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Colega urologista, 

A língua portuguesa é falada por dezenas de milhões de pessoas, em vários pontos do mundo, 

mas infelizmente tem pouca aceitação no meio científico internacional 

Na tentativa, fundamental e importantíssima, de nos comunicarmos cientificamente com a 

comunidade urológ ica internacional, o Jornal Brasileirode Urologia transfonnou-se no Brazilian Joumal 

af Urology e passou a ter textos e resumos na língua inglesa. 

Isto, com razão, desagradou alguns urologistas sócios da SBU. 

Estava criado o impasse! 

De um lado, a necessidade do emprego da lfngua inglesa, para acesso à comunidade internacional 

(por sinal, parabéns aos Editores e Corpo Editorial pois isto tem-se tornado quotidianamente mais 

freqüente) e do outro, a necessidade de uma revista científica em português. para quem faJa e escreve 

em português. 

A solução seria criannos uma publkação inteiramente bilíngüe, para alendennos a todos estes 

legítimos, porém dispares interesses. Esbarrávamos, como sempre na questão econômica. 

Para atinginnos nossa meta, trabalhamos arduamente no sentido de comercializarmos espaço 

publicitário em todos os veículos de difusão científica, cultural e administrativa da SBU através da 

criação da Comissão Especial Departamento de Publicações. 

Conseguimos! 

Agora você, urologista brasileiro, terá além de uma revista bilíngüe, a oportunidade ÚNICA e 

EXCEPCIONAL de, mesmo encaminhando seu artigo em português, vê-lo publicado em inglês c, 

portanto acessível à comunidade científica internacional. 
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A SBU, através do Departamento de Publicações arcará com todos os custos deste trabalho e, 

os editores do JBU, com a responsabi lidade técnica. 

Agradeço o profícuo, porém extenuante, trabalho que o Prof. Francisco Sampaio tem 

desenvolvido à frente do J8U, nestes anos. 

É a SBU trabalhando para a Urologia do Brasil. 

ERlC ROGER WROCIAWSKI 
Presidente da Sociedade Brasileira de Urologia 

P.S.: Doravante o nome Brazi lian Joumal of Urology volta a ser nome fantasia usado para fins científicos 
junto à comunidade internacional. Usemos, no Brasil , o nome lSU - Jornal Brasileiro de Urologia. 
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o número de Janeiro - Fevereiro de 2002 do Jornal Brasileiro de Urologia comém artigos de 
seis países diferentes, o que confirma a sua natureza internacional. Como sempre, o Comentário do 
Editor será re lacionado ao conteúdo da revista e irá enfatizar alguns artigos importantes. 

Df Ruffer e colaboradores do Kantonsspital S1. Gallen, Suíça, apresenta na página I uma 
discussão profunda sobre os fatores que impedem a eliminação de fragmentos após litotri ps ia 
ex tracorpórea por ondas de choque. O editor achou este artigo oportuno e importante porque a 
retenção de fragmentos é um problema comum após a desintegração sufi ciente de cálculos do trato 
urinário, e mesmo aq ueles fragmentos que são assintomáticos podem causar problemas futuros ao 
pac ien te. Os fragmentos irão crescer em tamanho em 18% dos casos, e cerca de 40% dos pacientes 
com retenção de fragmentos terão episódios sintomáticos ou irão requerer intervenção. Os autores 
discutem em profundidade o papel da massa do cálculo, número, composição e localização, bem 
como a anatomia renal , os fatores metabólicos. o índice de massa corporal, a experiência do médico, 
a estratégia de tratamento, e a qua lidade dos litotridores como causa de retenção de fragmentos. Os 
autores concluíram que o principal fa to r adverso para a limpeza dos cá lculos é uma grande massa de 
cálculo, localização do cálculo no pólo inferi or, e impedimento anatômico da passagem devido à 
anatomia desfavorável , estenoses ou malformações. 

I Os espec ialistas mundiais na área, Drs. Peeker e Fall, do Sahlgrenska Universi ty Hospital. 
Goteborg, Suécia, apresentam os progressos recentes no diagnóstico e tratamento da c istite intersticial 
(CI) na página VIII. Os autores enfat izam que a CI é uma síndrome heterogênea com diferentes 
fatores histopatológicos, imunológicos e neurobiológicos, e freqüentemente é dividida em 2 subti pos: 
a fonna cláss ica " ulcerativa" e a forma " inic ial" ou "não ulcerati va". As diferenças entre os doi s 

I subtipos são refletidas nas manifestações clínicas e na distribuição por idade. A variedade de 
modalidades de tratamento. alguns dos quais foram desenvo lvidos e propostos pelos autores ao 
longo dos anos, são revi sados e avali ados neste artigo. As formas de tratamento di scutidas são a 
hidrodistensão da bexiga, a terapia com instilação vesical, medicação oral, estimu lação nervosa 
e létrica transcutânea, ressecção transuretral do tecido doente da bexiga, e c istectomia supratrigonal 
seguida de enterocistoplastia e derivação urinária. 

Dr. Ertugrul e colegas, da Marmara University, Istanbul , Turquia, apresentam na página LVI 
um criativo trabalho de investigação sobre a expressão anormal da prote ína p53 e as alterações 



COMENTARIO DO EDITOR - continuação 

histológicas em um modelo de criplorquia unilateral em ratos. O estudo confinnou que na criptorquia 
intra-abdominal os testículos estão significativamente lesados devido à localização anormal. Os 
autores enfatizaram que a positividade imunohistoquímica para a proteína p53 encontrada nos 
testículos criptorquíd icos sugerem uma alteração molecular. Também, porque a criptorquia é 
considerada como um fator de risco importante para o desenvolvimento subseqüente de câncer de 
testículo, e desde que a p53 é fortemente expressa nos tumores de testículo, os autores propõem que 
a expressão da p53 encontrada neste modelo, poderia indicar uma associação entre criplorquia e 
carcinogênese testicular. 

Dr. Gi l e colegas, da Univers idade do Estado de São Paulo, Brasil, apresentam na página 
XXXII uma série importante de 55 pacientes com carcinoma ep idermóide do pênis. Foi estudada a 
expressão da proteína p53 no tumor primário e em suas metástases. Não existiu correlação significante 
entre a presença da p53 e o estádio clínico ou patológico do tumor. Os autores encontraram que taxas 
elevadas de expressão da proteína p53 correlacionavam-se com baixo grau de diferenciação celular, 
maior agressiv idade biológica do tumor e pior prognóstico. 

Dr Dall'oglio e co laboradores, da Universidade Federal de São Paulo, Brasil , estudaram 11 5 
pacientes com carc inoma de cé lulas renais (página XVIII). Invasão microvascular foi observada em 
23% dos casos. Os autores observaram que a invasão microvascular intratumoral foi mais freqüente 
em tumores grandes (> 4 c m) e sintomáticos, e foi associada com risco aumentado de progressão e 

morte relacionada à doença. 

Finalmente. gostaria de enfati zar que a qualidade científica dos manuscritos submet idos, e 
eventualmente aceitos para publicação, está aumentando a cada número, e isto é graças ao esforço 
dos nossos revisores "ad-hoc" e dos nossos editores-consultores nacionais e internacionais. 
Tipicamente, cada artigo é enviado a 3 revisores (pelo menos 2). Se recebennos rev isõcs confli tantes, 
o artigo é sempre enviado a 1 ou 2 revisores adic ionais antes da decisão do editor. Também, desde 
Janeiro de 2000, os comentários dos revisores têm circulado anonimamente entre e les, quando o 
artigo retoma para verificação da revisão feita pelos autores. Este prática pennite ao revisor confrontar 
a opinião de outros revisores sobre o artigo, com a sua própria opinião Também, os revisores são 
sempre infomlados sobre os artigos que são rejeitados baseado nos seus comentários. 

Eu acredito que o Jornal Brasileiro de Urologia alcançou respeito da comunidade internacional 
e agora está situado entre outras revistas urológicas importantes. 

Dr. Francisco 1.B. Sampaio 
Edito r-Chefe 
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FATORES PARA RETENÇÃO DE FRAGMENTOS APÓS LITOTRIPSIA 
EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE (LECO) 

JAN H. RÜFFER, LADISLAV PRIKLER, DANIEL K. ACKERMANN 

Departamento de Urologia, Kantonsspital St. Gallen, St. Gallen, Suíça 

RESUMO 

Objetivo: A retenção de fragmentos é um problema comum após a sufic iente desintegração de cálculo 
no trato urinário. Neste trabalho nós revisamos e discutimos os fatores que impedem a excreção de fragmentos 
após LECO. 

Material e Métodos: Nós revisamos a literatura médica utilizando o Knowledge Finder@ e o 
MEDLlNE. 

Resu ltados: Sabe-se que fatores relacionados ao próprio cálculo, anatomia renal, fatores metabólicos, 
fatores não associados ao tratamento e fatores não relacionados aos pacientes influenciam o resultado c a 
passagem natural de fragmentos após LECO. 

Conclusões: A LECO é o tratamento de escolha para a maioria dos casos de cálculo do trato urinário. 
Fatores particularmente adversos para a desintegração do cálculo são o peso elevado do cálcu lo, a locali zação 
do cálcu lo no pólo inferior, e o impedimento anatômico da passagem devido à anatomia desfavorável, estenoses 
ou má-formações. 

INTRODUÇÃO 

A litotripsia extracorpórea por ondas de 
choque (LECO) tornou-se o tratamento de escolha 
para a maioria dos cálculos do trato urinário. De fonna 
geral, as taxas de eliminação total do cálc ulo após 
LECO variam de 50% a 87% (1,2) dependendo de 
vários fatores que afetam a taxa total de sucesso. 

Basicamente, o sucesso resulta da frag
mentação efeti va e da eliminação dos cálculos. A 
LECO de cálcu los renais geralmente resulta na 
fragmentação dos mesmos. A eliminação dos 
fragmentos do cálculo após a LECO leva tempo e é 
influenciada por numerosos fatores. O sucesso do 
lralamento é medido pela taxa de eliminação total do 
cálculo três meses após a LECO. Contudo, a taxa de 
sucesso no tratamento pennanece menor do que a taxa 
de desintegração. 

Vários fatores foram identificados corno 
limitantes para a eliminação dos fragmentos do 
cálculo após a LECO. 

TAMANHO E NÚMERO DE CÁLCULOS 

Acredita-se que o tamanho do cálculo desem
penha um papel fundamental no resultado do 
tratamento após LECO. Politi~ & Griffith (3) 
mostraram que rins com cálculos pequenos (:5 15 mm 
no maior diâmetro) ficaram li vres dos mesmos em 
78% dos casos, enquanto rins com cálculos grandes 
(> 15mm) ficaram li vres dos mesmos em 66% dos 
casos. Além disso, cálculos pequenos resultaram em 
taxas de complicações signiticantemente menores e 
necessitaram menos procedimentos auxiliares, tais 
como sonda ureteral (Tabela- I). 

Tabela J- Politis & CrifJith (3): Taxa de eliminação 
total de cálculos de acordo com o tamanho. 

Tamanho do 
Cálculo (mm) 

:s: 15 
> 15 

Taxa de 
Eliminação (%) 

78 
6 

Procedimentos 
Auxiliares (%) 

3 
10 
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Tabela 2 - Gupw el ai. (4): Taxa de eliminaçâo total 
de (:á/culos após a LECO de acordo com o lamallho. 

Tamanho do 
Cálculo (mm) 

:5: 10 
11 -20 
21-33 

Taxa de 
Eliminação (%) 

72.1 
51,3 
38,7 

Do mesmo modo, Gupla el al.(4) detectaram 
elevadas taxas de sucesso quando os cálculos eram 
menores. As taxas de sucesso na remoção dos cálculos 
variaram de 38,7% a 72.1 %. dependendo do tamanho 
dos mesmos (Tabela-2). 

Devido às taxas insatisfal6rias de sucesso, 
pacientes com cálcu los pesados são frequentemente 
tratados por meio de procedimentos alternativos, tais 
como a ureterorenoscopia ou nefro lilOlapaxi a 
percutânea. 

Apesar do tamanho dos cálculos ser um fator 
importante no resultado da LECQ, as taxas de sucesso 
são afetadas adversamente pela multiplicidade dos 
cálculos. Nos cálculos pequenos, o peso dos mesmos 
fo i considerado de pouca innuência no prognóstico 
(5-7). 

COMPOSIÇÃO DO CÁLCULO 

A composição química de cálculos urinários 
determina sua fragilidade às ondas de choque. Desta 
fomla, a composição do cálculo innuencia o sucesso 
da LECO (8). Melhores taxas de desintegração são 
observadas nos cá lc ulo s de oxalato de cálcio 
dehidratado (OCO) e de estruvita, seguidos pelos de 
ácido úrico e apalita. As menores taxas de desinte
gração são observadas nos cálculos de oxalato de 
cálc io monohidratado (OCM), que é muito duro, e de 
c istina, que é e lástica e, portanto, mais resistente às 
ondas de choque (Tabela-3). 

LOCALIZAÇÃO DO CÁLCULO 

Desde a sua aplicação inic ial e m 1980 (9), a 
indicação da LECO tem rapidamente se estendido de 
cálculos renais para quase todos os cálculos urinários. 
Coz et a!. (2) analisaram o resultado da LECO de 

II 

acordo com a localização em 2016 cálcu los no trato 
urinário. As tuas de desaparecimento total de 
cálculos no cálice inferior ou de cálcu los no ureter 
superior ou ilíaco são mai s baixas do que a taxa geral 
de s ucesso. As me lhores taxas de sucesso são 
observadas no ureter pélvico, na pelve renal e nos 
cálices superior e médio (Tabela-4). As taxas de 
desaparecimento de cálculos uretcrais e renais são 
influenciadas pordifercntes fatores: cálculos urelerais 
parecem ser mais resistentes à desintegração enquanto 
cálculos no pólo inferior tendem a reter fragmentos 
após fragmentação adequada. Cá lculos ureterais, 
especialmente se localizados n/) ureter superior podem 
ser empurrados de volla para a pelve renal antes da 
desintegração. A melhor taxa de desintegração na 
pelve renal é comparáve l à necessidade de um 
procedimento mais invasivo para e mpurrar o cálculo, 
além da sondagem ureteral. 

As taxas de sucesso nos cálcul os caliciais 
inferiores são relativamente baixas devido à retenção 
de fragme ntos após a desintegração adequada. As 
taxas de sucesso estão também re lac ionadas ao 
tamanho do cálculo. Estas taxas caem para abaixo de 
30% nos cálculos maiores que 20 mm. Nos cálculos 
menores q ue 11 mm, as taxas de e liminação total 
sobem para valores superiores à 60% (10) (Tabela-5). 

Coz et aI. (2) descobriram que o resultado na 
remoção de cálcu los calicia is inferiores está 
relacionado ao tamanho: a taxa de sucesso foi de 83% 
nos cálculos menores do quc.24 mm de diâmetro e 
caía drasticamente à medida que o tamanho 
aumentava. Dados si milares foram publicados por 
Chen & Streem ( 11). Após a LECO de cálculos no 

Tabela 3 - Dret/er (8): Taxa de desintegração de 
acordo com a composiçüo do cálcu/o. 

OCO 
Estruvita 
Ácido Úrico 
Apatita 
Cistina 
OCM 
Brucita 

Taxa de Desintegração 

+++ 
+++ 
++ 
++ 
+ 
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Tabela 4· Coz el aI. (2): Taxa de eliminação total de cálculos após a LECO de acordo com a loca li zação dos 
mesmos. 

% de Eliminação após 
uma Sessão de LECO 

Cá lice superior 
Cálice médio 
Cálice inferior 
Pe lve renal 
uereler superior 
Ureler ilíaco 
Ureter pélvico 

78,5 
8 1.9 
74.6 
78.6 
72 
71,6 
83.4 

paIo inferior, os autores observaram uma taxa de 
eliminação lolal de 54% nos pacientes com cálculos 
5:: 20mm 

2 
e de 13% para pacicnlcs com cálculos> 

L 
20mm 

Após a desi ntegração o desaparec imen to dos 
fragmentos depende da sua locali zação. Define-se que 
a LECO foi bem sucedida se após 3 meses não hou ver 
qualquer evidência de cálculos. Fragmentos residuais 
maiores do que 5 mm de di âmetro são geralmente 
considerados como fracasso da sessão de LECO. Se 
os fragmentos residuais estiverem entre I e 4 mm de 
tamanho, assintornáticos e não-infectados, eles tendem 
a desaparecer espontaneamente. 

A história natural desses fragmentos residuais 
depende da sua locali zação três meses após a LECO. 
Fragmentos residuais localizados na pelve renal têm 
uma taxa de desaparecimento espontâneo de 66%. A 
taxa de desaparecimento espontâneo no cál ice médio 
é de 50% e no cálice inferior é de 37% ( 12). 

ANATOMIA RENAL 

A confi guração do siste ma pie loca li cial 
influencia0 desapareci mento de cálculos após a LECO. 
Várias anonnalidades como a polimegacalicose, rim 
medular espo nj oso, rin s em forma de fe rradura, 

Tabela 5 - Kiipeli el ai. (10): Taxa de eliminação 
tolal de cálculos 110 cálice inferior de acordo com o 
tamanho. 
Tamanho do Cálculo (mm) 

~ 10 
11 -20 
;:: 21 

Taxa de Eliminação (%) 

6 1.8 
48.3 
27.3 

111 

% Repetição 
do Tratamento 

18,7 
18,9 
22,2 
21,7 
30,9 
31, 1 
17,2 

% Eliminação 

89,2 
90,5 
84.8 
86 
84.3 
82.4 
9 1 

estenoses, divertículos, cistos e dilatação infl uenciam 
adversamente o resultado da LECO ( 13, 14). 

Em uma ana to mi a rena l reg ul a r, o 
desaparecimento dos fragme ntos de cálculos renais 
após a leco depende da localização do mesmo, sendo 
menor para cálculos no cáli ce inferior. Considera-se 
que o desaparecimento insatisfatório dos fragmentos 
do pólo inferior seja dev ido à gravidade. 

Sampaio & Aragão ( 15) foram os primeiros 
a descrever a anatomia do sistema coletor do p'ólo 
inferior e se u papel no resultado da LECO. 

