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editorial 

A ESCOLHA DE DIRIGENTES E A MAIORIA SILENCIOSA 

A fl1iação da SBU à Associação Médica Brasileira, que nos foi comunicada em 
circular datada de 26 de maio passado, nos faz conjeturar sobre a renovação da diretoria da 
AMB, que sefará dentro de aproximadamente um ano. É que muitos dos nossos Membros, 
especialmente os mais jovens, passarão a fazer parte do quadro social da Associação 
Médica Brasileira e das Associações Médicas dos Estados, e deverão votar nas suas próxi
mas eleições. Estou certo de que o farão conscientemente, e não se absterão~ 

Já há anos vêm as "minorias organizadas" se apossando de nossas associações de 
classe. Fazem-no de uma maneira metódica, de acordo com um plano bem elaborado, a 
que cegamente obedecem: inscrevem seus adeptos como sócios nas associações, e estes 
comparecem, em massa, para votar em seus candidatos, enquanto a maioria, conservadora 
e se opondo às ideologias de esquerda, se retrai, abstendo-se de se manifestar nas urnas. 

Não importa o motivo desta retração das maiorias - continuísmo dos dirigentes? 
Descaso? Aversão à política ? O resultado aí está: vitória da minoria, atuante e bem organi
zada, como tem ocorrido em algumas associações médicas e também em sindicatos de 
classe. 

Mas, não se detêm "estas minorias" na conquista da direção das associações de classe 
e sindicatqs. Querem bem mais: querem tomar todo o "poder", nas Associações de 
Docentes, nas Cooperativas existentes nas Universidades, e mesmo na direção das Univer
sidades e suas várias Unidades. 

Recentemente, foram fragorosamente derrotados, na Faculdade de Medicina da 
UFMG, quando da escolha da lista para designação, pelo Ministro da Educação, do seu 
Diretor e do Vice-Diretor. Uma Congregação máscula (com "C" maiúsculo) resistiu a todas 
as pressões extrínsecas e às intimidações (são, realmente, "atrevidas "), sejam pessoais ou 
representadas pela greve que prepararam com antecedência e deflagraram posteriormente, 
estimulados por alguns elementos da própria Diretoria em exercício do Hospital das 
Clínicas, e que fracassou totalmente, ainda que tenha prejudicado bastante o atendimento 
daqúele que pretende defender: o pobre, o economicamente fraco, q1J-e é o paciente 
indigente. 
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As minorias ativistas que aqui denunciamos, dizem pautar sua lutà pela defesa dos 
princípios democráticos. Estes, a seu ver, não estariam sendo seguidos nas atuais institui
ções que elas querem controlar. Dizem elas que essas instituições estão sendo governadas 
autoritariamente. Essa crítica é muito difundida hoje. Qualquer forma de autoridade e 
hierarquia é questionada como ilegítima e antidemocrática. Em lugar de autoridade e 
hierarquia, propõe-se por toda parte a tomada de decisões através de participação ampla de 
todos, de modo plebiscitário, muitas vezes em assembléias ruidosas. Mas é altamente ques
tionável que decisões plebiscitárias, tomadas em assembléias, sejam representativas da 
maioria _ quantos, na verdade, participam de uma assembléia? - e resultem de processo 
verdadeiramente democrático (ou seja, onde se respeitem direitos iguais e a liberdade de 
expressão). As assembléias intimidam a muitos e são facilmente manipuláveis por uma 
minoria preparada e ativa. Além do mais, nunca é demais insistir em que as decisões em 
numerosas áreas da vida humana não podem fazer-se com participação total e igualitária 
de todos nelas interessados. É normal. e salutar, por exemplo. que os pais decidam pelos 
filhos menores quanto à educação. saúde e segurança fÍsica e moral destes. Nem por isso. 
estarão sendo autoritários ou antidemocráticos, pois na verdade estão defendendo os 
interesses mais importantes dos filhos em freqüentes situações em que estes não têm 
condições de decidir com real conhecimento de causa. 

Aristóteles sustentou, contra Platão. que o cidadão comum é. de modo geral. mais 
competente do que quem quer que seja para proteger seus próprios interesses dentro da 
comunidade política maior, que é o Estado. Mas a visão de Aristóteles não se aplica ao 
governo das associações menores, como a Universidade, a Empresa ou um Hospital. Nem 
todo mundo é competente para comandar um avião ou dirigir uma equipe cirúrgica. Com 
razão. nos assustaríamos com quem defendesse que a decolagem ou pouso de um avião. ou 
uma cirurgia. devessem ser feitas com participação e votação de todos, e decisões por 
maioria. Da mesma forma. a qualidade de um trabalho cientifico não será decidida ou 
reconhecida por votação em assembléia. Nem o conteúdo dos currículos decidido por 
votação dos alunos ou funcionários da universidade. Em numer09as áreas do esforço 
humano, como as de produção e difusão de conhecimentos. ou de criação cientifica, as 
decisões não se podem basear na participação igualitária de todos, pondo no mesmo plano 
o sábio e o néscio. Aqui, o critério do governo deve ser o da competência diferencial. 

É oportuno reiterar que participação igualitária não é o único valor a promover no 
convívio humano. Não se pode fazer em preju{zo de outros valores, como o da liberdade. A 
tentativa de destruir autoridade e hierarquia. alicerçadas em competência, é profundamen
te antidemocrática, porque levará. em última instância, a sufocar a própria liberdade de 
produzir e criar o saber em nível de excelência. 

Estão enganados os que, entre nós, querem solapar as instituições em nome da 
democracia assembleísta, na verdade apenas um meio para chegar ao poder. Vamos nos 
mobilizar, para defender nossas idéias. A disciplina. a hierarquia e a lei têm que ser 
respeitadas, para que não percamos o que de mais sagrado tem o ser humano - a sua liber
dade, que inexiste nos regimes por eles propostos. 

A resposta final daremos a eles, em todos os nEveis, nas próximas eleições, defenden
do conscientemente nossas idéias e nossa liberdade, nas Associações representativas, nos 
Sindicatos, nas Universidades. 
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Prof. Apparicio Silva de Assis 
Presidente eleito (83/85) 
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PROF. DR. ALBERTO E. GARCIA - 1906/1980 

En Buenos Aires donde residia y desarrollaba su 
actividad urológica ha fallecido estecompatlero admi
rado por su saber y querido por su bondadoso hacer. 
Conocíal Dr. Alberto E. Gareia siendoel Presidente 
de la Sociedad Argentina de Urologiacon motivo de-la 
inVita:ción que me fuê cursada :parael ingreso a esta 
Sodedad y por raz6n estatutaria Viajé a Buenos Aires 
en Octubre de 1944 yallí deS(!Ubrial Hombre que 
luego admirê. 

Alberto E. Garcia era Correntino, hecho que 
recordaba siempre con gran orgullo a ·108 24 atlos 
finalizó sus estudios de medicina que merecieron el 
"Diploma de Honor," concedido por la Faculdad de 
Cieneias Médicas de Buenos Aires. 

Trabajó pronto en distintos centros médicos 
bonaerenses y en 1940 por sus méritos fué designado 
Jefe dei SerVieio de Urologia dei Hospital Espanõl y a 
poco después Professor Libre de Urologia dela Facul
tad de Ciencias Médicas. Finalmente en 1947 fué 
nominado Professor Adjunto de Urologia cuya docen
eia hizo extensiva a otras Universidades argentinas 
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donde desarrolló cursos de la especialidad, hasta su 
jubilación. 

En dos ocasiones colabor6 en la doceneia deI Ins
tituto de Urologia y publicó más de un centenar de 
trabajos de distintos temas de su especialidad que 
mostraron sti inquietud y saber en nuestra Arte. 

Fué largo tiempo Presidente deI Cuerpo Médico 
de la Sociedad Espatlola de Benefieieneia y aportó 
importante colaboración en el desarrollo de ·la Socie
dad por lo cual el Gobiemo Espatlol le concedió el 
ingreso a la Orden de Isabel la Católica. Más tarde el 
Gobiemo de Brasil la "Gran Cruz aI Mérito Médico" 
por su labor docente en aquel país. En 1975 recibó la 
"Medalla Francisco Diaz" que le fuê concedida por la 
Associación Espatlola de Urologia para premiar su 
labor cientifica y en 1979 la Sciedad Argentina de 
Urologia le otorgó el apreciado titulo de "Maestro de 
Urologia" . 

Este fué el Amico que nos deja, pera al recuerdo 
de su docencia perdurará siempre como ejemplo a 
imitar. 

A. Puigvert - Membro emérito da SBU 
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número das artérias prostáticas no homem 

AMBRÚSIOJ.D. -ALMEIDAJ.S. - SOUZAA. 

da Escola Paulista de Medicina - São Paulo - SP 

INTRODUÇÃO 

Ao longo de nossa atividade didática nos depara
mos, inúmeras vezes,com dúVidas suscitadas por 
alunos e profissionais a respeito da irrigação da prós
tata. 

A pesquisa bibliográfica revelou,por seu-lado, a 
existência de profundas divergências entre os autores, 
além de uma escassa produção científica neste 'campo, 
conforme acentuaram Pereira & Monjardino e Goert· 
tler. 

Catalona & Scott, ao fazerem uma revisão da 
literatura sobre o careinomá prostático, afirmaram 
que "o carcinoma prostático, compreendendo 17% 
dos tumores no homem, é a segunda doença maligna 
mais comum no homem americano. Apesar de ser fre
qüentemente considerada uma doença assintomática, 
é a terceira causa mais freqüente de morte em homens 
com mais de 55 anos de idade. A incidência do carci
noma prostático nos estudos em autOpsias de homens 
com mais de 50 anos varia de 12 a 46% e aumenta com 
o avanço da idade, mas somente cerca de um terço dos 
casos encontrados em autópsias manifestavam-sedini
camente". 

A grande incidência de tumores prostáticos e o 
perigo das hemorragias durante e após asprostatec
tomias exigem pesquisas (:om respeito à irrigação 
dessa glândula, pois, como enfatizaram Pereira & 
Monjardino, "O problema fundamental da cirurgia 
prostática continua a ser o do perfeito controle hemos
tático intra-operatório de forma a evitar perdas hemor
rágicas importantes que muitas vezes surgem quer 
durante a intervenção quer no post-Operatório mais 
ou menos imediato. O conhecimento tanto quanto 
possível exato da forma como se faz a irrigação arte
rial da próstata é, portanto, essencial para se atingir 
esse objetivo". 

Assim, as dúvidas existentes, fruto de uma parca 
atenção dada ao problema, e a necessidade de um 
melhor conhecimento para auxiliar ocirurgião,além 
da importância intrínseca do assunto para o anatomis
ta, levaram-nos a empreender pesquisas sistemáticas 
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sobre a irrigação da próstata no homem, iniciando 
pelo estudo do numero das artérias prostáticas. 

MATERIAL E MÉTODO 

ütilizamos 20 cadáveres do sexo masculino, com 
idade variando entre 2S e 71 anos, todos provenientes 
do Laboratório de Anatomia da Escola Paulista de 
Medicina. Oscadaveres foram previamente fixados 
por injeção intra-arterial (artéria femoral) de formol a 
10% e conserVados em cubas com idêntica solução. 

Destes, 10 eram brancos e 10 não brancos, sendo 
17 de nacionalidade brasileira e 3 ignorada. 

, Empregamos dissecação macroscópica, com a 
seguinte seqüência: ' 

1 - Fazíamos uma inclsao partindo do processo 
xifóide, acompanhando o rebordo costal até a 
linha axilar posterior. Dai seguíamos caudal
mente até a crista ilíaca, a qual era acompanha
da até o tubérculo da ;pube, decadalado. 

2 - A seguir levantávamos a parede ântero"lateral 
do abdome, seccionando os ligamentos falcifor
me e redondo do fígado, e rebatíamos esta 
parede em sentido caudal. 

3 Retirávamos o peritônio parietal e isolávamos as 
artérias, a partir dailíacacomum, acompa
nhando a ilíaca interna e dissecando seus ramos, 
a fim de identificar as artérias que contribuíam 
para a irrigação da próstata. 

De todas as observações confeccionávamos dese
nhos esquemáticos, fotografando os casos mais repre
sentativos. 

Na análise estatística, tendo em Vista a natureza 
dos dados disponíveis, utilizamos testes não paramé
tricos, isto é, o X2 (Qui-quadrado) para quadros de 
contingência e de associação, levando em consideração 
as restrições impostas por Cpchran, e, em alguns 
casos, o teste exato de Fischer, sempre adotando 0,05 
(5%) como nível de rejeição da hipótese de nulidade. 



RESULTADOS E COMENTÁRIOS 

Em 40 casos, 28 vezes (70,0%) encontramos uma 
artéria prostática, 11 vezes (27,5%) 2 artérias prostá
ticas e 1 vez (2,5%) 3 artérias prostáticas. 

Nas 28 vezes em que apenas uma artéria prostá
tica foi encontrada, 13 pertenciam ao lado direito 
(46,4%) e 15 ao esquerdo (53,6%), 13 em individuos 
brancos (46,4%) e 15 em não brancos (53,6%) (Fig. 
1). 

Nas 11 peças em que foram observadas duas 
artérias, 7 eram do lado direito (63,6%) e 4 do lado 
esquerdo (36,4%). Quanto ao grupo étnico, 6 perten
ciam a individuos brancos (54,5%) e 5 a não brancos 
(45,5%) (Fig. 2). 

O único caso de presença de três artérias perten
cia a um indivíduo branco e ao lado esquerdo. 

A maior ocorrência de artéria prostática única, 
observada em 70,0% dos nossos casos, coincide com as 
descrições de Versari, Testut & LataJjet, Harris, Bene
venti & Noback, Beneventi & Twuinem, Darget, 
Ballanger & Odano, Clegg, Banchieri et ai., Netter, 
Duclos, Chanzy & Alexandre, Pereira & Monjardino e 
Mehdirata, Mital & Prakash. 

A presença de um segundo pedículo arterial, 
constatada em 27,5% de nossas preparações, está de 
acordo com Pereira & Monjardino, os quais encontra
ram-no em 40,0% dos casos. 

A existência de uma terceira artéria prostática, 
observada em 2,5% de nossos casos, não é Citada 
explicitamente por nenhum dos autores consultados. 

Fig. 1 - Fotografia da pelve de individuo branco. mostrando a 
artéria prostática (A) única. nascendo da vesical inferior (\I); lado 
direito. 
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Em nenhuma de nossas peças observamos a pre
sença de 4 ou 5 artérias, conforme ensinava Flocks. 

A respeito do número de artérias prostáticas veri
ficamos que os nossos resultados estão mais próximos 
daqueles encontrados por Pereira & Monjardino, 
enquanto muitos dos autores consultados não citam 
quantas artérias prostáticas encontraram. 

CONCLUSÕES 

A análise dos resultados obtidos no estudo do 
número das artérias prostáticas em 20 cadáveres (40 
lados), 10 pertencentes a indivíduos brancos e 10 a não 
brancos, permite-nos chegar às seguintes conclusões: 

1 - A artéria prostática apresentou-se úilica 28 vezes 
(70,0%), dupla 11 vezes (27,5%) e tripla uma 
vez (2,5%). 

2 - Não foram observadas diferenças estatistica
mente significantes com relação às variáveis 
grupo étnico e lado. 

RESUMO 

Usando dissecação macroscópica, foram estuda
dos 20 cadáveres (40 lados), observando-se o número 
das artérias prostáticas. 

A artéria apresentou-se única em vinte e oito 
casos, (70,0%), dupla em 11 (27,5%) e tripla em uma 
vez(2,5%)~ 

SUMMARY 

Using macroscopic dissection, 20 corpses (40 
sides) were regard to the number of prostatic arteries. 

Fig. 2 - Fotografia da pelve de individuo branco. observanda-se as 
artérias prostáticas (A e A) com origem na umbilical (U); lado 
direito. 
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The prostatic artery was single in 28 cases. 
(70,0%), double in 11 (27,5%) ánd in one case it was 
threefold (2,5%). 
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uso profilático de heparina em prostatectomia 

CARLOS AUGUSTO MARQUES BISPO - ARIOSTO VARGAS GONÇALVES - JOÃO BATISTA MARTINS 
NETO - PROTÃSIO MARTINS DA COSTA ALVES ~ CLAUDIO LUIZ MARTINS LIMA 

do Hospital Ernesto Dornelles - Rio Grande do Sul- RS 

INTRODUÇÃO 

Estudos venográficos têm sl'lgerido que a ten
dência de doenças trombo-emb6licas é alta depois de 
prostatectomia, e, tem sido relatado que, o embolismo 
pulmonar é a mais comum causa de morte no pós-Ope
ratório (3,4). 

O presente trabalho demonstra a significativa 
redução do embolismo ,pulmonar com o uso profilá
tico de heparina subcutânea em pequenas doses. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Relatamos uma revisão de setenta e seis :pa:cientes 
que foram submetidos a prostatectomia realizada rio 
Hospital Ernesto Dornelles no período de 1? de janeiro 
de 1979 a 10 de agosto de 1981. Foram seledonados os 
pacientes que não apresentavam contra-indicações 
para o uso de heparinaepassado recente de trombose 
venosa. (3,4,6). A faixa etária variou entre 55 a 85 
anos. O procedimento pré-Qperatórioconstava em 
enfaixamento dos membros inferiores na véspera, e 
administração de heparina subcutânea na dosagem de 
5.000 unidades duas horas antes da cirurgia e após de 
12/12 horas até completar 5 dias. 

O grupo controle foi representado por 200 paci
entes prostatectomizados no periodo de 1? de janeiro 
de 1978 a 30 de junho de 1979. 

No começo da série, realizávamos testes de coa
gulação no pré e pós-operatório (KTTP, TP). 

RESULTADO 

Do total de setenta e seis cirurgias prostáticas: 
21 foram realizadas ,pela técnica transvesical (27,6%) e 
55 pela ressecção transuretral (72,4%). 

Houve a interrupção do tratamento com h$arina 
em apenas 1 paciente (1,3%), devido o mesmo ter 
apresentado sangramento no pós-Operatório. 
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Nenhum caso de embolia pulmonar foi constata
do nos pacientes em uso de heparlna profilática, 
enquanto que no grupo controle ocorreu 10% de 
embolia ,pulmonar sendo que, 5% foram fatais. O 
diagnóstico de embolia pulmonar baseou-se em acha
dos clinicos como febre, tosse, dor torácica e Rx de 
tórax. 

Não houve diferenças de sangramento ou neces
sidades de transfusão entre o grupo em estudo e o 
grupo controle. 

DISCUSSÃO 

A trombose venosa profunda é freqüente após 
prostatectomias, bem como em outras cirurgias que 
envolvem a pequena pelve. Se houver presença de 
trombos na veia poplitea ou' veias mais proximais a 
chance de se ter embolia pulmonar aumenta em até 
50% (4). 

Os sinais de trombose venosa profunda podem 
passar desapercebidos, 50% da série de pacientes de 
Williams, tiveram embolia pulmonar sem que nenhum 
sinal clínico fosse encontrado nos membros inferiores 
(5). 

O uso de heparina em pequenas doses é in6cuo. 
Não altera as ,provas de coagulação. Seu mecànismo é 
desconhecido (2). 

A dose de 5.000 U.I.S.C. poderá ser utilizada de 8 
em 8 horas em pacientes de alto risco (1). Embora a 
'utilização de heparina em cirurgia e no nosso caso, na 
prostatectomia, seja empregado desde 1970, notamos 
que seu emprego não está generalizado no nosso meio 
e devido a isso trazemos nossa eXperiên.cia aos colegas. 

RESUMO 

Setenta e seis casos dê prostatectomiacom uso 
profilático de heparina subcutânea em doses reduzidas 
são apresentados e analisados. 

As complicações tromboembólicas praticamente 
inexistiram comparadas com o grupo controle. 
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SUMMARY 

Seventy six cases of prostatectomy using prophi
latic heparinization are presented. 

There were no pulmonary embolia in the heparin 
group compared to the control group. 
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complica.ções cirúrgicas em nefrectomias de doadores vivos 
para transplante renal 

VALDEMAR ORTIZ - OSCAR DIAS TEIXEIRA JUNIOR -ANUAR MITRI MALULI - AFIZ SADI 

da Escola Paulista de Medicina - São Paulo 

As dificuldades de ordem ética, moral e religiosa 
dificultam, em nosso meio, a obtenção de rins de 
cadáver para a realização do tranSplante renal. Ao 
contrário do que tem ocorrido em outrospalses, nossa 
maior fonte de rins para tranSplante renal continua 
sendo doadores vivos aparentados. 

