine chloridrate. a smooth musde 
relaxant, was used in 16 patients, 20mg oral 3 times 
daily ahd produced significant improvement in 14. 
The symptoms wich better response showed were the 
urgency, urge incontinence and suprapubic pain with 
full bladder. 

There was also improvement in the nocturia and 
frequency. 

Between 8 patients who had their bladder capa
city measured there was a 90% increased of the 
bladder capacity after 4 weeks. 
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The almostcomplete-lack of side' effects when 
compared to anticholinergic was encouraging. 
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TERAPÊUTICA 

uso de instilação vesical com solução de neomicina 
a 1 % e sulfametizol a 8% * no tratamento da cistite 

recorrente da mulher 
NELSON RODRIGUES NETTO JUNIOR - ROSANY PIMENTA DA SILVA 

da Faculdade de Medicina da USP e Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo - (SP) 

INTRODUÇÃO 

A importância médica da cistite recorrente decor
re: de sua alta incidência na população feminina; pelos 
problemas e transtornos psicológicos que acarreta; 
pelas conseqüências que esta afecção tem sobre o 
restante do aparelho geniturinário; pela multiplici
dade de fatores envolvidos em sua gênese e, por fim, 
pela dificuldade que envolve o seu adequado trata
mento. Variados tipos de terapêuticas já foram pro
postos incluindo medicamentos antibacterianos, hor
monais e até cirurgias. Em ensaio anterior este Autor 
(6) pode constatar que os resultados obtidos com o 
emprego de tratamento medicamentoso (antibiótico
quimioterápico) foi superior ao medicamentoso-cirúr
gico. 

Recentemente, foi colocado à disposição do urolo
gista, um preparado em solução, pronto para uso, 
apropriado para instilações vesicais, à base de Neomi
cina a 1 % e Sulfametizol a 8%. Esse produto revela 
um efeito aditivo e em parte sinérgico especialmente 
favorável, da Neomicina e do Sulfametizol, quanto à 
inibição do crescimento de variadas cepas de bacté
rias, em particular aquelas Gram-negativas. Vários 
autores têm relatado bons resultados com essa forma 
local de tratamento em variados tipos de infecções 
urinárias baixas (1,2,6). 

Como a associação de antibióticos e quimioterá
picos por uso sistêmico tem proporcionado resultados 
satisfatórios, mas não definitivos, julgamos lógico 
adicionar-se a este, um tratamento antiinfeccioso 
local, visando alcançar-se um melhor resultado tera
pêutico. 

Com o objetivo de avaliar a eficácia e tolerabi
lidade do preparado e do método terapêutico (associa
ção de vias diversas de tratamento), realizou-se o 
estudo em pacientes com cistite recorrente. 

PACIENTES E MÉTODOS 

Foram incluídas no estudo pacientes do sexo' 
feminino de qualquer raça, com idade de 18 a 80 anos, 
com quadro de infecção urinária recidivante. Nos 
antecedentes deveriam apresentar pelo menos um 
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episódio de infecção urinária, com queixas relativas ao 
trato urinário médio e inferior e sem evidência de 
pielonefrite. Foram excluídas aquelas pacientes com 
lesões do trato urinário, que requeressem tratamento 
cirúrgico e aquelas pacientes com passado de alergia à 
sulfa ou à neomicina. 

A avaliação urológica foi feita através de anamne
se padronizada, exame do sedimento e cultura' quanti
tativa de urina com antibiograma, exame citobacte
rioscópico e cultura com antibiograma de secreção 
vaginal, urografia excretora, cistouretrografia miccio
nal e cistouretroscopia. 

Uma vez selecionada, por sorteio, a paciente era 
incluída em um dos dois grupos a saber: 

GRUPO A: tratamento com antibióticos e/ou quimi
oterápicos por via oral, de acordo com o 
antibiograma, por um período de 14 dias 
e tratamento antibiótico-quimioterápico 
local, através de instilações vesicais da 
solução em estudo. 

GRUPO, B: Tratamento antibiótico-quimioterápico 
local, através de instilações vesicais da 
solução em estudo. 

A solução de Neomicina a 1 % e Sulfametizol a 
8% foi utilizada na quantidade de 30 ml em cada 
instilação. Após instilada na bexiga, era retida local
mente por cerca de 30 minutos, permitindo-se à 
paciente alterar sua posição corporal livremente. A 
freqüência de aplicações para todas as pacientes foi 
estabelecida em sendo 3 por semana, em dias alterna
dos, num total de 8 instilações por tratamento. 

Como terapêutica coadjuvante utilizou-se a antis
sepsia e acidificação vaginal. Não se permitiu o empre
go de medicação analgésica ou antiespasmódica con
comitante durante o período de ensaio. Os contróles 
laboratoriais do quadro infeccioso urinário foram rea
lizados pelo exame de urina tipo I, bacterioscopia e 
cultura com eventual abtibiograma de urina e/ ou 
secreção uretral e executados até 7 dias após o término 
do tratamento. 

Os critérios para avaliação dos resultados foram 
baseados na sinto,matologia e normalidade dos exames 
de urina. 
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Os resultados sobre a eficáda foram classificados 
em BOM. quando houve desaparecimento dos sinto
mas e sinais relacionados à patologia infeciosa e os 
exames de controle evidenciaram erradicação dos ger
mes agressores; REGULAR. quando houve desapare
cimento dos sintomas e sinais de infecção, mas não se 
evidenciou. cura bacteriológica e NULO. quando a 
melhora clínica foi regular ou não ocorreu alteração do 
quadro clínico e laboratorial. ou quando houve piora. 
Quanto à tolerabilidade, classificou-se como BOA, 
quando a paciente não apresentou qualquer efeito 
indesejável ou reação adversa ao tratamento; REGU
LAR. quando ocorrendo o efeito indesejável, foi leve. 
transitório e passageiro e MÂ. quando houve neces
sidade de interromper-se o tratamento tendo em vista 
a intensidade do efeito indesejável ou seu risco para a 
paciente. 

RESULTADOS 

Da análise das tabelas I, II e III, podemos inferir. 
que apesar de ligeiras variações na idade e quanto à 
distribuição de raças, que os grupos são homogêneos. 
tanto no que diz respeito a sintomatologia apresenta
da. quanto à prodominância dos germ~s Gram-nega
tivos no processo infeccioso. 