Largu ra, compri mento e anatomia da pelve e 
do infundíbulo têm se mostrado relevantes para o 
desaparecimento de cálculos do pólo inferior após a 
LECO (16). O desaparecimento de cálculos é mais 
difíci l num cálice inferior de ângu lo agudo do que 
em um de ângulo obtuso, e ç mais fáci l num cálice 
menor com um infundíbulo mais largo do que em um 
cá lice mais longo com um infundíbulo mais estreito 
(4) (Tabela-6). 

Tabela 6 - Elbalmasy el al.(I7): Taxa de desapa
recime1l1o de acordo com a largura e comprimemo 
calicial e o ângulo entre o eixo infulldibulopélvico e 
ureteropélvico. 

Largura > 5mm 
Largura :::;; 5 mm 
Comprimento ~ 30 mm 
Comprimento> 30 mm 
Ângu lo;:: 90° 
Ângulo < 90° 

Calicial (%) 

60 
33 
75 
42 

100 
47 
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Tabela 7 - Gupta ef al.(4): Desaparecimento de 
cálculos de acordo com a largura e comprimento 
calicial. 

Comprimento:5 30 mm 
Comprimento> 30 mm 
Largura ;:: 5 mm 
Largura < 5 mm 

Calicial (%) 

77 
64 
75 
41 

Elbahnasy ( 17) observou uma taxa de sucesso 
de apenas 17% em pacientes com os três fatores 
desfavoráveis. Quase os mesmos dados foram 
publicados por Gupta el aI. (4): um ângulo infundí
bulopélvico obtuso foi o fator que mais se associou 
ao desaparecimento de cálculos após a LECO. O 
comprimento calicial não foi considerado sign ificante 
para o desaparecimento de cálcu los após a LECO 
(Tabela-?). 

Keeley el aI. (6) constataram que o ângulo 
infundibulopélvico é o único fator significativo para 
predizerachancede ficar livre dos cálculos localizados 
no pólo inferior após a LECO (Tabela-8). 

Existem vários aspectos no problema de se 
medir a anatomia renal. A medida da profundidade 
e do comprimen to infundibular é fácil de ser feita 
na pielografia, mas o RX pode ser influenciado pela 
técnica e pela obstrução renal. A melhor técnica para 
se medir o ângulo infundibulopé lvi co ainda está em 
discussão. Existem várias metodologias de med ição 
do ângulo infundibulopélvico: 
· Axis da pclve renal e infundibular 
· Axis ureteropélvico e infundibular 
· Axis ureteral vertical e infundibular 

Além disso, uma variação considerável inter
e intra -obse rvadores é cons tatada na mesma 
metodologia (6). 

Como o ângulo medido entre a pélve e o 
infundíbulo do pólo inferior parece ser difícil de ser 
reproduzido, sugeriu-se que a altura cálico-pé lvica 
(ACP) se ria um fator que poderia impedir o 
desaparecimento de cálculos do polo inferior. A ACP 
é a distância entre o lábio inferior da pclve renal e a 
parte mais baixa do cálice con tendo o cálculo. Se a 
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ACP for inferior a 15 mm as taxas de desaparecimento 
chegam a 92%. enquanto que para uma ACP igual 
ou superior a 15 mm as taxas são de apenas 52% 
( 18). 

Resumindo, os dados sugerem que o 
desaparecimento de fragmentos após LECO de 
cálculos caliciais inferiores é influenciada 
adversamente por um eál ice inferior com ângulo 
obtuso e com um infundíbulo longo e estrei to. 
Contudo, a metodologia e a precisão da medição vêm 
sendo discutidas, assim como o aspec to clínico. 
Medições da anatomia do pólo inferior não devem 
ser usadas para excluir pacientes dos tratamento. 

FATORES METABÓLICOS 

Acredita-se que a urolitíase esteja relacionada 
a certos distúrbios metabólicos (19). Descobriu-se que 
o cálc io sérico e levado influencia, adversamen te, o 
resultado após LECO (5). 

Excreção urinária elevada de citrato está 
positivamente associada ao desaparecimento de 
cálculos (20). 

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) 

o IMC é um fator não-uro lógico que 
influencia o resultado da LECO (5,21 ,22). Obesidade 
pode causar dificuldade em visupl izar e posicionar 
o cálculo no ponto focal da onda de choque. 
Me lhores chances de s ucesso da LECO foram 
obtidos com pacientes com lMC de 20 a 28 (5). De 
acordo co m estes achados, Robert et a!. (22) 
observaram que pacientes com lMC > 25 tem 
cálculos urinários mais profundos e um resu ltado 
pior após a LECO. 

Tabela 8 - Keeley eI al.(6): Taxa de desaparecimento 
de cálculos ap6s a LECO de acordo com o ângulo 
infundibulopélvico. 

Taxa de 
Desaparecimento ('lo) 

Ângulo infundibulopélvico agudo 34 
Ângulo inFundibulopélvico obtuso 66 
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PERíCIA MÉDICA E PLANO DE 
TRATAMENTO 

A primeira análise da variação de sucesso 
após a LECO entre indivíduos na mesma instituição 
foi publicada por Logarakis el aI. ( I). Com parado a 
outros procedimentos cirúrgicos o resultado após a 
LECO apresentou diferenças dependendo do 
urologista. Os melhores resultados foram obtidos pelo 
urologista que tratou o maior número de pacientes, 
que usou um número de choques mais alto e que teve 
tempo de fluoroscopia mai s longo. 

A lguns serv iços facilitam tratamentos 
consec utivos de LECO (" te rapia de sessões 
múltiplas") (23), que podem influenc iar o resultado. 
Tratamentos repetidos levam a uma taxa cumulativa 
de sucesso. O número de tratamentos por LECO 
rea li zados antes das modalidades alternativas serem 
utili zadas ainda está em discussão (24). 

Os resuhados também variam de acordo com 
os procedimentos adicionai s: uma nova LECO para 
um cálculo totalmente fragmentado mas com debris 
persistentes ("stir-up") tem auxiliado a passagem de 
fragmentos residuais após um tratamento por LECO 
prévio (25). 

Vários outros procedimentos têm sido usados 
par.! melhorar as taxas de eliminação de cálculos após 
a LECO tais como diurese forçada, massagem 
vi bratória com o paciente de cabeça para baixo (26), 
terapia de inversão (27). um ca té te r cobra para 
irri gação direta do cálice inferior contendo o cálcu lo 
(28), e irrigação calicial percutânea (29). Contudo. 
nenhum desses métodos tem s ido defendido 
amplamente. 

Outro fator importante re lac ionado ao 
desaparecimento total de fragmentos após a LECO é 
o tempo. já que o desaparec imento causado pela 
LECO não é imediato. Alguns dias após o tratamento. 
85% dos pacientes apresentam evidênc ia radiológica 
de fragmentos residuais nos rins (30). Os fragmentos 
de tamanho entre I e 4 mm que permanecem no rim 3 
meses após o tratamento são geralmente considerados 
fragmentos residuais. Sem qualquer tratamento. a taxa 
de desaparec imento espontâneo de fragmentos 
residuais 3 meses após LECO está entre 23% e 38% 
(3 1.12). 
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QUALIDADE DOS L1TOTRIDORES 

Vários litotridores com principios técnicos 
comparáveis têm sido desenvolvidos. Os Iitotridores 
mai s usados geram ondas de choque por métodos 
eletrohidráulicos, eletromagnét icos e piezoclétricos. 
A comparação exata entre os litotridores é bem difícil , 
já que muitas variáveis devem ser consideradas. Os 
resultados gerais do tratamento usando diferentes 
litotridores parecem ser similares (32.33). 

CONCLUSÃO 

O pré-requisito para o desaparecimento total 
de cálculos é a desintegração efeti va, que depende 
principalmente da composição e locali zação do 
cálculo, do IMC, de fatores metabólicos e também 
da períc ia do médico. 

A passagem dos fragme ntos depende de 
condições anatôm icas.A obstrução do trato urinário 
di stai ao cálculo é uma contra-indicação à LECO. 
Melhores resultados podem ser alcançados quando 
se tratar de um único cálculo renal na pélve. O cálculo 
deve ter 2 cm ou menos de diâmet ro. Para cálculos 
no pólo inferior, um ângulo infundibular largo, curto 
e obtuso é desejável. 

REFERÊNCIAS 

I. Logamkis NF, Jewett MAS. Luymes J, Honey 
JD ' A: Variation in clinicai outcome following 
shock wave lithotripsy. J Urol, 163: 72 1-725. 
2000. 

2. 

3. 

4. 

Coz F, Orvieto M, Bustos M, Lyng R, Stein C, 
Hinrich A, San I: Extracorporeal shockwave 
lithotripsy of 2000 urinary ca lculi with the 
Modulith sl-20: success and failure accord ing 
to size and localion of stones. J Endourol, 14: 
239-246,2000. 
Pol iti s G, Griffith DP: ESWL: slone- free efti
cacy bascd upon stone size and location. Word 
J Urol. 5: 255-258,1987. 
Gupta NP, Singh DV, Hcmal AK, Mandai $: 

Infundibulopev ic anatomy and c learance of in
ferior caliceal calculi with shock wave lilhot
ripsy. J Urol, 163: 24-27. 2000. 



RETENÇÃO DE FRAGMENTOS APÓS LECO 

5. Ackermann DK, Fuhrimann R, Pfluger D, 
Studer UE, Zingg EJ: Prognosis after extracor
poreal shock wave lithotripsy of radiopaque 
renal calculi: a multivariatc analysis. Eur Urol, 
25: 105- 109, 1994. 

6. Keeley FX, Moussa SA Jr, Smith G, Tolley DA: 
Clearance af lower-pole stones fo llowing shock 
wave lithotripsy: effect ofthe infundibulopelvic 
anglc. Eur Urol, 36: 371-375, 1999. 

7. Talic RF, El Faqih SR: Extracorporeal shock 
wave lithotripsy for lower pole nephrolithiasis: 
efficiency and variables that innuence trcatment 
outcome. Urology, 51: 544-547, 1998. 

8. Dretler SP: Stone fragility: a new therapeulic 
distinction. J Urol, 139: 1124- 1127, 1988. 

9. Chaussy C, Brendel W, Schmied E: Extracor
poreally induced destruction of kidney stones 
by shock waves. Lancet, 2 (8207): 1265-1268, 
1980. 

10. Küpeli B , Biri H, Sinik Z, Karaca K, 
Tuncayengin A, Karaoglan Ü, Bokirili I. Ex
tracorporeal shock wave litho'tripsy for lower 
caliceal calculi. Eur Urol, 34: 203-206, 1998. 

li. Chen R, Streem SB: Extracorporeal shock wave 
lithotripsy for lower pole calcul i: long-term ra
diographic and clinicai outcome. J Urol, 156: 
1572- 1575,1996. 

12. Candau C, Saussine Ch, Lang H, Roy C, Faure 
F, Jacqmin D: Natural history of residual renal 
stone fragments after ESWL. Eur Urol, 37: 18-
22,2000. 

13. Cass AS: Extracorporeal shock wave lithotripsy 
for renal stones with renal cysts present. J Urol, 
153:599-601,1995. 

14. 14.Chaussy C, Wilbert DM: Extrakorporale 
Stosswellenlithotripsie heute-eine Standortbe
stimmung. Urologe A, 36: 194-199, 1997. 

15. Sampaio FJB, Aragao AHM: Inferior pole col
lecting system anatomy: its probable role in ex
tracorporeal shock wave litholripsy. J Urol, 147: 
322-324, 1992. 

16. Sabnis RB , Naik K, Patel SH, Desai MR, Sapat 
SD: Extracorporeal shock wave lithotripsy for 
lower calyceal stones: can c1earance be pre
dicled? Br J Urol, 80: 853-857, 1997. 

VI 

17. Elbahnasy AM, Shalhav AL, Hoenig DM, 
Elashry OM , Smith DS, McDougall EM, 
C layman RV. Lower caliceal stone c1earance 
after shock wave lithotripsy or ureteroscopy: 
lhe impact oflower pole radiographic anatomy. 
J Urol , 159: 676-682, 1998. 

18. Tuckey J, Devasia A, Murthy L. Ramsden P, 
Thomas D: Is there a simpler method for pre
dicting lower pole stone clearance after 
shockwave lithotripsy than measuring 
infundibulopelvic angle? J Endourol, 14: 475-
478,2000. 

19. Yagisawa T, Hayashi T, Yoshida A, Kobayashi 
C, Okuda H, Ishikawa N, Toma H: Compari
son of metabolic nsk factors in patients with 
recurrent urolithiasis stratified according lo age 
and gender. Eur Urol, 38: 297-30 I, 2000. 

20. Cicerel10 E. Merlo F. Gambaro G. Maccalrozzo 
L, Fandella A, Baggio B, Anselmo G: Effect 
of alkaline citrate therapy on c learance of re
sidual renal stone fragments after extracorpo
real shock wave lithotripsy in sterile calcium 
and infeclion nephrolithiasi s patients. J Urol. 
151: 5-9, 1994. 

21. Ozgür S, Erol A, Günes Zeki, Dalva I, Cetin S: 
Predictive value of a new scoring system for 
the outcome of primary in situ experimental 
extracorporeal shock wave lithotripsy of upper 
ureleral calculi. Eur Uml, 28: 36-39,1995. 

22. Robert M, A'Ch S, Lanfréy P. Guiter J, Navratil 
H: Piezoelectric shockwave lithotripsy for uri
nary calculi: comparative study oI' stone deplh 
in kidney and ureter treatments. J Endourol, 13: 
699-703, 1999. 

23. Tolon M, Miroglu C, Erol H, Tolon J, Acar D, 
Bazmanoglu E, Erkan A, Amanto S: A report 
on extracorporeal shock wave lithotripsy: re
sults on 1,569 renal units in an outpatients 
clinico J Urol, 145: 695-698, 1991. 

24. Pace KT, Weir MJ, Tariq N, Honey JO' A: Low 
success rate of repeat shock wave lithotripsy 
for ureteral stones after failed initial treatment. 
J Urol, 164: 1905- 1907,2000. 

25. Krings F, Tuerk CH, Steinkogler I, Marberger 
M: Extracorporeal shock wave lilholripsy 



RETENÇÃO DE FRAGMENTOS APóS LECO 
~.- ,-""'-, 

retrealment ("stir up") promoles discharge af 
persistent caliceal stone fragments after primary 
extracorporeal shock wave lithotripsy. J Urol , 
148: 1040- 1042, 1992. 

26. Kosar A, OzWrk A, Serei AT, Akkus S, Ünal 
OS: Effect af vibration massage therapy afler 
eXlracorporeal shockwave lithotripsy in patients 
with lowercaliceal stancs. J Endourol, 13: 705-
707,1999. 

27. Rodrigues Netto N Jr, Claro JF, Cortaldo PL, 
Lemos GC: Adjuncl controlled inversion 
therapy following extracorporeal shock wave 
lithotripsy for lower pole caliceal stones. J Urol. 
146: 953-954,199 1. 

28. Nicely ER, Maggio MI. Kuhn 6J: The use of a 
cysloscopically placed cobra catheter for di-
rected irrigation of lower pole caliceal stones 
during extracorporeal shock wave lithotripsy. 
J Urol. 148: 1036-1039, 1992. 

29. Graham JB, Nelson JB: Percutaneous caliceal 
irrigation during extracorporeal shock wave 
lithotripsy for lower pole renal calculi. J Urol, 
152: 2227, 1994. 

Correspondência: 
Dr. Jan H. Rüffer 
Department of Urology 
Kantonsspital St. Gallen 
CH-9007 SI. Gallen, Switzerland 
Fax: + + (41) (71) 494-2891 
E-mail: jan.rueffer@kssg.ch 

30. 

31. 

32. 

33. 

VII 

Orach GW, Dretler S, Fair W, Finlayson B, 
Gillenwater l , Griffith D, Lingeman l , Newman 
O: Repor! af lhe Unitcd States cooperative 
sludy af extracorporeal shock wave lithotripsy. 
JUrol, 135: 1127- \133, 1986. 
Streem S8. Vos! A, Mascha E: Clinicai impli-
cations af c1inically insignifiçant stone frag-
ments after extracorporeal shock wave lilhot-
ripsy.J Urol, 155: 1186-1190, 1996. 
Bierkens AF, Hendrikx AJM, Kort de VJW. 
Reyke de T, Bruynen CAH. Bouve ER, Beek 
TVD, Vos P, Berkel HV: Efficacy of second 
generation lithotriptors: a multicentercompara-
tive study of 2.206 extracorporeal shock wave 
lithotripsy treatments with the Siemens 
Lithostar, Domier HM4, Wolf Piezolith 2300. 
Direx Tripter X-I and Breakstone Lithotriptors. 
J Urol, 148: 1052- 1057, 1992. 
Fuselier HA, Prats L, Fontenot C. Gauther A 
Jr, Comparison of mobile lithOlriptors ai one 
institution: Healthtronics Lithotron , Dornier 
MFL-5000 and Dornier Doli. J Endourol, 13: 
539-542, 1999. 

Recebido: Julho 25,2001 
Aceito: Agm·to 22,2001 



Urologia Clínica 

o IMPACTO DA HETEROGENEIDADE NO DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO DA CISTITE INTERSTICIAL 

RALPH PEEKER, MA GNUS FALL 

Departamento de Urologia, Hospital Universitário Sah lgrenska, Gotemburgo, Suécia 

RESUMO 

A Cistite Intersticial (CI) é uma doença cuja etiologia permanece desconhec ida. A CI é um dos estados 
mais incômodos na práti ca urológica. Geralmente afeta mulheres, que apresentam sintomas de dor ao encherem 
a bexiga e freqüência urinária. A CI é uma síndrome heterogênea e é, freqüentemente, dividida em dois subtipos. 
Comparada à Cf clássica, a do tipo não-ulcerativa difere da primeira por apresentar aspectos sintomáticos, 
endoscópicos e histológicos diferentes, além da resposta aos vários tipos de tratamento. 

Esta revisão é uma introdução à síndrome da CI, no que diz respeito a características clínicas e critérios 
de diagnósti co. Urna variedade de modalidades de lratamento têm sido sugeridas ao longo dos anos, e são aqui 
revisadas e avaliadas, entre as quais estão a hidrodistensão da bexiga. a terapia de instilação intravesical. a 
medicação oral, a estimulação elétrica transcutânea do nervo, a ressecção transuretral do tecido doente da 
bexiga, a cistectomia supratrigonal seguida de enterocistoplastia e derivação urinário. 