Segundo RINGD~N et 'cols. a utilização de rins 
obtidos de doadores vivos voluntários s6 :pode ser justi
ficada se a morbidade e a mortalidade cirúrgica forem 
baixas; se ,os doadores puderem viver normalmente 
com apenas um rim e se a sobreVida do rim trans
plantado for consideravelmente superior quando com
parada com rins de cadáveres. 5 

Os grandes avanços observados nos últimos anos 
referentes a um melhor estudo da histdCompatibilida
de, de novas técnicas de ;preserVação e um mais rápido 
transporte fez com que á utilização de rins decadâve
res se tornasse mais freqüente e com resultados bas
tante satisfat6rios.3 Porém, o suprimento de rins de 
cadáveres é insuficiente para a demanda de receptores, 
principalmente em nosso meio. 

O presente estudo tem :por finalidade avaliar os 
riscos da morbidade e mortalidade nas nefrectomias 
em doadores vivos para transplante renal. 

MATERIAL E MÉTODO: 

São estudadas as últimas 40 nefrectomias de doa
dores vivos para tranSplante renal realizadas na Disci
plina de Urologia da Escola Paulista de Medicina 
(Serv- Prof. Afiz Sadi) nos últimos 5 anos. 

Todos os candidatos a doação são submetidos a 
uma avaliação pré-Operat6ria seguindo um :protocolo 
,rigoroso de seleção. 

Realizamos a nefrectomia :por incisão -lomboab
dominaI transversa, tranSperitoneal sem ressecção de 
costelas. 

Todos os pacientes são submetidos ao cateterismo 
vesical intra-aperatório, ministração antibiótica, ina
lações, exercicios respiratórios e deambulação precdCe 
no 1? ou 2? dia do :p6s-Operatorio. 

Foram submetidos a nefrectomia 40 doadores 
sendo 19 do sexo masculino e 21 feminino; o rim 
esquerdo foi retirado em 31 casos e o direito em 9; a 
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idade média dos doadores foi de 38 anos sendo o mais 
jovem com 5 anos e o mais idoso com 57. 

COMPLICAÇÓES CIRÚRGICAS: 

Na tabela I observamos as complicaçõescirúrgi
cas encontradas nas 40 nefrectomias sendoconside
rados 4 casos de maior graVidade: duas :pneumonias, 
uma lesão na veia cava inferior de dificil correção 
cirúrgica com posterior. desenvolVimento de trombose e 
uma reoperação nopós-Operat6rio imediato ,por san
gramento no local da ligadura da veia renal. 

TABELA I 

i::omplicação % 
Hipotensão intra-operatôria 2 5,0 
A telectasia 2 5,0 
Pneumonia 2 5,0 
lleo paralítico 2 5,0 
Infecção urinária 1 2,5 
Lesão de veia cava inferior 1 2,5 
Sangramento pediculo renal 1 2,5 
Tromboflebite 2 5,0 
Infecção de fe'rida 
operatôria 1 2,5 
Hematoma de parede 1 2,5 
Total 15 37,5 

COMENTÁRIOS: 

Sabe-se que a sobrevida de pessoas submetidas a 
Nefredomia unilateralpor.patologia benigna, e igual à 
da população normal.5 

A mortalidade Cirúrgica na nefrectomia em doa
dores vivos é extremamente :pequena variando de 0,05 
a 0,29% segundo diferentes autores. 1,2,3. 

Na literatura mundial os índices de morbidade da 
nefrectomia em doadores vivos para tranSplante renal 
variam bastante dependendo de alguns fatores impor
tantes tais como: a via de acesso para a nefrectomia (as 
lombotomiasaItas e as torâcofrenolaparotomias au
mentam as complicações pulmonares); a ida?e dos 
doadores (quando acima de 60 anos, aumentará a inci
dência de problemas pulmonares) e os cuidadOs pós-
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operatórios (cUloados reSpirat6rios, deambulação pre
coce, etc ... ). 

Na tabela II encontra-se resumida a incidência de 
complicações cirúrgicas de diferentes autores. 

TABELA II 

Autor Ano Casos Comelicações 0/0 
Penn4 1970 238 112 47 
FarreU3 1973 135 76 56 
Smith6 1973 120 19 7 
Spanos7 1974 287 81 28,2 
Bennett1 1974 300 88 29,3 
UehlinsB 1974 66 10 15 
Rigdén5 1978 62 22 35 
Ortiz 1981 40 1S 37,5 

Apesar de os números serem discrepantes, obser
va-se que a maior parte das complicações não apre
senta gravidade e é representada principalmente por 
problemas pulmonares, gastrointestinais, e relaciona
dos com a incisão cirúrgica. A maioria dessas compli
cações cirúrgicas não contribui para aumentar o tem
po de permanência hospitalar. 

O presente estudo confirma o achado de outro~ 
autores de que a nefrectomia no doador vivo para 
transplante renal é um procedimento seguro com 
baixo índice de morbidade e ~ortalidade. 

RESUMO: 

Os autores discutem sua experiência com 40 
pacientes submetidos a nefrectomia para transplante 
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renal nos últimosS anos. A nefrectomia no doador vivo 
apresenta um baixo índice de complicações significa
tivas. 

SUMMARY: 

We report herin on our experience with 40 living 
related donors during the past 9 years. Uving donor 
nepherectomy carries a low but significant operative 
risk. 
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avaliação da função renal em pacientes-com retenção nitrogenada 
submetidos a urografia com bolus ' 

ADIR MORAIS DA CUNHA - FRANCISCO JOSB WERNECK DE CARVALHO - MARCIA REGINA 
FRANCO MOREIRA - SANDRA REGINA OTONI DE SOUZA 

do Hospital Naval Marcilio Dias - Rio de Janeiro - RJ 

MATERIAL & METÚDOS: 

Foram observados um total de 16 pacientes porta
dores de insuficiência renal aguda e Crônica, re~ecti
vamente, 3 e13 ,pacientes que foram submetidos à 
urografia excretora. Estes pacientes encontravam-se 
sob controle clinico, não tendo sido submetidos a qual
quer tipo de tratamento dialitico no período de obser
vação. 

As idades dos pacientes variavam entre 19 e 71 
anos e a distribuição por sexo era de 8 do sexo mas
culino e 8 do sexo feminino. 

As radiografias foram realizadas com HYPAQUE 
a 50%, nas doses de 2' ml por quüo de peso, injetado 
sob a forma de BOLUS e as chapas obtidas com 1; 
5; 15; 30 e 60 minutos; a partir daí, a cada 60 minutos, 
até ser obtido um padrão radiológico com boa concen
tração do contraste. 

Os pacientes do grupo de estudo não foram 
submetidos à rotina de preparo intestinal, sendo, 
apenas, mantidos em jejum de 12 horas para alimentos 
sólidos, com permissió de' ingestão de' liqUidos. (3). 

Após a realização do exame os ,pacientes foram 
monitorizados com controle do nível decreatininemía 
,para avaliação da função renal. 

RESULTADOS: 

Dos pacientes estudados, 3 deles (15,8%), eram 
portadores de insuficiência renal aguda, cujas etiolo
gias foram: isquemia renal por ~otensão arterial 
prolongada, nefrotoxicidade por gentamicina e trans
fusão de sangue incompatível. 

As urografias foram realizadas em períodos inter
dialiticos e os ,pacientes mantidos sob controle dinico. 

A análise radiográfica eVidenciou eliminação de 
contraste com boa densidade, ,permitindo a análise 
morfológica e funcional do aparelho urinário.· 

Na avaliação do comprometimento da função 
renal nestes pacientes pela injeção de contraste iodado 
em doses elevadas, foi obsetvado um aumento de 
32,7% e 29,3% nos valores da :creatinina no plasma 
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em relação aos valores dos casos 2 e 3, reSpectivamen
te, e um decréscimo de 27,2% no exame do paciente 
número 1, quando comparados os valores ,pré e ,pôs 
exame. (quadro 1). 

casos 
1 
2 
3 

Quadro I 
Comportamento da Creatinina nos Pacientes Agudos 

pré 
4,4 
5,5 
9,2 

creatinina 
pôs 
3,2 
7,3 

11,9 

percentual 
-27,2% 
+32,7% 
+29,3% 

Nos pacientes com quadro de insuficiência renal 
crônica, em número de 13 (84,2%), os exames radio
gráficos também fome<:eram imagens com boa densi
dade de contraste. 

O estudo da função renal através da dosagem da 
creatinina no sangue, Comparando os níveis pré e pôs 
exame mostrou uma variação de -33,5% & +32,7%. 
{quadro 2). 

Quadro 2 
Comportamento da Creatinina nos Casos Crônicos 

creatinina 
pÔs casos pre percentual 

4 17,5 19,6 +12 % 
5 10,9 13,9 +27,5% . 
6 15,9 11,4 -28,3% 
7 2,2 2,2 
8 3,3 3,0 - 9,0% 
9 7,2 6,6 - 8,3% 

10 8,4 8,1 - 3,5% 
11 3,2 3,9 +21,8% 
12 14,9 13,9 - 6,9% 
13 13,7 9,1 -33,5% 
14 16,6 14,8 -10,8% 
15 17,6 21,0 +19,3% 
16 8,0 9,2 +15,00/0 

Nestes pacientes a urografia teVe importância 
diagnôstica, jil que em 4 pacientes (22,2%) foi possível 
o estabelecimento de diagnóstico base da patologia 
renal, a qual muitas vezes é dificultada pela ausência 
de história :préVia de nefropatia ou doença sistêmica 
com comprometimento renal. (quadro 3). 

Dos' doentes que inciaram o protOÇ"olo de traba
lho, 4 foram retirados da :pesquisa por não terem. sido 
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CASOS 
5 
8 

11 

Quadro 3 
Diagnósticos Radiolôgicos 

cálculo coraliforme e pielonefrite crônica 
pielonefrlte crônica à direita e massa em pôlo superior 
esquerdo* 

pielonefrite crônica 

18 pielonefrite crônica 
* arteriografia mostrou massa tumoral-hlpemefroma 

submetidos à avaliação adotada no :período de estudo 
(até 48 horas após o exame radiol6gico) (casos de 18 a 
24) 

Quanto a efeitos colaterais, apenas o :padente 
número 11 24 horas a:pós o exame radiol6gico apre
sentou quadro de torpor e hiportermia, sendo subme
tido à diálise peritoneal. 

DISCUSSÃO 

O uso do radiodiagnóstico em pacientes com 
retensão nitrogenada, quer por' insufiCiênCia renal 
aguda ou crônica é, classicamente, abordado com 
muita restrição (1,8), baseado em um critério fixo :para 
a sua realização, que obedece a parâmetros determina
dos pelo nível de creatinina, em que até 2 mg% reali
za-se a urografia convencional; de 2 a 6mg% utiliza-se 
o método de DRIPPING e, acima de 6mg% a urogra
'fia é formalmente contra-indicada (5). 

Havia duas razões determinantes destes critérios: 
o primeiro, relacionado com o aSpecto urográ.fico 
obtido, que era, em geral, o da eliminação de contraste 
sob baixa densidade; o segundo, era de atribuir-se ao 
contraste iodado alta potencialidade de agressão renal 
em pacientes com parênquimà renal magoado (7). 

A conseqüência destas restrições era a de uma 
menor chance de diagnóstico da doença bá.sica destes 
nefropatas, já que muitos deles chegam ao especialista 
em fase de adiantada evolução da sindrome urêmica, 
sem no entanto apresentarem história :préVia de doen
çarenal. 

Ainda no que importam outros métodos de diag
nóstico mais modernos como a m€~;cina nuclear (6), 
ultra-sonografia e tomografia computadorizada (9); 
persiste a urografia em posição priVilegiada, :por apre
sentar avaliação anatômica e funcional do trato uriná
rio. Com isso, a necessidade de atnpliação do :poder de 
resolução da radiologia urinária. 

A correção da qualidade radiol6gica de forma a 
compatibilizá4a 'como recurso de ~alia, in~endente 
do residuo de ninção renal, foi obtida com o uso de 
dosagem do contraste em dosagem :por quilo de :peso, 
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conforme descrito aclma, já que estes apresentam 
menor reserVa funcional e habilidade de conCentrar 
urina. Outra solução importante que :prQporciona a 
maior injeção de contraste, feita em consideração ao 
peso do paciente, :prende-se àqueles que se encontram 
com retenção hídrica, ainda que diluído no terceiro 
espaço, consiga uma concentração plasmática capaz 
de permitir boa expressão radiol6gica. Ainda, em 
combinação com esta dose de contraste, a tomada de 
radiografias com tomografia garantem melhor resolu
ção radiográfica. 

A segunda razão para que selimitassem as indica
ções de urografias, em pacientes com retensão nitro
genada, estava Vinculada ao agra~amento da disfun
ção renal (2,4), que foi o alvo deste trabalho, no 
entanto, mostrou ser o exame um meio diagnóstico 
inócuo como desenclldeantê de agravamento da fun
ção renal, o que se pode concluir obserVando-se a 
variação de creatininemia dos pacientes avaliados 24 a 
48 horas após o exame, que mostrou uma variação de 
pós exame igual a 32,7% e a variação inferior de até 
-33,5%. 

Eliminada, então, a potencialidade de agrava
mento da função renal pelo contraste iodado, o fenô
meno de agravamento da nefropan~ descrito anterior
mente, poderá estar associado ao preparo intestinal 
destes pacientes, que ficam submetidos a dois procedi
mentos que contribuem .para a diminuição de :perfusão 
renal que são: a desidratação pelo uso de laxativos e a 
restriçãó de ingestão de líquidos por periodos-prolon-
gados. ' 

RESUMO 

Os autores realizaram 16 urografiasem :pacientes 
portadores de insuficiência renal aguda e crônica, Com 
altas doses de contraste iodado, obtendo imagens 
radiográficas diagnósticas, sem no entanto, eVidencia
rem alterações na função renal, baseado na dosagem 
sangüínea decreatinina pré e pós exame radiol6gico. 
Também não foram notados efeitos colaterais do tipo 
hipersensibilidade. 

SUMMARY 

The authors made 16 urographic examinations in 
,patients with renal insuficiency acute orchronic, with 
high dosages of HYPAQUE, and ha~e had good 
images without renal decompensation, based in crea
tinin dosage before and after the examination. Ijalso 
have not noticed hWersensibility. 



BIBLIOGRAFIA 

1 - L'Insuficience Rénale d'Origine Urologique che I'Adulte, 
Nouvelle Presse Medicale, Editorial, 34:2219-2221, 
1972. 

2 - BERLYNE, GEOFFREY M.: A Course in Renal Disease, 
4th Ed. Blackwell Scientific Publications, 1975. 

3 - FACCI, PAULO - Comunicação Pessoal. 
4 - FARIA, CARLOS V.; AvaliaçãoCUnico-Laboratorial doPaci

ente Nefropata, Rev. Méd., 59:105-122, 1972. 
5 - KUHN, JERALD, P., Afshani Ehsa In Pediatric Nefrology, 

Ed. Rubin, Mitchell 1., Barratt, T.M., The William and 
Wilkins & Co, Boston, 4th Ed., 1975. 

81 

6 - MAHER, FRANK, T.: Evaluation of Renal & Urinary Tract 
Abnormalities Noted on Scintiscans, Mayo Clin. Proc., 
50:370-378, 1975. 

7 - MERRIL, JOHN P.: The Treatment of Renal Failure, ·2nd 
Ed. Grune & Stration, Inc., NY, 1972. 

8 - OLLE, OLLSON: Renal Radiology in Diseases of the Kidney, 
Little, Brawn & Co., Boston4th Ed. 1975. 

9 - ROCHA, A.F.G., MOURA F?, R.S., MACAMBIRA, R.P., 
Tomografia Computadorizada em Patologia' Renal, 
Med. Hoje, 712:713, 1979. 

J. Br. Urol. - Vol. 8 N9 2 - 1982 



tumores renais no adulto considerações acerca de 61 casos 

ANTONIO GUGLIOTTA - SÉRGIO BISOGNI - JOSÉ PEDRO BRESSAN - PAULO L. COELHO
ANTONIO CARLOS MEDINA DIAS 

do Serviço de Urologia Casa de Saúde Campinas e Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Campinas - SP 

O levantamento dos casos de tumores renais em 
nosso Serviço, mostrou a existência de 53 casos de 
tumores parenquimatosos e 8 casos de tumores de 
pelvis no período de 1964 a 1981. 

Esse levantamento tem por fim, realçar com 
números, a importância do valor da anamnese e exa
mes subdsidiários no que é a grande meta no trata
mento de todo tipo de neoplasia, qual seja, a preco
cidade diagnóstica no sentido de se obter melhor 
sobrevida do paciente, poisjá se observou a ocorrência 
de aumento do índice de cura com a feitura de cirurgia 
radical, e esta pressupõe a realização de diagnóstico 
precoce e correto (1 e 2). Entretanto, o diagnóstico 
precoce e correto dos tumores renais no adulto, prin
cipalmente o hipemefroma, é dificultado p<?r uma 
série de fatores a saber: 

- Sintomatologia vaga, a qual leva o médico na 
maioria das vezes, a não explorá-la devidamente, per
dendo-se com isso a oportunidade do diagnóstico 
precoce. 

- O fato de grande porcentagem desst<s tumores 
serem as sintomáticos até o momento que surgem as 
metástases (3). 

Os tumores renais no adulto, constituem cerca de 
2 a 3 % de todas as neoplasias do organismo, sendo 
que o hipemefroma representa 80 a 85 % das malig
nidades renais no adulto ( 4) . 

Estatísticas mostram o aumento da incidência 
dessas neoplasias renais, porém as razões expostas 
para explicar esse aumento são múltiplas e pouco 
convincentes. 

o hipemefroma é um tumor maligno que por 
apresentar sintomas gerais, durante longo tempo pode 
passar desapercebido (5), tanto que EWERT o quali
ficou de "um grande imitador", por mimetizar as 
mais diferentes patologias. 

CREEVY (5) em seu trabalho faz uma referencia, 
constatando que os hipernefromas deveriam estar 
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classificados entre "os grandes miméticos encontrados 
na medicina". 

Outro dado encontrado em toda literatura, e que 
também ocorreu em nossos casos, é que a tríade clás
sica, hematúria-dor lombar-massa palpável no flanco, 
não se observa com a incidência desejada, de modo a 
facilitar o diagnóstico. 

Em virtude de todos esses fatos, os tumores renais 
constituem tema de interesse tanto nas pesquisas em 
urologia como também na oncologia (5,7,8,9). 

Inicialmente analisaremos os 53 casos de tumo
res parenquimatosos. 

A - Incidência: 

a) Quanto ao sexo tivemos 36 casos no sexo mas
culino e 17 casos no feminino, o que se mantém dentro 
das proporções médias obtidas em toda literatura, 
qual seja, a de 3:1 do sexo masculino em relação ao 
feminino. 

b) Quanto a idade tivemos que a maioria dos 
nossos pacientes adoeceram entre 45 e 65 anos, sendo 
que nosso paciente masculino mais jovem tinha 40 
anos e nossa paciente do sexo feminino mais jovem 
tinha 49 anos. 

A oscilação das diversas faixas etárias OCorreu 
mais em relação ao sexo masculino. 

c) Quanto ao rim afetado, o direito preponderou 
em relação ao esquerdo (Tabela I). 

Realce-se que não ocorreu concomitância. 

TABELA I 
Distribuição dos Tumores 

Rim Direito Rim Esquerdo 

Masculino - 22 
Feminino - 10 

14 
7 

=36 
= 17 



B - SINAIS E SINTOMAS: 

TABELA 11 
Sintomas Relatados Durante Anamnese 

Masculino Feminino 

HematúI'ia Macroscópica ...............• 26 11 
Dores Lombares ....................... 13 5 
Tumor Palpável ....................... 3 1 
Cólica c/Eliminação de Coágulos ......... 4 2 
Cólica s/HematúI'ia .................... 3 2 
Perda de Peso ...............•......... 15 5 
Anorexia ............................. 4 2 
Náuseas e Vômitos ..................... 4 2 
Polaquiúria e Disúria ................... '1 3 
Dor Testicular ......................... 3 
Palidez..................... .......... 2 1 
Febre ................................ 4 2 
Polineurite ............................ 1 
Miopatia ............................. 1 
Tosse Irritativa por Metástases Pulmonares 9 1 
Varicocele ................•........... O 
Hematúria Microscópica s/ outros Sintomas 5 

A importância da discriminação desses sinais e 
sintomas no diagnóstico dos tumores renais, somente 
se reconhecem quando os consideramos estatistica
mente, a saber: 

- Ocupando o primeiro lugar, com grande pre
ponderância sobre os demais, aparece a hemaruria 
macroscópica, geralmente como sintoma isolado, em 
cerca de 70% de nossos pacientes por ocasião da pri
meira consulta e já portadores de tumor renal. 