Tabela I 
Características de idade e raça dos grupos estudados 

IDADE RAÇA 

Grupos Variação Média Mediana Branca Amarela Preta 

A-N=16 22aSO 43,7 36 14 2 -
B-N=14 24a69 38,2 43 8 1 5 

N~ Total 30 22aSO 43,1 30 22 3 5 

Tabela 11 
Sintomas principais por grupo de pacientes em estudo 

Dor à micção Hematúria 
Grupos Disúria Polaciúria Terminal Nictúria Terminal 

A-N=16 IS IS S 5 4 
B - N=14 13 14 8 3 6 

N? Total 30 28 29 13 8 10 
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Tabela III 
Freqüência em percentual de germes isolados das 
pacientes com cistite recurrente. 

GRUPO 

Germes "A" 0/0 "B" % * 
Isolados n=16 n=14 

E. coli 87,50 53,84 
Proteus 6,25 23,07 
Enterobacter 6,25 7,69 
Staphylococcus - 15,38 

* Em uma paciente do grupo "B" não se isolou germe 
nas culturas realizadas. Em outras três a primeira 
cultura foi negativa. mostrando-se positiva na pos
terior. 

Tabela IV 
Melhora e desaparecimento dos sintomas ápós aplica
ções de instilações vesicais isoladas ou associadas à 
terapêutica antibacteriana 

Resultados por Grupos 

N?de 
Grupo "A" Grupo"B" 

Instilações Melhora Desapareceu Melhora Desapareceu 

após a 1:' 3 3 4 4 
após a 2:' 10 7 4 -
apósa3:' 2 3 - 1 
após a4~ - 2 1 2 
apósa5~ - - 2 2 
apósa6!' - - 1 -
após a 7:' - - 1 1 
Nulos 1 1 1 4 

Tabela V 
Resu'ltados da terapêutica nos grupos de pacientes 
estudados 

. 
RESULTADOS 

Grupos Bom Regular Nulo 

"A" 14 1 1 
N=16 (87,50%) (6,25%) (6,25%) 
·'B" 9 2 3 
n=14 (64,28%) (14,28%) (21,42%) 

DISCUSSÂO 

A cistite recorrente na mulher representa um pro
blema de difícil tratamento, com freqüentes recidivas e 
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submete a paciente a padecimentos muitas vezes acen
tuados. 

A introdução de associações de antibióticos e qui
mioterápicos e inclusive a possibilidade de associação 
de vias de administração, tem por finalidade aumentar 
a possibilidade de tratamento das infecções urinárias 
recidivantes. 

A utilização de antimicrobianos em associação ao 
meio de contraste, nos exames retrógrados das via~ 
urinárias superiores (3), fez com que estabelecêssemos 
esse protocolo de estudo em cistites recorrentes da 
mulher. 

Os resultados expressos nas tabelas IV e V, nos 
revelam que no grupo "A" a percentagem de resul
tados favoráveis foi maior que no grupo "B", e o desa
parecimento dos sintomas aconteceu mais precoce
mente. 

No grupo "B" um dos casos foi considerado como 
regular e os sintomas tidos como "Não desapareci
dos", pois apesar da supressão das queixas mais 
importantes, permaneceu ao final, a queixa de sensa
ção de peso hipogástrio. Novos exames realizados 
"a posteriori", inclusive com cistoscopia e biópsia de 
mucosa, mostraram a bexiga totalmentenormal. 

Assim no grupo "A" 93,75% das pacientes tive
ram seus sintomas eliminados e 87,5% os germes erra
dicados. No grupo "B" 71,42% tiveram o sintoma 
completamente eliminado e em 70% dos casos os ger
mes foram erradicados. 

Das 30 pacientes estudadas 5 não apresentaram 
melhoria dos sintomas, mas nas 25 restantes os mes
mos desapareceram em 96% dos casos até a 5~ aplica
ção, sendo que 500/0 ocorreram nas primeiras 2 apli
cações. A terapêutica por instilação foi bem tolerada 
por todas as pacientes. 

Conclui-se que os resultados obtidos com o em
prego de instilação da solução de Neomicina a 1 % e 
Sulfametizol a 8% em cistite recorrente, quando de 
modo isolado, é eficaz na melhora e na erradicação dos 
sintomas. Quando usada concomitantemente a anti
bacterianos, por via oral, o~ índices de cura bacterio
lógica se elevam e os sintomas são eliminados com 
maior rapidez na grande maioria das pacientes. 

RESUMO 

A eficácia da instilação local de solução contendo 
Neomicina a 1 % e Sulfametizol a 8% foi estudada em 
30 pacientes, sendo 3 de raça amarela, 22 branca e 5 
negros, com idade variando de 22 a 80 anos e com 
moda de distribuição de 43 anos. Com o diagnóstico de 
cistite recorrente ef ou síndrome uretral, sendo os 
sintomas predominantes disúria em 90% dos casos;: 
polaciúria em 86,66% dos casos e dor à micção "~, 
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terminal em 46,66%, foram divididos em 2 grupos 
para tratamento. O grupo A com 16 pacientes recebeu 
8 instilações vesicais com a solução em estudo mais 
tratamento quimioterápico concomitante, por via oral, 
de acordo com o antibiograma e no período de 14 dias 
e o grupo B com 14 pacientes foi tratado com 8 
instilações vesicais (2 a 3 vezes por semana) com a 
solução de Neomicina a 1% e Sulfametizol a 8%. No 
grupo A as 16 pacientes apresentaram urocultura 
positiva a E. coli em 14, Proteus mirabilis em 1 e 
Enterobacter em 1 caso. No ~po B, 10 pacientes 
apresentaram urocultura positiva para E. coli, em 6 
Proteus sp., em 2 Enterobacter e um caso de Staphylo
coccus. Em 4 casos a cultura foi estéril. As pacientes 
foram avaliadas com relação à cura bacteriológica e 
sintomatológica e com relação à tolerabilidade ao 
tratamento local. Conclui-se que os resultados obtidos 
com o emprego da instilação de solução de Neomicina 
com Sulfametizol em cistite recorrente é eficaz na 
melhora e erradicação dos sintomas e que eliminou os 
germes em elevada porcentagem dos casos. Quando 
usado concomitantemente à quimioterápicos orais, os 
índices de cura bacteriológica se elevam. A instila;;ão 
vesical foi bem tolerada por todas as pacientes. 