INTRODUÇÃO 

o termo descritivo "cistite intersticial"(CI) 
foi introduzido por A. J. C. Skene já no ano de 1887 
( I), mas foi somente três décadas depois que Guy L. 
Hunner descreveu a úlcera, que é sempre encontrada 
no subtipo clássico da doença (2.3). Subseqüen
temente, o termo "úlcera submucosa" também foi 
usado, mas quando Bumpus demonstrou o envol
vimento geral da bexiga na doença em 1930, o termo 
"cistite intersticial" foi retornado (4). Em 1949. John 
Hand publicou um estudo abrangente realizado em 
pacientes com CI que apresentavam variadas manifes
tações endoscópicas e histopatológicas. Várias 
alternativas de tratamento foram avaliadas no seu 
artigo. tais corno a hidrodistensão e a ressecção da 
bexiga, e vários oulros procedimentos neurocirúrgicos 
(5). 

Apesar do longo tempo decorrido desde a 
primeira descrição da doença, a etiologia e a pato
gênese da CI ainda são desconhecidas . Assim sendo, 
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as formas de tratamento para esses pacientes são 
empíricas e sintomáticas. O objetivo deste artigo é 
apresentar a doença, enfatizando o diagnóstico e o 
tratamento. 

DUAS DOENÇAS 

Pacientes com CI apresentam sintomas de dor 
na região da bexiga'e freqüência urinária (5,6). Os 
sintomas são tão desconfortáveis que os pacientes 
ficam. muitas vezes, socialmente incapacitados (7.8). 
Apesar de ainda existirem dificuldades para definir a 
doença, existem entretanto muitas indicações de que 
a cistite intersticial é uma síndrome heterogênea com 
diferentes aspectos histopatológicos. imunológicos e 
neurobiológicos (9-18). Portanto. a CI é freqüen
temente subdividida em dois diferentes tipos: a forma 
clássica "ulcerativa" de cistite intersticial e a forma 
inicial (6), ou forma "não-ulcerativa" (19-20). As 
diferenças entre os dois subtipos se relletem na 
manifestação clínica e na distribuição por idade. Já 
que as fases patogênicas básicas da doença 
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permanecem obscuras, variadas opções de tratamento 
têm sido oferecidas inclusive o tratamento via oral, a 
te rapia de inslilação int ra ves ical e as c irurg ias 
reconslrul ivas. Também tem sido demonstrado que 
os doi s subtipos respondem diferentemente aos vários 
tratamentos (2 1,26), mas ainda não fo i re latado 
nenh um a evol ução de C I não-ul cerativa para C I 
clássica e este fato tem sido enfati zado por vári os 
autores (6, 19,27). Nos dez últimos anos, vários relatos 
de diferentes auto res têm destacado a necessidade da 
subdivisão da CI (28,31). 

IMPACTO DA CI NA QUALIDADE DE 
VIDA DOS PACIENTES 

Sem dú vida, a çístite inlers lic ia l é uma 
doença cuja conseqüência é imprevisível e cujo 
tratamento muitas vezes não apresenta resultados. 
Nunca é poss íve l saber com antecedência se o 
paciente irá me lhora r, piorar ou permanecer na 
mesma situação. À medida que a doença avança, os 
sintomas podem se tomar tão graves que os pacientes 
ficam incapacitados soc ialmente (7). É óbvio que 
com uma frequência urinária de 50 a 100 vezes por 
dia . o modo de vida de uma pessoa torna -se 
seriamente afetado. Alguns pacientes são forçados 
a trabalhar por horári os reduzidos ou aposentar-se 
por incapacidade, enquanto outros não conseguem 
desempenhar funções familiares básicas. Muitos 
pac ientes têm que deixar esportes e atividades de 
lazer de lado e viajar pode se tornar difícil ou mesmo 
imposs íve l. Alguns pacientes preferem deixar 
também o sexo de lado, a arriscar o agravamento 
dos sintomas (8). 

DIAGNÓSTICO 

Ao longo do tempo , diferen tes critérios 
diagnósticos fo ram adotados devido às dificuldades 
contínuas em definir a CL O Instituto Nacional de 
Artrite, Diabe tes, Doenças Digestivas e Renai s 
(NIDDK) chegou a um consenso em relação aos 
critérios no final dos anos 80. principalmente para 
facilitar a comparação dos grupos de estudo afetados 
pela doença (32). 

IX 

CI "CLÁSSICA" 

Endosco picame nte. a c istite interstic ial 
c láss ica se apresenta com áreas avermelhadas na 
mucosa. Estas são freqüentemente associadas a 
pequenas veias irrad iando-se para um a cicatriz central 
que se rompe com o aumento da di stensão vesical. 

Espécimes hi stológicos obtidos de lesões de 
CI clássica contêm um grande número de cé lulas 
innamatóri as e uma resposta mastocitária ca ra
cterística (10,15,19). 

A CI clássica é uma inflamação destrutiva e 
alguns pacientes eventualmente desenvolvem uma 
bexiga fibrótica de pequena capacidade. A obstrução 
do trato urinário superior pode também ocorrer no 
estágio final da CI clássica. 

CI "NÃO-ULCERATlVA" 

Na CI não-uJccrativa. a mucosa da bexiga 
apresenta-se norm al no início da cistoscopia. O 
desenvo lvime nto de g lomerulações após a 
hidrodistensão é considerado um sinal diagnóstico 
positivo. Contudo. um estudo recente mostrou que 
não há diferença na aparência c istosc6p ica entre 
pacientes com CI nào-ulcerativa e mulheres sem 
sintomas vesicais que são candidatas à laqueadura 
tubárea (33), conseqüentememe tomando este critério 
diagnóstico questionável. 

Histolog icamente, há pouco ou nenhum sinal 
de inflamação na CI não-ulcerati va. 

TERAPIA 

Medicação Oral 
A medicação via oral é geralmente a primeira 

opção para o tratamento si ntomáti co da Cf. 
Relatou- se que a amitriptilina, que é um 

antidepressivo tricfclico, foi eficaz para aliviar os 
sintomas da CI (24,34). Acredita-se que a droga age 
via vários mecani smos, tais como o bloqueio de 
receptores de acetilcolina e inibição da reabsorção 
da serotonina e norepinefrina. Como a amitriptilina 
bloqueia o receptor da histamina Ht' acredita-se que 
ela age também via sedação, poss ivelmente pelo 
antagonismo do H1 (35). Geralmente , 25 mg são 
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administradas antes de dormir e, quando necessário, 
aumenta-se gradualmente a dose de 75 rng durante 
um período de três semanas. 

O pentosanpolisulfato de sódio (Elmiron®) 
foi testado em um estudo duplo cego controlado por 
placebo. Melhora subjetiva da dor, urgência, 
freqüência urinária e noctúria foi observada em 
pacientes que tomaram a droga comparado ao placebo 
(36). Em um estudo aberto multicêntrico, Fritjofsson 
ct alo demonstraram que o pentasanpolisulfato teve 
um efeito mais favorável nos pacientes com cistite 
instersticial clássica do que naqueles com cistite não
u\cerativa (23) . Acredita-se que o pentosanpolisulfato 
de sódio substitui um defeito na camada de 
gl icosam in oglicana (GAG), sendo es ta uma 
exp licação patogênica para a CI que foi proposta por 
Parsons et aI. (37). Nós normalmente ministramos 
150-200 mg duas vezes ao dia entre as refeições. A 
absorção é incompleta. 

Hidrodistensão 
Como ambos os subtipos de cistite intersticial 

estão relacionados a uma função sensorial anormal, 
vários procedimentos c irúrgicos e não cirúrgicos têm 
sido tentados com o objetivo interromper a 
transmissão neural. Entretanto, os resultados a longo 
prazo são desanimadores. 

A hidrodistensão também tem sido defendida 
para aliviar os sintomas da cistite intersticial. 
Acredita-se que seu mecanismo de ação seja pela 
destruição do plexo nervoso submucoso e dos 
receptores de tensão da parede vesical (39). Dor e 
freqüência urinária melhoram com esta terapia, apesar 
de algumas vezes não haver alívio dos sintomas, ou 
este alívio ser apenas temporário (38). Na verdade, 
alguns autores descobriram que a distensão da bexiga 
não funciona tão bem na CI como em outras 
disfunções irritativas da bexiga (40). 

Instilação Intravesical 
DMSO (dimctilssulfóxido) é o tratamento de 

escolha na terapia intravesical da CL O DMSO é um 
quelante do radical OH intracelular, que acredita-se 
ser um importante desencadeado r do processo 
inflamatório (41). Apesar do seu mecanismo de ação 
na CI ainda não estar claro, esta substân cia tem 
múltiplos efe itos e o tratamento por DMSO está 
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associado a uma baixa incidência de efeitos colaterais 
graves. Outra vantagem deste tratamento é ser possível 
ensinar os pacientes com CI à auto-ap licação do 
DMSO intravcsical (42). 

Urologistas também devem considerar a 
terapia intravesical com múltiplos agentes para 
pacientes com cistite intersticial que não responderam 
ao tratamento com um único agente. Ghoneim et aI. 
observaram uma resposta favorável em pacientes com 
CI que se submeteram a uma combinação de DMSO, 
metilprednisolona e sulfato de heparina (43). De 
acordo com nossa rotina, o DMSO é administrado 
duas vezes por semana numa solução estéril filtrada 
de 50 ml a 50%. Esta é, às vezes, combinada à 
heparina c ao bicarbonato para aplicação local 
(RIMSO-50). 

Num estudo piloto observou-se que a 
lidocaína, um anestésico local, ofereceu alívio dos 
sintomas a longo prazo (44) . Assim sendo, a lidocaína 
é uma outra opção no tratamento intravesical. Embora 
a resposta inicial à instilação possa ser excelente, uma 
desvantagem deste método é que são necessárias 
instilações freqüentes, às vezes três a quatro ap dia. 
Além disso, as cateterizações podem ser dolorosas 
neste grupo de pacientes e, portanto. difícil de ser 
realizada repetidamente. 

Condroitinossulfato (Oyst istat® ), proposto 
para substituir o defeito na camada GAG previamente 
mencionado, foi recentemente introduzido como 
terapia de instilação para a CI ,(45). Num estudo 
recente, 71 % dos pacientes sent iram al ívio nos 
sintomas por até 12 semanas após o tratamento, mas, 
devido ao fato dos pacientes não terem sido escolhidos 
aleatoriamente, o resultado deve ser considerado 
preliminar. Neste estudo, o subtipo de CI não foi 
especificado . Administrou-se 40 mg da droga 
semanalmente durante quatro semanas, com 
administrações mensais após a remissão dos sintomas. 

Demonstrou-se recentemente que a terapia de 
instilação com o Bacillus Calmette-Guerin (BCG) é 
capaz de produzir bons resultados no tratamelllo 
sintomático da CI. Zeidman et aI. constataram, em 
um pequeno estudo prospectivo, resultado favorável 
após o tratamento com BCG em pacientes com CI 
que, anteriormente, mostraram-se resistentes a outras 
medidas conservadoras (46). Estes resultados 
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prelimi nares fo ram mais tarde confinnados por dois 
estudos prospectivos e randomizados realizados por 
Peters el aI.. que c hegaram aos mesmos resullados 
posi ti vos após o tratamento com BCG (47,4 8). 
Acredita-se que o tratamento com BCG modula as 
respostas imunes ura le lí ais. Peters ct ai. especulam 
que o mecani smo de ação do BCG na C I poderia ser 
um a d imin uição da resposta dos linfócitos T hei per 
mediados pela interleucina-6 tipo 2 (48). Contudo, 
em nenhum dos 3 estu dos me ncio nados ac ima o 
subti po de Cl fo i menc ionado. 

Recentemente, nós apresentamos um estudo 
prospectivo dupl o cego no qual os pacientes foram 
al eatoriamente submetidos ao tratame nto com BCG 
oU DMSQ. No nosso estudo. não pudemos demonstrar 
nenhum benefício no tratamento com 12,5 mg de BCG 
(OncoTICE) intravesical admin istrado semanalmente 
por 6 semanas, se comparado ao DMSO. Nós também 
observamos que o DMSO não teve nen hum efeito 
positi vo na capacidade fu ncional máx ima. Por outro 
lado, observamos que e m pacientes com C I clássica, 
o tratamento com DMSO resultou tanto em um a 
redução significati va da dor quanto da freqüênc ia 
urinária (26). 

Estimulação Elétrica 
A estim ulação elétrica nervosa transcutânea 

suprapúbica é proposta para o a lívio da dor na CL A 
estimul ação dos nervos a ferentes miclini zados tem 
como obj e ti vo a ti var os c irc uitos inibi dores 
segmentais (49) de acordo com a teori a do bloqueio 
dos impulsos aferentes pelo mecani smo de controle 
de válvul a de Me lzac k c Wall (50). Pe la estimulação 
mai s fácil dos afcrc ntcs da área dolorida, o estímulo 
artifi c ial co mpete co m os impul sos da do r e os 
bl CX}ueia. O estímulo pode simultaneamente induzir 
a efei tos autonômicos ,como a inibição da ati vidade 
do detrusor (5 1). Outro mecanismo é a liberação de 
opiáceos, especialmente endorfinas. O resu ltado do 
Iratame nt o dife re no tada me nte e ntre a s duas 
categorias de CI. observando-se que o subtipo clássico 
responde me lhor à estimulação e létrica. Em um estudo 
com seguimento. 33 pacientes com CI clássica e 27 
com C I não-ulcerativa foram tratados com freqüências 
altas ou baixas por uma ou duas horas. duas vezes ao 
dia, com uma intensidade não-dolorosa máxima. A 
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Figura I. Estimulof(;odétriCll lIll/ll/llistmda atml'is de eletrodos 
lle bormdlll l/e t·orlX)/IO I}(}sióml(ulos SIIIJmpllbicamellle. 

resposta ao Lratamento fo i visive lmente mcl ho r no 
subl ipo clássico de C I. Notavelmente, em a lguns 
casos de C I clássica, lesões c rônicas da mucosa 
desapareceram durante o tratamen to e houve também 
10la l alívio dos sintomas (22). A esti mulação e létrica 
é admini strada através de eletrodos de bo rrac ha de 
carbono pos icionados a 10 em de d istância um do 
outro, imediatame nte aci ma do osso púbico (Figura
I) . Os el etrodos são apli cados com uma fita larga 
para permitir ao paciente se locamo ver durante o 
tTatamcnto por uma a duas ho ras. duas vezes ao dia. 
O tratamcnto é ini ciado utili zando-se a intensidade 
mai s aha possíve l. começando com uma estimulação 
de a lt a freqü ê ncia (50- 100 Hz). Se o e fe ito fo r 
inadequ ado ou insufic icntc. a cstimulação de baixa 
freqü ênc ia ta mbé m é testada (2- IOH z). O ex pe· 
rimento deve conti nuar por pelo menos doi s meses 
antes da avaliação. 

Tratamento Cirúrgico Conservador 
A rcssecção transuretral (RTU), assim corno 

a fulgumção a laser de úlce ras, oferecem bom e fe ito 
si ntomáti co nos pacientes com c istite intersti cial 
cláss ica (2 1.52-54). 
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Acredita-se que um possível modo de ação 
da RTU é a remoção das terminações nervosas 
intramurais envolvidas no processo inflamatório. 
Considera-se também que os mastócitos desem
penham um papel central na CI clássica e estes são, 
de maneira intrigante, redistribuídos no epitélio (53-
55). Esta é uma descoberta rara em biologia humana, 
vista apenas em algumas condições, como por 
exemplo na rinite sazonal (56). Evidências 
acumuladas mostram que os mast6citos são inervados 
( 18,57,58) e a interação dos mast6citos com o sistema 
nervoso periférico pode ser a explicação da boa 
resposta sintomática à RTU. Agregados focais de 
linfócitos e célu las plasmáticas também são um traço 
característico da Cl clássica (59), e a ressecção das 
áreas com intensa reação inflamatória diminuiria a 
produção local de um grande número de mediadores 
inflamatórios importantes na gênese dos sintomas. 

Dessa fonna, há várias expli cações plausíveis para o 
efeito benéfico da RTU nas lesões vesicais. Quando 
submetemos pacientes com CI clássica à RTU, nós 
primeiramente medimos a capacidade da bexiga após 
distensão máxima a uma pressão de 70-80cm de água, 
sob anestesia geral. A RTU é então realizada com um 
ressedor com irrigação contínua à baixa pressão, 
evitando-se dessa forma a distensão prolongada da 
bexiga, e permitindo a ressecção contínua das lesões 
que são, às vezes, extensas. Todas as lesões devem 
ser cuidadosamente identificadas, a fim de que todas 
as áreas envolvidas sejam completamente ressecadas, 
incluindo a zona de edema periférico (Figura-2). O 
equipamento de diatermia deve ser pré-ajustado para 
"puro corte" à uma intensidade tão baixa quanto 
possível. A ressecção deve incluir a metade ou mais 
da camada muscular sob as lesões. A coagulação 
elétrica direta dos vasos rompidos é recomendada para 

/~,-:/ <,/ 
.' < 

Figura 2 - Primeiro fragmento removido (setas) durante ressecçtio cumplt1ta de âlcera lle Hunner, incluindo a lona de edema periférico 
(marcada com uma linha puntilhada), a re.\'secçíio incluindo a metade {)lI mais da camada muscular sob li lesão. 
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Figura 3· O tríg(mo rel1/unesCt!/lte ap6s a n'ssecfllQ sublOtaJ lia bexiga; AJ- Note aS sOI1dos de ali/1/enU/fão neo-lulU/1 ancoradas em 
mnbos os orifícios uretera;s; 8)- Dl'fubulariwçcio muimej'elltérica do segmento ileal; C)- Segmento ileul dohrado e sulumdo emfonl1(1/() 
de U; D)- COIlc/u,\'{j() do IubslilulO pelo dobramento do segmento emfonnd de U (/fim de formar /lI/UI e:ifáa. E)- O substituto 1II1w'lomomdo 
ao /r(gOllo refl1ll11f'SCt!lIle. 
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garantir hemosla"ia adequada, evitando-se, porém, uma 
grande fulguração. No pós-operatório, sondagem 
vesical é recomendada até o clareamento da urina. 