- Dores lombares ocorrem em considerável por
centagem dos casos. 

- Os demais sintomas ocorrem mais raramente, 
quando comparados com os acima citados. 

Entretanto, nos parece digno de atenção, o fato 
de que em cinco blpernenomas de tamanhos razoáveis 
(tamanhos esses firmados a posteriori) apresentavam 
apenas hematúrla microscópica acentuada, enquanto 
quatro pacientes portadores de blpernenomas de 
porte mêdio, apresentavam apenas sintomatologia 
dolorosa na região lombar. 

Em dois casos, foi feito diagnóstko através dos 
sintomas provocados pelas metástases pulmonareS, 
pois até então o tumor era assintomático. 

Baseados em todas essas observações, podemos 
reiterar que a triade: hematúria-dor lombar-tumor, 
observada em uma porcentagem mínima de nossos 
casos e nesses somente ocorreu quando o quadro já se 
encontrava num estado avançado, o que reforça a pre
missa de que esses tumores são de difidl diagnóstico 
precoce. 

Nossa estatistica não nos permite aventar a hipó
tese de que houvesse participação de fatores genéti<:os 
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na gênese desses tumores, o mesmo ocorrendo com os 
antecedentes de traumatismo renal •. 

Quanto ao exame fisico não foi observado ne
nhum caso de varlcocele e apenas um de blpertensão 
arterial, em paciente de 40 anos como conseqüência 
direta do tumor, tendo isso, sido provado, após tra
tamento cirúrgico, quando os níveis tensóricos retor
naram ao normal. 

c - EXAMES DE LABORATOruO 

Dentre as provas laboratoriais, a Anemi .. esteve 
presente na maioria dos casos e V.H.S. (velocidade 
hemos sedimentação) esteve aumentada em 70% de 
nossos casos. 

Polidtemia foi detectada em .apenas dois casos; 
Dehidrogenase do ácido lâctico (D.H.L.) uriná

rio foi negativa em 80% dos <:asos e portanto,a nosso 
ver, não se justifica o realce dado por alguns autores à 
pesquisa de eOLBERT e colaboradores (1966). 

D - DIAGNOSTICO RADIOLOGICO 

Os exames por nós utilizados durante todo o 
periodo em questão estão discriminados na Tabela IH. 

U rografia Excretora 
Nefrotomografia 
Ultra-sonografia 

TABELA.I1I 

Tomografia Computadorizada (T.C). 

Angiografia 

Cintilografia -

Estudo Radiológico -

{

Arteriografia Renal Seletiva 
Aortografia 
Cavografia 

{

Renal 
Óssea 
Hepática 

{
Pulmões 
Ossos 

Na presente casuistica devemos realçar o valor da 
U1'ografia excretora e nenotomografia somada ao 
estudo angiográflco, no diagnóstico das patologias 
renais expressivas (Fig. 1), pois grande porcentagem 
desses casos ocorreram antes da utilização rotineira do 
ultra-som e do T.e. Esses, devido à boa acuidade e 
baixa morbidade em sua exe<:ução, nos permitiram, 
em casos especificos, pouparmos o padente de ser 
submetido a exames invasivos e com morbidadealta 
quais sejam, os estudos angiográflcos. 

Quanto a clntllografia renal, foi por nós utiliza
da somente num dos <:asos para localização t~ográ- . 
fica do tumor, o que é dispensável frente ao T.C. ou ao 
estudo angiográflco de que dispomos e utilizamos de 
rotina. 

Essa opinião é corroborada por MORRIS (10). 
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Fig.l-B 

A -) Urografia excretora mostrando alongamento e distorção de 
sistema calicial do rim direito. B -) Arteriografia seletiva mostran
do massa tumoral vascularizada no pólo inferior do rim. C -) Cavo
grafia mostrando infiltração tumoral na parede do terço médio do 
vaso. 

o estudo com radioisótopos, mais freqüente
mente utilizado nesses casos, foi feito com o intuito de 
se pesquisar metástases ósseas e hepáticas (oito casos). 

E - TRATAMENTO 

Na maioria dos casos 77%, foi realizada a nefrec
tomia via lombar (Tabela IV), tendo sido ressecada a 
12!' arco costal em apenas 4 casos. 

Todas as nefrectomias foram acompanhadas de 
extirpação da gordura peri-renal' e da fascia renal. 

Nefrectomia Lombar 

TABELA IV 
Tipos de Operação 

39 casos 
Nefrectomia Transperitoneal ........................ 12 casos 
Inoperáveis por Metástases ......................... 2 casos 

Dois pontos da técnica operatória devem ser real
çados: 
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- 'Primeiramente a minima manipulação do 
6rgão, até que seja feita a ligadura do pediculo, ten
tando-se com isso, eVitar ou pelo menos, reduzir ao 
máximo a migração de trombõs tumorais. 

- Em segundo lugar, clam.pear inicialmente a 
artéria renal,com o intuito de eVitar-se ao máximo a 
saída de êmbolos tumorais devido a variação da he
modinâmica do 6rgão, e em seguida a veia renal, 
tentando-se com isso isolar o tumor do sistema venoso 
portal. 

Ap6s esses cuidados, o rim poderá ser manipu
lado livremente e ser extraído sem complicação (13). 
Fig.2). 

Devido às caracteristicas do tumor, reservamos a 
utilização da radioterapia e da quimioterapia para os 
cases com metástases, prinCipalmente pulmonares, 
com o intuito de atenuarmos os sintomas. 

Fig. 2 - A e B - Aspecto macrosc6pico do rim ap6s Nefrectomia. 

F - SOBREVIDA 

Dos pacientes somente nefrectomizados, num 
total de 41 ,casos, temos controle de 34, os quais estão 
distribuídos da seguinte maneira: 
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4 Casos ............... ;........ Menos 3 anos 
18 Casos '" '. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 3 anos 
10 Casos .............................. 5 anos 
3 Casos .............................. 8 anos 
5 Casos ......................... Sem 'controle 

ANÁLISE DOS CASOS DE TUMORES DE PÉLVIS 
RENAL 

Todos os nossos casos, num total de oito, foram 
de carcinoma tipo papllifero (Carcinoma células tran
sição). 

A - Incidência: 

A) Quanto ao sexo tivemos seis casos afetando o 
sexo masculino e dois casos, o sexo feminino. 

b) Quanto ao rim afetado obtivemos a relação de 
4:1 do direito em relação ao esquerdo. 

B - Sinais e Sintomas: 

A maioria dos ,pacientes afetados apresentaram 
na primeira consulta queixa de hematúria intensa, 
persistente ou interm\tente. Ena anamnese faziam 
referências à dor emc6lica, tipo nefrética, porelimi
nação de coágulos. 

Em nenhum deles encontramos tumor palpável. 

c - Diagnóstico Radiológico: 

No estudo radiol6gico, tivemos a confirmação 
diagn6stica, através da urografia excretora e pielo
grafia ascendente (Fig. 3). Esta última nos permite 
não s6 estabelecer o diagnóstico, como também, ava
liar a extensão do tumor na via canalicular. 

A angiografia renal não nos dá informações obje
tivas, e não foi utilizado em nenhum de nossos casos. 

T.e. - A tomografia computadorizada também 
pode ser utilizada nesses casos, porém como a acui
dade dos exames citados é boa e o T.C. é ainda um 
exame bastante oneroso, n6s não o utilizamos rotinei
ramente. 

Devemos ter em mente, que no estudo radioló
gico desses casos, devemos fazer o diagn6stico diferen
cial com cálculo radiotransparente e também Com a 
presença de coágulos na pélvis rep.al. 

D - Tratamento: 

Todos os nossos casos foram tratados com nefro
uretectomia mais retirada da porção intramural do 
ureter homolateral (Fig. 4). 
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Fig. 3 - A - Urografia Excretora; B - Pielografia Ascendente. 
mostrando falhas de enchimento no sistema excretor do rim esquer
do. 

Fig. 4 - Aspecto macroscópico do rim ap6s Nefroureterectomia. 

E - Sobrevida: 
Dos oito pacientes estudados seis estão sob nosso 

controle; três com sobrevida entre 1 e 3 anos; dois 
apresentam sobrevida de cinco anos e um apresenta 
sobrevida de sete anos. 

Resumo: 

Feito um levantamento de 61 casos de Tumores 
Renais em adultos, ocorrido no período de 1964 a 
1981, ressaltando a importância de estudo clínico e 
radiológico na feitura do diagnóstico, e mostrando as 
dificuldades encontradas para a feitura precoce desse 
diagnóstico, o que leva à obtenção de resultados 
aquém dos desejados após ainstituição do tratamento. 

SUMMARY 

- 61 Kidney Tumors in adults, between 1964 and 
1981 were studied. Enphatically imporlance of clinicaI 
and laboratorial diagnosis and in evidence was obser
ved, sharing the difficultes in reforming the earlier 
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Fig.3-B 

proceediments for this diagnosis, while leads. To 
defferent semets from these expected after treatment 
has been performed. 
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tumor de Wilms no adulto 

/\.. 
PAULO ROBERTO DE ALCANTARA - JOSÉ M. GRILLO - EDSON REIS LOPES - NEILTON G. PRADO 

do Serviço de Urologia da Universidade Federal de Uberlândia - MG 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O tumor de Wilms, uma neoplasia embrionária é 
a tumoração renal mais comum na infância; ocasio
nalmente relatada no adulto. A verdadeira incidência 
desta patologia na idade adulta é controversa, e incer
ta, porque há consideráveis variações no número de 
casos até agora descritos na literatura, e pela dificul
dade em se estabelecer uma terminologia correta e 
segura. 

Esta raridade tem levado a alguns relatos indivi
duais, de casos isolados, a maioria sem documentação 
histopatológica convincente. 

As melhores revisões a respeito desta inusitada 
patologia são as dos Drs. Culp & Hartman 1, de 
Detroit, que em 1948 coletaram 97 casos até então 
descritos na literatura mundial. Smith2 relatou em 
1960, 105 casos até então descritos. Em 1964, Artug 
et aI 3 mostraram um total de até então 133 casos. 

Mais recentemente os Drs. Larry Kilton & Martin 
Cohen,4 do National Cancer Institute de Bethesda, 
Maryland, reviram até o momento 192 casos de tumo
res de Wilms em adultos, porém em apenas 3S casos 
havia comprovação histopatológica comprobatória. 

Pelo que pudemos apurar em nossa revisão biblio
gráfica recente, não há nenhum caso desta patologia 
descrito na literatura nacional. 

INCIDÊNCIA 

Desde que Max Wilms5 descreveu este tumor 
renal embrionário em 1899, muito já se discutiu a 
respeito da real incidência desta patologia. 

Muito mais freqüente na infância, Warner6 afir
ma que 20,4% de todos os tumores renais na infância 
são tumores de Wilms, sendo que na idade adulta 
(maiores de 15 anos), a incidência encontra-se em 
tomo de 0,5 %. 

Klapproth 7 1959, relatou 1351 casos de tumo
res de Wilms dando a seguinte incidência: 4,4% no 
adulto, 13,4% abaixo de um ano, e 82,2% em maiores 
de um ano. A época de maior incidência foi o S? ano. 
Não há predileção pelo sexo. 8 A paciente mais 
idosa 'tinha 809 anos ao diagnóstico desta patologia. 

Sem predileção pelo lado, podendo ser bilateral, 
porém neste caso provavelmente seria metastático. 10 
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HISTOGÊNESE 

A histogênese do tumor de Wilms, desde os 
primeiros relatos de Eberth em 1872 e Max Wilms em 
1899, causa ainda divergência de opiniões. A teoria 
mais aceita na atualidade é a relatada por Bell em 
1946; que achava ser sua origem o blastema renal, 
composto de células do mesênquima primitivo. que 
reteriam propriedades totipotenciais de diferenciação. 

A classificação mais bem elaborada, feita por 
Culp & Hartmann,l que coletaram todos os tumores 
renais embrionários e nefromas embrionários, agru
pando-os em dois grupos: 
Corticais: - 1 -os de origem mesoblástica (Meso
blastic Nephroma) 
a - Mixtos. b - Carcinoma. c - Sarcoma. d -
Indiferenciado. 
Piélicos: - 2 - os de origem Mesonéfrica (Ducto de 
Wolff). 

PATOLOGIA 

O tumor de Wilms, varia consideravalmente em 
tamanho, o maior pesando 22 libras ou aproximada
mente 10 Kg.7,9,1l 

O perfil histológico varia de tumor para tumor, e 
das diferentes áreas examinadas, geralmente é um 
estroma sarcomatoso circundado por estruturas tubu
lares, que variam em tamanho e comprimento.12 

Estruturas pseudotubulares podem aparecer, tais 
como: musculatura lisa e estriada, veias, cartilagens, 
ossos e adiposo também podem ser encontrados. Po
dem dar metástases sangüíneas, - linfáticas e por 
extensão direta. Locais mais freqüentes são: pulmões, 
ossos, cérebro, fígado, cava, átrios etc.7 

Mais maligno no adulto, comprovando pelo baixo 
índice de sobrevida, mesmo pela terapêutica mais 
moderna. 

RELATO DO CASO 

D.M.J., 17 anos, feminina, noiva, parda, foi 
encaminhada de outra cidade em 06/08/80, com 
impressão diagnóstica de hepatOesplenomegalia a 
esclarecer, atendida no serviço de Clínica Médica, 
assim que examinada, foi internada. Ao exame físico 
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Fig. 1 - Urografia Excretora na qual se observa exclusão renal 
total à esquerda. 

da admissão, a paciente relatava perda pondf"rál de 6 
Kg em 3 meses. 

Ainda à anamnese a paciente relatava como sin
tomas importantes, perda do apetite, anorexia e au
mento do volume abdominal. 

Negava hemaruria, ou outros sintomas urinários. 
A palpação abdominal foi encontrada uma ~ grande 
massa, que ocupava todo o hipocôndrio esquerdo, 
indo até à fossa iliaca, gerando um diagnóstico de 
esplenomegalia incialmente. Provas hepáticas nor
mais, salvo por uma anemia discreta, não apresentava 
à ocasião outras anormalidades. Solicitado um Rx de 
esôfago, estômago e duodeno, e e.nema opaco,levando 
ao diagnóstico de massa abdominal retroperitoneal, 
quando a paciente foi encaminhada ao SerViço de 
Urologia. 

Solicitamos inicialmente uma urografia excreto
ra, que evidenciava exclusão renal esquerda total (Fig. 
1). A seguir colocamos um cateter de 6ch intra urete
ral, e realizamos uma pielografia ascendente. (Fig. 2). 
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Fig. 2- pielografia ascendente esquerda, onde se nota grave 
distorção de cálice e infundíbulo renais. bem como aumento acen
tuado renal. 

Após este diagnóstico, e como as condições gerais 
da paCiente pioravam, optamos por uma lombolaparo
tomia exploradora, não tendo sido feita arteriografia 
renal ou cavografia prévia por falta de condições 
técnicas. 

A lombolaparotomia, nos deparamos com grande 
massa tumoral, altamente irrigada, que englobava 
cólon descendente, aorta e cava" inferior, tornando-a 
irressecável. (Fig. 3). 

Retirado fragmento para anátomo-patológico, e 
fechada incisão por planos. 

A partir daí a paciente evoluiu muito mal, com 
edema ascendente, progressivo, que se tornou anasar
ca, febril, anorética, emagrecimento rápido, septice
mia; insufiCiênCia renal aguda, culminando com o óbi
to no 12? P.O., em uremia. A necrôpsia, eVideneiava
se uma' grande massa tumoral, que pesava 2.30(} g, 
(Pig. 4), que invadia veia cava inferior e aorta abdomi
nal, com metástases para o átrio direito e fígado. 
C9rtes histológicas são vistos nas Figs. 5,6.7. 
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Fig. 3 - Aspecto operatório, onde se observa grande massa tumo' 
ral. altamente irrigada, de difícil manuseio, e i"essecável. 

Fig. 4 - Aspecto comparativo, de ambos os rins, evidenciando o 
volumoso aumento renal esquerdo devido ao tumor de Wilms. 

Fig. 5 - Rim neoplásico aumento 25 X HE. 

COMENTÁRIOS 

Este caso isolado de tumor de Wilms no adulto 
vem mostrar a alta malignidade desta neoplasia renal 
embrionária, quando acomete adultos. 
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Fig. 7 - Aspecto da invasão neoplásica metástica para a veia cava 
inferior. HE. Aumento 25 X 

o tumor de Wilms da idade adulta, afeta adultos 
jovens, com uma média de 33 anos. Segundo Kilton & 
Cohen 42% dos pacientes são sintomáticos por mais de 
um ano. 

Como sintoma mais freqüente encontramos a dor 
abdominal, responsável por 66% das queixas, massa 
abdominal em 48% dos pacientes foi a segunda queixa 
mais freqüente, e finalmente hematUria foi encontrada 
em 36% dos casos como sintoma inicial. 

Metástases do tumor de Wilms no adulto para os 
átrios é considerada extremamente rara, havendo 
menos de uma dezena de casos relatados, com esta Via 
de disseminação. 

O tumor de Wilms no adulto, é uma doença 
tratável ainda que de mau prognostico. Quimioterapia 
e radioterapia isolada ou conjuntamente, pode ser de 
ajuda em alguns casos selecionados. 
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SUMMARY 

A case ofWilms tumor- in an adult woman, has 
been presented. One noteworthy feature of this well 
documented case is the total abscense of other simp
tons then abdominal masse. Surgical procedure are 
performed, but without success. 

The literature of Wilms tumor in adults is review-
ed. 
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fístula apêndico-nefro-cutânea 
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ABSTRATO 

Um caso de fistula comunicando apêndice cecal, 
pelve renal direita e pele é apresentado. 

INTRODUÇÃO 

Fistulas entre o rim e estruturas adjacentes como 
pele; intestino delgado; intestino grosso e pulmão têm 
sido descritas com certa freqüência na literatura. 

Entretanto, fístula entre pele, rim e apêndice 
cecal especificamente constitui uma raridade nalite
ratura. 

APRESENTAÇÃO DO CASO 

Paciente I.M.F., HCPA Reg. n? 123921, 14 anos, 
branca, feminina, com história de abscesso na região 
lombar direita há 5 anos. O abscesso drenava inter
mitentemente e, procedendo a drenagem, surgiam 
hipertermia e dores lombares. 

Não haVia queixas urinárias. 

Durante um recente episódio de dores abdominais 
a paCiente fez uma radiografia simples de abdÔmen 
que mostrou uma calcificação à direita, perto da 
segunda e terceira vértebras lombares. (Fig. 1). 

Nesta etapa foi ela encaminhada ao Serviço de 
Urologia do H.C.P.A. 

Ao exame físico, a paciente estava normotensa, 
apirética e em bom estado geral. 

Na região lombar direita, perto do ângulocosto
vertebral, orifício drenando secreção purulenta. 

A punho percussão lombar era indolor. 

Demais aspectos do exame físico foram sem parti
cularidades. 
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Hemograma, qualitativo de urina, pesquisa de 
BAAR na urina (3 amostras), creatinina foram nor
mais, como também a radiografia de campos pulmo
nares. 

A urografia venosa mostrou rim esquerdo normal 
e com hipertrofia compensadora; exclusão do rim 
direito com calcificação medindo 2,5 em, provavel
mente localizada na pelve renal. (Fig. 2). 

A cultura do material da fístula revelou ser Esche
richia coli. 

A fistulografia mostrou haver comunicação entre 
a pele, pelve renal e colo ascendente através de ureter 
ou apêndicececal. (Figs. 3,4). 
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Fig. 2 - Urografia excrelOra - rim esquerdo com hipertrofia com
pensadora exclusão de rim direito com calcificação em sua projeçã(). 