* URO-NEBACETIN - BYK-PROCIENX 

SUMMARY 

The efficacy of local instillation with a solution 
containing neomycin 1 % and sultamethizol 8% was 
studied in 30 patients, 3 yelIow, 22 white, 5 black, with 
age varying from 22 to 80 years and average of 43 
years. Reccurrent cystitis and or urethral syndrome 
was diagnosed with the prevailing symptoms in 90% of 
the cases of dysuria; pollakiuria in 86,66% of the cases 
and painful terminal micturition in 46,66%. They 
were divided into two groups for treatment. Group A 
with 16 patients received 8 vesical instillations with the 
solution in study plus concomitant oral chemothera
peutic treatment in accordance to antibiogram and 
during the period of 14 days and group B with 14 
patients was treated with 8 vesical instillations (2-3 
times a week) with a solution of neomycin 1 % and 
sulfamethizol 8%. In group A with 16 patients, 14 
presented positive uroculture to E. colí, 1 to Proteus 
mirabilis and 1 case Enterobacter. In group B 10 
patients presented positive uroculture to E. coli, 6 to 
Proteus sp., 2 to Enterobacter and one case of Staphy
lococcus. In 4 cases the culture was sterile. The 
patients were evaluated due to bacteriological cure and 
Symptomatology as well as to tolerability in local 
treatment. They conclude that the results attained 
with the use of instillation with a solution of neomycin 
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and sulfamethizol in ·recurrent cystitis is efficient for 
the improved and erradication of symptoms, elimina
ting a high percentage of germs in alI cases. When 
used concomitantly to oral chemotherapeutics the 
index of bacteriological cure raises. The vesical instil
lation was well tolerated by all patients. 
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TERAPÊUTICA 

netilmicina avaliação clínico-laboratorial em 
pacientes portadores de infecção urinária 

VICTOR F. PETRILLO - PAULO ROBERTO BRAGA E SILVA-MARCO AURÉLlOF.DE ALBUQUERQUE 
da Santa Casa de Misericórdia e Faculdade de Ciências Médicas dt: Porto Alegre (RS) 

SUMÃRIO 

Os autores avaliam a eficácia e paraefeitos de um 
novo aminoglicosídeo, a Netilmicina, utilizada em um 
grupo de 20 pacientes portadores de infecção urinária. 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa foi realizada no período de abril a 
outubro de 1981. na Enfermaria 31 da Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre. Serviço de Urologia da 
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de 
Porto Alegre. Objetivamos no trabalho verificar a 
atuação de um novo aminoglicosídeo semi-sil;ltético, a 
Netilmicina. Trata-se de um produto da fermentação 
do Micromonospora inyoensis, cuja utilização tem 
demonstrado permitir a utilização de doses mais eleva
das e tratamentos mais prolongados. sem o apareci
mento de efeitos ototóxicos ou nefrotóxicos, comuns ao 
grupo dos aminoglicosídeos conhecidos. 

CASUÍSTICA 

Foram realizadas avaliações durante sete meses 
em pacientes preferentemente portadores de infecções 
tratadas. sem solução. Utilizou-se a Netilmicina em 20 
pacientes, 16 do sexo masculino e 4 do sexo feminino. 
A faixa etária dos pacientes investigados variou entre 
os 24 e os 80 anos, distribuídos conforme a tabela 
abaixo: 

Faixa Etária 

21 a 30 anos 
31 a 40 anos 

41 a 50 anos 
51 a 60 anos 
61 a 70 anos 
71 a 80 anos 

MATERIAL E MÉTODOS: 

N? de Pacientes 

3 
4 

1 
1 
6 
5 

O material empregado foi essencialmente com-
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posto de ampolas de Netilmicina, nas dosagens de 
150mg, e discos de sensibilidade, fabricados pela 
B.B.L. e fornecidos pelo Laboratório Schering, res
ponsável pela síntese do antibiótico. Especial atenção 
foi dada ao preparo psicológico dos pacientes, com o 
intuito de se obter melhor colaboração no relato das 
reações subjetivas. Todos foram notificados do fato de 
tratar-se de droga cuja utilização no serviço era expe
rimentaI. Selecionou-se doentes que não apresenta
vam, ao exame objetivo ou anamnese, qualquer evi
dência de problemas auditivos. alterações do equilí
brio, ou portadores de algum grau de insuficiência 
renal. A via de administração do medicamento foi 
exclusivamente a intramuscular. As doses emprega
das foram, em todos os casos, 150mg, administrados 
em intervalos de 12 horas. A duração do tratamento 
foi, em média, de uma semana, oscilando entre 6 e 10 
dias. Foram realizados exames laboratoriais antes e 
durante o tratamento, deles constando obrigatoria
mente hemograma completo, dosagens de creatinina 
sérica e sedimento urinário. Uroculturas com anti
biogramas foram feitas em todos os pacientes antes do 
tratamento e repetidas uma semana após seu término. 
Dentre os antibióticos testados incluíam-se Gentami
cina, Tobramicina, Sisomicina e a,Amicacina. 

RESULTADOS 

Os testes de sensibilidade realizados na urina de 
26 pacientes selecionados dentro dos requisitos previa
mente estabelecidos, mostraram resistência à Netil
micina em 6 uroculturas, que continham: Pseudomo
nas Aeruginosa (3), Proteus Vulgaris (2) e Enterobac
ter (1). Nos 20 pacientes, cujo antibiograma indicou 
sensibilidade à Netilmicina, verificamos os agentes 
bacterianos assim distribuídos: 

E.Colí 11 
Proteus 6 
Pseudo monas 2 
Enterococo 1 

Neste último grupo de pacientes foi então insti
tuída a administração de Netilmicina. Já haviam reali
zado tratamento anterior, sem melhora, em 13 dos 20 
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pacientes. Em 8 pacientes verificamos melhoras signi
ficativa dos sinais e sintomas da infecção, entre o 2? e 
4? dia de medicação, e em 4 pacientes ocorreu reso
lução completa dos sinais e sintomas entre o 3? e o 5? 
dia, demonstrando agir num total de 12 casos (600/0), 
com rápida remissão sintomática. Ao fim de uma 
semana de tratamento estes pacientes encontravam-se 
praticamente assintomáticos. A urocultura, uma se
mana após o tratamento, foi negativa. Nos restantes 8 
doentes tratados verificou-se persistência dos sintomas 
em 7 e melhora com recorrência em 1 caso. A urocul
tura feita no mesmo prazo mostrou persistência dos 
microorganismos, neste grupo. Nos 12 casos de atua
ção resolutiva de Netilmicina, 10 apresentavam enfer
midades associadas, com predomínio da obstrução 
urinária: 

Enfermidades Coexistentes 

Hiperplasia prostática 
Estenose uretral 
Litíase ureteral 
pós-op. prostatectomia 
Pielonefriteaguda 