Cirurgia Reconstrutiva Aberta Maior 
C istec tomia supratrigonal seguida de 

ileocisloplaslia (60,61) ou coloc isloplaslia (62.63) têm 
sido realizadas em alguns pacientes. ou alguns estágios 
da doença, preferencialmente num estágio final , onde 
a CI não responde, de maneira alguma, a nenhum 
trat amento conservador. Contudo, este tratamento 
parece ser possível apenas para o subtipo clássico de 
CI (25). Para os pacientes no estágio final deCI clássica 
nós reali zamos o procedimento da segu inte fonna: o 
acesso à cavidade abdominal é obtido via laparotomia 
infra-umbilical. Após a cistostomia. os ureteres são 
entubados com duas sondas de alimentação neo-natal 
que são ancoradas à crista ureteral com suturas de 
categute 4-0. A ressccção subtotal da bexiga é realizada. 
deixando-se apenas o meato uretral interno e ambos os 
orifícios ureterai s (Figura-3A). Cerca de 40 em do fleo 
é isolado. tomando-se o cuidado para preservar o 
suprimemo vascular, e com a margem de transecção 
di staI locali zada 30 a 40 da válvula ileocecal. O 
segmento é detubulari zado. antimesentericamente 
(Figum-3B), dobrado em um formato esférico (Figura-
3C e D), e este é anastomosado ao trígono remanescente 
utilizando-se uma sutura ininterrupta reabsorvível com 
fio 3-0 (Figura-3E). No pós-operatório, um dreno deve 
ser deixado no local por um período de um a três dias, 
dependendo do débito. As so ndas ureterais são 
ex traídas após uma semana. Uma sonda de drenagem 
deve ser deixada aberta, dentro da cistosplastia, por 10 
dias. após os quais o c1ampeamento do catéter pode 
ser iniciado com os inte rva los de esvaziamento 
inic ia lmente de uma hora , que são aumentados 
gmdualmeme. O cateter é geralmente removido após 
duas a três semanas. 

Desvio Urinário e Cistectomia Simples 
Suplementar 

Nos casos de CI refratários a todos os 
tratamentos conservadores, uma simples derivação 
urinária com um conduto i1eal tem sido utilizada para 
superar os graves sintomas (6). Nos últimos anos, a 
construção de um reservatório continente também tem 
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sido utilizada (64). Apesar do fato dos procedimentos 
de derivação terem uma morbidade significativa a 
longo prazo (65), há, sem sombra de dúvida, indicação 
para a derivação urinária nos pac ientes com sintomas 
graves de CI que não responderam a todas as outras 
fonnas de tratamento. 

De modo geral , pacientes com C I não
ulcerati va são mais jovens do que aqueles com a 
doença clássica. Por isso, geralmen te opta-se por um 
reservmório continente nos pacientes com CI não
ul cera ti va que não responderam ao tratamento 
conservador. Em alguns casos, prefere-se um simples 
conduto ilea!. A derivação pode ser primeiramente 
rea li zada sem a cistectomia s imultânea. Se os 
si ntomas não fo rem aliviados após a derivação, o que 
.infelizmente. às vezes ocorre. a c istectomia será 
executada extraperitonialmente mais tarde. Na grande 
maioria das vezes, temos conseguido superar os 
si ntomas persistentes suplementando associando a 
cisouretrectomia à derivação urinária. Entretanto, 
como demonstram relatos prévios (66), tivemos casos 
ocasionais nos quais mesmo este último esforço não 
se mostrou eficaz. 

o estudo foi apoiado pe la Autoridade Regional da 
Saúde do Oeste da Suécia. Fundação Manha and 
Gustaf Âgrens de Pesqu isa, Sociedade Sueca de 
Pesquisa Médica, Sociedade Médica de Gotemburgo 
e Faculdade de Medi c ina da Universidade de 
Gotemburgo. Nós agradecemos Elisabeth Stãhlgren, 
pe la excelente assistência secretaria!. 
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SIGNIFICADO DA INVASÃO VASCULAR MICROSCÓPICA 
INTRATUMORAL NOS PACIENTES COM CARCINOMA DE CÉLULAS 

RENAIS 
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EDUADO SCORTEGAGNA JR, FLÁVIO HERlNG 
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RESUMO 

Objetivo: Estudar a presençu de invasào vascular microscópica intratumoral e a evolução dos pacientcs 
submetidos à nefrectomia devido ao câncer renal. 

Material e Metodos: De Janeiro/88 a Julho/99, 115 pacienles submeteram-se ao tralallleruo cirúrgico 
para o carcinoma de células renai s. Um único patologista rcvisou todas as amostras anátomo-patológicas, 
proeumndo celulas neoplásicas na mierocirculação do tumor. 

Resultados: O tamanho do tumor variou de 0,5 a 19,5 em (5,9 ± 2,9). Três tumores mediam até 4 cm 
(7%),9 (21 %) entre 4, I e 7 cm, 8 (42%) entre 7,1 e 10 cm, c 6 (50%) mediam mais do que 10 em (p < 0,00 I). 
Invasão vascu lar microscópica foi observada em 23% dos casos, sendo 7% em tumores diagnosticados 
incidcntalmente e 39% em tumores sintomáticos (p < 0,001). Até o final do estudo, houveram 5 casos de 
progressão da doença e 8 mortes, nos casos onde havia invasão vascular microscópica. Na ausência da invasão, 
apenas I progressão c 2 mortes foram observadas. 

Conclusão: Nesta série, a presença de invasão vascular microseópiea associou-se a um aumento 
importante da morbimortalidade. Esta descobcrta representa um outro fator prognóstico das taxas de sobrcvida 
dos pacientes com carcinoma de celulas rcnais. 

INTRODUÇÃO 

O carc inoma de cé lu las renais (CC R) 
representa a terceira neoplasia gcniturinária em 
freqüência. correspondendo a 85% dos tumo res 
malignos do parênqu ima renal (I). Devido a seu 
comportamento biológico muito variável , provoca 
interesse constantc dos pesquisadores, que procuram 
identificar fatores de prognóstico e definir grupos de 
pacientes com maior probab ilidade de desenvolver 
rccorrência da docnça. 

Existem fatores prognósticos anátomo
patológicos bcm conhecidos na evolução do CCR, 
como grau nuclear (2,3), tamanho tumoral (4-6), 
estúdio (7-9) e presença de degeneração sarcomatosa 
( 10,1 1). Alguns trabalhos demonstraram que a 
presença de celulas ncoplásicas na microcirculaçào 
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intratumoral é um importante fator indepcndcnte na 
recorrência do CCR locali zado (12- 14). Fatores 
angiogênicos conferem características hiper
vasculares aos CCR (15,16), porém O significado da 
invasfio vascular macroscóp ica permanece 
controverso até os dias de hoje. suscitando impor
tantes discussões (17- 19). 

Nosso objetivo e estudar o significado da 
invasão vascular microscópica intrutumoral nos 
pacientes submctidos a tratamcnto cirúrgico por CCR. 

MATERIAL E MÉTODOS 

No período entre 06/01 /88 e 03/07/99, 115 
pacientes com CCR, sendo 86 homens (75%) e 29 
mulheres (25%) com media de idade de 59,1 anos 
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Tabela I - Correlaçâo enIre tamanho do fumor e invasào microvascular illtratumoral. 

Tamanho do Tumor (em) Invasão Microvascular 
Presente (%) Ausente (%) Total 

0,5 a 4 
4,1 a 7 
7,1 a 10 
> 10 
Total 

3' (7) 38 (93) 41 
43 
19 
12 

115 

9(21) 34(79) 
8 (42) 11 (58) 
6 (50) 6 (50) 

26 89 
;r'para/cndéncia lil/car - lI.45 P < 0,001; • fUmores com 4 em de diâmelro 

(9-87), foram submetidos a ncfrcclomias, sendo 96 
radicais, (83 ,5%) c 19 parciais (16,5%), por um mesmo 
grupo de cimrgiões c avaliados retrospectivamente. A 
avaliação pré-operatória compreendeu ultra-sonografia 
(US), tomografia computadorizada (TC), ressonância 
magnética, lIrografia excretora c radiografia de tórax. 
O seguimento pós-operatório variou entre 2 c 138 
meses (mediana; 33 meses) c foi realizado trimes
tralmente no primeiro ano, semestralmente do segundo 
ao quinto ano, c anual posteriOlTIlente, com radiografia 
de tórax , exames hematológicos, US e/ou Te de 
abdômen. 

Todo material anátomo-patológico (lâminas 
c fragmentos incluídos em parafina) foi revisado ao 
microscópio óptico por um único patologista, quanto 
à prt!sença de invasão microvascular intratumoral, 
definindo-se como positiva quando havia presença 
de células neoplásicas no endotélio c/ou túnica média 
da microcirculação intratumoral. A presença de 
invasão microvaseular foi eorrelaeionada com o 
estádio da doença, tamanho do tumor t! tipo de 
diagnóstico (tumor incidental ou sintomático). 
Foram também analisadas a recorrência c mortt! pela 
doença. 

A análise estatística foi realizada pelos testes 
de Kaplan-Meier e Log Rank, e Qui-quadrado, sendo 
o intervalo de confiança p < 0,05 considerado 
estatisticamente significante. 

RESULTADOS 

A distribuição dos 115 pacientes estudados 
com relação ao estádio tumoral foi a seguinte: 75 
pacientes com tumor em estádio PT! , 16 PT2, 16 PT3, 
8 PT4. O tamanho do tumor variou entre 0,5 e 19,5 
em (média: 5,9 ± 2,9 cm). 

A presença de invasão mierovaseular 
intratwnoral ocorreu em 26 pacientes (23%) c só foi 
verificada em tumores a partir de 4 em, eonfomlc 
representado na Tabela- I. Na divisâo por cstádio da 
doença, ocorreu invasão mierovascular em 5 tumores 
estádio PT I, 3 PT2, II rT3 e 7 PTA. 

Ao se dividir os CCR com diagnóstico 
incidental e sintomático, identificou-se 7% dos 
tumores incidentais com invasão microvascular 
positiva , ao passo que dos sintomáticos , 39% 
apresentavam invasão microvascular. 

Tabela 2 - Situaçâo ao férmino do eSllldo, de acordo com invasâo miCrOlYlSClllar infralllllloral. 

Situação ao Término do Estudo Invasiio Microvascular Total 
Ausente Presente 

Vivo, sem evidência de doença 77 \3 90 
Vivo, com doença (progressão da doença) 5 6 
Óbito devido ao câncer de rim 2 8 lO 
Óbito por outra causa (não relacionada à doença) 5 5 
Perdido no seguimento 4 4 
Total 89 26 115 

XIX 
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Ao término do estudo (Tabe la-2), com 
seguimento mediano de 33 meses. dos 89 pacientes 
com ausência de invasão microvascular, 4 foram 
perdidos no seguimento, apenas um apresentou 
recorrência da doença, e 2 morre ram pe la doença, 
enquanto nos 26 pacientes com in vasão micro
vascular, 5 apresentaram progressão da doença e 8 
morreram pelo câncer. 

As curvas de sobrevida ao câncer específica 
e livre de doença são demonstradas nas Figuras-I e 
2, respccti vamenle. 

DISCUSSÃO 

o CC R é sabida me nte de e vo lução 
imprev isfve l ( 1,20). Atualmente com o advento de 
técnicas radiológicas como a US e a TC, tem ocorrido 

aume nto na de tecção de tumores peq ue nos 
incidentais, que apresentam melhor prognóstico por 
estare m confinados ao ri m (2 1-25). 

No entanto, não é raro que indi víduos 
submetidos ao tratamen to de tumores em estádios 
patológicos semelhantes apresentem comportamento 
cl íni co bastante di stinto , Certamente os fatores 
anátomo-patológicos conhec idos dão informações 
prognósticas após a cirurgia , sendo a di sseminação 
hematogêni ca um importante mecani smo de extensão 
e metáslase do CCR (12). 

Ac redita-se que a in vasão microvascul ar 
intralumoral seja um dado de dife re nciação do 
compoTl ame nto bi ológico lurnora l ( 14), se nd o 
co rre lac ionada a um pio r prog nós ti co ( 12- 14), 
Tumores em estádio PT I não apresentam invasão 
microvascul ar intratumoral ;já nos tumores em estádio 

1.00 - .. _----.. _-----. 

0.15 -

... 0.50-

0.25 -

0,00 - !---:----:---:---:----:-:---:---. 
I I I I I I I I 
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Figura Z· Cun'as de sQbrevwa livre de doellf 4. Log.rallk tesl: xl = 17,74, fJ < 0,001; Im·O.filo microl'l'.fcul(lr illlralllllloml: ausellle 
( ••• ), I"esellte (- i. 
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PT3-4, a presença de invasão microvascular varia de 
50 a 64% (12,13), Os tumores com grau nuclear I nâo 
apresentavam invasão microvascular, o que ocorreu 
em 26% dos Grau 11 , 35% dos Grau 111 , c 60% dos 
Grau IV (14). Ao correlacionar-se o tamanho tumoml , 
as ncoplasias entre I c 3 em apresentaram 7% de 
invasão micro vasc ular, ha ve ndo aume nto da 
incidência nos tumores maiores: entre 4 c 6 em, 26%; 
entre 7 c 9 em, 36%; entre IDe 17 em, 55%, rcspc
ctivamcllIc ( 14). 

Em nossa casuística, os 3 tumores (7%) dos 
41 casos de tumores menores ou iguais a 4 em 
aprcscntamm invasão microvascular, c todos possuíam 
4 em de diâmetro. Por outro lado, Van Poppel el a i. 
(12) 'observaram 7% de invasão microvascular nos 
tumores entre I c 3 em. Em nosso trabalho, apenas 4 
pacientes (7%) com diagnós tico incidental 
apresentavam invasão microvaseular, sendo que 22 
(39%) dos pacientes sintomáticos apresentaram invasão 
microvascular (Figura~ I) (p < 0.00 I). Este fato não foi 
encontrado na literatura pesquisada. 

A invasão microvascu lar intratumoral é um 
fator preditivo de má evolução (13). Van Poppcl ct 
ai. (12) demonstraram que houve uma progressão da 
doença em 39% dos tumores com invasão micro~ 
vascular intratumora l, fato observado em 6% dos 
tumores sem invasão rnicrovascular. Mrstik et ai. (14) 
demonstraram uma sobrevida de 5 anos em 35% dos 
pacientes com invasão microvascular, e cm 90% dos 
sem a sua presença. 

Paradoxalmente, a invasão da veia renal não 
confere pior prognóstico (7,19); porém, a invasão 
microvaseular intratumoral demonstra ser um indicador 
importante do potencial maligno do tumor renal (12). 

No período estudado, apesar do seguimento 
rc\ativamcntccurto desta série (mediana de 33 meses), 
dos paci entes sem invasão mierovascular, um 
apresentou progressão da doença e 2 morreram, 
enquanto que em pacientes eom invasão miero~ 
vascular, 5 progrediram e 8 morreram (Tabela~2). 

Houve significância estatística ao demonstrannos as 
curvas de sobrcvida do cànccr específica, e sobrevida 
livre de doença. sendo nítida a associação com 
recorrência e óbito. 

Este trabalho apenas comparou a invasão 
mierovascular intratumoral como único fator 
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prognóstico independente , demonstrando pior 
evolução. Entretanto, esta característica tumoral, ao 
ser submetida a análise multi variada, foi considerada 
o mai s importante fator prognóstico (12). Nosso 
estudo demonstrou que a presença de inva são 
microvascular intratumoral é fator de relevância 
prognóslica, e portamo é uma infonlmção que deve 
ser rotineiramente incluída no laudo anátorno~ 
patológico. 

Em concl usão, veri ficamos que 11 presença de 
invasão microvascular intratumora[ foi observada com 
mais freqüência nos tumores sintomáticos e nos de 
maior tamanho, estando associada a um maior risco 
de progressão e óbito pelo CCR. 
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RESUMO 

Introdução: Os alfa-b loqueadores são hoje as drogas dc escolha no tratamento clínico de pacientes com 
hiperpl asia prostática benigna (HPB ). Os autores apresentam os resultados de um estudo prospectivo, 
randomizado, duplo cego, e controlado por placebo da alfuzosina no tratamento de pacientes com HPB. 

Material e Métodos: 31 pacientes foram randomizados em doi s grupos: alfa-bloqueador seleti vo 
alfuzosi na na dose de 5 mg duas vezes ao dia (n = 16) ou placebo (n = 15) por 12 semanas. Os pacientes foram 
selecionados de acordo com os crité rios de inclusão e exclusão que, de forma geral, incluiram pacientes com 50 
anos de idade ou mais, escore internacional de sintomas prosláticos (EISP) de 12 pontos, índice de qualidade de 
vida (IQV) de 3 pontos ou mais, e fluxo urinário máximo (Fmáx) entre 5 e 15 ml/s. 

Resultados: Não houve diferença na taxa de melhora do EISP (37% versus 29%, p = 0,446) e 1QV 
(15% versus 2 1%, p = 0,446) entre o grupo alfuzosi na e o grupo placebo. No entanto, embora marginalmente 
signifi cante. o Fmáx mostrou uma melhora marcante após a alfuzosina quando comparado ao placebo (50% 
vesus 5,5%. p = 0,06). A incidência de efeitos colaterais foi simi lar em ambos os grupos. alfuzos ina e placebo 
( 43.8% vesus 40%, respectivamente). 

Conclusões: O alfa-bloqueador alfuzosina não é uma panacéia e, em alguns pacientes. a melhora 
clínica ocorre principalmente devido ao efe ito placebo, que neste estudo resultou em aprox imadamente 30% 
de melhora do EISP(p = 0,(01), 2 1% de melhorado IQV (p = O,OI7)e um aumento do Fmáx ~ 50% em 26,5% 
dos pacientes. Entretanto, o alfa-bloqueador alfuzosina tem um papel importante na abordagem clínica da 
HPB, já que seu mecanismo de ação alivia o componente dinâmico da obstrução prostática, cumo demonstrado 
pela mel hora do Fmáx. 

INTRODUÇÃO 

A fenoxibenzamina fo i o primeiro alfa
bloqueador utili zado no tratamento clínico da 
hiperplasia prostática benigna (HPB); mas. devido à 
alta incidência de efeitos colatera is, não ganhou 
aceitação na prática clínica diária (1 -5 ). Estes eventos 
foram associados ao bloqueio simultftneo dos re
ceptores adrenérgicos alfa-l e alfa-2. A panirde então, 
surgiram drogas mais se leti vas que possuem ação 
predominante sobre os receptores adrenérgicos alfa
I que proporcionam a mesma melhora clínica, porém 
com menos efeitos colaterais (6). 