Fig. 4 - Fistulografia em perfil - comunicação entre pele. pelve e 
c6lon ascendente. 
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Fig. 3 - Fistulografia em AP - comunicação entre pele. peltfe. e 
c6loll ascendente. 

Fig. 5 - Chapa tardia mostrando o contraste no intestino grosso. 
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Fig. 6 - Pielografia retrógrada à direita mostrando integridade do 
ureter atéjunção pielo ureteral. 

Uma chapa tardia foi feita a fim de confirmar 
presença de contraste no intestino grosso. (Fig. 5). 

A cintilografia renal e renograma confirmaram 
exclusão funcional e umauretrocistografia miccional 
excluiu refluxo vesicoureteral. 

A paciente foi levada à cirurgia precedida por 
uma pielografia retr6grada, mostrando um ureter 
direito com forma e trajeto normal até provável-local 
da junção pieloureteral (Fig. 6) e sem comunicação 
com a fístula. 

Foi feita uma lombotomia ampla após prévia 
injeção de azul de metileno no trajeto fistuloso que foi 
incluído na incisão. 

A individualização do rim foi difícil. 
Havia comunicação entre rim e apêndice retroce-

cal. 
Não havia nenhuma outra comunicação. Os colos 

ascendente e transverso estavam completamente livres 
do processo. 

Na tentativa de retirar rim e apêndice em bloco 
houve rompimento do trajeto fistuloso comunicante. 

Havia azul de metileno na luz apendicular e 
sistema coletor renal. 

O parênquima renal em corte sagital era comple
tamente inexistente; havia cálices pequenos e a pelve 
era ocupada por cálculo. 

O cálculo era composto por carbonato de cálcio, 
colesterol, oxalato de cálcio e fosfato de amônio e mag
nésio. 
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DISCUSSÃO 

As fístulas entre rim e estruturas adjacentes têm 
sido freqüentemente descritas (1,2,3)~ 

Fístulas nefrocutâneas são geralmente provenien
tes de intervenções cirúrgicas e menos freqüentemente 
de processos perinefríticos. (1,2). 

Resultantes de processos inflamatórios, neoplá
sicos ou cirúrgicos extensos ocorrem as fístulas com 
intestino, cavidade pleural, pulmão ou brônquios. (1). 

A fístula nefrocolônica é uma das mais freqüentes 
(2,3) sendo descritos cerca de 100 casos até 1966 (2 e 
3). A pionefrose calculosa não tuberculosa é a causa 
mais freqüente nestes casos. 

Por outro lado, fístulas que primariamente sur
gem do intestino raramente comunicam-se com o rim. 
O órgão mais envolvido é a bexiga. 

Fístulas entre apêndice cecal e rim foram descri
tas por Dittrich em 1933; por Higgins e Hickerman em 
1923. No total de dois casos, os processos foram 
primariamente apendiculares. (4,5). 

No caso apresentado, o processo primário certa
mente foi renal visto a presença do cálculo e falta de 
alterações apendiculares compatíveis com apendicite 
aguda. 

RESUMO 

Um caso de fístula nefroapêndico cutânea á apre
sentado, salientando-se sua raridade quando o proces
so 'e primariamente renal. 

SUMMARY 

One case of appendical-nefro-cutaneous fistula is 
presented. Its rarity is also discussed due to its renal 
origino 
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síndrome de fraley - pionefrose de p610 superior 
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RESUMO: 

São descritos dois novos casos de sindrome dolo
rosa renal e pionefrose que envolve o grupo caliceal 
superior do rim, secundário a uma compressão extrin
seca deste grupo caliceal. Patologia deste descrita por 
Elwin E. Fraley em 1966, pela primeira vez, a evolução 
tem inicio com um simples retardo de esvaziamento do 
grupo caliceal superior do rim; tem um quadro clinico 
de simples dor lombar, ocorrendo no entanto o acome
timento geral do órgão; o tratamento quase sempre 
cirúrgico, dependendo da lesão, não só em graVidade 
ou extensão, o procedimento consistirá em infundibu
loplastia simplesmente ou heminefrectomia. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Tem-se escrito vários trabalhos sobre obstrução 
da junção uretero piélica, ureteral, trato urinário 
baixo e sistema coletor proximal. Porém a obstrução 
do infundibulo 'e pouco descrita. 

Em 1962 Wabrosch publicou o primeiro caso cli
nico, sugerindo a importância da compressão vascular 
na hidrocalicose do grupo caliceal superior ( 6). 

Porem só em 1966 Elwin E. Fraley descreveu e 
documentou casos de sindrome dolorosa renal, com 
hidrocalicose secundário a uma compressão vascular 
do infundibulo do pólo superior, com dilatação e 
retardo de esvaziamento do grupocaliceal e suas 
repercussões no trato urinário (1,2). 

Descrito anteriormente como "Espasmocali
ceaI", as patologias de retardo de esvaziamento do 
grupo caliceal superior, associado a uma ca:Iiectasia do 
infundibulo-Iocal, denominação esta que veio a ser 
eluCidada com execução de arteriografias, demons
trando assim uma compressão extrinseca, de etiologia 
vascular (5,7). 

Patologia esta que comporta em inúmeros diag
nósticos diferenCiais, com à dilatação caticeal, o diver
riculo caliceal, a tuberculose renal e mesmo tumores 
ou coágulos urinários. A sua caracterização ou iden
tificação se faz à custa de exames complementares, 
estes como: pesquisa de B.K., exames radiológicos, 
tomografias, citologia urinária, enquanto a imagem 
radiológica por si só não é definitiva. porém sugestiva. 

J'. Br. Ural. - VaI. 8 N~ 2 - 1982 94 

FISIOPATOLOGIA E QUADRO ANATOMO
CÚNICO: 

A artéria renal normalmente tem sua origem na 
face ventral da aorta, com sua emergência ao uiveI da 
primeira vértebralombar. Em 60 a 80% das pessoas o 
rim é irrigado por uma única artéria oriunda da aorta. 

Essas artérias podem· se diVidir após sua origem 
em ramos secundários, 7,3% na região proximal do 
vaso, 47,5% ramificada no terço médio, 32,5% a 
ramificação é sinusal ou distai sendo que a ra,mificação 
arterial ocorre mais freqüente do lado esquerdo, indi
ferentemente quanto ao sexo e cor (Fig. 1). 

Usualmente a artéria se diVide em dois ramos, 
chamados de ventral e dorsal em relação à .pelve renal. 

A compressão do infundibulo do cálice superior 
pode ser deVido a um ramo ventral da artéria renal ou 
uma combinação do ramo dorsal e ventral da artéria 
renal principal. 

Poucos autores têm dado importânCia a ramos 
hilar e às veias tributárias correspondentes. porém 
para outros a artéria e a veia supranumerária têm rela
ção coma possivel contribuição ou agravamento na 
patogêneses de algumas formas de hidronefrose (3). 

47,5% 

12,4% 

7,3% ...... _ .. 1 

p M D 
Fig. 1 - Ramificação da artéria renal: 1/3 Proximal. 7.-3%-1/3 
Médio. 12. 4%-1/3 Distai. 47.5%. . 



Certos estudos e referências fazem alusões com a 
topografia da obstrução etiológica, sendo assim: uma 
compressão menor que 5 mm, cujas bordas são nítidas 
e de trajeto vertical ou oblíquo sugere uma compres
são arterial; se a compressão for acima de 5 mm e 
bordas imprecisas e horizontais seria uma compressão 
de origem venosa (Fig. 2, 3). 

E ainda é valorizado os sinais de repercussão 
renal em estádios ao RX. 
ESTÁDIO I - Visualização precoce, 

Hipodensidade caliceal, 
Retardo de esvaziamento, 
Empastamento do fornix. 

EST ÁD 10 11 - Sinais de hidrocalicose com: 
"Enfraquecimento" papilar, 
Dilatação caliceal em massa. 

ESTÁDIO IH - Atrofia parenquimatosa. 

Fig.2 - Compressão < Smm - Bordas nítidas - Trajeto vertical 
ou oblíquo. 

Fig. 3 - Compressão> Smm bordas apagadas trajeto horizontal. 
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A tradução intrínseca de compressão do infundí
bulo do grupo caliceal superior do rim leva a uma esta
se urinária a montante, causando assim hiperdisten
são, ocorrendo posteriormente manifestações clínicas 
diversas, como: dor lombar (ângulo costo-vertebral), 
desconforto abdominal, etc. Esta estase urinária loca
lizada nesta parte, poderá sofrer plocessos outros 
como: litíase, pionefrose, pielonefríte, etc. 

Esta infecção polar e posteriormente envolvendo 
todo o parênquima renal leva a sintomatologia clínica 
que piora com o aumento da pressão intra-abdominal 
com: maior ingestão de líquido, obstipações crônicas, 
Trendelemburg, etc. 

DISCUSSÃO DE CASOS E TRATAMENTO 

Caso I - G.F., branco, do sexo masculino, 27 
anos, há 8 "!eses apresentou quadro de dor lombar 
esquerda, sem irradiação e sem alteração urinária que 
fosse notado pelo paciente; fez uso de N-Butil, brome
to de hioscina e adnildimetilpiralozona, metalamino
metano sulfanato de sódio (Buscopan Composto). 
Nesta ocasião, 05/81, foi realizado exames rotineiros 
de urina, inicialmente (sedimento) que mostrou hema
túria e leucocitúria, eritrograma 4.900.000 pl mm3, 
série branca 11.600 pl mm3. 

Posteriormente fez-se uma urografia excretora 
Fig. 4, que mostrou uma imagem sugestiva de cisto 
pielogênico de maior evidência à esquerda, porém 
optou-se para uma pielografia ascendente do lado 
esquerdo, que mostrou esta imagem mais evidente. 

Com estes exames o paciente foi levado para ser 
submetido a uma exerese desta lesão, porem no ato 
operatório evidenciou-se ca1culoses no pólo superior do 
rim, associado a um parenquima muito restrito, devi
do a uma suposta compressão extrínseca do infundí
bulo superior, optou-se então para uma exerese de 
cisto, com cauterização do mesmo, suturado e fechado 
o infundíbulo no local da estenose. 

Fig. 4..:.. Urografia Excretora evidenciando imagens 
ambos pólos superiores renais. 
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o exame anátomo-patol6gico mostrou à micros
copia, rim com parenquima adelgaçado, face pieloca
liceal apresentando inflamação crônica inespecífica .e 
revestimento descontínuo pelo epitélio transicional. 

Paciente evoluiu bem sem intercorrências, assino 
tomático; foi realizada uma urografia excretora após, 
(Fig. S) que evidenciou drenagem de contraste no local 
de exerese da via excretora. 

Fig. 5 - Urografia excretora pós'opera/óra evidenciando ex/ra
\'asamento de contras/e no local cirúrgico. 

Caso II - Paciente M.B.C., branca, S4 anos, 
há aproximadamente 1 ano que vem apresentando 
dores lombares direita, de caráter contínuo, que piora 
com os exercícios físicos, com irradiação para o hipo
côndrio direito; nesta ocasião fez exame radiológico 
que evidenciou ca1culose (Sic). 

Posteriormente só em 02/81 veio a nosso serviço, 
com o mesmo quadro clínico anterior, associado a 
crises de pielonefrite acompanhada de febre, descon
forto miccional, dores generalizadas, inapetência, 
etc., isto é, um quadro de comprometimento geral. 

Fig.6a - RX simples de abdômen mostra imagem radiopaca na 
projeção de pólo superior do rim direito e de pólo inferior do rim 
esquerdo. 
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Possuía um antecedente de dores epigástricas, 
pirose e empachamento pós-prandial. 

Ao exame físico: bom estado geral, sem edema, 
normotensa 120X80. Mucosas coradas, afebril, .apre
sentava ao exame dor lombar direita, durante a pal
pação e percurssão desta região. 

Seus exames apresentavam Hb 11.0 g%, eritro
grama 4.050.000 hem/mm3, leucograma 4.60011 
mm3, creatinina 2 mg%, uréia 49 mg%, Glicemia 
72 mg%; Urinálise: E. Coli. 45.000 col/ml; Leucóci
tos: 48.000/ml; Hemácias: 36.ooo/m1. 

. Nesta ocasir, J foi soliCitada uma nova urografia 
excretora (Figs. 6a-6b), que revelou a presença de 2 
cálculos radiopacos no grupo caliceal superior do rim 
direito e no grupo caliceal do rim esquerdo; poste
riormente foi submetida a uma pielografia retrógrada 
que nos mostrou uma hidronefrose do pólo superior do 
rim (Figs. 7a-7b). 

Com estes achados, a paciente foi submetida a 
uma heminefrectomia do polo superior do rim direito, 
na qual nos comprovou uma obstrução do infundibulo 
do grupo caliceal superior, suspeitado nos exames 
anteriores. A microscopia nos revelou como sendo uma 
pielonefrite crônica, associada a uma nefrosclerose 
arterial benigna e hidronefrose. 

Paciente evoluiu bem, sendo submetida a nova 
exploração radiológica em 7/81 que mostrou uma 
função renal sem alteração, imagem de heminefrecto
mia do rim D (Fig. 8). 

COMENT ÂRIOS: 

Desde a documentação de nefralgia mais hidroca
licose descrito pór Elwin E. Fraley em 1966, chamou a 
atenção para estudos mais a fundo de patologia que 
envolve o trato urinário superior, principalmente o 
grupo caliceal superior .. 

Fig. 6b - Urografia Excretora evidencia não função da via excre
tora do grupo caliceal superior do rim direito e do grupo caliceal 
inferior do rim esquerdo. 

Marcos




Fig. 7a - Pielografia rétr6grada 
mostra uma destruição 
do pólo superior do rim D. 

Fig. 7b - Mesma imagem anterior. 
sufocando o rim D. e 

deterioração do seu pólo superior. 

Além de doenças renais que envolvem a Via excre
tora urinária tais como: divertículo caliceal, Cisto 
pielogênico, dilatação caliceal e mesmo tumores, coá
gulos, e ainda calculose. 

superior infundibulum and caliectasis; intravenous 
urogram was associate with retrogad .pyelography. The 
surgical exploration was necessary on the 2 cases. 

A síndrome de Fraley diferencia destas patologias 
citadas por ser uma entidade que não s6 envolve a via 
excretora, mas também a vascularização do rim, sendo 
aquela uma conseqüência desta. O diagn6stico de tal 
entidade tem aumentado graças aos meios propedêu
ticos atuais que nos permite um estudo rápido e 
preciso dos pacientes. O diagn6stico mais precoce de 
tal patologia, provavelmente evitaria a perda de um 
paIo renal. 

Na fase inicial da doença, o tratamento se resume 
em uma simples infundibuloplastia; técnica esta des
crita por Fraley em seu trabalho em 1967. 

SUMMARY 

The cases of 2 obstruction of the superior infun
dibulum are presented. Who had felling defects of the 
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Fig.8 - UrografiaExcretorapós-operatória, boa função renal D. 
e imagem da Heminefrectomia. 
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ureter ectópico em vesícula seminal-relato de um caso 
e revisão da literatura 

HELIO BEGLIOMINI - LIMIRIO LEAL DA FONSECA FILHO - HUGO HYPOLITO 

do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo - São Paulo - SP 

iNTRODUÇÃO 

O brot.o ureteral primitivo pode ser visto no em
brião de 5 cm (3 semanas) projetando-se do ducto de 
Wolff (ou ducto mesonéfrico) em sua parte distal 
(Figs. 1 e 2). O ducto excretório primitivo que drena 
tanto o ducto de W olff quanto o broto ureteral épos
teriormente reabsorVido pela parede do seiourogeni
tal. Quando esse processo é completado, os dois terão 
orifícios separados na base da primitiva bexiga (1). 

A porção terminal do ducto de Wolff migracau
dalmente formando o ducto ejaculatório, vesícula 
seminal, canal deferente e epidídimo. 

Quando o broto ureteral se desenvolve em posição 
mais cranial no ducto de Wolff, haverá após a incor
poração do sistema W olffiano distaI no seio urogeni
tal, um único orifício de abertura ao invés de dois 
(Figs. 3 e 4). 

Com o desenvolvimento do embrião terminará o 
ureter drenando em ducto ejaculat6rio, vesícula semi· 
nal, canal deferente ou epidídimo, dependendo tão 

TUBO PRONÉFRICO 

TUBO MESONÉFRICO 

DUCTO 
EXCRETORIO 
PRIMITIVO 

INTESTINO TERMINAL 

BROTO URETERAL L-~ 
hspe-fmo 

Fig.l 
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~
ANALDEWOLFF ~ 

BROTO ZONA URINARIA • 
URETERAL _ _ _ - - - - - - • 

ZONA GENITAL - CORNE DO S.U.G.· 

. A B 
L.~_ 

hspe-fmo 

Fig. 2 - Origem do broto ureteral a partir do dueto de Wolff. 

* S. V. G. = Seio urogenital. 

A 

B ~' L~' 
. :-8 ............... 

hspe-fmo . 

Fig. 3 - Embriogênese do ureter ect6pico. 
A. Processo normal (embrião de 5 mm) 
B. Yariedade comum de ureter ect6pico em adulto do sexo masculi-
no. 

1 - Alant6ide 
2 - Intestino terminal 
3 _ Dueto de Wolff ou Dueto Mesonéfrico 
4 _ Broto ureteral 

Fig. 4 - A direita: separação 
do canal de Wolff e 
do ureter. A esquerda: não 
separação das 
auas estruturas, o que explica 
a má form4ção. 



Fig. 5 - Unidade supen·or do rim esquerdo, com ureter ect6píco 
correspondente. 

somente da altura da origem do broto ureteral. Esta é 
a hipótese de Schulman (2) para explicar a ectopia 
ureteral nas estruturas derivadas do dueto de W olff no 
homem (3). 

A displasia renal ipsilateral acompanha o ureter 
eetópico devido ao fato da origem mais cranial do 
ureter alcançar o blastema metanefrogênico em pre
coce estágio de desenvolvimento dando como conse
qüência parada precoce da maturação renal do seg
mento afetado (1). 

DESCRIÇAo DO CASO 

A.C.C., 30 anos, masculino, solteiro, Rg: 587.877, 
com história de há. 5 anos, vir apresentando quadro de 
orquiepididimites de repetição, sempre do lado es
querdo, que melhoravam com uso de antibióticos. 

Ao exame fisico nota-se testículo direito normal, 
testículo esquerdo e epididimo aumentados de volume, 
com sinais inflamatórios presentes, sinal de Giordano 
ausente. 

Solicitados urina tipo I, cultura de urina e urogra
fia excretora, que revalam: urina I normal; cultura 
negativa; urografia excretora mostrando duplicidade 
pieloureteral esquerda, com pequena unidade supe-

99 

rior hidronefr6tica, ureter esquerdo eetópico dilatado, 
com implantação em vias seminais. 

Submetido à heminefreetomia superior e urete
rectomia esquerda (Fig. 5). Realizada uretrografia 
descendente intra-operatória que mostrou o ureter 
ectópico desembocando em vesícula seminal esquerda· 
(Fig.6). 

Paciente evoluiu bem, com alta no 8? dia 'pós-
operatório. . 

COMENTÁRIOS 

Estima-se a incidência de ectopia ureteral em 
1:80.000 nascimentos (4) estando em 70% dos casos 
associada à duplicidade pieloureteral (5). 

O ureter ectópico é mais comum em mulheres na 
razão de 5:1. Em casos de duplicidade ureteral, o 
ureter ectópico drena quase sempre a unidade supe
rior, estando mais sujeito a obstrução (6). Cerca de 
95% dos casos de ectopias ureterais são diagnostica
dos antes dos 20 anos. 

\ De uma maneira geral o ureter ectópico desem
boca em 54% dos casos no trato urinário, 45% no 
genital e 1 % no tubo digestivo (4,7). 
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Quanto ao· sexo, a' ectQPia ureteral pode ocorrer 
no homem ao nível da uretra posterior (54%), vesícula 
seminal (28%), canal deferente (10%) e canal eja:cula
dor (8%); e na mulher ao nível do vestíbulo vaginal 
(38%), uretra (32%), parede vaginal (27%) e útero 
(3%)(7). 

A comubicação uretero-seminal pode ser adqui
rida, em raríssimas circunstâncias (8). 