N? de Pacientes 

6 
1 
1 
1 
1 

10 

Nos 8 pacientes em que a infecção urinária persis
tiu, encontramos Escherichia Coli em 4 casos e Pro
teus nos outros 4. Neste grupo apenas 2 não haviam 
sido previamente tratados com vários antibióticos. 
Sem exceção, os 8 apresentavam obstrução urinária 
associada, distribuídos como mostra o quadro abaixo: 

Enfermidades Coexistentes 

Hiperplasia prostática 
Estenose uretral 
Litíase ureteral 
Cálculo coraliforme 
Carcinoma de próstata 

N? de Pacientes 

3 
2 
1 
1 
1 
8 

Em todos os pacientes tratados com Netilmicina, 
apesar da utilização de doses superiores às indicadas 
nos outros aminoglicosídeos, não ocorreu qualquer 
tipo de reação adversa. Nenhum caso apresentou 
sintoma ou sinal sugestivo de dano vestibular ou audi
tivo. Os níveis de creatinina sérica não sofreram 
alteração anormal, e não foram encontrados outros 
indícios demonstrativos de nefrotoxicidade. 

COMENT ÃRIOS 

Mesmo considerando ter o antibiótico sido empre
gado num número restrito de pacientes para avaliações 
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conclusivas, verificamos que, aparentemente, a Netil
micina apresenta ação bactericida, no mínimo igual 
aos demais aminoglicosídeos comparádos. Nos 6 casos 
de resistência à Netilmicina, o mesmo ocorreu com a 
Gentamicina, Tobramicina e Sisomicina, sendo ape
nas em um caso o germe sensível à Amicacina. Em 
600/0 verificou-se rápida resolução dos sintomas devi
dos à infeção, e negativação da urocultura após tra
tamento médio de 1 semana. 

Sendo a maioria dos pacientes que apresentaram 
melhoras portadores de obstrução urinária, fator de
terminante de persistência da infecção, consideramos 
a atuação da Netilmicina como bastante eficaz. Nos 
400/0 em que a infecção persistiu, deve ser considerado 
que todos os pacientes eram portadores de obstruções 
urinárias severas, e, em sua maioria, previamente 
tratados com vários agentes microbianos, sem melho
ra. A Netilmicina foi excepcionalmente bem tolerada. 

Não ocorreu alteração digna de nota em nenhuma 
das dosagens de creatinina realizadas durante e após 
tratamento. 

As avaliações de toxicidade coclear (auditiva) ou 
vestibular (equilíbrio) não evidenciaram desvios da 
normalidade. 

CONCLUSÃO 

No grupo tratado, a Netilmicina demonstrou sua 
eficácia em 600/0 dos casos de infecção urinária, 
mesmo estando ela associada à obstrução não-ali
viada. Graves fatores contribuíram na manutenção da 
infecção ocorrida em 400/0 dos casos. A ausência de 
reações adversas de qualquer natureza e, especifica
mente, a ausência de manifestações oto ou nefrotóxi
cas levam à conclusão de que se trata de um amino
glicosídeo bastante seguro, mesmo usado em doses 
superiores às que habitualmente os antibióticos do 
mesmo grupo são utilizados. 
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o USO do clomifeno no fator masculino da esterilidade 
EUGENIO CHIORBOLI - MARCOS ANTONIO LOPES 

da Disciplina de Urologia da Escola Paulista de Medicina - São Paulo - (SP) 

INTRODUÇÃO 

Durante muitos anos, foram as diversas prepara
ções de hormônios gonadotrópicos utilizadas no estí
mulo da função testucular. 

A introdução do citrato de Clomifeno (fig. 1), um 
análogo sintético estrogênico não esteróide (l-p-(die
tilaminoetoxi) fenil-) 1-2 difenil -2-cloroetileno), e 
reconhecido como estimuladr da liberação de gonado
trofinas hipofisiárias, para indução da ovulação em 
mulheres, foi utilizado em pacientes masculinos com 
hipogonadismo e nestes constatou-se aumento de 
gonadotrofinas e androgênios (17-KS e Testosterona). 

O estímulo gonadotrópico segundo Roy, Mahesh 
e Greenblat (1964) resulta da exclusão do estradiol dos 
locais no hipotálamo onde há receptores específicos. 

O Clomifeno foi administrado em doses variáveis 
em homens, por períodos também variáveis e, resul
tados divergentes. foram obtidos na literatura. Não 
somente a contagem do número de espermatozóides 
variam como também os níveis de hormônio folículo
estimulante (FSH), hormônio luteinizante (LH) e tes
tosterona. 

A variação no tempo e na dose do fármaco parece 
constituir o principal motivo dos resultados divergen
tes. No entanto, em diversos trabalhos, inúmeros 
pacientes com baixa fertilidade, obtiveram resultados 
satisfatórios com aumento do ejaculado. 

Este trabalho, estuda pacientes com diversos 
graus de hipofertilidade, onde foi administrado por 
um período de 4S dias, a dose de 2S mg de clomifeno 
diariamente. 

MATERIAL E MÉTODO 

Foram selecionados 11 pacientes com queixa de 
hipospermia e um paciente com azoospermia, como 
causa da esterilidade conjugal (fator masculino) com 
idades compreendidas entre 24 e 41 anos (tab. 1). Três 
pacientes referiam filhos anteriores assim como em 
nove havia referência de diversas tentativas terapêuti
cas infrutíferas; entre esses, um paciente portador de 
azoospermia, se negou a fazer biópsia de testículo. 
Não havia queixa anterior de cirurgia, traumatismo ou 
doença infecciosa da região inguinal ou genital. 

Tabela I 

Distribuição dos Pacientes 

Pacientes 
idades 
filhos anteriores 
terapêutica anterior 
Dose de Clomifeno 
Tempo de tratamento 
RESULTADO POSITIVO 

12 
24 a 41 anos 
3 pacientes 
9 pacientes 
2S mg/dia 

4S dias 
TRÊS 

Após exame clínico, foi efetuado espermograma 
inicial com período de abstinência de 2 a S dias e na 
tab. II encontra-se a classificação que usamos para a 
vitalidade. Sangue venoso foi colhido em jejum e após 
retração do coágulo, centrifugado e o soro conservado 
em congelador para a medicação dos níveis de F S H. 