Atualmente os alfa-bloqueadores são as 
drogas mais utilizadas no tratamento clínico da HPB 
baseado em di versos trabalhos publicados demons
trando sua suposta eficácia clínica (7). A al fuzosina 
consiste em um deri vado quinazo lino que atua 
se letivamen te sobre a contração mediada pelos 
receptores adrenérgicos alfa - I do músculo li so 
presente na próstata, uretra proximal e colo vesical. e 
tem sido usada principalmente em países europeus 
(8). Após absorção oral a nova formulação de 
liberação lenta atinge níveis plasmáticos máximos 
após 3 horas, com biodisponibilidade relativa de 49% 
e meia vida de 8 horas (8). A dose recomendada usual 
é 5 mg duas vezes ao dia. Este composto já foi testado 
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em vários estudos onde se demonstrou o seu potencial 
de melhora clínica e urodinâmica e perfil favorável 
de efeitos colaterais (9· 11 ). 

Os autores apresentam ensaio clínico com 
o alfa-bloqueador alfuzosina (SR - "s[ow release" 
liberação lenta) no tratamento clínico de pacientes 
portadores de HPB através de protocolo prospectivo, 
randomizado, duplo-cego e controlado com grupo 
placebo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

o ensaio clínico foi elaborado de maneira a 
incluir somente pacientes com mais de 50 anos de 
idade portadores de HPB,e baseando-se na história 
clínica, exame físico, incluindo o toque rcLa1. sintomas 
miccionais avaliados pelo escore internacional de 
sintomas prostáticos (EISP) com escore mínimo de 
12 pontos, índice de qualidade de vida (IQV) com 
pontuação mínima de 3 pontos, e fluxo urinário 
máximo (Fmáx) entre 5 e 15 mVs com volume urinário 
mínimo de 150 ml. Pacientes com PSA acima de 4 
nglml (AXSYM® system Abbot Laboratories) foram 
submetidos a biópsia prostática para excluir câncer 
de próstata. 

Os critérios de exclusão foram: pacientes 
em uso de bloqueadores alfa-adrenérgicos e/ou 
medicações anti-androgênicas (incluindo inibidores 
da 5 alfa- redutase), agonistas alfa-adrenérgicos, 
diuréticos, anticolinérgicos, colinérgicos, andrógenos, 
análogos do LH-RH, hematúria macroscópica, 
pacientes com dano renal, hepáti co ou cardíaco 
severo, bexiga neurogênica, infecção do trato urinário 

inferior, cálcu lo vesical e retenção urinária aguda 
(pacientes sondados). Também foram excluídos 
pacientes com história de tonluras, hipolensão arterial 
ou hipersensensibilidade aos alfa-b loqueadores. O 
prOlocolo deste estudo foi aprovado pelo comitê de 
ética e pesquisa desta instituição, e cada paciente 
assinou termo de consentimento após informação. A 
droga ativa foi fornecida pelo laboratório responsável, 
sendo es te o único vínculo estabelecido e não 
havendo, a partir de então, qualquer comunicação. 
patrocínio ou 'verba para a realização do estudo. O 
placebo foi produzido na fannácia do hospital, bem 
como a randomi zação em frascos e invólucros 
semelhantes. 

Os pacientes foram orientados a retornar 
após 4 , 8 e 12 semanas de tratamento, quando 
responderam o EISP e IQY. O Fmáx foi medido na 
vi s ita inicial de seleção e após o término do 
tratamento. Os efeitos cardiovasculares foram 
avaliados através das medidas da pressão arterial 
(PA) e freqü ência cardíaca (Fe) em pos ição 
ortostática e em decúbito, na visita inicial e em cada 
visi ta de retorno . O volume prostático foi 
de terminado por ultra -sonog rafia abdominal 
somente na visita inicial. 

Alfuzos ina (5 rng ) ou placebo foram 
administrados de maneira randomizada e seguindo 
protocolo duplo-cego na posologia de I comprimido, 
2 vezes ao dia . O grupo alfu zos ina (GA) foi 
composto de 16 pacientes, e grupo placebo (GP) de 
15. 

As principais variáveis analisadas foram 
mudanças no EISP, IQV, Fmáx, e os efeitos sobre a 

Tabela J - Dados demográficos dos grupos alfuzosina e placebo. 

Idade 
Raça 
Duração dos sintomas 
Hipertensão 
Diabetes 
Creatinina 
PSA 
Tamanho da próstata 
Resíduo pós-miccional 

Grupo Alfuzosina 

64,7 % 6,3 
14 whites/2 blacks 

43 ,6 ± 40,9 m 
12 
3 

1,22 ± 0,25 mg% 
3,76 ± 2,83 "glml 

46,9 ± 19,8 g 
79,8 ± 73,9 
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Grupo Placebo 

65.3 ± 8,2 
12 whitesl3 blacks 

40.5 ±43,7 m 
8 
3 

1,15 ± 0,28 mg% 
1,15 ± 0,28 nglml 

50,1 ± 28 ,1 

75,4 ± 57,3 

Valor do P 
0,77 
0,654 
0,74 
0,208 
I 
0,458 
0,004 
0,83 

0,861 
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Tabela 2 - Mudanças no EIS? dos grupos alfuzosina e p/acebo ap6s 3 meses de Tratamento. 

EISP Grupo Alfuzosina 
Média±DP 

Mediana 
Mínimo I Máximo 

YalorBasa\ 21,4±4,7 
2 1,5 

13/3 1 
mês 15,8 ± 8,3 

14,5 
2130 

2 meses 14.9 ± 8.7 
16 

2/28 
3 meses 13,9 ± 8,9 

13,5 
3/27 

Comparação - valor basal X2r = 11 , 17 
versus resultado final p = 0,0" 

Grupo Placebo 
Média±DP 

Mediana 
Mínimo I Máximo 

22,3 ± 6,3 
24 

" 135 
15,2 ± 6,5 

16,0 
7/24 

2/22 
15,5 ± 6,6 

20 
IS ,S±6,6 

20 
2/22 

X2r= 17,44 
P =0,00 1 

Comparação 
entre os Grupos 

U = 106 
P = 0,599 

U = "4 
P = 0,830 

U= "I ,S 
P = 0,74 

U = 100,5 
P = 0,446 

EISP == Escore Internacirmal de SintonUls Prosláticos; DP = Desvio Padrão; U == teste de Mann -Whitney; x/r "" teste de Friedman 

PA e FC ocorridos durante o estudo. Redução 2: 30% 
e ~ 50% no EISP e IQV, respectivamente, foram os 
parâmetros utilizados para definir resposta 
clinicamente significante. Analisamos também 
aumentos do Fmáx :?: 30% e :?: 50%. 

Metodologia Estatística 
A presença de associação entre variáveis 

qualitativas foi verificada pclo teste do Qui-quadrado 
(Xl) ou pelo teste exato de Fisher, e a comparação entre 
os 2 grupos em relação às variáveis quantitativas foi 
feita pelo teste t de Student e pela prova não paramétrica 
de Mann-Whitney (U). A comparação dentro de cada 
grupo foi feita pela análise de variância com medidas 
repetidas (F), sendo as diferenças locali zadas por testes 
de comparações múltiplas, e a comparação entre as 
avaliações foi feita pela prova não paramétrica de 
Friedman (X2~. A comparação entre as medidas inicial 
e Ilnal dentro de cada grupo foi feita pela prova não 
paramétrica de Wi1coxon (z) . Adotaram-se como 
significantes valores de p < 0.05. 
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RESULTADOS 

Os dados demográficos dos pacientes dos 
aA e ap demonstram que não há diferenças 
significativas entre os grupos (Tabela- I) Somente os 
valores do PSA do GA apresentaram valores 
signi ficativamente mais elevados que do OP. Apesar 
desta diferença, somente 3 pacientes do GA e 2 do 
ap foram submetidos a biópsia prostática por 
elevação do PSA, sendo o resultado HPB. Também 
não houve diferença de volume prostático entre os 
grupos . 

Na análise do EISP, não houve diferença 
estatisticamente significante entre os GA e ap na 
avaliação inicial e após cada período de tratamento 
(Tabela-2). Ao final do tratamento, notamos 
diminuição estatisticamente significante do EISP 
tanto no aA (p = 0,0 11) quanto no OP (p = 0,001). 
No entanto, na comparação da variação do percentual 
de queda do EISP não foi encontrada diferença 
significante entre os grupos (p = 0,446). 
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A Tabela-3 mostra que na avaliação do IQV 
não foram encontradas diferença estatisticamente 
significante entre os GA e GP tanto no início quanto 
ao final do tratamento. De maneira similar à mudança 
observada no EISP encontramos também diminuição 
estatisticamente significante do IQV tanto no GA (p 
= 0,047) quanto no GP (p = 0,017) após os 3 meses 
de tratamento. Entretanto, mais uma vez não foi 
encontrada diferença significante (p = 0,470) no 
percentual de queda do IQV entre os grupos após o 
término do tratamento. 

Em relação ao Fmáx foi encontrada 
diferença estatisticamente significante entre os GA 
e GP na avaliação inicial (p = 0,041), isto é, os 
pacientes do GA apresentaram valores do Fmáx 
significativamente menores do que os do GP 
(Tabela-4). Entretanto, os pacientes que receberam 
alfuzosina apresentaram aumento estatisticamente 
significante do Fmáx ao final do estudo (p = 0,003). 
Já no GP praticamente não foi verificada nenhuma 
alteração no Qmáx após o tratamento (p = 0,932). 
Além disso, o estudo da variação percentual de 
aumento do Fmáx mostrou diferença marginalmente 
significante (p = 0,060), indicando tendência de 

maior aumento do Fmáx nos pacientes do GA em 
relação ao GP. 

Quanto à avaliação de resposta clinicamente 
significante não encontramos diferença estatis
ticamente significante entre os GA e GP em relação à 
queda 2 30% e 2 50% no EISP (p = 0,200 e p = 1,000) 
e IQV (p = 0,433 e p = 1,000), respectivamente 
(Tabela-5). As alterações do Fmáx considerando 
aumento 2 30% nos pacientes do GA mostraram-se 
marginalmente significantes (p = 0,083). No entanto, 
não encontramos diferença entre os grupos quando 
ao aumento 2 50% do Fmáx (p = 0, 183) de acordo 
com a Tabela-5. 

A avaliação das alterações cardiovasculares 
do presente estudo mostra que nem O alfa-bloqueador 
nem o placebo provocaram mudanças significantes 
na freqüência cardíaca medida na posição sentada ou 
deitada (Tabela-6). As mudanças da PA também foram 
bastante similares nos 2 grupos com tendência à 
hipotensão arterial. Isto é corroborado pela ausência 
de diferença significante entre os grupos quanto à 
ocorrência de efeitos colaterais (Tabela-7). 
Apresentaram efeitos colaterais 7 pacientes (43,8%) 
no GA e 6 pacientes (40%) no GP, sendo tontura o 

Tabela 3 - Mudanças no IQV nos grupos alfuzosina e placebo após 3 meses de tratamento. 

IQV Grupo Alfuzosina 
Média±DP 

Mediana 
Mínimo I Máximo 

Valor Basal 4,44 ± 1,09 
4 

3/6 
I mês 3,81 ± 1,28 

4 
2/6 

2 meses 3,5± 1,51 
3,5 
0/6 

3 meses 3,63 ± 1,41 
3,5 
1/6 

Comparação - Valor basal X2r = 6,84 
versus resultado final p = 0,047 
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Placebo Group 
Média ± DP 

Mediana 
Mínimo I Máximo 

4 ± 0,93 
4 

3/6 
3,2 ± 1,32 

3 
0/5 

3,07 ± 1,22 
3 

0/5 
3,13 ± 1,19 

3 
0/5 

x2r = 10,25 
P = 0,017 

Comparação 
entre os Grupos 

U =92,5 
P = 0,281 

U = 93,5 
p = 0,299 

u= 100 
P = 0,446 

u= 100 
p = 0,446 
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Tahela 4 - Mudanças no Fmáx dos grupos aljuzosina e placebo após 3 meses de tratamento. 

Frnáx 

Valor Basal 

Final 

d% 

Comparação - valor basal 
versos resultado final 

Grupo Alfuzosina 
Média ± DP 
Mediana 

Mínimo I Máximo 

9,8 ± 2 
9,5 

5/15 
14.5 ± 6,1 

14,5 
4/25 

50,4 ± 64,22 
30,3 

-28,57/177,78 
Z = 2,98 
P = 0,003 

Placebo Group 
Média±DP 

Mediana 
Mínimo I Máximo 

12 ± 2,9 
13 

5/ 15 
12,3 ± 4,4 

12 
7/23 

5,56 ± 33,72 
-7,14 

-46,67/76,92 
z= 0,09 
P = 0,932 

Comparação 
entre os Grupos 

U = 68,5 
P = 0,041 

U = 86,5 
p=0,188 

U = 72,5 
P = 0,06 

Fmáx == Fluxo Urindrio Máximo; DI' == Desvio Padrão; U == Teste de Mann -Whitney; Z == TeMe de Wi/coxolIf 

efeito colateral mais freqüentemente observado. A 
maioria das reações adversas foi de leve intensidade 
e nenhum paciente interrompeu a medicação devido 
aos efeitos colaterais. 

DISCUSSÃO 

Vários trabalhos publicados na literatura 
têm demonstrado resultados superiores da alfuzosina 

sobre o placebo em termos de melhora clínica. Hansen 
et aI. (10) trataram 205 pacientes com alfuzosina ou 
placebo por 12 semanas e obtiveram diferença 
estatisticamente significante emre o GA com 
diminuição de 29% do escore de Madsen-Iversen e 
14% no GP (p < 0,0 I). Em estudo multicêntrico, 
randomizado e controlado com placebo Jardin et aI. 
(9) avaliaram 518 pacientes utilizando o escore de 
Boyarsky, e encontraram redução -estatisticamente 

Tabela 5 - Resposta clinicamente sigllijicame lias grupos alfuzosina e placebo ap6s 3 meses de tratamento. 

Diminuição na.6.% do EISP Grupo Alfuzosina Grupo Placebo Comparação 
n % n % entre os grupos 

;;::30% 3 meses 9 56,3 5 33,3 P = 0,2 
;;::50% 8 50 3 20 p=1 
Diminuição na.6.% do IQV Grupo Alfuzosina Grupo Placebo Comparação 

n % n % entre os grupos 
;;::30% 3 meses 3 18,8 5 33,3 p = 0,433 
;;::50% 3 18,8 3 20 p=1 
Aumento na.6.% do Fmáx Grupo Alfuzosina Grupo Placebo Comparação 

n % n % entre os grupos 
;;::30% 6 37,5 1 6,7 P = 0,083 
;;::50% 8 50 4 26,7 p=0,183 
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Tabela 6 • Mudanças nos parâmetros cardiovasculares 11m' grupos alfuzosina e placebo após 3 meses de 
tratamento. 

Grupo Alfuzosina Valor do p Grupo Placebo Valor do p 
Valor Basa! Final Valor Basal Final 

PASS 143,8 ± 2 1,6 135,6± 17,1 0,005 135,3± 11 ,2 131,3±13 0,039 
PASSU 146,3 ± 23, 1 138,1 ± 16 0,004 136 ± 13,5 126 ± 14 0.025 
PADS 86,9 ± 4,8 83,1± 8,7 0,005 88 ± 12,6 84 ± 9,1 0,316 
PADSU 86,9 ± 7,9 83,8 ± 7,2 0,308 87,3± 7,9 81,3±7,4 0.009 
FCS 80,2 ± 21,6 76,6± 11 ,7 0,642 71,4 ± 14,9 77,5 ± 18,3 0,233 
FCSU 75 ± 12,8 76 ± 9,2 0,516 70,9 ± 16,7 76± 15,7 I 

PASS '" pressão arterial sistólica sentado; PASSU '" prC.Hão arterial sistólica na posiç(/o .\'Upina; PADS = pre~'Sij() arterial dias/ótica 

seI/lado,' PADSU = presstlo arterial diostóiíca na posição supina: FCS = frequência cardíaca sentado; FCSU= frequência cardíaca lia 

posição sl/pina 

significante (p = 0,0004) após o uso de alfuzosina 
7,5 mg ou 10 mg por 6 meses em relação ao placebo 
com taxa de melhora clínica de 42% e 32%, 
respectivamente. Mais recentemente, Buzelin et aI. 
( 11 ), após 12 semanas de tratamento, relataram queda 
estatisticamente significante do EISP de 194 pacientes 
que receberam 10 mg de alfuzosina em relação ao 
GP (p = 0,007) com taxa de melhora clínica de 31 % 
no GA e 18% no OP. 

No presenle rrabalho, após 12 semanas de 
tratamento observamos diminuição estatisticamente 
significante do EISP tanto no GA (p = 0,011) quanto 
no GP (p = 0,00 I) em relação ao EISP inicial. No 
entanto, ao compararmos o percentual médio de 
redução do EISP entre o GA (37% ou queda na média 
de 7,4 pontos) e o GP (29% ou queda na média de 6,8 
pomos) não houve diferença significante (p = 0,446), 

indicando que o grau de melhora clínica induzida pela 
alfuzosina de acordo com nossos dados não foi 
superior ao efeito placebo. Também não encontramos 
diferença quanto ao IQV após o tim do tratamento. 
Enquanto no GA a melhora média do IQV foi de 15% 
ou queda na média de 0,8 pontos, após o placebo o 
IQV caiu em média 2 I % ou redução na média de 0,9 
pontos, não havendo novamente diferença significante 
entre os 2 grupos (p = 0,470). 

Obviamente, os resultados do nosso estudo 
devem ser interpretados com cautela devido ao 
tamanho pequeno da amostra. No entanto, várias 
considerações devem ser feitas. Se de um lado não 
há número suficiente de pacientes para que sejam 
tiradas conclusões mais consistentes, por outro não 
podemos esquecer que este estudo foi realizado 
seguindo os rigores de um protocolo prospectivo, 

Tabela 7 - Incidência de efeitos colaterais durante o estudo. 