Hoffman em 1872, foi o primeiro a relatar a 
comunicação entre o ureter e o canal deferente em 2 
casos de autópsia (9). Em 1964 Desgrez (10) reViu a 
literatura encontrando 185 casos de ectopia ureteral 
extravesical no, sexo masculino; Em 1970 Cam:pbetl 
citado por Mazeman (4) elevou esta cifra para 220 
casos. Também em 1970 Rognon (11) relatou 6 casos 
de ectQPia uretral em vesícula seminal. Atualmente hâ 
pouco mais que 56 casos de ectopia ureteral em 
vesícula seminal descritos na literatura (12) o que justi
fica este trabalho. 

RESUMO 

Os autores apresentam um 'c~so de ectópia urete
ral em vesícula seminal e fazem revisão da literatura. 

SUMMARY 

The authors report a case of ectQPic opering of the 
ureter into the seminal vesicle and make a review of the 
literature. 
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o câncer de bexiga no fumante 

IVAN SEI BEL - CARWS ARY VARGAS SOUTO - LUIZ CARLOS COLLE THOMÉ 
da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - RS 

INTRODUÇÃO 

Um número cada vez maior de autores preocupa
se em descrever os efeitos maléficos do fumo sobre o 
organismo humano. A carcinogenicidade dos deriva
dos do tabaco é conhecida há muitos anos, porém a 
sua relação com o câncer de bexiga, apenas recente
mente, tem sido descrita. Holsti e Ermala (9), em 
1955, ao estudarem o efeito da aplicação tópica de 
alcatrão na mucosa oral de ratos, verificaram, çoni 
surpresa, que muitos animais haviam adquirido cân
cer de bexiga. 

Estudos posteriores (1,2,12,13,14) mostraram 
que existe uma relação indiscutível entre o hábito de 
fumar e a incidência de neoplasias vesicais. Os cres
centes índices de mortalidade por câncer vesical são 
compatíveis, segundo alguns autores (2), com o au
mento generalizado do.consumo de cigarros. A morta
lidade atribuída a esse "novo" agente oscila entre 36 e 
52% (2,6,7). Atualmente, a maioria dos autores con
corda que existe uma maior incidência de câncer de 
bexiga em fumantes do que em não fumantes (7). 

MATERIAL E MÉTODO 

Para esta pesquisa, foram revisados 202 prontuá
rios de pacientes portadores de neoplasia vesical, 
atendidos no Serviço de Urologia da 31!' Enfermaria 
da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, duran
te os últimos 25 anos. Desse total, 72 casos foram 
excluídos, por apresentarem prontuários incompletos. 
Resultou um grupo de 130 pacientes, o qual foi anali-

sado sob diversos aspectos como: hábito de fumar, 
idade de maior incidência do tumor e tipo histol6gico. 

Paralelamente utilizou-se um grupo de controle, 
constituído de 130 pacientes, internados no mesmo 
Serviço, durante o mesmo período do grupo estudado, 
os quais foram selecionados de tal forma que a idade, 
sexo e época de internação correspondessem ao grupo 
de estudo. Só posteriormente foi pesquisado o hábito 
de fumar. O grupo de controle foi analisado e os 
resultados foram enquadrados em diferentes tabelas, 
conforme a idade, sexo e o hábito de fumar. 

Foram considerados como fumantes, tabagistas 
crônicos há mais de 20 anos ou que fizeram uso de 
cigarro ou similar, no passado, durante um tempo 
igualou superior a este período e que tenham consu
mido, pelo menos, o equivalente a 20 cigarros ao dia. 

RESULTADOS 

Analisando as tabelas I e 11, apresentadas a 
seguir, pode-se ver que o grupo de fumantes reuniu 
119 casos (91,6%), enquanto os dos não fumantes 
constituiu-se de apenas 11 casos (8,4%) de neoplasia 
vesical. Entre os primeiros, encontraram-se 110 paci
entes do sexo masculino e 9 do sexo feminino e no 
segundo grupo 8 pacientes do sexo masculino e apenas 
3 do sexo feminino. O maior número de casos de neo
plasia vesical foi diagnosticado nos pacientes da sexta 
década, seguidos dos de quinta e sétima décadas de 
vida, correspondentes a outros dois grupos. 

Quanto ao tipo histol6gico, pode-se ver pela tabe
la 3, apresentada abaixo, que o carcinoma de células 

TABELA I 
Pacientes com tumor vesical 

Fumantes Não Fumantes 

Idade Masculinos Femininos Masculinos Femininos Total 

Menos de 30 anos - - 1 - 1 
3Oa39 anos 4 - - - 4 
40 a49 anos 18 2 - - 20 
5OaS9 anos 23 1 1 1 26 
6Oa69 anos 38 6 4 2 50 
70a 79 anos 26 - 2 - 28 
80 e mais anos 1 - - - 1 
Total 110 9 8 3 130 
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TABELA 11 
Grupo de controle 

Fumantes Não Fumantes 
Idade Total 

Masculinos Femininos Masculinos Femininos 

Menos de 30 anos - - 1 - 1 
30a39 anos 3 - 1 - 4 
4Oa49 anos 14 1 4 1 20 
50a59 anos 18 - 6 2 26 
6Oa69 anos 34 2 8 6 50 
70a 79 anos 19 - 9 - 28 
80 e mais anos 1 - - - 1 
Total 89 3 29 9 130 

TABELAIII 
Tipo histologico dos tumores de bexiga encontrados 

Tipo de Tumor Sexo masculino 

Papiloma 5 
Ca de células de transição 109 
Cá epidermoide 2 
Ca de células indiferenc. 1 
Adenocarcinoma 1 
Total 118 

de transição foi encontrada em 118 casos (90%), sendo 
109 (83%) em pa:cientes do sexo masculino e 9 (6,9%) 
do sexo feminino. Em seis casos, o tipo do tumor foi 
descrito apenas como papiloma,correspondendo 5 ao 
sexo masculino e 1, ao sexo feminino. Encontraram
se, ainda, 3 casos de carcinoma epidermóide e 2 
adenocarcinoma, sendo que no ,primeiro grupo havia 2 
pacientes do sexo masculino e um do sexo feminino. 
Por último, ainda encontrou-se um caso de carcinoma 
de células indiferenciadas. 

O grupo de controle constituiu-se de 130,pacien
tes, dos quais 118 eram do sexo masculino e 12 do sexo 
feminino. Entre eles, haviam 92 fumantes (70%), dos 
quais 89 (67%) eram do sexo masculino, contra ape
nas 3 do feminino (2%). Entre os não fumantes, 
encontraram-se 38 ,pacientes (29%), sendo 29 (22o/~) 
do sexo masculino e 9 (6,9%) do feminino. 

DISCUSSÃO 

No presente trabalho, pesquisou-se o hábito de 
fumar em um grupo de pessoas que já era ,portador de 
neoplasia vesical. Compararam-se, então, estes dados 
com os de um grupo de controle, selecionadoconfor
me um critério preestabeleCido. Verificou-se a eXis
tência de um maior número de fumantes entre a 
população portadora de neoplasia de bexiga, do que 
na população sem o referido tumor. Admitindo-se 
uma margem de erro de 5 % e, considerando que o 
tabagismo foi constatado em 91,6% dos casos de 
tumor, em coniparação com uma incidência de 70% 
do grupo de controle, registrou-se uma nítida diferen
ça na incidência do hábito de fumar nos dois grupos. 
Com base nesses dadoscalculou"se o risco relativo: 
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Feminino Total 

1 6 
9 118 
1 3 

- 1 
1 2 

12 130 

- 2 
=1.82 

Xc 

O resultado de 1,82 do teste do qui-quadrado 
mostrou que a diferença na freqüência do tabagismo 
entre os pacientes com tumor vesical e os do grupo de 
controle, apesar de não ser estatisticamente signifi
cativa, pôde ser valorizada. Assim o tabagismo parece 
aumentar a incidência de neoplasia vesical, o que já foi 
observado por diversos autores (1,13). Morgan e Jain 
(13), no Canadá, descreveram um risco relativo consi
deravelmente aumentado na incidência de câncer na 
bexiga, tanto em homens como em mulheres conside
rados grandes fumantes (mais de 2S cigarros por dia). 

Segundo Cole F. (4), aproximadamente 35% dos 
casos de câncer do trato urinário baixo estão relacio
nados ao hábito de fumar. Parece que o hábito de 
fumar cigarros ou ca.chimbo não modifica, estatisti
camente; a carcinogenicidade do taba:co(4). 

Não se conseguiu, ainda, comprovar acarcino
genici(}ade do fumo, porém dois mecanismos bioló
gicos pojem explicar o aumento da incidência de 
tumor de bexiga no tabagista: a formação ou a libera
ção decarcinogênicos derivados do triptofano (4), uma 
vez que têm sido encontrados maiores níveis destes 
metabólitos na urina de fumantes; a absorção da 
fumaça do cigarro que contém uma :pequena quanti
dade de elementoscarcinogênicos,como a beta-nafti
lanina. Tais valores entretanto são muito pequenos, 
pois a quantidade de beta-naftalamina elimina pela 
urina, ao ser fumado um cigarro, não passa de 2,2X 
10-8 gramas (8), o que levou alguns autores a ques
tionluem o significado biológico desse achado (8). 
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Outros elementos carcinogênicos foram identificados 
na fumaça do cigarro; mas não, na urina do fumante 
(4). 

Estudos epidemiológicos mostraram que há um 
risco mais elevado de câncer de bexiga entre fumantes. 
Os valores, no entanto, variam de autor para autor (4). 
Um risco relativo de i,8: 1 ou mesmo 2: 1 (4) sugere a 
existência de uma relação, ainda que desconhecida, 
entre o tumor de bexiga e o fumo. 

O tipo histológico mais comum foi o carcinoma de 
células de transição. Encontraram-se ainda 6 casos 
mencionados apenas como papiloma. Essa modalida
de morfológica já foi descrita, há bastante tempo, 
como um tumor benigno com potencialidade de malig
nização (9,15). Apesar da maioria dos autores não 
aceitar tal tipo de classificação do tumor de urotélio, 
trabalhos recentes mencionam a existência de um 
papiloma benigno (10).' 

Observou-se uma maior incidência de tumores de 
bexiga em homens do que em mulheres, conforme já 
foi descrito por outros autores (10). 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos permitem a conclusão de 
que o tabagismo é mais difundido entre a população 
com câncer de bexiga do que entre a população em 
geral. Apesar de não ter sido comprovado o mecanis
mo da carcinogenicidade do fumo, as evidências epide
miológicas sugerem a existência de uma estreita rela
ção entre o tumor de bexiga e o hábito de fumar. 

Pelo presente trabalho, constatou-se que o taba
gismo realmente parece exercer um importante papel 
entre os fatores que desencadeiam ou que favorecem a 
instalação de uma neoplasia vesical. 

RESUMO 

Pesquisa de 130 casos de câncer de bexiga, aten
didos na 31!1 Enfermaria da Santa Casa de Misericór
dia de Porto Alegre, objetivando relacionar a incidên
cia da doença cancerosa com o hábito de fumar. Os 
pacientes foram analisados quanto ao hábito, idade 
de maior incidência do tumor e tipo histológico. 

Os dados obtidos foram comparados com os de 
um grupo de controle, observando-se que o tabagismo 
é mais freqüente entre os portadores de tumor de 
bexiga do que nos pacientes do grupo de controle. 
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Os resultados, embora não sejam estatisticamente 
significativos, sugeremÀlma maior incidência de neo
plasia vesical em fumantes do que em não fumantes. 

SUMMARY 

A group of 130 patients with bladder cancer was 
studied in regard to the habit of smoking and it was 
compared with a group of non cancer patients. The 
cigarette smoking was found to be more prevalent 
among the cancer patients. 
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cistite enfisematosa 

BERTO OLIVA - ALBERTO SILVA BRAGA - DELA NO COSTA AZEVEDO -JOSÉ CARLOS GARCIA 
BUENO - MARCUS ALBUQUERQUE GARCIA - EMANUEL LEAL CHAVES 

do Hospital da Policia Militar do Rio de Janeiro - RJ 

INTRODUÇÃO 

A cistite efisematosa é uma patologia rara,carac
terizada pela .presença de vesiculas gasosas na :parede 
vesical, de origem inflamatória, descrita pela primeira 
vez em 1888 por ERSENLOHR, durante uma aut6p-
sia. 

Em 1934, ANTONIE, fez o primeiro diagnóstico 
endoscópico, e LUND em 1939 descreveu os achados 
radiol6gicos da doença. 

BAILEY, após extensa revisão na ' literatura en
controu 52 casos de cistite enfisematosa nos quais 
veskulas gasosas estavam presentes na parede vesical, 
e 46 casos de pneumatúria .primária nos quais o gás 
localizava-se na luz vesical. 

BAILEY relatou no seu trabalho a identidade 
essencial destas duas condições como sendo diferentes 
estágios da mesma doença, e podendo ocorrerconco
mitantemente. 

Nos dois casos apresentados neste trabalho,ilus
tram bem as formas com que esta .patologia se apre
senta. 

MATERIAL E MÉTODOS 

São apresentados dois casos de cistite enfisemato
sa. O primeiro se apresenta sob forma de bolha gasosa 
(pneumatúria primária) intravesical, e o segundo sob 
fotroa de múltiplas vesículas gasosas aderidas à parede 
vesical. 

O diagnóstico foi feito pela urografia e posterior
mente confirmados pela cistoscQpia em ambos os 
casos. 

RESULTADOS 

Caso 1 - Relato 

Mulher, S4 anos, deu entrada em nosso serViço 
em 10/04/80, com queixa de disúria intensa, pola
ciúria, desconforto abdominal e febre. 

HPP - Diabética há 13 anos, fazendo uso de 
insulina, e hipertensa. Na ocasião apresentava abdô
men algo distendido e queixava-se de desconforto à 
palpação, p'rineipalmenteem região suprapúbica. 
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Laboratório 
Glicose = 308 mg% 
Uréia = 34 mg% 
Creatinina = 1,1 mg% 
Hemat6crito = 30% 

EAS - lS a 20 piócitos p/c 
Hemácias - 4 a 5 p/ c 
Albumina - , + + 
Glicose- ++ 

Urinocultura - 150.000 colônias de Escherichiacoli. 
O Rx simples de abdômen e urografia reVelaram 

grande imagem de bolha gasosa, até a altura de LS. A 
passagem de cateter para realização de cistografia, 
houve saída de grande quantidade de gás. 

Cistoscopia - presença de pequenas vesículas 
agrupadas em meio a grande halo de edema. Presença 
de trabéculas finas. 

Tratamento - foi usado Sulfametoxazol-Trime
tropim, seguido de Gentamicina, 80 mg - IM de 
12/12 horas. 

Também utilizamoscateterismointermitente de 4 
em 4 horas. 

Marcos




Fig. 2 - Urografia excretora do caso 1 - imagem de bolha 
gasosa, até a altura L5. 

Alta hospitalar em 30/04/80. 
Posteriormente outra internação com o mesmo 

quadro, foi tratada de maneira semelhante com resul
tados satisfat6rios. Ficou comprovado pela cistometria 
ser a paciente portadora de bexiga neurogênica arre
flexa, causada provavelmente pelo diabetes que oca
sionava as repetidas crises de cistite enfisematosa. 

Caso 2 - Relato 

Homem, 76 anos, internado em 08/01/80 com 
quadro de hematúria, disúria, polaciúria, nictúria e 
febre. 

HPP - paciente portador de doença de Parkin
son, enfisema pulmonar e hipertensão. Prostatectomia 
em 1974. RTU de colo vesical em 1979. 

Laboratório 
Glicose = 94 mg% 
Uréia = 53 mg% 
Creatinina = 1,9 mg% 

Hemat6crito = 410/0 

EAS - 10 a 15 piócitos p/c 
Hemácias incontáveis 
U rinocultura acima de 
100.000 col. de E. coli 

Urografia - bexiga de paredes espessas contendo 
bolhas gasosas nas paredes selando o diagnóstico de 
cistite enfisematosa, presença de concreções opacas na 
bexiga (cálculo de fosfato e oxalato de cálcio). 
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Cistoscopia - presença de múltiplas vesículas na 
parede vesical. 

Tratamento - uso de Gentamicina 80 mg - IM, 
12/12 horas, mais cistolitotricia. 

Alta hospitalar em 11/01/80. 

Fig. 3 - Rx simples de abd()mell do caso 2 - presen{'a de Cf"'· 
ereções opacas na projeção da bexiga. 

Fig. 4 - Urografia excretora do caso 2 - Bexiga de paredes espes
sas contendo bolhas gasosas em sua parede. 
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CONSIDERAÇOES GERAIS E CONCLUSÃO 

A cistite enfisematosa é uma patologia encontra
da predominantemente na idade adulta, sendo duas 
vezes mais comum em mulheres do que em homens. 

A maioria dos casos relatados na literatura, refe
re-se a pacientes com diabetes ou outras causas.como 
fístulas vésico-cólica ou vésico-vaginal, estase urinária 
secundária a hipertrofia prostática, bexiga neurogêni
ca e divertículos. 

Os microrganismos, comumente encontrados nes
ta patologia são aqueles produtores de gás, princi
palmente Escherichia coli e Aerobacter aerógenes. 

Outros menos freqüentemente encontrados são: 
Proteus mirábilis, Klebisiella pneumoniae, Staphylo
coccus aureus, Streptococcus, Nocardia e Cândida. 

A presença de numerosos piócitos no exame de 
urina com urinocultura negativa sugere infecção por 
germe anaeróbio. 

Nossos· dois casos apresentam pacientes com os 
seguintes fatores predisponentes: o primeiro paciente 
apresentava bexiga neurogênica como patologia pre
disponente da infecção urinária e no segundo caso esse 
fator era representado pela presença de pequeno cál
culo vesical. Em ambos os casos o microrganismo iso
lado foi E. colí o que está de acordo com a literatura. 

BAILEY afirmava que a bexiga enfisematosa é 
uma patologia que pode se apresentar sob duas for
mas: sob a forma de vesícula gasosa aderida à parede 
vesical ou como pneumatúria primária com o gás loca
lizado na luz vesical. Também afirmava que essas duas 
formas eram diferentes estágios da mesma doença que 
apreciam isolados ou concomitantemente. 
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Nossos dois casos, permitem comprovar as afir
mações de BAILEY, pois um se apresentava (o se
gundo) sob a forma de pequenas vesículas aderidas à 
parede vesical e o primeiro sob forma de uma enorme 
bolha gasosa intravesical, e a cistoscopia feita 24 horas 
após apresentava pequenas vesículas aderidas à parede 
vesical, confirmando a concomitância dos diferentes 
estágios da doença. 

RESUMO 

Dois casos de cistite enfisematosa são relatados 
desta rara entidade patológica. São feitas considera
ções sobre aspectos clínicos, radiológicos, patológicos 
e terapêuticos. Atenção especial é dada às duas formas 
com que esta patologia se apresenta. 

SUMMARY 

Two cases are reported of rare patology of emphy
sematous cystites. Considerations about clinic, radio
logic, pathologic and therapeutic subjects are made. 
Special attention is pride to the two ways of their 
pathology is presented. 
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derivação vesico-retal definitiva por via transretal 

WILSON SIMAS - JOÃO CARLOS MACCARINI - WALMOR V AL 

da Pontificia Universidade Católica de Campinas - SP 

INTRODUÇÃO 

As derivações urinárias definitivas, aparecem na 
prática urológica como opção única para a solução de 
alguns problemas obstrutivos, permitindo a manu
tenção de uma boa drenagem urinária e conseqüen
temente a preservação da função renal. As situações 
são muito variáveis podendo ser devidas a processos 
congênitos, patologias adquiridas ou iatrogênicas. Em 
muitos casos nos deparamos com situações inusitadas, 
as quais exigem atitudes táticas que mais são frutos do 
discernimento do urologista que propriamente de 
experiências anteriores. A derivação vesicorretal defi
nitiva, por via transretal não encontra na literatura 
manancial de informações que nos permita qualquer 
avaliação estatística. 