Cl 

------ N-CH- CH-O ; 
~ 1.:a _ c=~ -< > 

Fi? 1 - CLOMIFENO (l-p-(dietilaminoextoxi)fenii-) 1-2 difenil 
-.2 - cloroetileno. 
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Tabela II 
Classificação da vitalidade segundo a motilidade 

60 minutos: Ótima 
Boa 
Regular 
Má 

80a 100% 
60a 79% 
30a 59% 
lOa 29% 

Negativa sem motilidade 

6 horas: Ótima 
Boa 
Regular 
Má 

60% ou mais 
40 a59% 
30 a39% 
10 a29% 

Negativa sem motilidade 

L H e testosterona por Radioimunoensaio (RIA) por 
método de duplo anticorpo (Migdley, 1966; Migdley, 
1967; Furuyama e col., 1970) e expressos em: FSH e 
LH como mili-unidades internacionais do 2? Padrão 
Internacional de Referência (2? IRP - HMG) por ml 
de soro e a Testosterona em ng (nanogramas) por 100 
ml. 

Após avaliação inicial, a cada paciente foi admi
nistrado 2S mg de clomifeno diariamente por um 
período de 45 dias e ao completar este, cada paciente 
era reavaliado através dos mesmos exames. 

Os resultados foram submetidos a análises estatís
ticas e as conclusões foram baseadas nesta e no resul
tado positivo, isto é, obtenção de gravidez. 

RESULTADOS 

Na tabela 111 temos os resultados iniciais dos 
espermogramas. Na tabela IV os resultados após 45 
dias do uso do clomifeno. 

A simples inspeção das tabelas UI e IV referentes 
ao número de espermatozóides no volume do ejacula
do permite verificar que a utilização do fármaco pelo 
prazo de 45 dias apresentou em todos os casos menos 
um, no mínimo duplicação do número de espermato
zóides. Quanto à vitalidade apresentou resultados 
inalterados em oito casos, melhora de má para regular 
em 3 casos e em um foi de regular para boa.· 

Ao resultado das medidas hormonais foi aplicado 
análise estatística através do teste "t" de Student, po,r 
ser o mais adequado para pequenas amostras (tab. V). 
Foram efetuadas medidas de tendência central utili
zando a média aritmética e como medida de dispersão 
foi calculado o desvio padrão. O intervalo de confian
ça foi calculado com 950/0 (erro de primeira espécie 
5%), através da fórmula: 

+ n-l .. tn-1 
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Tabela 111 
Dados Laboratoriais Iniciais - Espermograma 

Pacientes Idade Espermogr: Vitalidade 

1 JVMS 32 11 Milhões Reg. 
2 JVSN 29 12 Milhões Má 
3 RP 29 14 Milhões Reg. 
4 MAF 24 500 Mil Má 
5 HGA 31 12 Milhões Reg. 
6 ALe 37 1,9 Milhões Reg. 
7 MFL 30 11 Mil Má 
8 JSR 28 2 Milhões Reg. 
9 WSO 27 1 Milhão Reg. 

10 ATS 30 Azzosperm. 
11 LZ 28 30 Milhões Reg. 
12 NS 41 18 Milhões Reg. 

Tabela IV 
Dados laboratoriais 45 dias após 

administração de Clomifeno 

Pacientes Idade Espermogr: Vitalidade 

1 JVMS 32 44 Milhões Reg. 
2 JVSN 29 22 Milhões Reg. 
3 RP 29 20 Milhões Reg. 
4 MAF 24 40 Milhões Reg. 
5 HGA 31 54 Milhões Reg. 
6 ALC 37 2,5 Milhões Reg. 
7 MFL 30 500 Mil Reg. 
8 JSR 28 4 Milhões Reg. 
9 WSO 27 3,5 Milhões Reg. 

10 ATS 30 Azzosperm. 
11 LZ 28 4S Milhões Boa 
12 NS 41 29 Milhões Reg. 

A aplicação do teste "t" de Student para as 
comprovações entre antes e após administração do 
fármaco, revelou: 
1? - existe diferença significante ao nível de 5% 

entre os valores de FSH antes e após (tab. V) 
os 45 dias; 

2? o mesmo foi observado para os valores de LH 
antes e após (tab. V) o uso do c1omifeno; 

3? apesar do aumento constatado nos valores ini
ciais e após o uso de clomifeno, da testosterona, 
a diferença foi significativa ao nível de 5% devi
do a grande variação dos resultados obtidos 
(tabela V). 

O gráfico I mostra uma distribuição linear dos 
resultados obtidos estudados estatisticamente. 
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GRÁFICO 1 Valores basais e após 45 dias de FSH, LH e Testosterona. 

Tabela V 
Distribuição estatística dos Resultados 

Valores Basais 

J 
Desvio Padrão Intervalo de 

Hormônio Média Confiança 

FSH 5,6 5,9 1,9- 9,6 
LH 20,4 17,6 9,2- 31,6 
T 395,8 177,1 283,3 - 508,3 

DISCUSSÃO 

O estímulo testicular pode ser observado através 
do aumento de produção da testosterona e do número 
de espermatozóides ejaculado. 
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Valores após Clomifeno 

Desvio Padrão Intervalo de 
Média Confiança t 

13,8 10,9 6,9- 20,7 2,39 
36,9 19,4 24,6- 49,2 2,17 

521,9 157,8 421,6 - 622,2 1,84* 

O uso de citrato de cIomifeno a homens normais 
reS\,lIta em aumento dos níveis circulantes de gonado
trofinas (Heller, Rowleye Heller, 1969) e testosterona 
e aumento ou supressão do número de espermato
zóides. 
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o efeito sobre o epitélio germinativo é dose depen
dente (Reys e Faiman, 1974): as pequenas doses são 
estimulantes enquanto que as doses elevadas podem 
levar a azoospermia (Heller e col., 1969). Essa diferen
ça pode eventualmente explicar os resultados contradi
tórios obtidos por diversos especialistas. 

Verificamos em nosso trabalho, que pacientes que 
apresentam oligospermia e níveis basais de FSH bai
xos, ao responderem à administração de clomifeno, 
mostram uma integridade do eixo hipotálamo-hipofi
sário. O mesmo pode ser interpretado em relação ao 
LH. 

No entanto, de acordo com Kretser e col. (1974), 
que encontrou resposta comprometida do LH a admi
nistração de clomifeno, haveria uma baixà reserva 
desse hormônio em oligospérmicos. Tal fato compro
meteria a síntese de testosterona pelas células de 1 Ley
dig, o que viria a favorecer a hipótese de haver 
alterações na síntese da testosterona em oligospérmi
coso 

Não pudemos constatar essas observações em 
nosso trabalho, pois os pacientes responderam ao 
clomifeno com aumento de produção dos hormônios 
estudados. Em um caso de azoospermia as variações 
hormonais antes e após o uso de clomifeno, foram 
insignifican tes. 