Efeito Colateral Grupo Alfuzosina Grupo Placebo Total 
n % n % n % 

Tontura 3 18,8 2 13,3 5 16.1 
Dispepsia 2 12,5 3 20 5 16,1 
Sangramento digestivo 6,3 O O 3.2 
Opacidade 6,3 O O 3,2 
Zumbido 6,3 O O 3,2 
Enfarto do miocárdio 6,3 O O 3,2 
Tremor das extremidades O O 6,7 3,2 
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randomizado, duplo-cego e controlado com placebo, 
na tentativa de evitar possíveis influências intencionais. 
A melhora do EISP observada nos nossos pacientes 
em uso da alfuzosina (37%) é comparável aos estudos 
citados acima (29 a 42%), e a diferença de resposta 
entre droga ativa e o placebo de 8% também está 
próx ima das variações para aque les mesmos tr.tbal hos, 
nos quais variou de 10% a 15%. No entanto, estas 
diferenças no grau de resposta entre droga ati va e 
placebo, apesar de alcançarem valores estatisticamente 
significantes com amostras maiores podem não ser 
traduzidas em respostasclinicamentc significantes para 
um dado indi víduo, sobretudo se há outras formas de 
tralmncnlo mais efeti vas. Djavan & Marberger (12) 
publicaram recentemente o resultado de um estudo de 
meta-análi se envolvendo mais de 6000 paciente. .. em 
uso de diferentes alfa-b loqueadores, incl uindo a 
alfuzosina, e concluíram que a melhora sobre o escore 
de sintomas varia de 30% <l 40%. reforçando a 
comp<lração favorável dos nossos dados diante da 
literatura. Além disso. o resultado em relação ao GP 
do nosso estudo também mostrou grau de melhora 
(29%) que se aprox ima da melhora observada após o 
uso da alfuzosina em alguns dos est udos citados acima. 
Na verdade. a innuência do efeito placebo pode ser 
traduzida por melhora de até 40% no escore de sintoma .. 
(13). Desta maneira, parece bastante claro que qualquer 
tratame nto clín ico para HPB que resulte em melhora 
do EISP ao redor de 30% a 40% traduziria nada mais 
do que o chamado efeito placebo. Curiosameilte. 30% 
a 40% corresponde exatamente ao grau médio de 
melhora do escore de sintomas indu zido pelo alfa
bloqucadores. 

Apesar da alfuzosina não ter produzido 
mel hora clínica superior ao placebo, houve aumento 
estatisticamente significante do Fmáx induzido pelo 
alfa-bloque;.Idor. Enquanto no grupo placebo o Fmáx 
praticamente não se modificou (aumento na média de 
0 ,3 mlls ou 5.5%), nos pacientes que receberam 
alfuzosina houve aumento na média de 4,7 mlls (p = 
0,03). Isto representou 50,4% de aumento do Fmáx 
sobre os parâmetros basais o que está bastante acima 
do aumento de 16% a 25% publicados nos estudos de 
meta-análise (12). 

Estas di screpâncias entre dados clínicos e 
urodinâmicos já foram demon stradas na lite ratura 

urológica em geral (14). e mais uma vez neste estudo 
em panicular. No entanto, vale a pena frisar que o 
aumento do Fmáx verificado em nosso estudo pode 
não ter sido suficiente para desobstru ir completamente 
a maioria dos nossos pacientes. o que poderia ser outra 
just ifi cativa pam a ausência de superioridade clínica 
da "llfuzosi na frente ao placebo. Para ilustrar esta 
afinnati va, Bosch ( I 5) analisou vários trabalhos sobre 
obst rução prostática ava liada por urodi nâmica e 
conc luiu que , apesar de alguns estudos terem 
demonstrado diminuição do processo obstrutivo 
prostático após o uso de alfa-bJoqueadores, o único 
tratamento que efetivamente desobstrui o paciente é 
o cirúrgico. Rossi et aI. ( 16) relataram recentemente 
que agentes alfa-bloqueadorcs, incluindo a alfuwsina, 
melhoram a sintomatologia secundári a à obstrução 
prostática. mas não são capazes de a li viá- Ia por 
co mpleto. Portanto , o tratamento co m alfa
bloqueadores se traduz em melhora clínica e aumento 
do Fmáx. porém os efeitos sobre o processo obstrutivo 
são limitados , dificilmente chegando à desobstrução 
total dos pac ientes. Isto em pane já era esperado por 
vários motivos. Em primeiro lugar, do ponto de vista 
fi siopalOlógico drogas alfa-blo<]ueadoras só atuam no 
componente dinâmico da obstrução prostática. Em 
segundo lugar. somente 50% da pressão uretral 
presente na HPB são mediadas pelos receptores alfa
adrenérgicos indicando que ex istem outros e lementos 
envolvidos nas propriedades COIlt"ráte is do músculo 
liso proslático (17). Por último. os receptores alfa-l 
adrenérgicos não são nem específicos nem exclusivos 
da próstata ( 18). 

A ausência de diferença significante entre 
alfuwsina e placebo se torna ainda mais c lara quando 
analisamos o grau de resposta clínica aos sintomas, 
onde não encontmmos diferença significante entre os 
GA c GP considerando melhora ~ 30% e ~ 50% no 
EISP oU o IQV (Tabela-5). A me lhora de 30% no 
Fmáx foi marginalmente sign ificante no GA em 
re lação ao GP (p = 0,083), porém quando consi
deramos aumento;:;>: 50% não houve diferença entre 
os gru l>Os (p = 0, 183). 

Finalmente, a alfuzosina mostrou perfil de 
tolerabilidade bastante aceitável, com incidência de 
efeitos colaterais similares aos pacientes do GP. Os 
principili s efeitos colaterais estão relacionados ao 
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sistema cardiovascular, especialmente hipotensão 
arterial. 

Concluímos que o alfa-bloqueador alfu
zosina não é uma panacéia e parte do seu benefício 
clínico pode ser devido ao efeito placebo que, neste 
estudo, alcançou aproximadamente 30% de 
melhora do EISP (p = 0,001),21% de melhora no 
IQV (p = 0,017), e aumento;:: 50% no Fmáx em 
26,5% dos pacientes. No entanto, reconhecemos 
que a alfuzosina tem importante papel na 
abordagem clínicada HPB, pois realmente promove 
alívio do componente dinâmico da obstrução 
prostática. 
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RESUMO 

Introdução: A expressão da proteína p53 e a sua inl1uência no comportamento biológico do carcinoma 
epidennóide do pênis (CEP) foram estudadas em relação aos seguintes parâmetros: grau hi stológico, estadio 
clinicopatológ ico, e fatores prognósticos. tais como curva de sobrevi da e risco de morte pelo tumor. 

Material e Métodos: De 1979 a 1995,55 pacientes com CEP (ralados cirurgicamente foram estudados 
retrospectivamente. A presença da proteína p53 foi verificada nos espécimes cirú rgicos do IUmor primário e 
das suas metástases mais representativos pela análise imunohistoqu ímica. A intensidade da expressão da p53 
foi determinada pelo número de núcleos corados nas células tumorais. classificando-a em 4 grupos: grupo I -
até 25%; grupo 2 - de 26 a 50%; grupo 3 - de 51 a 75%; e grupo 4 - mais de 75% de núcleos corados. A relação 
entre a expressão da p53 nas células tumorai s e os parâmetros estudados foi analisada. 

Resultados: Taxas elevadas de expressão da p53 correlacionaram-se com graus menores de diferenciação 
ce lular (p = 0.053). Doze pacientes faleceram em decorrência do tumor durante este estudo. Nossos dados 
mostram que quanto maior a expressão da p53 no tumor. pior é o prognóstico (p = 0,025). Não houve relação 
significati va entre a presença da p53 e o estadio clinicopatológico do tumor. 

Conclusão: Nossos dados mostram que existe expressão significativa da p53 no CEPo Quanto maior a 
expressão da p53. pior o prognóstico para o paciente e maior a agressividade biológica do tumor. O rumor se 
loma mais agressivo de acordo com a intensidade da proteína no núcleo das células tumorais. 

INTRODUÇÃO 

Admite-se atualmente que vários genes, 
apresentando ou não mutações. podem estar 
relac ionados à história natural de neoplasias. O gene 
supresso r de tumores p5 3 é o exe mplo mai s 
expressivo. por apresentar mutações em mais de 50% 
das neoplasias estudadas ( I). Nigro et aI. (1989) 
estudaram 20 mutações no gene p53 em vá rios 
tumores: có lon, cérebro. pulmão e mama, e 
identificaram que estas ocorrem mais freqüentemente 
em 4 regiões bem definidas do gene (2). A proteína 
p53. produto deste gene. foi identificada em 1979 
como se ndo uma t"ost"oproteína nuclear de 53 
qui lodaltons (kd) ligada ao antígeno largo T do vírus 
SV40, sendo in icialmente admitida como proteína 
produzida por um oncogcne (3). 

A proteína p53 está envo lvida no controle 
do ciclo celular em seu estado natural. Sempre que 
houver agressão celular com alteração do DNA. esta 
é produzida. induzindo parada do ciclo celular. Du
rante este período. a célula tem tempo para reparar o 
dano c au sado. ou , se este for muito g ra ve. 
desencadeia -se o processo de morte cel ul ar 
programada (4). 

A detecção da proteína p53 pode ser feita por 
imuno- hi stoquímica, utili zando-se anticorpos que 
permitem sua identificação no núcleo das células. 
detectando a proteína natural e formas mutantes (5). 

A ação da p53 pode ser afetada por mutações 
ou interação com outras proteínas celulares ou virais 
(6). O antígeno T grande do vírus SV40 e a proteína 
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E I B do Adenovírus 5 têm a capacidade de se ligar à 
proteína p53, resultando em um complexo em que a 
p53 é mais estável, porém sem função (7). A proteína 
codificada pela ORF E6 do vírus do papiloma humano 
(HPV) tem a capacidade de se ligar à p53, inativando
a e acelerando sua degradação pelo sistema da 
ubiquitina (8). A expressão da p53 está alterada em 
vários tumores e esta ocorrência pode estar 
relacionada com o prognóstico em alguns deles, como 
o carcinoma hepatocelular, colo-retal e esofágico (9-
11). 

O carcinoma de pênis é uma doença com 
tendência a crescimento regional e disseminação 
principalmente por via linfática, no início para 
linfonodos inguinais, e a seguir para outros órgãos. 
O estadia da doença tem relação significativa com o 
prognóstico e sobrevida dos pacientes (12). 

O intuito deste trabalho é determinar a 
importância da expressão da p53 no comportamento 
biológico do carcinoma epidermóide do pênis e sua 
inOuência em variáveis corno: estadiamento clínico 
e patológico, grau de diferenciação celular, prognós
tico e tempo de sobrevida. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Cinquenta e cinco pacientes com diagnóstico 
de carcinoma epidermóide primário de pênis, tratados 
cirurgicamente de janeiro de 1979 a dezembro de 1995 
foram estudados retrospectivamente. Em todos os 
casos havia material anátomo-patológico e 
prontuários para análise. 

A idade dos pacientes variou de 23 a 80 anos 
(média: 57,2) e o tamanho das lesões penianas de I a 
8 em no maior eixo (média: 3,4 cm). 

Dos 55 pacientes, 48 tiveram seguimento 
pós-operatório que variou de 5 a 120 meses, com 
média de 31,6 meses. 

Com diagnóstico histopatológico de carci
noma epidermóide do pênis estabelecido, todos os 
pacientes foram submetidos a estadiamento clínico 
do tumor que incluiu, além do exame físico, ultra
sonografia abdominal, radiografia do tórax e, em 
alguns casos, tomografia computadorizada do 
abdome. 

Para avaliação do estadia clínico, foram 
utilizados os critérios propostos por Jackson (13), com 
a seguinte distribuição: Estádio I ~ 17 casos (30,9%), 
Estádio 11 - 22 casos (40%), Estádio UI - 14 casos 
(25,5 %) , Estádio IV - 2 casos (3,6%). Esta 
classificação foi utilizada porque a classificação TNM 
ainda não era adotada universalmente no início deste 
trabalho e, conforme alguns relatos, existe grande 
correlação entre estas classificações no carcinoma 
epidermóide do pênis (12). 

A amputação do pêni s foi o procedimento 
utilizado para o tratamento da lesão primária em 
todos os pacientes , sendo parcial em 44 casos, to
tal em 8, e 3 emasculações com ressecção parcial 
de escroto . Nos casos de amputação total ou 
emasculação, uretrostomia perinel foi realizada. 
Trinta e nove pacientes foram submetidos à 
linfadenectomia inguinal bilateral, pelo menos I 
mês após o tratamento do tumor primário , e 2 à 
linfadenectomia ilíaca. 

O diagnóstico histopatológico das peças de 
lodo s os casos foi revisado por um único 
patologista, utilizando-se a classificação de 
8roders (14). 

Os outros fatores analisados, grau de 
diferenciação celular, estadia clínico e patológico 
e óbito pelo tumor, foram estudados em relação à 
presença da proteína p53. 

Para a detecção da proteína p53 foi utilizado 
o método estreptavidina-biotina. Este método utiliza 
3 reagentes, baseando-se na capacidade da 
estreptavidina de ligar-se à biotina. O primeiro 
reagente, ou anticorpo primário, é específico para o 
antígeno a ser localizado, ou seja, a proteína p53. O 
segundo agente ou anticorpo secundário é conjugado 
à biotina e tem capacidade de ligar-se ao anticorpo 
primário. O terceiro reagente é um complexo de per
oxidase conjugado com biolina e estreptavidina, em 
cujos sítios livres se liga o anticorpo secundário. A 
visualização da reação é realizada com a utilização 
de substrato cromogênico e co loração com 
hematoxilina. 

A leitura das lâminas foi realizada com a 
contagem de núcleos positivos em microscópio com 
aumento de 400X, contando-se 500 células em 10 
campos nas áreas mais representati vas do tumor. Corte 
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de adenocarcinoma de intestino grosso fortemente 
positiva para o anlicorpo monoclonal p53 foi utilizado 
como controle positivo. A expressão da proteína p53 
foi classificada em 4 grupos: grupo 1 - até 25% dos 
núcleos corados; grupo 2 - 26 a 50% dos núcleos 
corados; grupo 3 - 51 a 75% dos núcleos corados; 
grupo 4 - mais de 75% dos núcleos corados para a 
prOleína p53 . 

O mesmo corte de adenocarcinoma de 
intestino grosso, JXlrém com a substituição do anti
soro especifico para a proteína p53 por anti -soro não 
relacionado. foi utilizado como controle negativo. 

A análise estatística visou determinar fa tores 
associados com a apresentação c línica desses tumores 
e também fatores prognósticos. ulilizando-se o leste 
de X2 (qui-quadrado) ou o teste exato de Fisher. O 
índice de reprodutibilidade Kappa fo i utilizado para 
a compamção de comportamento dos dois métodos 
de ava liação do estadiamento. 

A expectativa de sobrev ida foi ava liada por 
meio das curvas de sobrevida de Kaplan*Meier, com 
relação à presença da proteína p53. A regressão 
logíst ica foi ut ilizada para a obtenção de fa tores 
preditivos de óbito pelo tumor. Os resultados das 
análises dos riscos de óbito fomm obtidos segundo a 
téc nica de regressão de Coxo 

O nível de significância uti lizado para os tes* 
les foi de 5%. 

Figura I • Reação positim para prme(/w 1'53. com mellos de 
25% llos míclea.f ,Ias células fIlmomi.f comd().~ IHlffl a proteína 
(imllllOlllarcllção para proteína p53. X4(0). 

RESULTADOS 

Duran te o es tudo ocorreram 3 recidivas em 
penectom ias parciais (5,4%) e 4 rec idivas em leito 
de li nfadenectomia. Das 41 linfadenectomias, 19 
apresentaram metástases para linfonodos (46,3%), 
sendo II uni laterai s e 7 bi laterai s para li nfonodos 
inguinais e I para linfonodos ilíacos. Este paciente 
com metástase para linfonodos ilíacos hav ia 
apresentado metástases inguinais prev iamente. 

Neste período, dos 48 pacientes que fizeram 
seguimento, 14 faleceram (30,4%), sendo 12 (27,3%) 
relat ivos ao tumor. 

A maior parte dos tumores tinha graduação 
baixa ou intermediária, sendo 18 casos (32,7%) grau 
I. 26 casos (47,3%) grau li , e 1i casos (20%) grau 
hi stológico 111 . 

A proteína p53 foi positiva em 30 casos 
(54 ,5%) e negativa em 25 (45,5%). 

A di stribuição dos casos positivos foi de 11 
casos (20%) com 10 a 25% (1 +) dos núcleos positivos, 
7 C'ISOS (12,7%) com 26 a 50% (2+) dos núcleos 
positivos, 8 casos (14,5%) com 51 a 75% (3+) dos 
núcleos positivos, e 4 casos (7,3%) com 76 a 100% 
(4+) dos núcleos positivos (Figuras* 1 e 2). 

Os tumores com maior positividade para a 
proteína p53 apresentaram graduação hi stológica 

Figura 1· Reaçiio posirú'(I/Hlm proldlla 1)53, COIII mai.f de 75% 
,los lIIíc/em' ,Ias célula.f IIImorllis corados para li prolebw 
(il/lUl/Ol//arcaçiio IHlra proldna ,153. X4(}()). 
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Tabela I· Comparaçt1o da presença da proteína p53 entre "OS tumores bem (grau I) e moderadamenTe (grau 
2) diferenciados versus fumores ;1ldiferellc:iados (grau 3). 

Grau 
p53 1+ % 2+ % 3+ 

1+2 10 22,73 7 15,9 1 7 
3 9,09 O O I 
n 11 7 8 

Fisller fJ- 0.053 

maior (menos diferenciados). Dos pacientes com 
graduação G-III e expressão positiva para a proteína 
p53, 4 em 5 apresentaram mais de 50% dos núcleos 
corados para a proleína p53. Esta diferença chega a 
valores próx imos de significância estatística quando 
comparados com os tumores bem c moderadamente 
diferenciados (Tabela- l ). 

Não houve relação entre os estádios clínico e 
patológico e expressão da proteína p53. A Tabela-l 
mostra esses resultados com relação ao estádio 
patológico. 