APRESENTAÇÃO DO CASO 

A) Identificação: L.A.D., 17 anos, branco, lavra
dor. 

b) Histórico: O paciente deu entrada no P.S. no 
dia 16/8/71, após sofrer acidente automobilistico. 
Apresentava sinais de politraumatismo com várias 
fraturas, equimoses e hematomas notadamente no 

. perineo. Estudos radiológicos realizados demonstra
ram múltiplas fraturas dos ossos da bacia com desvio 
pronunciado dos ramos isquiopubianos. A uretrocisto
grafia demonstrou ruptura e separação da uretra a 
nível de bulbo. A urografia foi normal, permanecendo 
a bexiga intacta. Naquela oportunidade foi realizada 
uma cistostotilia suprapúbica e devido ao grande 
desvio lateral do segmento anterior da uretra não se 
conseguiu a passagem de um cateter uretral a não ser 
que permanecesse uma angulação muito importante 
da mesma, o que efetivamente contra-indicava sua 
manutenção. Drenado o espaço de RetZius e mantido 
um cateter de Folley suprapúbica na bexiga. Decorri
dos 5 meses o paciente voltou para submeter-se a 
reconstituição da uretra. Os exames realizados nesta 
época indicou-nos a formação de uma verdadeira 
barreira óssea cicatricial separando a uretra prostática 
de uretra bulbar tanto no sentido ant~ro-posterior 

. como em lateralidade, devido ao grande desvio dos 
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ramos isquiopubianos. A Cirurgia reconstrutiva, utili
zando as mais modernas técnicas e tentando todas as 
táticas conhecidas, foi impraticável, justamente pelo 
grande desvio já comentado. Consultado o Departa
men to de Ortopedia para a viabilidade de uma osteo
tomia com o fim de corrigir a linha uretral, considera
ram esta prática temerosa sob o ponto de vista orto
pédico, pois o paciente recuperado para a deambula
ção poderia vir a sofrer, após esta Cirurgia, conseqüên
cias desfavoráveis. Diante desta situação resolvemos 
estudar uma derivação que permitisse ao paciente uma 
vida social a mais fisiológica possível. Qualquer deri
vação uretral, forçaria uma exclusão vesical levando a 
uma mutilação maior pela cistoprostatectomia o que, 
considerando-se o paciente um jovem do sexo masculi
no, teria repercussões desastrosas. Resolvemos realizar 
a derivação vesicoretal mantendo a bexiga e os órgãos 
sexuais internos com a possibilidade de orgasmo, bem 
como de uma vida social e profissional compatíveis. A 
idéia desta derivação foi-nos despertada ao lermos o 
livro História da Medicina de Arturo Castiglione onde 
há relatos de pacientes que espontaneamente, por 
patologias várias, constituíram suas fístulas vesicorre
tais por onde eliminavam cálculos da bexiga para o 
reto. Raciocinamos e concluímos que se a fístula se 
formava da bexiga para o reto, também deveria ser 
possível construí-la no sentido oposto, isto é, desde o 
reto para a bexiga, facilitando deste modo o ato cirúr
gico. Restava resolver tecnicamente a possibilidade de 
um refluxo de matérias fecais para a bexiga. Nos lem
bramos então, de aplicar·alguns dos conceitos utiliza
dos nas técnicas para correção do refluxo vesico-ure
traI: confeccionarmos a fistula de modo que a mesma 
tivesse um sentido mais oblíquo com relação ao plano . 
da parede posterior da bexiga e com trajeto submu
coso em parte de sua extensão. 

c) Técnica Cirúrgica: Posição de litotomia. Apli
cação de espéculo anal. Incisão da mucosa, na parede 
anterior do reto, imediatamente depois do limite da 
próstata. Divulsão à tesoura no sentido da bexiga, 
obliquamente. Perfuração da bexiga com dilatador de 
Beniquê reto. Dilatações da fistula então formada. 
Colocação de um cateter de Folley n? 24 siliconizado, 
fixado à coxa. Mantida o cateter suprapúbica. 
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Fip,. I - Urf'/rocls/op,rafia 011 ló-08-71. Ohser!'ar () p,runde df's!'i" 
do eLro dl.l lI.retrt1. 

Fig. 2 - Controle em la anos mostrando a fístula contrastada e a 
bexiga normal. 

d) Post operatório: O paciente manteve-se afebril 
no post operatório sem anormalidades. Retiramos o 
cateter molde 9 dias após a cirurgia e suprapúbica no 
14? dia. 

e) Evolução: Houve vazamento de urina pela cis
tostomia que decresceu paulatinamente até secar. 
Exames repetidos para controle têm demonstrado 
integridade no sistema urinârio alto e élinicamente 
sem apresentar sintomas. Ressaltamos que este segui
mento vem sendo feito hâ dez (lO) anos. 
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Fig. 3 - Controle urográfico após la anos, mostrando a integridade 
do sistema urinário. 

Corte esquemático mostrando a fistula constituída. Note-'se 
o trajeto submucoso no reto. 

f) Complicações: A única complicação foi a for
mação de câlculos vesicais, formados provavelmente 
em pequeno "bas fond" que se organizou no espaço 
entre a barra inter-ureteral e o orifício fistular uma vez 
que o paciente em nenhuma situação apresentou infec-



ção comprovada. Estes câlculos são removidos tam
bém por via transretal empregando técnica por nós 
desenvolvida. 

COMENT ÃRIOS 

Em vista do bom resultado com esta cirurgia e 
considerando também a facilidade de sua execução 
achamos por bem diVulgâ"la. Trata-se de mais uma 
opção que pode servir a casos semelhantes de pacientes 
que muitàs vezes trazem derivações cutâneas perma
nentes, de longa data e com todos os inconvenientes 
sobejamente 'Conhecidos. Resta considerar a questão 
sexual: o paciente manteve no inicio ereção, chegando 
a orgasmo em masturbação. Por questões pessoais não 
chegou a praticar ato sexual. Ultimamente, porém, 
informa não chegar a ereção. 

SUMÃRIO 

Os autores apresentam um caso de resolução 
cirúrgica, onde a inusitada derivação vesicorretal por 
via transretal solucionou um problema de ordem ana
tômica e cujo resultado foi considerado bastante satis
fatório. 
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SUMMARY 

A vesico retal fistula for treatment of obstructive 
condition of uretra is reported. The trensretaf via and 
a submucous segment of the conduct are enfatized. 
The patient was normal· in follow-up for ten ye",rs. 
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litotrícia vesical transretal às cegas relato de um caso 

JOÃO CARLOS MACCARINI - WILSON SIMAS - WALMOR V AL - LAMARTINE MARTINS DE 
OLIVEIRAJR 

da Pontifícia Universidade Católica de Campinas - SP 

INTRODUÇÃO 

A litotrlcia vesical às cegas, teve em Bigelow o seu 
maior difusor e em 1978 idealizou o a.parelho que utili
zamos. Atualmente encontramos em Dr. Roberto 
Rocha Brito, um de seus grandes defensores, em detri
mento ao litotridor com Visão direta. 

Observando-se as suas indicações precisas, prati
camente não há complicações. 

Baseado nestes fatos é que resolvemos empregar o 
método, em um paciente portador de fistula vesicor
retal definitiva, com ótimo resultado. 

RELATO DO CASO: 

L.A.D. 27 anos, :"ranco, brasileiro,-lavrador, nat 
e procedente de Mogi Guaçu - SP, prontuário n~ 
6261. 

Paciente portador de derivação vesicorretal defi
nitiva por nós realizada há 10 anos; deVido a trauma
tismo uretral. (Fig. 1). 

Neste período apresentou formação de cálculo 
vesical por duas vezes. Apresentava sensação de bexiga 
cheia, dor no hipogástrio e urina hematúrica. Realiza
mos a Cistostomia suprapúbica. para a retirada do 
cálculo e deixamos a sonda para documentar a fistula. 
(Fig.2). 

Fig 2 - Cistograma em perfil mostrando a derivação vesicorretal. 
Por esta fístula foi realizada a litotr{cia. . 

Após a retirada da sonda, tivemos dificuldade em 
fechar o orificio da cistotomia devido a maior facili
dade para a urina fluir por este trajeto do que pela 
fistula vesicorretal. Isto há 3 anos. 

Como apresentasse recidiva do cálculo, e para 
evitarmos acolllplicação anterior, resolvemos utilizar 
a via transretal às cegas, usando-se-litotridor de Bige
low com sucesso total, comprovada pela cistoscopia 
que realizamos também por esta via, mostrando a 
integridade da mucosa, sem vestígios decátculo em 
seu interior. (Figs. 3,4,5 e 6). 

COMENTÃRIO 

Não encontramos na-literatura médica mundial, 
relato de caso semelhante. Em medicina muitas vezes, 

Fig. 1 - Uretrocistografia/urografia e;'Ccretora mostrando aspecto com idéias silllplesconseguimos resolver situações 
do traumatismo com separação uretro-vesicai. dificeis que se apresentam. 
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Fig. 3 - Rx Simples _ cálculo vesical. 

Fig. 5 - Litotridor introduzido na /Jexlga Via reta/, com auxílio de 
u"m espéculo, para triturar o cálculo. Não existe na literatura 
mundial, relato de manobra semelhante. 

RESUMO 

Os autores apresentam um caso de derivação 
vericorretal, com formação de1itíase vesical reddivan
te. Inicialmente realizamos a cistolitotomia sp e pos
teriormente empregamos a via transretal para litotrícia 
vesical às cegas, com sucesso. 
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Fig. 4 - Urografia: cálculo vesical. Integridade sistema superior. 
Derivação vesicorretal há 10 anos. 

Fig. 6 - Litotridor de Bigelow com os fragmentos do cálculo. 

SUMMARY 

The authors present a case of vesicorectostomy 
derivation, with calculi vesical recurrence. At first,we 
perform a cystolithotomy suprapubic and later were 
utilized transrectal acess blindly with sucesso 
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hipospadia sem corda - nova proposição técnica. 

JOSÉ CARLOS SOUZA TRINDADE - IVAN BARUFFALDI - FERNANDES DENARDI -
LUIGI A.P. VERCESI 

da Faculdade de Medicina de Botucatu - Botucatu - SP 

INTRODUÇÃO 

A hipospadia é malformação congênita de grande 
importância, que afeta a população infantil na propor
ção variável de 1/125 a 1/1250 crianças nascidas do 
sexo masculino (1,20), sendo superada apenas pela~ 
malformações cárdiacaS (20). 

Além da elevada freqüência, a deformidade geni
tal causada por está patologia cria dificuldades mici:io
nttis e também problemas na esfera pSicossexual (12), 
cuja não correção completa antes da idade escolar 
causa sérios distúrbios a essas crianças, tomando 
problemática sua primeira experiência de ajustamento 
social no início do grupo escolar (1,8,12,20) 

Por outro lado, esta patologia é extremamente 
complexa, de etiologia ainda não bem determinada e 
que se exterioriza por diferentes graus de intensidade 
(6,11,13). A grande variabilidade individual constitui 
dificuldade para eleger-se uma técnica cirúrgica capaz 
de oferecer correção adequada a todos os casos (1,4). 

Tendo em vista os aspectos acima referidos não é 
estranhável que encontremos na literatura ·especializa
da mais de 150 diferentes técnicas visando oferecer 
uma contribuição nesse campo (1,3,5,15,20). Porém, 
fica claro que ainda não se encontrou a técnica ideal 
para correção desta patologia (1,2,7,10;17,20), exigin
do dos cirurgiões que se dedicam ao seu estudo, esfor
ços constantes na tentativa de aperfeiçoamento das 
mesmas. 

Um aspecto bastante controvertido na'literatura 
refere-se à indicação cirúrgica de casos de hiposPadias· 
sem corda e cujo meat<rlocaliza-se na porção distal do 
pênis (1,5,16,19). Alguns autores limitam-se nestes 
casos à retirada do eXcesso de prepúCio, desde que não 
haja sério distúrbio da micção (14). Entretanto outros 
autores, atualmente mais numerosos, não aceitam 
como satisfatória uma solução 'cirúrgica que não loca
lize o meato na extremidade da glande, dando ao 
genital externo uma conformação próxima da norma
lidade (3,5,15,16,18,20). 

Talvez por serem mais raros os casos de hipos
padia sem corda, são relativamente pouco numerosas 
as técnicas propostas especificamente para a correção 
destas malfortriações. Neste partic~ar desejamos 
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oferecer mais uma contribuição, idealizada :por um de 
nos* para melhorar a solução desta importante patolo
gia. 

Na realidade, trata-se de experiência inicial, não 
havendo ainda número significativo de casos ,para 
análise mais objetiva de seus resultados. 

Entretanto nos primeiros pacientes operados obti· 
vemos resultados muito animadores, justificando con
tinuarmos executando esta técnica, ,principalmente 
quando'levamos em cQnsideração a obtenção de exce
lentes resultados estéticos e funcionais, tendo em Vista 
a localização do meatona extremidade da glande e a 
boaqua1idade do jato urinário. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A técnica proposta é realizada num único tempo 
cirúrgico. As diferentes etapas da cirurgia estão repre
sentadas nas figuras 1 alO. 

Os tempos cirúrgicos fundamentais baseiam-se 
em duas técnicas anteriormente descritas: a técnica de 
Duplay (1874) (1) para a construção da neo-uretra 
tubulizada e a técnica de Byars (1955) (1) para o des
dobramento e rotação ventral da pele do prepúcio 
dorsal do pênis. A principal característica da técnica 
consiste em realizar 2 incisões na borda superior de um 
dos _ hemi-retalhos resultantes da técnica de Byars 
(Fig.7). 

A primeira incisão é . longitudinal e paralela ao 
eixo mediano do pênis. Sua extensão é de aproxima
damente 1 cm e -localiza-se na ,porção do retalho de 
pele que recobre a transição entre o quadrante supe
rior e o quadrante inferior dos corpos cavernosos. Esta 
incisão tem por objetivo ,permitir o avanço, sem ten
são, do retalho ,cutâneo em direção à extremidade da 
glande. 

A segunda incisão, que se inicia na extremidade 
distaI da primeira, tem a forma de L com abertura 
para a porção mediai do pênis. Os ramos do L têm 
tamanho aproximado de 1 cm e são paralelos às 
bordas desse retalho cutâneo. O objetivo desta incisão 

José Carlos Souza Trindade 



Frg. 1 - Demarcação das linhas de incisão em tracejado nas faces 
ventral e dorsal do pênis. 

Fig. 2 - Isolamento de retalho cutâneo espesso na face ventral do 
pênis incluindo a glande. para construção da neo-uretra. A largura 
do retalho deve ser igual ao perimetro da neo-uretra programada. 

é criar um retalho de pele, em forma de fita, que após 
rodado, irá. melhor adaptar-se à superfície cruenta da 
porção ventral da glande (Fig. 8). 

O retalho em forma de fita tem por finalidade a 
realização das seguintes funções: a) completar o terço 
ventral do neomeato -localizado na extremidade da 
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Fig. 3 - Retalhos cutâneos dissecados e vistos de perfil. Prepúcio 
desdobrado com demarcaçiio em tracejado da incisão mediai. 

Fig. 4 - Incisão mediai no prepúcio com preservação de irrigação. 

glande; b) ampliar o diâmetro transverso da glande, 
evitando a estenose da porção terminal da neo-uretra; 
freqüente nas técnicas que .procuram localizar o meato 
na extremidade da glande (2,7), d) evitar a superposi
ção das linhas de sutura situadas na neo-uretra e na 
pele que reveste ventralmente o pênis; e) contribuir 
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IFig. 5 - Sutura da pele dorsal do pênis na mucosa do sulco 
bálamo-prepucial (três pontos inicÜlis de referêncÜl). Em tracejado 
demarcação das incisões longitudinais nos hemi-retalhos. visando o 
alongamento dos mesmos. 

Fig. 6 - Aspecto da neo-uretra tubulizada. Sutura continua. inva
ginante. com fio de ácido poliglic6lico. 7. O. Observar o v~rtice do 
retalho dobrado e suturado em forma de envelope. 

para que a glande adquira uma forma final cônica pró
xima da normalidade e funcionalmente adaptada à fu
tura atividade sexual; f) permitir que as suturas fi
quem sem tensão, não sendo necessária a realização de 
incisões liberadoras na pele do dorso do pênis. 

Ao final .dacirurgia faz-se curativo compressivo 
com elevação do pênis e retira-se a sonda uretral que 
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FIg. 7 - Hemi-retalho esquerdo com as incisões caracterlsticas da 
técnica proposta. 
I.a: incisão longitudinal. Observar a abertura da incisão permitindo 
o avanço do retalho em direção à glande. 
l.a: incisão em forma de L (abertura mediai). Observar que desta 
incisão resulta o retalho em forma de fita. 

Fig.8 - Aspecto final da sutura do retalho em fita naface ventral 
da glande. 



, Fig. 9 - Aspectofinal da cirurgia (face ventral). 
O hem i-retalho direito recobre a porção proximal da incisão. Obser
var que o retalho em fita participa da constituição da porção ventral 
da neo-meatú, recobrindo a superfície cruenta do tecido esponjoso 
da glande. 

Fig. 10 - Aspectofinal da cirurgia (face lateral). 
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serviu de molde para a sutura tubulizada da neo-ure
tra. 

A seguir realiza-se cistotomia, por punção supra
púbica para derivação urinária, a qual deverá penna
necer por 10 a 14 dias. Antes da retirada do cateter de 
cistotomia, verifica-se a qualidade do jato urinario e a 
não existência de fístulas uretrais. O primeiro curativo 
é aberto em torno do 5? dia de p6s-operat6rio para 
verificação da qualidade dos retalhos cutâneos. O 
paciente permanece em repouso no leito até o 7? dia de 
p6s-operat6rio e é submetido a antibioticoterapia. 

RESULTADOS 

Os primeiros operados caracterizam-se por apre
sentarem bons resultados estéticos, com o meato situa
do na extremidade da glande, a qual apresenta confor
mação cônica próxima da normalidade (Fig. 11). Do 
ponto de vista funcional, o jato urinário é forte, de 
forma cilíndrica-espiralada e com bom calibre (Fig. 
12). A neo-uretra apresenta forma cilíndrica, com 
paredes regulares, não oferecendo obstáculo ao catete
rismo uretra!. 

Utilizamos na neo-uretra fio de ácido poliglicólico 
7.0, em sutura contínua e invaginante, hidrostatica
mente continente e com pontos não penetrantes na 
pele. Isso parece ter influenciado positivamente na não 
ocorrência de fístulas uretrais. Outros autores já utili
zaram fios desse mesmo material, embora com espes
suras diferentes, porém com resultados semelhantes 
(2,5,9,10,17,20): 

DISCUSSÃO 

O reduzido número de casos operados por esta 
técnica ainda não permite conclusões definitivas, po
rém os primeiros resultados obtidos são extremamente 
animadores e justificam a continuação de sua indica
ção. Cada novo caso operado deve ser analisado 
criticamente, visando o aperfeiçoamento dos detalhes 
técnicos. 

Embora esta técnica tenha sido inicialmente pro
posta para hipospadias sem corda, já ampliamos sua 
indicação para casos de hipospadia com corda, obvia
mente com algumas modificações. 

Nesta segunda condição realizamos a cirurgia em 
2 tempos. No primeiro tempo executamos a ortofalo
plastia pela técnica de Byars (1). No segundo tempo 
realizamos a neo-uretroplastia pela técnica proposta. 

CONCLUSÕES 

A técnica proposta encontra-se em fase inicial de 
elaboração e ainda não dispomos de número significa-
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Fig. 11 - Aspecto do pênis no 10.° dia de pós·operatório. 

tivo de casos para. análise mais objetiva dos resultados 
apresentados, a fim de tirarmos conclusões definitivas. 

. Entretanto os primeiros pacientes operados ofere
ceram resultados muito animadores, incentivando-nos 
na continuação de sua execução. 

RESUMO 

Os autores apresentam uma nova proposição téc
nica, a qual visa corrigir os casos de hipospadia sem 
corda, que necessitam de tratamentci cirúrgico. 

A cirurgia, realizada num único tempo, caracteri
za-se por criar neo-uretra tubulizada, tipo Duplay (1), 
à custa da pele da porção ventral do pênis e da glande. 
A superfície cruenta na porção ventral do pênis é 
recoberta pelo prepúcio desdobrado segundo a técnica 
deBYARS.(1). 

Os autores introdudizarm dois tipos de incisão na 
pele do prepúcio de um dos hemi-retalhos resultantes 
da técnica de BY ARS. Com essas incisões consegue-se 
um avanço, sem tensão, do retalho cutâneo até a extre
midade da glande. Concomitantemente obtém-se tam
bém uma tira de pele pàralela ao eixo mediano que 
recobre a neo-uretra e partiCipa da constituição da me
tade ventral do neomeato e completa a porção ventral 
da glande. Esta modificação tem a vantagem de evitar 
estenose do neomeato, que é relativamente freqüente 
nas técnicas que pretendem localizá-lo na extremidade 
da glande. 