Quanto ao complexo mecanismo de ação envol
vendo mecanismos indiretos ao nível hipotalâmico 
(Roye col. - 1963) pode eventualmente constituir um 
obstáculo a sua aplicação. Nestas condições o uso do 
fator de liberação FSH/LH (RF - FSH/LH) se cons
tituirá num meio estimulante direto da hipófise, talvez 
com maiores vantagens. 

Parece-nos que o clomifeno constitui mais um 
meio terapêutico na oligospermia, desde que conve
nientemente selecionados os casos para sua aplicação 
além da conveniência de administração por via oral. 

RESUMO 

Os autores estudam em 12 pacientes portadores 
de fator masculino de esterilidade a ação de pequena 
dose de clomifeno por período de 45 dias. Analisam os 
resultados do efeito do fármaco sobre a secreção de 
FSH, LH e testosterona plasmáticas e a concentração 
de espermatozóides no esperma. 

Os resultados deste trabalho indicam que o cIo-
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mifeno estimula o epitélio germinativo via aumento da 
secreção de FSH e LH. As esposas de 3 pacientes 
ficaram grávidas na vigência do estudo. A administra
ção prolongada de c1omifeno em pequenas doses pode 
ser usada no tratamento da infertilidade masculina 
desde que a hip6fistl se apresente normal. 

SUMMARY 

Clomiphene were administred to 12 inferile male, 
In low doses during 45 days. Effects of the therapy on 
the secretion of plasmatic FSH, LH and testosterone, 
as well as, on the number of sperm concentrations, 
were analysed. 

Clomiphene stimulated spermatogenesis throught 
the increase of FSH. The wives of 3 patients become 
pregnant during the study. Prolonged administration 
of low doses may be used in treatment of male infer
tility, provided that potuitary is normal. 
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urolitíase de estruvita controle da recidiva de cálculos 
associados à infecção 

o 

W ALTER J. KOFF - T ALES LUIZ REAL! 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - (RS) 

A associação de causa e efeito entre infecção 
urinária e cálculos de fosfato duplo de amônio e 
magnésio (estruvita) foi estabelecida já em 1901 por 
Brow(l). Posteriormente, a formação destes cálculos, 
em geral coroliformes, pobremente mineralizados e 
ricos em matrix for ligada a presença de infecção por 
germes desdobradores de uréia(13). O seu tratamento 
tem consistido em remover todos os cálculos, erradicar 
a infecção urinária e tratar qualquer anormalidade 
anatômica porventura existente. Esse tipo de aborda
gem tem sido invariavelmente acompanhado de alto 
índice de recidiva. Por outro lado, já foi estabelecido 
que pacientes com cálculos coraliformes infectados 
não tratados têm 50% de chance de perder o rim (10) e 
que doentes com cálculos coraliformes infectados bila
terais p.ão tratados têm um risco de mortalidade de 
25% em 5 anos e 400/0 em 10 anos(14). 

A seguir são apresentados os resultados obtidos 
no controle da recidiva deste tipo da-litíase com o uso 
das medidas dássicas associadas ao emprego de depri
vação de fosfato e azul de metileno. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Durante 3 anos foram tratados 14 pacientes com 
cálculos coraliforme uni ou bilateral associados à 
infecção por gérmen desdobrador da uréia. O grupo 
era constituído de 11 mulheres e 3 homens. A tabela I 
mostra alguns dados pessoais dos pacientes. Suas 
idades variavam de 36 anos a 66 anos e a idade média 
era de 49,8 anos. Os cálculós eram todos de tipo corali
forme sendo 6 situados no rim direito, 6 no esquerdo e 
dois bilaterais. Ha via 7 doentes já tratados anterior
mente através de cirurgia, sendo que alguns haviam 
sido submetidos a mais de um procedimento. 

Todos os pacientes foram investigados metaboli
camente antes da cirurgià através da dosagem de 
cálcio, fósforo, ácido úrico e creatinina plasmática, 
análise de urina, exame bacteriológico de urina com 
teste de sensibilidade, pH urinário em jejum e calciú
ria e uricosúria de 24 horas. Nenhum deles apresen
tava anormalidade metabólica exceto pH urinárid alto 
em nível de alcalinidade. Todos -eles apresentavam 
infecção urinária, sendo 13 por Proteus sp. e por Pro
vidence sp. 

As várias cirurgias realizadas podem ser vistas na 
tabela U. Foi sempre feita tentativa extrema de retirar 
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Tabela I 
Dados gerais de 14 pacientes com Litíase Coraliforme associada à infecção 

Paciente Idade Sexo Local da Litíase Cirurgia prévia 

L.V. 44 F Coraliforme à D. Sim 
O.D. 47 F Coraliforme Não 

Bilateral 
M.A.A. 38 F Coraliforme Polo 

Sup. rim d. Sim(2X) 
E.T. 49 F Coraliforme à e. Não 
S.B. 36 F Coraliforme à e. Sim 
R.C. 35 F Coraliforme à e. Sim (Nefrectomia 

Contralateral) 
O.C.S. 58 F Coraliforme 

Bilateral Não 
ToR.D. 40 F Coraliforme Polo 

inf. d. Sim 
G.E.S. 66 F Coraliforme à d. Sim (2X) 
M.N.M. 62 F Coraliforme Polo 

inf. d. Não 
C.S: 58 F Coraliforme 

rimd. Sim 
J.M.C. 44 M Coraliforme Polo 

inf. d. Não 
M.C.A. 63 M Coraliforme à e. Não 
A.R.P. 58 M Coraliforme à e. Não 
L 

todos os cálculos presentes no aparelho urinário sem 
deixar nenhum fragmento. Contudo, este desejo nem 
sempre foi alcançado. 