Quando a ocorrência de óbito pelo tumor foi 
analisada, diferença estatisticamente significativa foi 
encontrada. Os pacientes nos quais a proteína p53 
era positiva, apresentaram pior prognóstico quanto 
maior era a expressão da proteína (Tabela-3). A 
ocorrênc ia de óbito nos pacienlcs com 50 a 75% dos 
núcleos das célu las turnorais corados para a proteína 
p53 foi 9,95 vezes maior do que nos pacientes que 
tinham menor expressão da proteína. Quando se 
analisou os pacientes com mais de 75% dos núcleos 
corados o risco foi 15.28 vezes maior, com intervalo 
de confiança de 95%. 

% 4+ % Negativo % Total 

15,91 I 22,27 19 43,18 44 
9,09 3 27,27 6 54.55 11 

4 25 55 

Para a proteína p53 os dados mostram menor 
probabilidade de sobrev ida quanto maior a expressão 
da proteína no tumor (Figura-3). 

DISCUSSÃO 

A proteína p53 é produto protéico do gene 
p53. Em seu estado natural está implicada no controle 
do ciclo celular. Havendo agressão ao DNA, a p53 é 
ativada induzindo a interrupção do ciclo celular. Neste 
período. a célula pode reparar o dano. ou se este for 
muito grave, desencadear o processo de morte celular 
programada. O gene funciona. portanto, como 
guardião do genoma (4). Por outro lado. quando 
alterado devido a mutações genéticas ou interação 
com proteínas celu lares ou virais, sua ação é 
comprometida. o que facilita a perpetuação de erros 
no ciclo celular. O gene p53 encontra-se alterado em 
número signi ficativo de tumores, sendo muito 
estudado na literatura (15). 

A proteína p53 funciona C0l110 inibidora de 
transcrição por meio de interação com ou tros genes. 

Tabela 2 - Relaçl10 entre o estádio patológico e expresstlo da proteína 1'53 (No. = 4J). 

EP I % (( % 111 % IV % TOTAL 
~53 
1+ O 8 3 60 O O 2 40 5 
2+ 2 28,57 4 57, 14 I 14.49 O O 7 
3+ I 16,67 I 16,67 3 50 I 16,67 6 
4+ O O I 33,33 O O 2 66,67 3 
Negativo 6 30 7 35 4 20 3 15 20 
n 9 16 8 8 4 1 
J+ {J/é 25% do.r núcleos C(Jr(ld(J.~; 2+ 26 (I 50% dos mideo.f (.'oratlm; 3+ 510 75% do.\· mídeos corados; 4+ III(/i~' de 75% 
!los l1Iicleos corado.f JHlra a proteína 1'53; E/) = estádio {Hllológico. 
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Tabela 3 · Relaçiio entre óbito pelo fllmor e presença da prote(na 1'53 (No. := 46). 

pS3 J+ % 2+ % 3+ % 4+ % NEG % TOTAL 
Óbito 
(n) 

Não 
Sim 
n 

7 
O 
7 

20,9 
O 

6 
O 
6 

17,65 
O 

2 
3 
5 

5,88 
25 

I 
3 
4 

2,4 
25 

18 
6 

24 

52,94 
50 

34 
12 
46 

1+ _ (1/1 25% do.~ mícleo.fcoradO$,- 2+ '" 2611 50% dos núcleos corados; 3+ '" 51 a 75% dos núcleo.f corado.t: 4+ '" maislle 75% (los 
míc/eos cOf{ulos fX1ro li prolefllC/ p53. 

Tem, na forma natural e ativa, meia vida muito curta, 
de aproximadame nt e 20 minutos. porém s ua 
concentração é aumentada sempre que há agressão 
celular (16). 

Os métodos de detecção da proteína p53 por 
imuno-hisloquímica identificam a fonna natural da 
proteína e suas fonnas mutanles; porém, devido à meia 
vida muito c urta da primeira , normalmente s6 as 
formas mulantes são detectadas. Em alguns casos, a 
forma se lvagem é detectada. in vitro, em 
queratinócitos nonnais recém-divididos e também em 
linfócitos, em resposta àestimulação mitogênica (17). 

Poucos trabalhos estudaram a quantidade de 
núcleos de cé lulas tumorai s que se apresentam 
corados para a proteína e sua innuênda quanto à 
diferenciação celular e prognóslico desses casos. A 

W 0,8 c 
< 
C 
:::; 0,6 
m 
< 
OI 0,4 

p53 

o 
o: ,-
"- 0,2 

o 
o 12 24 36 48 60 

quantidade de células coradas para a p53 pode ser 
importante, pois tem sido sugerido na literatura que a 
ex pressão da proteína em poucas cé lulas seria a 
resposta nonnal a alterações no genoma das células 
tumora is ( 18). 

Nos casos raros de carcinoma de colo uterino 
não associados à infecção pelo HPV. foi demonstrado 
que a mutação da proteína p53 está associada a 
prognósti co mais reservado (19). 

Em tumores de bex iga, a ex pressão da 
proteína p53 correlaciona-se com o grau. estádio do 
tumor. probabilidade de progressão e também com 
pior sobrev ida (20). 

Neste estudo. obti vemos 54.5% dos casos (30 
pacientes) positivos para a proteína p53. e deste total. 
20% dos padentes apresentaram menos de 25% dos 

1+.2+ 

NEG ,-
2-

[- :: 
--NOG 

P = 0.0255 

72 84 96 108 120 
TEMPO (em meses) 

"'igura 3 - O /n a de sobrel'itla em relarJo à expn'!sslio da proteína 1,53 nQS tllmon'!s. 
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núcleos corados e 7.3% mais de 75% dos núcleos 
corados. 

O grau de diferenciação celular das neoplasias 
com maior porcentagem de núcleos corados para a 
proleína p53 foi pior, e esta associação atingiu níveis 
próximos de significância estatística, quando foram 
comparados tumores bem e mode radamente 
diferenciados com os indiferenciados. 

Lam ct aI. , estudando 42 pac ientes com 
carc inoma cpide rmó ide do pê ni s. obti veram 
positi vidade para a proteína pS3 em 40% dos casos, 
demonstrando percentuai s maiores de presença da 
prote ína em tumores mais diferenciados. e 
contrariando, portanto, nossos achados (21 ). 

Quanto ao estádio patológico , ao se observar 
a Tabe la-2. pode-se notar que a freqüência de 
pacientes com neoplasia metastática aumenta com o 
aumento de núcleos tumorai s corados para a prOleína 
p53, porém sem significância estatística. 

A proteína p53 teve impacto importante no 
prognósti co dos pacientes, pois quanto maior o 
número de núcleos corados para a proteína. maior a 
ocorrência de óbito. A maioria dos pacientes eom mais 
de 75% dos núcleos corados faleceu durante o período 
anali sado (Tabela-3 ). 

A curva de sobrevida para os pacientes 
também mostrou que, com o aumento da porcentagem 
de células comdas. houve menor sobrevida (Figura-
3). 

O coeficiente de probabilidade (odds ratio) 
para óbito dos pacientes em relação à expressão da 
proteína p53 foi significati va, tendo os pacientes com 
50 a 75% dos núcleos corados no tumor 9,95 vezes 
maior chance de óbito pela neoplasia. Quando estes 
percentuais são mais elevados, esses índices chegam 
a 15.28 vezes. 

CONCLUSÕES 

A incidência da proteína p53 em carcinoma 
epiderm6ide do pêni s é alta, e os tumores com 
hi stologia desfavorável têm maiores quantidades da 
proteína nos núcleos celulares. 

O r1 SCO de óbito pe lo tumor é 
signifi cativamente mai s alto nos pacientes com 
ex pressão elevada da proteína. A expressão anonnal 

da proteína p53 tem relação signifi cati va com o 
comportamento biológico do carcinoma epidermóide 
do pênis. 
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Relato de Caso 

EMBOLIA DA ARTÉRIA RENAL 

M. HORA, T. HANUS. M. CHOCHOLA 

Hospital Escola Geral , Primeira Faculdade de Medi cina da Uni versidade de Charles, Prague, Republica 
Tcheca 

RESUMO 

'! 

Nós reportamos um caso de oclusão de origem embólica da artéria renal em um homem tabag ista e 
etili sta de 56 anos portador de doença cardíaca isquêmica crônica, fibrilação atrial, isquemia de membro inferior 
e diabete melito. À admissão, apresentava dor no flanco tipo cólica, com du ração aproximada de 20 horas. O 
paciente estava utilizando anticoagul ante (warfarina sódica) em dose insuficiente. O ultra-som renal com doppler 
revelou perfusão extremamente reduzida no rim direito. A urografia excretora (UGE) revelou rim direito não
funcionantc, e a angiografia demonstrou oclusão da artéria renal direita. A perfusào do rim, com exceção do 
pólo superior, foi restaurada pela aspiração do coágulo. Terapia sistêmica com hcparina foi imediatamente 
instituída. Devido a presença de hematúna macroscópica. agentes fibri nolíticos não foram usados. AUGE 
rea lizada no dia seguinte e a c intilografia renal realizada uma semana depois revelaram recuperação de ambos 
os rins. 

Concl usão: Apesar da embolia da artéria renal ser uma causa rara de dor no fl anco. e la deve ser levada 
em consideração no diagnóstico diferencial de pacientes com dor no flanco e certos fatores de ri scos (fibri lação 
atria l, doença valvular). Angiografi a urgente com aspiração do trombo e admini stração local de fibrinolíticos 
podem ser instituídas em pacientes selecionados. 

RELATO DE CASO 

Um homem tabagista e etilista de 56 anos com 
um quadro de doença cardíaca isquêmica crônica, 
fibril ação atrial, isquemia de membro inferior e 
diabete melito deu entrada com um quadro de dor no 
fl anco tipo cólica, com projeção para a região inguinal 
direita, e duração de cerca de 20 horas. Ná useas e 
vômitos acompanhavam a dor. A percussão lombar 
foi positiva no lado direito. A pressão arterial do 
paciente era de 175/ 150mmHg. O paciente estava 
utili zando anticoagulante (warfarina s6dica) numa 
dosagem ineficiente, uma vez que o valor da Relação 
Normati zada Int ernacional ( RNI ) do tempo de 
protro mbina fo i de 1,5 (va lor norma l: 2-3). A 
avali ação laboratorial revelou leucoc itose (14x I 09/1 ; 
normal = 4,0- 10,0 x 109/1), uréia de 13,9 mmolll 
(normal = 2,5 - 8,3 mmo1/1 ), creatinina de 139 jlmol/ 
I (nonnal = 62 - 120 J.lmoVI), bilimtbina de 27,9 J.lmoll 
I (normal = < 22.2 jlmoVI). O ultra-som re nal duplex 

Figura I • Angiografia ames do IraltlmelllO. AOrlograma moslra 
obslrl/ção da ar/éria renal direilll. 
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Figura 1_ IInf!i()f!rofia "{ni",, ti<. ~r"'n~ r<l'''/ di,..;w ~I";' (J 

rupiraçJ" d<; lrombo. 11 GI1giof!rqfia mo,"a anl,u, ",,,,,/ di",il~ 
",'rue ula n:.ad<l, pólo inferior ~ p<l n~ mitJia do m", o do rim bem 
~Of/Ir"'uukJ,. <I"Iuanto IIQ pólo JUfH rior co", ""'a -,~ frun""" nU, 

mostrou perfusão cxtremamente reduzida no rim 
direiloe à UGE o ri m direito nãoaprcscntava fu nçilo, 
O ultra-som do fíg<ldo revelou múltiplas lesões 
lumorais. A pielografia rt:trogr<ld<l direita foi normal. 
Três horas após a admissão. o pacicnte foi submetido 
à angiografia, que revelou oclusiio da artéria renal 
direita (Figura-I). A pcrfusão renal. com exceção do 
pólo superior. foi reslabelecida após a aspiw,ão do 
coágulo (Figum-2). Terapia sistêmica com hcparill<l 
foi imediatamcntc insti tu ída. Devido a pre<;cnça de 
hcmatúria macroscópica. nao se utilizou agen tes 
fihrinolfticos. A UG E realizada no dia seguinte 
(Figura-3) e a cintilografia rt: nal real il.wa uma :;emana 
depois demonstramm rccur-;r"ção de ambos os rins. 
O paciente falcccu 8 meses depois. A autópsia cond ui 
que a causa tMsica do óbito foi um colangiocarcinoma 
invadindo o fígado. com múltiplas metásteses 
hepáticas. O rim direito encontrava-se mcnor que o 
esquerdo e o pólo superior apresentava-se atrófico 
(cicutriz pós-infarto). 

COI\'fENTÁR IOS 

A embolizaçiío da anéria re nal (EAR) é uma 
docn,a fant. Ela dC"e ser considerada no diagnóstico 
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diferencial da dor no flanco nos pacientes com cenos 
fatores de risco. esr-;cialmentc fibrilação atrial (55% 
de EAR) e docn,a valvular (30%). Outros fatores de 
risco ,nc luem históri a de doença tromboembólica, 
hipertensão e doença vascular periférica associada à 
PTA de artérias coronári;t1; ou na trombose vcnosa 
profunda com forarne o~al patcnte. As manifesta~"ÕC;; 
cl inicas são as seguintes: lomba lgia 6 1 %. dor 
abdominal 28%. náusea e vômito 21 %. e aumemo da 
temperatura. O diagn6stico diferencial de~e incluir 
urolitfase. pielondri tc. in farto do miocárd io e 
colcçi~tite aguda, A ungiografia é o "padrlo oum'" 
tanto para o diagnóstico oomo pard o trmamento da 
embolia da anéria renal. O ultra -som com Doppler 
colorido é uma técnica rápida e nôlo-invasiva. (jue dcve 
ser usada na investigação diagn6stica inicia l , O 
tratamento alual baseia-sc principalmente na 
administrJç~o de fibrinolfticos na artéria renal após 
a aspiração do coágulo. Uma vez que a reperfusão do 
rim é estabelecida. é necessário hcparinizar o pôIC ,cnte 
e mais tarde lIl iciara (cnlpia com warfarina, O objetivo 
principal é re~tubclccer a perfusão dentro de 90 
minutos após o inicio dos sintoma" já que após este 
r-;ríodo o rim estará danificado irreve~i\'ehnent e _ A 
longo prazo. observa-se preservação da função rcnal 
em apenas 50% dos casos onde houve SUCC$>,Q na 
revusculari't<tÇao pós-EAR. Entretanto. a função renal 
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nunca atinge os valores anteriores à EAR. Casos onde 
a função renal permanece preservada, mesmo com 
tcmpode duração dos simomas superior a 90 minutos, 
devem-se à presença de colalcrai s ou à EAR parcial. 
Provavelmente, este foi o caso do nosso paciente. 
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MIGRAÇÃO DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO INTRA-UTERlNO 
COMO CAUSA DE CÁLCULO DE BEXIGA 

ERCAN YENI, DODAN UNAL, AYHAN VERIT 

Departamento de Urologia. Faculdade de Medicina. Universidade de Harran, Sanliu rfa, Turquia 

RESUMO 

Uma mulher multípara de 34 anos que possuía um di spositivo intra-uterino contracepti vo (DIUC) T de 
cobre inserido há oito unos apresentou sintomas de irritação urinária. Diagnosticou-se a mi gração do DlUC da 
cavidade uterina para a bex iga. com fo rmação de um cálculo. O dispositivo intra-uterino calc ificado foi removido 
por laparotomia. 

INTRODUÇÃO 

Dispositi vos inlra-uteri nos contraceptivos 
(DJUC) têm sido usados por muitos anos como um 
método contraceptivo eficaz. seguro c econômico ( I ). 
Apesa r do meca ni smo de ação do DIUC ser 
controverso. muitos estudos recentes sugerem que o 
DIUC impede a implantação do óvulo fecundado ou 
tem atividade espermicida na cavidade in Ira-uterina 
(2). 

Desde a introdução do D IUC, mu itas 
complicações tais como dismenorré ia, hiper
menorréia. infecção pélvica, gnw idez, aborto séptico. 
perfuração uterina e migração para órgãos adjacentes 
têm sido relatadas (3,4). 

RELATO DE CASO 

Uma paciente de 35 anos. que havia inserido 
um DlUC T de cobre há 8 anos. apresentou-se com 
história de irritação urinária há 3 anos. Em Uhl exame 
ginecológ ico assumiu-se que o DlUC havia caído, e 
contracepção oral havia sido prescrita há 6 anos. 

O exame fís ico revelou sensib ilidade 
suprapúbica. O exame pélvico revelou que a vulva e 
vagina estavam normais. tllultiparidade e útero 
antevertido, de tamanho e consistência normais, 
porém sensível. O cordão do DIUC não fo i 
encontrado. O exame da urina mostrou pi6citos e 
mi c ro hemat úria , e nquanto a c ultura urinária 
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permaneceu estéril. A radiografia simples do abdômen 
revelou uma massa calcificada no final da pélve de I 
cm (Figum- l ). A ultra-sonografia pélvica reve lou o 
DI UC. cuja ponta estava calcificada, cxtendendo-se 
do miornétrio do corpo uterino até a luz da bex iga. A 
cistoscopia demonstrou urna formação de cálcu lo fixa 

Figura I • Ralliografia do abdômen nt!1'elmulo lIIassa calcificlllllj 
lle I em 110 peh·e. 
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Figura 1- DIUC C(jJcificado relirado da bexig(j, 

de I em de tamanho rodeada por erilema mucoso e 
edema na parede posterior da bexiga, enquanto a 
histeroscopia não revelou nenhuma anormalidade. O 
DIUC calcificado (Figura-2) foi removido por 
laparotomia e a paciente teve alta 7 dias após a 
operação, sem complicações. 

CONCLUSÃO 

As migraçõcs de DIUC para o perilônio, 
oruento, apêndice, colon, parede da veia ilíaca e bexiga 
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têm sido observadas até agora. A migração de um DIUC 
para a bexiga é ex tremamente rara. Na verdade, pelo 
que sabemos, há apenas 30 casos anteriores 
mencionados na literatura. Nestes casos. o início dos 
sinlomas varia de 3 meses a 5 anos e a descoberta da 
migração do DIUC varia de 6 meses a 16 anos (3,4). 
No nosso caso, ° DIUC que migrou causava sintomas 
há 5 anos e foi removido oito anos após a colocação. 