Com a utilização desta técnica os autores obtive
ram bons resultados estéticos nos casos de hipospadia 
sem corda, além do neomeato situar-se no ápice da 
glande e a neo-uretra ser perfeitamente funcional e 
anatomicamente cilíndrica, com paredes regulares, 
não oferecendo obstáculos à sondagem pós-operatória. 
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Fig. 12 - Aspecto apresentado pela l.a micção no 10.0 dia de pós' 
operatório. 

SUMMARY 

The authors present a new technique to repair 
hypospadia without chordee. A one-stage surgery is 
presented with a tubed neourethra utilizing the sk.in of 
ventral surface of penis and glans(Duplay 1), and the 
technique of Byars1 to recover the raw ventral penüe 
surface. The proposed modifications consist in two 
incisions on the superior brim of one ot the lateral 
flaps resulting irom Byars repair. The first incisions is 
longitudinal, permitting advancement of the flap 
without tension. The second incision is L shaped, with 
a mediaI opening, permitting a ribbon flap weIl suita
ble to the ventral surface of the glans. This modifi
cation avoids stenosis of newmeatus, that can to occur 
in the techniques that intend localize the newmeatus at 
the apex of the glans. This technique allowed a ure
thral tube of uniform lumen, a newmeatus at the tip of 
the glans, a cosmetic appearence and easy voiding. 
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carcinoma de uretra feminina 

ROBERTO EUCLYDES DE ALMEIDA BARROS 
de Londrina - Par anã 

Dentro da oncologia urol6gica, a patologia mais 
rara talvez seja o carcinoma primário da uretra femi
nina. O primeiro caso, na -literatura fran<:esa, foi 
descrito por BONJN (1) em 1883 e na literatura ingle
sa foi por MC GILL (2) em 1890. Delã para cá, muitos 
casos foram descritos e, hoje, admite-se que, nesses 

_ últimos cem anos, mil casos de tumor uretral estão 
oficialmente catalogados. Dentro da oncologia uroló
gica sua média é de 0,02% de todas as doenças 
malignas ocorridas na mulher (3). 

A mesma variedade de tumor maligno o<:orre na 
uretra masculina e feminina, ,porém, devido às suas 
peculiaridades anatômicas e aos problemas de conduta 
cirúrgica, elas são estudadas sepa.radamente. 

ANATOMIA E HISTOLOGIA 

A uretra feminina tem, aproximadamente, quatro 
centimetros de comprimento. O epitélio escamoso 
recobre os dois terços distais da uretra, enquanto que o 
terço proximal recebe o urotélio proveniente da bexiga 
e do colovesical. A sub mucosa apresenta tet:ido conec
tivo, fibras elásticas e as glândulas de Skene. Essas 
glândulas estendem-se ao -longo de toda a uretra, 
porém se concentram no meato uretral. Os duetos das 
glândulas peri-uretrais são recobertos por epitélio 
pseudo-estratificado e ePitélio colunarestratificado. 
Externamente à submu:cosa, encontramos as fibras 
musculares lisas, que são prolongamentos das fibras 
musculares da bexiga. 

O tumor que vem da porção distai ou anterior é, 
geralmente, do tipo escamoso. O tumor que vem da 
porção proximal é, geralmente, do tipo transicional ou 
adenocarcinoma. 

INCIDÊNCIA 

É conceito geral que o tumor de uretra feminina é 
duas vezes mais comum do que o tumor de uretra 
masculina. Ele atinge 0,02% de todos os cânceres na 
mulher (3). O M.D. Anderson HoSpital de Houston, 
Texas, recebeu 81 mulheres com carcinoma primário 
de uretra no periodo março de 1940 a agosto de 1974 
(4). Em nossa clinica particular, tivemos, somente, 3 
casos de carcinoma ,primário de uretra no,periodo 
abril de 1965 a novembro de 1981. 
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A idade dos pacientes foram 59 - 68 e 72 anos. 
Parece que esses tumores têm maior incidência nas 
,pessoas de maioridade e ,post menopausa. 

MATERIAL E MÉTODO 

Nossa experiência consta de somente três casos. 
Foram ,puramente urológicos os seus estudos diag
n6sticos. Foram eles diagnosticados em nosso serviço 
pelo estudo da bi6psia e confirnlados ,pelo estudo da 
,peça cirúrgica. 

Tivemos 1 carCinoma escamoso, 1 carCinoma de 
células transicionais e 1 adenocarcinoma. As estatis
ticas internacionais (3,4,5,6) consultadas demons
tram: 
Escamoso 70% 
Transicional 15% 
Adenocarcinoma 13 % 
Indiferenciado 2 % 

SINTOMAS 

O tumor começa, geralmente, como ,pequena 
massa que ,pode projetar-se na uretra ou situar-se peri
uretralmente. Quando se ulcera ,para a uretra, a ure
trorragia é o ,principal sintoma ,porém, quando o cres
cimento é ,peri-uretral, a sintomatologia é mais disúri
ca, do tipo dificuldade. Quando a massa é .palpável 
pela própria ,paciente, via vaginal, ela, geralmente, 
procura o ginecologista. Devido à compressão uretral, 
diminuição do calibre do jacto urinário, que às vezes 
exige a prensa abdominal ,para evacuar a bexiga, é que 
procura a clinica urológica. 

Uma de nossas ,pacientes consultou-nos 18 meses 
ap6s o ,primeiro transtorno miccional e sempre o 
atribuiu à infecção urinária. 

O tumor evolui, rapidamente, infiltrando colo 
vesical e trigono. Uma só ,paciente a.presentoulinfono
dos inguinais infartados. 

DRENAGEM LINFÁTICA 

É difícil justificar ocomprollH:;umento dos linfo
nodos inguinais. A drenagem linfática da uretra femi
nina ainda não é bem conhecida. Somente a.pós os 



estudos de linfografia de REFFENS TUHL, citados 
por BRACKEN (4), é que compreendemos melhor sua 
distribuição. 

ÚTERO 

BEXIGA-l'-Jl-~~~;:::::;-, 

SINFISE 

CLíTORIS 

LIGAMENTO 

/INGUINAL 

, ---- NODosrUACOS 
. EXTERNOS 

GRANDES 
LÁBIOS 

NaDOS 
INGUINAIS 

Drenagem linfática do uretra distai (modificado de Bracken) (4) 

A drenagem linfática da porção distaI da uretra é 
para os linfonodos inguinais. A porção proximal drena 
para os linfonodos pélvicos, iliacos e hipogástricos. 

Todas as nossas pacientes foram submetidas a 
linfadenectomia inguinal e encontramos comprometi
mento em 70% dos "gânglios examinados. 

A metástase à distância ocorreu nas três pacien
tes. Uma apresentou linfadenopatia cervical logo ap6s 
a execução da bexiga ileal. A morte ocorreu, em 
média, dois anos ap6s o diagnóstico. A fase final 
caracterizou-se por inanição, toxemia e morte. 

ESTÁGIO 

Em 1966 a revista médica LA.M.A publicou o 
trabalho de GRABST ALD (8) e colaboradores no qual 
ele se baseava, para classificar o tumor uretral, nos 
seguintes itens: profundidade de penetração na parede 
uretral, invasão dos tecidos vizinhos e, sobretudo, a 
presença de metástases. Esse estadiamento é baseado 
na inspeção e palpação da uretra, grandes e pequenos 
lábios, vagina e áreas inguinais. Uso de toque bima
nual, sob anestesia, e biópsias da uretra e órgãos de 
vizinhança. Eis o seu esquema: 
Estágio O Tumor confinado à uretra (in situ) 
Estágio A Tumor dentro da uretra, porém não além 

da lâmina própria. 
Estágio B Infiltração da muscular porém, dentro da 

musculatura uretral. 
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Estágio C Peri-uretral, infiltrando outras estruturas 
adjacentes, tais como bexiga vagina, lábios 
e clitoris. 

Estágio C1 Infiltrando parede muscular da vagina. 
Estágio C2 Infiltrando parede muscular da vagina e 

mucosa vaginal. 
Estágio C3 Infiltrando pàrede muscular da vagina, 

mucosa vaginal e bexiga. 
Estágio D Metástases. 
Estágio Dl Metástases loco regionais, incluindo lin

fonodos inguinais. 
Estágio D2 Metástases para linfonodos pélvicos abai

xo da bifurcação a6rtica. 
Estágio D3 Metástases para linfonodos acima da bi

furcação a6rtica. 
Estágio D4 Metástases à distância. 

FATORES CLINICOS 

A distribuição etária da nossa estatistica não coin
cide com as observações da literatura internacional 
porque só temos três casos e todos em pacientes idosos. 
A estatística do M.D. Anderson Hospital and Tumor 
Institute de Houston (4) tem paciente com 29 anos de 
idade. A paciente mais jovem do Cristie Hospital de 
Manchester (5) tinha 38 anos e a mais velha 86 anos de 
idade. A nossa média etária é de 66 anos. Todas as 
nossas pacientes eram de cor parda. A sintomatologia 
mais comum foi obstrutiva, com aumento da freqüên
cia urinária. Massa palpável, pelo toque vaginal, 
esteve sempre presente. Todas as pacientes foram 
submetidas a linfoangiografia bipodálica e os linfono
dos minuciosamente estudados. O tumor estava pre
sente em 70% dos gânglios examinados .. 

TRATAMENTO 

Todos os nossos casos estavam em estadiamenlo 
mais avançado, por isso a conduta difere, um pouco, 
daqueles serviços que recebem o paciente sem ser 
operado - casos virgens -. Nossos casos foram quase 
todos manuseados e com alguma conduta cirúrgica já 
executada. Nossos paCientes são todos reestudados, e 
perfeitamente estadiados, para seguir o protocolo do 
serviço. 

Tínhamos três pacientes em estágio C. A conduta 
foi ureteroileocutaneostomia, bexiga ileal de Bricker, 
num primeiro tempo. Ap6s isso, a paciente era enca" 
minhada à cobaltoterapia do nosso hospital ou a 
outros centros, conforme sua preferência. A seguir à 
irradiação, era submetida a cistectomia, vulvectomia e 
uretrectomia, seguidos, todos, de linfadenectomia 
inguinal bilateral. Uma única paciente foi submetida a 
cistectomia total radical, com bexiga ilehl, em um s6 
tempo. 
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COMPLICAÇÕES 

As radiações trouxeram cistite e retite em todas as 
pacientes. Uma delas apresentou estenose vaginal. 
Não apresentaram fistulas vesicovaginais, uretrüVagi· 
nais ou incontinência. 

A reCidiva-local não foi observada em nenhum 
paciente. As metastases à distância (pulmão principal
mente) foram as causas do insucesso cirúrgico aos 19, 
22 e 24 meses. 

SOBREVIDA 

A sobrevida da paciente, ou mesmo o prognós
tico, em relação ao tumor uretraI depende muito do 
tipo histológico que apresenta a lesão. Outro fator de 
maior importância é o estadiamento em que ele se 
encontra. Embora se encontre sobreVida de 5 - 10 
anos (4,5,6,7) os nossos casos nunca ultrapassaram 2 
anos. Essa diferença é explicada pelo fato desses 
autores (4,5,6,7) receberem casos Virgens para sua 
instituição. Os nossos casos já vieram encaminhados 
como complicação. O tamanho do tumor, também, 
deve ser levado em consideração, melhor :prognóstico 
para os tumores pequenos. A . localização do tumor é 
dado dos mais importantes. As lesões da uretra inteira 
são mais severas. As do meato ou da uretra anterior, 
cujos linfáticos drenam para a cadeia inguinal, têm 
melhor prognóstico. As lesões . localizadas na uretra 
proximal drenam para os linfonodos ,profundos, por
tanto mais severos. 

CONCLUSÕES 

1 - ObserVando somente os nossos casos, não 
tivemos condições de avaliar a evolução baseada no 
tipo histol6gico do tumor. A sobreVida para o adeno
carcinoma, epidermóide e transicional foi, pratica
mente, a mesma. 

2 - Quando existe comprometimento dos linfo
nodos eles são tratados pela ·linfadenectomia,com 
ressecção em bloco. Embora aumente a morbidade, 
deVido às grandes dissecções, e particularmente bila
terais, ela deve ser executada, porém nunca profila
ticamente. 

3 - A conduta cirúrgica depende essencialmente 
do estágio em que se encontra o tumor. Todos os 
esforços semiol6gicos devem ser feitos no sentido de 
estadiar o tumor. 

4 - Nossa conduta é orientada pelo Seminário de 
Oncologia Urol6gica (9). The University of Texas 
System Cancer Center - 1981. Recomenda o seguinte 
tratamento: 
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Estágio O-A e pequenas lesões de B: 
Ex.erese local ou ressecção transuretraf mais irradiação 
in tersticial. 
Estágio B - C - Irradiação pré-Operatória externa, 
seguida de cirurgia e conduto ileal. 
Estágio D - Lesões com metástases em -linfonodos 
inguinais: 

Linfadenectomia inguinal seguida da conduta para 
estágio B-e. Quando aparecem metástases à distância, 
a quimioterapia está indicada, embora nenhuma te
nha-se mostrado eficaz. 

SUMMARY 

The author presents bis experience in malignant 
tumors of the female urethra. Mter making a study 
about symptomatology ,clinicai features and ·lympha
tic studies he ,presents bis surgicalconduct and the 
result obtained. In theconclusion he describes the 
conduct of the serVice in the period of training at M.D. 
Anderson, The University of Texas System Cancer 
Center. 
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· . pnaplsmo criação de uma fístula espongio-cavernosa pela 
técnica de Chester Winter 
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O priapismo é definido como uma ereção peniana 
persistente, dolorosa e não relacionada ao estímulo 
sexual, considerado como urgência cirúrgica a ser 
tratada nas primeiras 36 horas da instalação do qua
dro (2,4,8,11,12). 

Embora a forma idiopática seja a mais ~qüente 
(40-60%) várias patologias podem atuar como fatores 
etiológicos: 

a) Hemopatias (anemia falciforme, leucemia, 
policitemia). 

b) Uso prolongado de drogas (atiticoagulantes ou 
alfa bloqueadores). 

c) Doenças neurológicas (trauma medular, escle
rose múltipla, ruptura de aneurisma). 

d) Outras (prostatites, traumatismos uretrais e 
pélvicos, neoplasias - próstata, bexiga, reto) (3,5, 
10,12). 

A teoria mais aceita para sua fisiopatologia seria o 
aumento da viscosidade do sangue que impediria o 
escoamento pelos capilares venosos. O sangue retido 
nos corpos cavernosas é escuro, espesso, sem coágulos, 
sendo o excessivo fluxo arterial máis importante que a 
dificuldade de drenagem venosa (8, 13). 

Atualmente considera-se que no priapismo idio
pático primário deve-se tratar cirurgicamente o mais 
breve possível, enquanto que no secundário, deve-se 
primeiro tentar o tratamento ~línico da moléstia pri
mária, antes que outras modalidades terapêuticas 
mais agressivas sejam instituídas. Da mesma maneira 
a conduta terapêutica seria mais cirúrgica nos adultos 
e mais conservadora em crianças (9,12). 

Vários métodos terapêuticos têm sido descritos 
nos últimos 20 anos e de 1964 a 1975 as mais difundi
das foram as derivação safeno-cavernosa e esponjoso
cavernosa, descritas respectivamente por Grayhak e 
Quackels (2,8). 

Em 1975, Ebbehoj propõe a derivação cavernosa 
glandar, técnica posteriormente difundida por Winter, . 
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Tarasul e Schneidu, sendo sua principal vantagem a 
extrema simplicidade do ato cirúrgico, que se resume 
na criação de "Shunts" entre o corpo esponjoso glan
dular e os corpos cavernosos através de punção ou 
incisão na face dorsal da glande (7,11,14,15,16). 

Desde então, várias modificações deste princípio 
têm sido descritas, como a utilização da pinça de 
Kerrinson (saca-bocados) ou a realização deste 
"Shunts" através de incisão transversal de 2 cm na 
face dorsal da glande com o cuidado de se ressecar 
fragmento da túnica albugínea (téénica AI-Ghorab) 
(6,7). 

A embolização da artéria pudenda interna, a 
utilização de anestesia hipotensora isolada ou associa
da ao Shunt cavernoso-glandar, são também outros 
enfoques terapêuticos, citados na literatura atual 
(1,3). 

A incidência da impotência, independentementé 
da técnica utilizada é em tomo de 50% parecendo 
estar mais relacionada com o intervalo de tempo entre 
a instalação do quadro e o tratamento. 

Embora sem unanimidade, atualmente a técnica 
mais preconizada é o "Shunt" cavernoso glandar, 
havendo autores que obtiveram 100% de manutenção 
da potência (1). 

CASUÍSTICA: 

Utilizamos o "Shunt" cavernoso-glandar, através 
de agulha de biópsia prostática em 3 pacientes. 

As idades foram: 37, 25 e 34 anos sendo o 1!l e 3!l 
pardos e o 2? de cor negra, todos de baixo nível social. 
Os 3 casos foram considerados idiopáticos após exa
mes clínico-laboratoriais. 

Foram operados com 48, 72 e 10 horas, respec
tivamente após instalação do quadro. 

TÊCNICA OPERA TÚRIA: 

A cirurgia foi realizada com anestesia ,peri-dural e 
sondagem vesical prévia. 

J. Sr. Ural. - Vai. 8 NSl 2 - 1982 



Utilizou-se agulha de biópsia ,prostática; punção 
única na face dorsal da glande,criando-se 2 a 3 
"Shunts" de cada lado, extraindo-se sempre frag
mentos de tecido da transição cavernoso-glandar. Os 
corpos cavernosos foram lavados com solução salina e 
heparina. 

Utilizamos manguito de :pressão no :p6s-Qperató
rio imediato no i? ,pós-operatório (30"cada 4 horas). 

CONTROLE PÓS-OPERATÓRIO: 

O i? e 3? pacientes foram acompanhados num 
intervalo de 6 meses após a interVenção em 3 consultas 
ambulatoriais e referiram ,progressiva melhora da ere
ção e relações sexuais após 2 meses da cirurgia. 

O 3? paciente na 3:' consulta apresentou recidiva 
do priapismo, tendo sido submetido a nova interVen
ção pela mesma técnica, não voltando :paracontrole. 

O 2? paciente teve controle ambulatorial apenas 
uma vez, 30 dias após a intervenção, referindo ereção e 
ejaculação normais. 

COMENT ÂRIO: 

Já tivemos oportunidade de utilizar, no tratamen
to cirúrgico do priapismo, inicialmente a ,punção com 
agulhas e irrigação dos corpos cavernosos, derivação 
safe no-cavernosa, esponjoso-cavernosa perineal e 
atualmente, nos três últimos casos,a técnica do 
"Shunt" cavernosO'-glandular. 

Sua principal vantagem é a extrema simplicidade 
do ato cirúrgico em relação às outras técnicas. 

Embora exista na-'literatura controvérsias adota
mos como protocolo as seguintes medidas, na realiza
ção do "Shunt". 

a) "Shunts" bilaterais 
b) Sondagem vesical (para evitar lesão uretral). 
c) Lavagem dos corpos cavernoscom solução de 

heparina para eVitar tromboses posteriores à· feitura 
do "Shunt". 

d) Manguito de pressão no pós-operatório :para 
permeabilização inicial do "Shunt"). 

e) Não realizamos cavernosograma (temendo 
efeito deletério do contraste sobre as ·lacunascaver
nosas). 

f) Não utilizamos heparinização sistêmica (por ser 
uma das possíveis causas do ,priapismo e por não 
existir trombose). 

Embora aç~suística seja pequena obtivemos, 
100% de bons resultados, o. que nos leva a adoção 
definitiva desta técnica, não abandonando, principal-
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mente a derivação esponjoso-cavernosa, que sena 
indicada em casos de insucesso do "Shurit"cavernoso
glandar. 

RESUMO: 

Os autores apresentam sua experiência no trata
mentô do priapismo idiopáticocom a realização do 
"Shunt" cavernoso-glandar com agulha, enfatizando a 
simplicidade técnica e os bons resultados obtidos. 