Após o tratamento cirúrgico a infecção urinária 
foi rigorosamente combatida com o antibiótico mais 
apropriado escolhido pelo antibiograma até esterilizar 
a urina sendo então os pacientes mantidos em quimio
terapia supressiva com sulfa-trimetoprim, 1 compri
mido pela manhã e à noite. Além disto foram coloca
dos no regime de Shorr(9), visando deprivá-los de fós
foro de modo a reduzir excreção de fósforo a níveis de 

Tabela 11 
Tratamento cirúrgico utilizado em 14 pacientes com Urolitíase 

Secundária à infecção 

Tipo de cirurgia N? de casos 

Nefrolitotomia Anatrófica 5 
Pielolitotomia 2 
PieliJlitotomia e Uret.erolitotomia 1 
Pielolitotomia e Nefrolitotomia 2 
Pielolitotomia e Nefrectomia Parcial 2 
Nefrolitotomia Anatrófica e Nefrectomia 
Contralateral 1 
Pielolitotomia e Extração Transureteral (Dormiá) 1 

Total 14 
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300 mg em 24 horas ou menos. Dosagens periódicas da 
fosfatúria de 24 horas tornam-se necessárias. O regime 
consiste em restringir o conteúdo de fósforo alimentar 
pela proibição da ingestão de leite, queijo, sorvete e 
derivados do leite e pela limitação do uso de pão, 
cereais em grão, nozes e similares e chocolate a um 
nível mínimo. Além disto o regime é complementado 
pela ingestão de 30ml de gel de hidr6xido de alumínio 
(Aldrox) após cada refeição principal e antes de dor
mir, para reduzir a absorção intestinal de fósforo. O 
uso de laxativo se torna necessário para contrabalan
çar o efeito do gel de hidróxido de alumínio. 

Os pacientes foram al,ompanhados no primeiro 
ano com uroculturas mensai~, dosagem de fosfatúria 
de 24 horas de 3 em 3 meses e raio X simples de abdô
men cada 6 meses. Alguns permaneceram neste regi
me por mais tempo e outros por várias razões desisti
ram ou foram retirados do programa após este perí
odo, mas nenhum deles ficou menos de 1 ano em trata
mento. Além disto, 8 pacientes deste grupo, recebe
ram 65 mg de azul de metileno 3 vezes ao dia durante a 
maior parte do seu tratamento. 

RESULTADOS 

Os cálculos retirados cirurgicamente foram envia
dos para exame químico e a maioria também para 
exame cristalográfico no "Urolithiasis Laboratory, 
Baylor Co1lege of Medicine", Houston, Texas. As aná
lises invariavelmente demonstraram a presença de 
fosfato amônio, magnésio e cálcio e às vezes carbona
to, forlIlando dois tipos de cristais misturados: fosfato 
duplo de amônio e magnésio (estruvita) e carbonato
apatita. 

A cirurgia foi capaz de limpar totalmente o apa
relho urinário de 9 pacientes mas em 5 outros houve 
impossibilidade de retirar todos os pequenos fragmen
tos ou mesmo um cálculo isolado. A despeito deste 

fato, foi possível esterilizar a urina de tQdos no pós
operatório e mantê--Ia estéril por no mínimo um ano 
em 6 pacientes. Nos demais houve 1 ou mais surtos de 
infecção ou impossibilidade total de mantê--Ios sem 
bacteriúria por tal espaço de tempo. A tabela 111 
mostra estes detalhes com maior -clareza. Quando 
havia repetição da infeção urinária, esta era novamen
te curada com o antibiótico mais apropriado. Isto 
repetiu-se várias vezes em alguns pacientes. 

Todos os doentes parmaneceram no mínimo o 
primeiro ano após a cirurgia no regime de Shorr. 
Houve contudo dificuldade em mantê--Ios em dieta tão 
estrita e freqüentes visitas ao consultório foram neces
sárias par encorajamento. O principal para-efeito 
deste regime foi a constipação intestinal crônica com
batida com laxativos de contato ingeridos quase siste
maticamente. 

Os níveis de fosfatúria de 24 horas, dosados em 
regra de 3 em 3 meses, permaneceram abaixo de 
400mg em todos os pacientes e a média do grupo, 
considerando dosagens múltiplas em cada um, foi de 
275mg. O azul de metileno foi bem tolerado e nenhum 
efeito colateral foi notado durante o seu uso exceto a 
esperada coloração azulada ou esverdeada da urina. 

No final de 1 ano de seguimento, 7 pacientes 
permaneceram livres de nefrolitíase. Os demais, tam
bém em número de 7, apresentavam novamente cálcu
los, sendo que. 3 deles eram de tipo coraliforme 
tornando necessária nova cirurgia. Os restantes apre
sentavam cálculos pequenos, sem prejuízo. aparente 
aos rins. A tabela IV mostra alguns dados dos 14 
pacientes em relação ao efeito do tratamento sobre a 
urolitíase. 

DISCUSSÃO 

A infecção urinária por bactérias das espécies 

Tabela 111 
Resultados da cirurgia e do tratamento Antimicrobiano sobre a Urolitíase e Bacteriúria em 14 pacientes 

com Nefrolitíase de infecção, num período de 1 ano 

Paciente Urolitíase Bacteriúria Paciente Urolitíase Residual Bacteriúria 
Residual 

1 Não Não 8 Não Não 
2 Não Sim (2 surtos) 9 ~ão Sim (incontrolável) 
3 Não Não 10 Sim (fragmentos) Não 
4 Não Sim (4 surtos) 11 Sim (fragmentos) Sim (incontrolável) 
5 Não Não 12 Sim (fragmentos) Sim (incontrolável) 
6 Não Não 13 Sim (2 cálculos) Sim (6 surtos) 
7 Não Sim (1 surto) 14 Sim (1 cálculo) Sim (1 surto) 
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Tabela IV 
Efeito do tratamento completo sobre a Urolitíase em 14 pacientes, num periodo de 1 ano 

Resultado N? de pacientes Ohservações 

Ausência de cálculos 7(50%) 4 usaram azul de metileno 
5 mantiveram urina estéril 

Novos cálculos pequenos 4(28,6%) 3 usaram azul de metileno 
1 manteve urina estéril (?) 

Novo cálculo coraliforme 3 (21,4%) 1 usou azul de metileno 

Proteus, Estafilococo, Pseudonomas e Klebisietla, tem 
se associado comumente à produção de lítíase de estru
vita e carbonato-apatita. Já foi experimentalmente 
provado que todas estas espécies são habitualmente 
produtoras de urease, ocorrendo este fato com todas as 
cepas de Proteus e com 20 a 50% das cepas das demais 
espécies(S) . 

A urease desdobra a uréia de acordo com a 
seguinte equação: 

o 
" 

H2N-C-NH2 __ --"u~r=-:ea=s:..::.e __ .... 2NH3 + C02 
H20 

Uma hidrólise pos.terior, na pr~sença de água, 
transforma o NH3 em amônia e o C02 em carbonato e 
bicarbonato. Como resultado ocorre alcalinização da 
urina com concentrações -elevadas de amônia e carbo
nato atingindo níveis de supersaturação que-Ievam à 
formação de cristais de estruvita e carbonato-apatita ... 

Estudos experimentais provam que há necessida
de da presença de uréia e urease para as bactérias 
formarem cálculos( 4) e que a inibição da urease 
previne a calculogênese por Proteus na presença de 
uréia e urease(2). 

Muitos relatos atestam a dificuldade e mesmo 
quase impossibilidade de erradicar a infecção urinária 
na presença delitíase(12). Cálculos residuais ou infec
ção persistente acarretam nestes pacientes a formação 
de novos cálculos iniciando-se então um círculo vicioso 
aonde a infecção causa crescimento do cálculo ~ a 
presença deste perpetua a infecção. 

Desses conhecimentos originou-se a idéia de tra
tar este tipo de litiase através da retirada de todos os 
cálculos e combate rigoroso à infecção. Estas medidas 
podem ser reforçadas pela adição do regime de depri
vação de fosfato descrito pela primeria vez por Shorr 
(9) e já usado -clinicamente com sucesso(7). Além 
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nenhum manteve a urina estéril 
-"-

disto, o azul de metileno tem sido sinteticamente 
usado em regime de tratamento de urolitíase a longo 
prazo(l1). Nesta série todas essas medidas foram 
usadas em conjunto. 

A maioria dos nossos pacientes era do sexo femi
nino, concordando com a observação de que este tipo 
de nefrolitíase é bem mas comum na mulher, ao 
contrário da cálcica(8). Cerca de 50% dos pacientes já 
haviam sido operados previamente, atestando a morbi
lidade e o alto grau de recidiva desta entidade. Todos 
apresentavam infecção urinária crônica, com pH uri
nário alcalino e quase sempre por Proteus mirabilis. 

Houve tentativa exaustiva operá-los retirando 
todos os cálculos e fragmentos. Isto foi possível em 9 
de 14 pacientes, sendo particularmente útil a nefro
litotomia anatrófica que é um tipo de cirurgia renal 
especialmente adaptada a este tipo de nefrolitíase e 
que oferece máxima oportunidade de limpar comple
tamente o rim (trabalho do autor a ser publicado)(6). 

O principal problema encontrado foi manter a 
urina estéril por- longo prazo. A cura imediata da 
infecção urinária não ofereceu grandes dificuldades 
mas em mais de metade dos doentes houve recidiva da 
infecção. Em verdade, em apenas 3 houve total e 
completa impossibilidade de cura os repetidos surtos 
infeciosos. Presumivelmente a repetição da infecção e 
impossibilidade de cura representam persistência de 
fragmentos de cálculos, mas um dos nossos pacientes 
manteve-se estéril a despeito da presença destes frag
mentos. Entre os doentes que ficaram com cálculos ou 
fragmentos residuais 4 repetiram a infecção urinária 
pelo mesmo microorganismo. . 

O regime de deprivação de fosfato foi bem tolera
do e somente a constipação se constitui em problema. 
Entretanto, a proibição de laticínios e derivados e o 
gosto desagradável do gel de hidróxido de alumínio 
tornam necessáriO' freqüentes visitas ao médico para 
encorajamento. O azul de metileno é mais facilmente 
aceito. 
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Observando os resultados aqui apresentados, 
constata-se que 50% dos pacientes ficaranrlivres de 
cálculos por no mínimo 1 ano e que outros 28,6% 
formaram apenas cálculos pequenos não obstrutivos 
neste período. O fato de ocorrer recidiva da urolitíase 
coraliforme em 3 pacientes (21,4%), exigindo reinter
venção cirúrgica a despeito destas medidas radicais, 
demonstra a exata dimensão do problema deste tipo de 
nefrolitíase. 

Recentemente tem surgido relatos promissores 
nesta área. Griffith, tratou 31 pacientes comuroli
tíase coraliforme deste tipo apenas com antibióticos e 
conseguiu manter a urina estéril por no mínimo 6 
meses em 8. Destes, .em 5 houve dissolução parcial ou 
completa dos cálculos(5). Ele sugere que mantendo a 
urina sub saturada em relação a estruvita pode haver 
dissolução dos cristais já formados. V árias drogas 
inibidoras da urease têm sido testadas na esperança de 
prevenir a recidiva da: litíase. O ácido acetohidroxâ
mico parece ser o mais promissor(3) e certamente 
teremos novidades neste campo em futuro imediato. 

A urolitíase associada à infecção permanece um 
desafio, mas novos métodos de cirurgia, de controle da 
infecção, de diminuição da supersaturação urinária e 
de inibição da urease prometem um melhor prognós
tico a estes pacientes. 

RESUMO 

A infecção urinária por germens produtores de 
urease e portanto desdobradores de uréia (Proteus sp., 
alguns Klebsiella e Pseudomonas), leva à formação de 
urina alcalina e cálculos coraliformes compostos de 
cristais de estruvita e carbonato-apatita, chamados 
cálculqs de infecção. A recidiva desta urolitíase após 
tratamento cirúrgico é extremamente comum. . 

Num período de 3 anos, 14 pacientes com este 
tipo de litíase foram operados e curados da infecção 
urinária. Em seguida foram colocados, durante no 
mínimo 1 ano, em quimioterapia supressiva, dieta 
pobre em fósforo, gel de hidróxido de alumínio 30ml 
4 X ao dia para reduzir sua absorção intestinal e azul 
de metileno. 

No final de um ano, 7 (50%) deles permaneciam 
livres de cálculos, 4 formaram novos cálculos isolados 

. não obstrutivos e 3 refizeram o cálculo coralifurme que 
obrigou a nova cirurgia. 

Os efeitos colaterais do tratamento foram míni
mos mas a rigidez do esquema e das medidas tornou 
necessários freqüentes encorajamentos. 

SUMMARY 

Urinary tract infection by u~ease producers bac-
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terias and therefore urea-splitting species (proteus sp., 
some stl'ains of Klebsiella and Pseudomonas, results 
in alkaline urine and staghorn stones made of struvite 
and carbonate-apatite crystalls caUed infection stones. 
Recurrent stone formation after surgical treatment is 
relatively common. 

During a three years period, 14 patient with this 
type of urinary stones were operated on and cured of 
urinary tract infection. Afterwards they were placed, 
during at least one year, in supressive chemotherapy, 
low phosphorus diet, aluminum hydroxide gel 30ml 
QID to reduce intestinal phosphorus absorption and 
methylene blue. 

At the end of one year, 7(50%) patients stayed 
free of stones, 4 made isolated, non-obstructive stones 
and 3 had recurrent staghorn stones which made 
necessary a reoperation. 

The side effects of the regimen were minimum 
but the tough regimen required frequent encourage
ment. 
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