SUMMARY: 

The authors .present your exeperience in the idio
pathic priapism treatment, performing theglandar 
cavernous "Shunt" with a .prostatic needle biQpsy, 
stressing the technic sirnplicity and the good results 
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estudo populacional da incidência de varicocele 

RICARDO BETTI - NELSON RODRIGUES NETTO JÚNIOR 
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INTRODUÇÃO 

A varicocele nos últimos anos tem sido objeto de 
estudo devido à s.ua correlação com a infertilidade. 
Embora não se tenha demonstrado perfeitamente a 
relação de causa e efeito entre essas duas condições, há 
evidências de que a correção da varicocele' melhora 
significantemente o espermograma de pacientes infér
teis. Essa constatação justifica um estudo da varicocele 
como entidade nosol6gica definida, com descrição de 
sua hist6ria natural, incidência, prevalência, distribui
ção etária, racial e geográfica, diagn6stico etiol6gico, 
diagn6stico clinico e tratamento. Entretanto, verifica
se na literatura numerosos trabalhos voltados para a 
correlação varicocele/infertilidade e suas formas de 
tratamento, relegando a um plano secundârio os estu
dos epidemiol6gicos, quase sempre incompletos ou 
com resultados discrepantes. 

Nosso obejetivo é determinar a incidência de 
varicocele na população geral em nosso meio, bem 
como sua distribuição étnica. 

MÉTODO 

O presente estudo foi realizado no Hospital Geral 
do Exército de São Paulo, no perlodo de agosto a ou-o 
tubro de 1979, por ocasião do exame médico dos con
vocados para o Serviço Militar nascidos no 2? semes-

. tre de 1961. 
Foram examinados 6270 indivíduos do sexo mas

culino, com 18 anos de idade . .os critérios utilizados 
para a convocação foram a data de nascimento e o 
local de alistamento, restrito à região da zona metro
politana de São Paulo. 

O exame específico para a pesquisa de varicocele 
foi realizado com os indivíduos em posição ortostática, 
executando manobra de Valsalva. Devido às düeren
ças de percepção à palpação entre os düerentes medi
c~s examinadores, foram somente incluídos os dados 
obtidos à simples inspeção e durante a realização da 
manobra de Valsava, permitindo homogeneizar os 
resultados. 

varicocele pesquisou-se a existência de sintomas corre
latos. 

Os casos foram classificados de acordo com a 
lateralidade, a raça e a presença de sintomas. 

Os resultados obtidos foram analisados estatis
ticamente pelo método do Qui-quadrado. 

RESULTADOS 

Dos 6279 indivíduos examinados, 224 apresenta
ram varicocele (3.57%), sendo 222 casos de localiza
ção esquerda e 2 casos à direita. Não se constatou 
nenhum caso de varicocele bilateral (Tabela 1). Ape
nas 9 portadores de varicocele relataram a existência 
de alguns sintomas subjetivos, como sensação de peso 
escrotal apos posição ortostática prolongada. Destes, 
apenas 1 indivíduo referiu dor escrotal (Tabela 11). 

Em relação à distribuição racial, 176 eram bran
cos, 3S pardos, 9 amarelos e 4 negros (Tabela 111). 

TABELA I 
Lateralidade da Varicocele 

Direita Esquerda Total 
N? de casos de 
Varicocele 2 222 224 
Percentagem 0,89% 99,11% 100% 

TABELA II 
Presença de Sintomas associados à Varicocele 

Sem Com Com 
Sintomas Peso Escrotal Dor Escrotal 

N? de casos 215 8 1 
Porcentagem 96% 3,6% 0,4% 

TABELAIlI 
Incidência de Varicocele e Distribuição Racial 

Com Sem Total Proporção 
Raça Varicocele Varicocele Varicocelosos 
brancos 176 4557 4733 3,720/. 
pardos 35 949 984 3,56% 
amarelos 9 242 251 3,59% 
negros 4 298 302 1,32% 
Total 224 6046 6270 3,57% 

N=6270 
Nos casos em que se detectou a .presença de r=224 p=O,00357 ou 3,570/0 
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A incidência de varicocele encontrada na raça 
negra foi significativamente menor do que a incidência 
observada nas outras raças (Tabela IV). 

TABELA IV 
Incidência de Varicocele em Negros Comparada a Outras Raças 

Com Sem Proporção de 
Varicocele Varicocele Total Varicocelosos 

Negros 4 298 302 1,32% 
Outras Raças 220 5748 5968 3,68% 
Total 224 6046 6270 3,57% 

x2 calculado =3,99 (P<O,05} 

DISCUSSÃO 

Os dados que encontramos relativos à lateralida
de confirmam os dados da literatura, constatando que 
a grande maioria das varicoceles situa-se à esquerda. 
Esse fato já foi exaustivamente comprovado e determi
nadas suas causas anatômicas por diversos autores 
(4,6,7). 

Em relação à sintomatologia que acompanha a 
varicocele também confirmamos 0,5 dados da literatura 
que não atribuem grande importância aos mesmos, 
devido à sua baixa freqüência e intensidade. Alguns 
autores os relacionam a causas mais psicológicas que 
funcionais, não lhes creditando maior relevância (6). 

A incidênciá de varicocele encontrada na popula
ção geral (3,57%), foi inferior à verificada pelos diver
sos AA, que chegaram a encontrar 20,5% (5). Outros, 
no entanto, encontraram 0,21 % (3). 

Essa discrepância de resUltados pode resultar de 
vários fatores que tentaremos analisar. A faixa etária é 
um fator comprovadamente importante no apareci
mento da varicocele .. Há evidências que a incidência de 
varicocele aumenta gradativamente até a puberdade, 
quando atinge o máximo, decresce ate o fim da adoles
cência e se estabiliza (1,5). Outro fator importante é a, 
técnica empregada para o diagnóstico e o' tipo de 
varicocele à ser conSiderado. No presente estudo a 
detecção da varicocele foi realizada pela inspeção asso
Ciada à manobra de Valsalva, o que permitia o diag
nós'tico dos casos em qua haVia maior dilatação ve
nosa. 

Os AA que encontraram percentagens mais altas 
empregaram a palpação como método diagnóstico, 
detectando, portanto, também os casos menos a:c~n
tuados, nem sempre relacionados a alterações da 
espermatogênese (3). 

Outro fator relevante é a raça dos indiVíduos 
pesquisados. Diversos estudos que'apresentaram altos 
valores de incidência de varicocele foram realizados 
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em países nórdicos, cuja população êeminentemente 
branca, com baixo índice de miscigenação e número 
insignificante de negros. Nossa pesquisa comprovou, 
que a varicocele incide com menor freq'iiência em 
negros. 

RESUMO 

No período de agosto a outubro de 1979, foram 
examinados 6270 indiVíduos no Hospital Geral·' do 
Exército de São Paulo, .por ocasião do exame médi<:o 
dos convocados para o SerViço Militar. Todos.apresen
tavam 18 anos de idade e o presente estudo consistiu 
na detecção da varicocele e presença de sintomas cor
relatos. 

Os dados obtidos demonstraram a incidência de 
224 (3.57%) de indiVíduos portadores de varicocele, 
sendo 99.11 % à esquerda e 0,89% à direita. Em 96% 
dos casos não haVia sintomatologia associada. 

De acordo com a distribuição racial verificou-se 
haver diferença estatisticamente significante, mostran
do que a incidência de varicocele é prQporcionalmente 
menor nos indiVíduos de raça negra (1.320/0). 

Os dados obtidos nesse estudo populacional, em 
grupo etário específico, são representativos para o 
nosso meio e .poderão serVir de base. para estudos 
epidemiológicos dessa patologia. 

A menor incidência da varicocele em negros pode 
ser explicada em bases anátomo-fisiológicas. As válvu
las da veiaespermética esquerda são mais eficazes nos 
indivíduos da raça',negra, sendo, por isso, mais difícil o 
refluxo sangüíneo (2). 

Do exposto, concluímos que o valor que deter
minamos em nosso estudo para a incidência da varico
ceIe na população geral (3,57%) é representativo para 
nosso meio e pode serVir de base para ulteriores 
estu!ios epidemiológicos dessa patologia. 

SUMMARY 

Frbm;August to October 1979, 6270 normal males 
were examined in The Hospital Geral do Exército de 
São Paulo for the Army Selection medi<:al exam:. 

AlI of these were 18 years old and have been 
submitted to a physical examination and to a questio
naire refering to associate symptomatology. 

The incidence of clinicaI varicocele was 3.57%. 
99.11 % were found at theleft side and 0.89% at right 
side. 96% of the individuals were com:pletely assymp-
tomatic. . 

There was à. significant difference amorig the 
black people which showed asmaller incidence of 
varicocele (1.32%). 



The present study anaIysing a seIected group of 
patients is representative of the incidence oi varico
ceIe in our center and could be useful for other epide
mioIogics investigations. 
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estudo de 120 casos de lesões traumáticas do trato urogenital 

MÁRIO PEDRO DOS SANTOS 
do Hospital de Base do Distrito Federal- Brasilia - DF 

INTRODUÇÃO 

Objetivamos fazer um estudo abrangendo os vá
rios aspectos das lesões traumáticas do trato urogenital 
que foram atendidas no SERVIÇO DE EMERG~N
CIA DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FE
DERAL no período de 1975 a 1980. 

MATERIAL 

Estudam<?s 120 casos de traumatismo do Apare
lho Geniturinário, excluindo aqueles de origem iatro
gênica. 

RESULTADOS 

1. Lesões traumáticas do Trato Urogenital 
Rim .............•................... 44 'casos 
Ureter ................................ O (:aso 
Bexiga .....................•......... 34 (:asos· 
Uretra ................................. 21casos 
Genitália .............•.. ~ . . . . . . . . . . .. 21 (:asos 

2. Lesões Traumáticas do Trato Urogenital - Idade 
Média ............................•... 28 anos 
Máxima ...... ;....................... 71 anos 
Mínima .......................•....... 01 ano 

3. Lesões Traumáticas do Trato Urogenital - Evolu
ção dos Casos 
Boa .......................•......•.....• 102 
Complicada .....................• ,....... 12 
Óbito.................................... 06 

4. Lesões Renais - Etiologia 
Acidente Automobilístico ..............•..... 12 
Queda ............•............•.......... 10 
Arma de Fogo ...................•...•..•. '.. 09 
Arma Branca .......•...................•.. 05 
Atropelamento .......•..........•.....•...• OS 
Agressão Física ..................•.•.•.••... 03 

5. Lesões Renais -'- Lesões Associadas 
Fígado .................................... 07 
Baço ......................... , .•..•.•.•..•. 05 
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Intestino ......•..................•........ OS 
Costelas ..........................•...•.... OS 
Apófise transversa, fêmur, genitália externa, estô-
mago, ;pulmão ........................ :.... 02 
Bacia,crânio, diafrágma, vesícula biliar ......•. 01 

6. Lesões Renais - Sinais 
Hemaruria .....................•.•...•...• 22 
Ferida externa sugestiva ...... :.............. 04 

7. Lesões Renais - Método Diagnóstico 
Urografia Ex:cretora ......................... 22 
Arteriografia Renal ......................... 04 

8. Lesões Renais - Tratamento 
Tratamento Clínico ...............•......... 13 
Nefrorrafia ............•..........•...•.... 13 
Nefrectomia Total .•....................•.... 12 
Nefrectomia Parcial ......................... 06 

9. Lesões Vesicais - Etiologia 
. Acidente Automobilístico .................... 09 
Atropelamento ..................•.......... 08 
Arma de fogo .................. '. . . . . . . . . . .• 07 
Não determinada ...............•......•.... 04 
Agressão Física ...............•............. 02 
Queda .................................... 02 
Arma branca .....•........................ 01 
Acidente industrial .........•............... 01 

10 Lesões Vesicais - Sinais 
HematUria ...........•............•....... 10 
Uretrorragia ..................... ,......... 01 

11. Lesões Vesicais - Lesões Associadas 
Bacia .................•......•............. 14 
Intestino .............................•.... 06 
Ossos-longos ..............•................ 06 
Genitália Externa ...............•.•....•..•. 02 
Baço ..................................... 02 
TCE ............. " ...........•.............. 02 
Pigado, diafragma, costela, apôfise transversa, 
mandíbula, uretra, ~ulmão e estômago ......... 01 

12. Lesões Vesicais - Método DIagnóstico 
Cistografia .............•.......•..••..••.. 17 



Urografia Excretora ......................... 04 
U retrocistografia ........................... 04 

\ 

13. Lesões Vesicais - Tratamento 
Cistorrafia ............................... ',' 33 
Cistostomia +cateterismo uretral retrógrado 01 

14. Lesões Uretrais - LocaUzaçio 
Uretra posterior ............................ 14 
Uretra anterior ............................. 02 
Uretra bulbar .............................. OS 

15. Lesões Uretrais - EtIologia 
Acidente automobilístico ..................... 07 
Queda .................................... 07 
Atropelamento ............................. 04 
Agressão física ............................. 02 
Arma de fogo .............................. 01 

16. Lesões Uretrais - Lesões Associadas 
Bacia ..................................... 10 
Genitália Externa ........................... OS 
Bexiga ................................. ~.. 02 
Intestino, costela, clavícula ................... 01 

17. Lesões U retrais - Sinais 
Uretrorragia ............................... 14 

-Retenção Urinária .......................... 03 
Toque retal sugestivo ........................ 02 
Hematoma de genitália externa ............... 02 

18. Lesões uretrais - Tratamento 
Cistotomia +cateterismo uretral retrógrado 18 
Cistotomia ... _............................. 01 
Cateterismo uretrál ......................... 02 

19. Lesões Genitais - Sexo 
Genitália masculina ......................... 15 
Genitália feminina .......................... 06 

20. Lesões Genitais - Localbaçio 
Bolsa ...................................... 11 
Pênis 
Vulva 
Útero 

................................................................ " ....... 

21. Lesões Genitais - EtIologia 

04 
03 
03 

Queda. .................................... OS 
Arma branca .............................. 04 
Arma de fogo .............................. 03 
Acidente automobilístico ..................... 03 
Agressão fisica ............................. 02 
Atropelamento .................... h........ 01 
Traumatismo em pênis ereto .. . . . . . . . . . . . . . .. 01 
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22. Lesões Genitais - Sinais 
Ferida corto-contusa ........................ 11 
Hematoma ................................ 08 
Retenção urinária .......................... 02 

23. Lesões Genitais - Método Diagnóstico 
Exame físico ............................... 18 
Laparotomia Exploradora .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 03 

24. Lesões genitais - Lesões Associadas 
Fêmur .................................... 01 
Intestino .................................. 01 
Bacia ..................................... 01 

25. Lesões Genitais - Tratamento 
Drenagem de Hematoma .................... OS 
Sutura de Lesões ........................... 13 
Histerectomia .............................. 02 
Microcesária ............................... 01 

COMENTÁRIOS 

Constatamos que o órgão do trato urogenital mais 
atingido por traumatismo externo é o Rim (34%) e o 
menos o Ureter, haja visto que não tivemos nenhum 
caso em nosso estudo. A anatomia, mobilidade e loca
lização do órgão protege-o das injúrias externas. 

Constátamos também que os casos de trauma 
urogenital quando atendidos de imediato e bem con
duzidos evoluem bem. 

O adulto jovem do sexo masculino é a principal 
vítima dos'traumatismos. 

O acidente automobilistico e atropelamento são 
os agentes etiológicos mais freqüentes na maioria dos 
casos, havendo, contudo, um número grande de casos 
renais e principalmente uretrais em que a etiologia foi 
a queda. Registramos que os cinco casos de trauma
tismos de uretra bulbar tiveram aquela causa (queda a 
cavaleiro). 

É importante a verificação de que só nas rupturas 
de uretra bulbar é que há extravasamento urinário e 
sangüineo para o perineo, escroto e parede abdominal. 
Nas roturas de uretra membranosa, por outro lado, é 
lesado muitas vezes o diafragma urogenital e,além dos 
distúrbios de potência sexual, os pacientes se tornam 
incontinentes definitivos. 

As vísceras abdominais, toráCicas, ossos, etc., 
estão comumente associadas com o trauma genituri
nário, sendo o mais freqüente a fratura de bacia 
associada à ruptura de bexiga (41%) e de uretra 
(47%). 

Nas suspeitas de ruptura de uretra, não se deve 
esquecer o toque retal, que ao palpar uma ;próstata 
descolada, dá-nos um sinal importante para o diag
nóstico, determinando às vezes lesão de reto que, 
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reparada a tempo, proporciona um ,pós-operatório 
tranqüilo. 

A Urografia Excretora é o mais simples, rápido e 
melhor método diagnóstico da uroinjúria, orientando 
o cirurgião a qual conduta seguir de imediato. Reser
va-se a arteriografia renal para os casos benignos que 
podem esperar por um diagnóstico mais ;preciso, não 
havendo prejuizo para o doente. Exemplificamos: 
F.G., sexo masculino, atropelado, deu entrada no 
Serviço de Emergência em bom estado geral, apresen
tando hemaruria maciça. Sua Urografia Excretora 
demonstrava extravasamento de contraste na região 
meso-renal do rim esquerdo. Seu estado geral perma
neCia bom e seis dias após, quando submetido a Arte
riografia Renal precisou-se hematoma na região média 
do rim. Submeteu-se a tratamento clinico, evoluindo 
bem (Figs. 1 e 2). 

Os métodos radioisótopos não foram realizados 
em nosso serviço para diagnóstico de. trauma renal. 

A cistografia e uretrocistografia são os exa1l1es 
que confirmam com precisão a . lesão da bexiga e da 
uretra respectivamente. 

Com excessão da genitália externa em todos .os 
outros órgãos lesados foi realizada laparotomia ex
ploradora, pela enorme possibilidade de órgãos intra
peritoneais envolvidos. 

Cada vez mais optamos pelo tratamento conser
vador (74%) nos casos de rim. Só em estados de 
progressiva decadência do estado geral do traumatiza
do e com alterações urográficas sérias é que interVimos 
cirurgicamente. Quando o paciente está bem e as 
lesões radiográficas são discretas, preferimos uma 
melhor observação e o tratamento clinico. Quando 
intervimos esforçamo-nos sempre em conservar ao 
máximo o órgão. Lombotomia só é realizada quando 
de posse de arteriografia renal e já afastada a possibi· 
lidade da lesão intraperitoneal. 

Nossa finalidade no tratamento do traumatismo 
de bexiga é suturar a lesão vesical, drenar o órgão, 
evacuar o hematoma perivesical, tratar as lesões intra
peritoneais e corrigir, se possível, as lesões ósseas. 

Em 86% das . lesões de uretra realizamos cistos
tomia mais catetensmo uretral retr6grado; neste cate
ter deixamos '·fio' guia" para as posteriores trocas; e 
cateter suprapúbico, prevenindo as eventuais compli
cações (tais como abscessos periuretrais) cuja ocorrên
cia nos obrigaria a retirar o cateter uretral e a reinter
vir no paciente para nova derivação urinária. Nos 
casos de uretra membranosa, deixamo-la tracionada 
com um peso de aproximadamente 50 g. Evitamos 
fazer apenas cistotomia, deixando a correçã_o uretral 
para um segundo tempo, pois com tal conduta para 
alguns casos não houve boa evolução. 
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2 - Arterjografia renal esquerda - hematoma na região meso 
renal esquerda. 
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Vejamos um caso de ruptura de uretra: W.C.M, 
14 anos, sexo masculino, deu entrada no Pronto Socor
ro vítima de queda a cavaleiro. Apresentava bom esta
do geral, uretrorragia e hematoma de bolsa. Sua ure
trografia diagnosticou ruputura de uretra bulbar. Sub
meteu-se a cistotomia com cateterismo retrógrado de 
uretra. Eyoluiu bem (Fig. 3). 

Na maioria das lesões degenitália procederam-se 
intervenções simples, como suturas e drenagens. 

RESUMO 

O autor faz um estudo de 120 casos de lesões 
traumáticas do trato urogenital atendidos no Seniço 
de Emergência do Hospital de Base do Distrito Fede
ral, no período de 1975 a 1980. 

Verifica aspectos de interesse, como incidência, 
etiologia, lesões associadas, métodos diagnósticos, 
tecendo comentários também sobre evolução e trata· 
mento desges traumatismos. 

SUMMARY 

The actor does a study of 120 cases about trauma
tics lesions of the urogenital tract, attended in the 
Emergency Hospital de Base do Distrito Federal, from 
1975 ti1l1980. 

In this case you observe that the interesting 
details, like incidence, lesions associated, methods 
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diagnostics and does commentaries too about evolu
tion and treatment of trauma:ticy. 
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