Comoocálculo primário na bexiga é incomum 
na.s mulheres. um corpo estranho também deve ser 
considerado na etiologia (3). Conseqüentemente, 
sintomas de irritação urinária, infecções urinárias 
recorrentes, hcmatúria e dor suprapúbica devem alertar 
os médicos para um corpo es tranho quando 
diagnosticarem cálculo na bexiga nas mulheres. Além 
disso, a paciente com DIUC deve também ser alertada 
para a possi bilidade da migração do dispositivo 
contraceptivo. 
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RUPTURA AGUDA DE HIDROCELE 

LUIS A. FARINA, JOSÉ L. QUINTANA, EDUARDO R. ZUNGRI 

Selor de Urologia. Cenrro Médico POVlSA. Viga. Espanha 

RESUMO 

Introoução: A ruptura espontânea de hidrocele idiopática é incomum, já que apenas dois casos desta 
complicação foram observados nos últimos anos. 

Relato de Caso: Um homem de 26 anos previamente diagnosticado com hidrocele idiopática moderada 
procurou o pronto socorro devido à dor aguda e inchaço do escroto. O exame físico mostrou edema grave da 
parede esc rotal sem sinais da hidrocelc pré-ex istente. A ultra-sonografia confi rmou a ruptura da hidrocele com 
urna imagem enrugada da túnica vag inal. 

Conclusão: Uma hidrocele sob tensão possui um alto risco de ruptura aguda e a correção cirúrgica pode 
ser a melhor opção de tratamento. Na ruptura aguda, a imagem ultra-sonográfica mostra um padrão de 
enrugamento vaginal e edema da parede escrotaL 

INTRODUÇÃO 

Apes~lr de ser uma causa muito comum de 
inchaço escrotal. raramente a hidrocele idiopática é 
seguida de complicações graves ou do lorosas. A 
ruptura espontânea da hidrocelc idiopática parece ser 
incomum já que, de acordo com o nosso melhor 
conhecimento. não há registros dela em li vros antigos 
de urologia ou cirurgia e a busca bib liográfica 
computadorizada mostra apenas dois registros desta 
complicação (1,2). 

RELATO DE CASO 

Um homem de 26 anos sem doenças pré
ex istentes queixou-se de aumento do lado esquerdo 
do escroto por 5 anos. O exame físico e o ultra-som 
escrotal mostraram uma hidrocele idiopática do lado 
esquerdo, de tensão moderada e de tamanho médio 
(Figura-I), e ele foi então encaminhado para a lista 
de espera para ser submetido à hidrocelectomia. Dois 
meses depois. ele se dirigiu ao pronto socorro com 
um quadro de dor aguda e inchaço do lado esquerdo 
do escroto enquanto dormia. O exame mostrou um 
edema grave da parede scrolal sem nenhum sinal da 
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hidrocele prévia, e o ulLra-som confi rmou a ruptura 
da hidroccle com desaparecimcnlo quase completo 
do seu conteúdo, além de mostrar uma imagem 
enrugada da túnica vag inal (Figura-2), presu
mi velmente devido ao extravasamento do fluido da 
hidrocele. Vários dias depois, a hidrocele reapareceu 
com o mesmo volume anterior e, em numa cirurgia 
eletiva subseqüente, o fluido da hidrocele apresen
tava-se moderadamente hemático e a túnica vaginal 
panelal tinha uma ruptura de 2x2 em com sinais de 
cicatrização secundária. O saco da hidrocele foi inver
tido e pregueado, sem complicações. 

COMENTÁRIO 

V{lrios pacientes com hidrocele assinto
mática, mesmo que grandes em tamanho, oplam por 
um acompanhamento clínico periódico ao invés de 
correção cirúrgica. Contudo, os pacientes devem ser 
avisados que uma hidrocele sob tensão possui alio 
risco de ruptura aguda. e a correção cirúrgica pode 
ser a melhor opção terapêutica. Se há suspeita de 
ruptura aguda e, se o histórico médico é inceno ou se 
o ultra-som prévio não está disponível, a imagem 
ultm-sonográfica aguda mostra um padrão lípico da 
túni ca vaginal enrugada e um edema da parede 
escrotal ( I ). É interessante notar que a hidrocele pode 
quase desaparecer após a ruptura, mas o reapareci
mento parece ser a regra. 
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Figura 2 _ Ultra-som escrotul após rupwra aguda mostra que a 
hidrocele quase de.faf){JreCeU. (.I tú/Jic(1 mgillu/ tem umu imagem 
ellrugada e o edema é e~idenle na parede escrota/o 
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UM MECANISMO SIMPLES DE TRATAMENTO PARA INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA PELO CONDUTO DE MTTROFANOFF 

ANTONIO MACEDO JR ., UBIRAlARA BARROSO JR. , MIGUEL SROUGI 

Setor de Urologia Pediátrica, Un iversidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo. SP, e Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil 

RESUMO 

IntfoduçflO: Nós descrevemos um mecanismo si mples para obtenção de continência temporária quando 
existe falha no sistema valvular do conduto/reservatório. Um dispositivo (plug), originalmente utilizado para 
tratar a incontinência urinária de esforço feminina, foi utilizado no eSIOma do conduto entre catcterizações. 

Relato do Caso: Uma menina de 6 anos de idade com bexiga neurogênica devido à miclomeningocele 
foi submetida a ampliação vesical com um eSloma abdominal suprapúbico continente. Dois meses após a cirurgia, 
a paciente se queixou de leve perda urinária pelo estoma, que se iniciava 1,5 a 2 horas após o último caleterismo 
intermitente do conduto. Para se conseguir a continência, um dispositivo (plug) foi utilizado com sucesso 
durante 4 meses. até observar-se ausência de perda urinária, mesmo num intervalo de 5 horas. Durante um 
seguimento de 15 meses, a paciente pennaneceu continente sem a necessidade de utilizar o "plug" ou realizar 
qualquer outro procedimento ad icional para obter a continência. 

Conclusão: O "plug" é um método simples e prático para se conseguir continência enquanto o 
procedimento cirúrgico está sendo programado, ou enquanto espera-se uma possível resolução espontânea da 
incontinência. Nós enfatizamos que um estudo urodinâmico é mandatório antes da colocação do "plug". 

INTRODUÇÃO 

Falha do mecani smo de continência entre o 
conduto-reservatório é a principal causa de revisões 
c irúrgicas das derivações urinárias cutâneas 
continentes (I). Quando há urna Falha do mecanismo 
valvularconduto-reservatório. ou seja, quando há ullla 
desproporção entre o diâmetro do conduto e a 
extensão do túnel no reservatório, a única alternativa 
terapêut ica é a revisão cirúrgica. Outra causa de 
incontinência pelo conduto de MitrofanofT é a pressão 
aumentada do reservatório excedendo a resistência 
do conduto. Neste caso, a continência urinária pode 
ser adquirida espontaneamente à medida que a 
complacê nc ia do reservatório aumenta. Uma 
abordagelll mai s conservadora estaria indicada nos 
casos de incompetênc ia valvular, enquanto o paciente 
aguarda a c irurgia, em pacientes com e levado risco 
c irúrgico, ou então naqueles casos em que a perda 
urinária se dá por baixa capac idade do reservatório, 

XLVI 

enquanto aguarda-se a resolução espontânea. Nós 
descrevemos aqui um mecan ismo simples para 
obtenção de continênc ia urinária no conduto de 
Mitrofanoff através do uso de um aparelho (Plug) 
originalmente utilizado para a incontinência urinária 
feminina (2). 

RELATO DO CASO 

Uma menina de 6 anos de idade foi submet ida 
a ampl iação ves ical com um es tam a abdominal 
con linen te. como descr ito prev iamente (3). A 
evolução pós-operatória ocorreu sem inlercorrências. 
Após 3 semanas da cirurgia. iniciou-se a cateterização 
intermitente da bexiga pe lo estoma. Desde o início 
das cateterizações, ev idenciou-se perda urinária pelo 
estoma , que se iniciava cerca de 2 horas após O 

cateteristno. O estudo urodinâmico demonstrou perda 
urinária pelo estoma na fase precoce do enchimento 



CONTINÊNCIA EM CONDUTO DE MITROFANOFF 

vesical, contudo apresentando uma complacência 
nanual. Um aparelho ("plug") monocsférico utilizado 
para a inconlinência urinária de esforço (Avi na, 
Denmark) foi utilizado para vedar o estoma no inter
valo entre os caleterismos (Figuras- I e 2). Ele era 
fac ilmente colocado e retirado sem ocorrência de 
trauma, dor ou sangramento. 

O apare lho foi usado com sucesso por 4 
meses, quando percebeu-se ausência de perda urinária 
mesmo 5 horas após o cateteri smo. Em um seguimento 
de 20 meses sem uso do apare lho, a paciente perma
neceu continente sem a necessidade de procedimentos 

adicionais. 

COMENTÁRIOS 

Aparelhos ("plugs") uretrais têm sido usados 
para o tratamento não cirúrgico da incontinência 
urinária aos esforços (2). Nós relatamos aqui um caso 
de incontinência urinária pelo conduto de Mitrofanoff, 
tratado por um "plug" de silicone monoesférico. O 
uso deste "plug" constituiu-se em um método si mples 
e prático para se adquirir continência enquan to o 
procedimento cirúrg ico está sendo programado ou 
quando espera-se uma resolução espontânea da 
incontinência. Este método parece ser seguro, porém 
uma análise de mais casos é necessária. No caso 
relatado, após 4 meses de uso do aparelho a paciente 

Figura J - Aparelho com uma esfera IÍnica de si/icone. 

Figura 2 - Aparelho colocado dentro do estoma do conduto de 
Mitrofano.ff. 

tornou-se continente espontaneamente. Isto parece 
estar relacionado à melhora da capacidade vesical. já 
que a ocorrência de continência se deu espontanea
mente. Pode-se até teorizar que se impedindo a perda 
urinária, pode-se aumentar mais rapidamente a 
capacidade do reservatório, já que maior quantidade 
de urina ficaria armazenada. Ent"repnto, o aparelho 
não deve ser utilizado em crianças com pressão de 
perda elevada, pois pode haver prejuízo para a função 
renal. Sendo assim, a realização de um estudo 
urodinâmico é necessária antes da colocação do 

aparelho. 
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Uroneurologia 
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RESUMO 

Introdução: Diferentes métodos de profi lax ia de infecções do trato urinário têm sido propostos para 
pacientes em liSO de cateterismo vcsical interm itente, entre estes a lubrificação de cateteres uretrais com 
gentamicina creme 0.1 %. Este estudo comparou a lubrificação dos cateteres uretrais com gentamicina creme 
0. 1% e lidoca ina geléia 2% quanto aos resultados quantitativos das urinoculturas c incidências dc in fccção 
sintomática do trato urimírio e bacteriúria assintomática em pacientes em liSO de catcterismo vcsical intenni tente 
eom téc nica li mpa. 

Material e Métodos: Este estudo, randomizado c prospect ivo, foi rea lizado em um hospital geral de 
ensino, no período de 05/99 à 08/00. Foram estudados 20 pacientes, divid idos por sorteio em grupos A e B. Os 
pacientes do grupo A foram orientados a lubrificar o cateter uretral com gentami cina creme 0.1 %, e os do grupo 
B com lidoeaína geléia 2%. Todos foram ori entados a desprezar o cateter após o uso. Foram realizados exames 
de urinocultura e urina I dos pacientes a cada três semanas, por aproximadamente quatro meses, no total de 
cinco coletas, e verificado presença ou ausência de bactérias ou fungos , número de colônias c tipo isolados, e 
contagem de leucócitos. 

Resultados: Não foram encontradas d iferenças significantes entre os dois grupos quanto à presença de 
bactcriúria signi ficativa, infecção si ntomática do trato urinário e bacteriúria assintomat ica. Entre as bactérias 
identificadas houve predomínio de Escherichia coli em ambos os grupos, e nâo houve crescimento de fungos. 

Co nclusão: Os resultados deste estudo indicaram que a lubrificação dos cateteres urctrais com 
gentamicina creme 0.1 % nâo é uma a lternativa eficaz para a d iminuição de bacteriuria sign ificatIva c prevenção 
de infecção urinária em pac ientes que real izam eatcterismo vcsical intermitente. 

INTRO DUÇÃO 

o cateterismo vesiea l intermitente 
(CV I) com técnica limpa representa lima alternativa 
para a drenagem de urina em pac ientes nos quais O 

esvaziamento vesical nonnal estú prejudicado, sendo 
uma simplificação importante do cateterismo vesical 
com técnica estéri l (1,2). 

Diferentes métodos de profilaxia de infecçõcs 
urinárias para pacientes que realizam este 
procedimento têm s ido propostos, como o uso de 
antibióticos via oral e através de irrigação intravcsiea l. 
A lubrificação dos cateteres com gentamicina creme 

o. I % tambem tem sido recomendada, sendo que sua 
vantagem a inda não está bem estabelecida (3,4). 

Como a lternat iva na profi lax ia de 
infecções urinárias destes pacientes, idealizamos este 
estudo comparando as lubrificaçõcs uretrais com duas 
diferentes substânc ias. O objetivo seria verificar as 
diferenças nos resu ltados quantitativos das urinocu l· 
turas c nas incidências de infecção sintomática do trato 
urinário e baeteriúria assintomática, entre pacientes 
que utilizam gentamicina creme 0.1% e pacientes que 
ul ili7am lidoca ina geléia 2%. na real ização do 
catetcrismo vesical internl itente técnica limpa. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Foram avaliados 20 pacientes, 12 (60%) do 
sexo masculino e 8 (40%) do sexo feminino, com 
idades de 2 a 79 anos, em um estudo randomizado e 
prospectivo, realizado 'em caráter ambulatorial no 
Programa de Atendimento a Pacientes em Uso de 
Cateteres Urinários, em um hospital geral de ensino, 
no período de 05/99 a 08/00. 

Os pacientes apresentavam diferentes 
etiologias da disfunção vésico-esfincteriana, sendo as 
mais freqüentes o trauma raquimedular (35%) e a 
mielomeningocele (25%). A freqüência de catete
rismo foi 4 vezes ao dia em 75% dos pacientes sendo 
que 80% realizavam o autocateterismo vesical. 

Apenas 4 pacientes referiram o uso profilático 
de antibióticos ou quimioterápicos antinfecciosos. 
Entre eles, 2 citaram o uso oral diário de nitro
furantoína, um de macrodantina e um de sulfa
metoxazol + trimetoprim. 

Os critérios de inclusão foram: estar em uso 
de cateterismo vesical intermitente, apresentar 
creatinina sérica dentro dos padrões de normalidade 
(menor ou igual a 1,2 mg/dl) (5), ultra-sonografia 
normal de vias urinárias, ter disponibilidade para 
comparecer a todas as consultas de enfermagem 
agendadas para avaliação e acompanhamento do 
procedimento, fornecer consentimento escrito para 
participar do estudo (assinado pelo paciente ou 

Numero 
de Pacientes 

10 

responsável), segundo normas do comitê de ética da 
instituição onde o estudo foi realizado. 

Os pacientes foram divididos, por sorteio, em 
2 grupos chamados respectivamente de grupo A e 
grupo B. Os pacientes do grupo A foram orientados a 
lubrificar o cateter com gentamicina creme 0.1 % antes 
de todas os cateterismos, enquanto que os pacientes 
do grupo B com lidocaína geléia 2%. 

Para que os pacientes realizassem o CYI com 
a técnica mais semelhante possível entre si, foi 
oferecido todo o material necessário e foram dadas 
instruções idênticas para ambos os grupos. O material 
fornecido foi constituído de sabonete de glicerina para 
lavagem das mãos antes e após ° cateterismo, lenços 
umedecidos para higiene íntima antes do cateterismo, 
lidocaína geléia ou gentamicina creme, de acordo com 
O sorteio, e cateter uretral estéril descartáveJ, com 
calibre adequado a cada paciente. Todos os pacientes 
incluídos foram orientados a manterem uma ingesta 
hídrica de pelo menos 1200 mVdia ou 30 mVkgldia 
(6). 

Foram realizados exames de urinocultura e 
urina tipo-I em todos os pacientes a cada 3 semanas, 
por aproximadamente 4 meses, perfazendo um total 
de 5 amostras. 

Pela cultura de urina foi verificado ausência 
ou presença de bactérias ou fungos na urina, número 
de colônias e tipos isolados. Na realização da análise 
do sedimento urinário, levamos em conta a contagem 

DGrupo A 

aGrupo B 

Leucócitos 
<10 >10 dO >10 <:10 >10 dO >10 <10 >10 por área 

Amostra 1 

p" 1,000 

Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 

p '" 1 ,000 P " 1,000 P =0,350 P = 0,350 

Figura. Leucocitúria de aconio com a lubrificação do cateter com creme de gentamidna a O. J% (grupo A) e lidocaína geléia (grupo 
B) em 5 amostras de urina. 
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de leucócitos. A Icucocitúria nonna l foi definida como 
menor que 10 leucócitos por campo. de acordo com 
os critérios utilizados pelo laboratório da instituição. 

Os pacientes que, por razões clín icas 
necessitaram de tratame nto para infecção do trato 
urinário, foram afas tados do estudo c novamente 
incluídos após 2 semanas do ténn ino do mesmo. 

A associação entre as va riáveis 
classificatórias encon tradas neste estudo foi ava liadas 
com o teste qui-quadrado ou teste de verossimilhança 
ou teste exato de Fi shcr. O nível de sign ifi cânc ia 
adotado neste trabalho foi de 0,05 (7). 

RESULTADOS 

Leucocitúria 
Foram comparados os achados de 

lcucoc itúria nos dois grupos em todas as coletas, 
definidas numericamente COmo coleta I, 2, 3, 4 e 5, 
sendo esses resultados apresentados na Figura. Não 
foram encont radas diferenças es ta ti sti camente 
sign ificantes entre os 2 grupos quanto à presença de 
leucocitúria acima de 10 Jcucóc itos por campo, nas 5 
coletas. 

Culturas Urinárias 
Cerca de 50 culturas das 100 realizadas, 

mostraram crescimento bacteriano igualou acima de 
101 unidades fonnadoras de co lôni a por mililitros (ufcl 
ml). 

Dentre as bactérias Grarn-positivas, houve 
identificação de Enterococcus na urina de 2 pacientes. 
Entre as Gram-negativas, houve predomínio de 
enterobactérias. Apenas um paciente apresentou. em 

Tabela I - Microrganismos idenlificados em 
urillOClllruras d! 100000 lI/c/ml de IXlciel/tes /lsal/do 
creme de gelltamiôna a 0.1% (grupo A) e IidocaÍlw 
geléia a 2% (grupo B) para a IlIbrijicaçtio do caleler 
em cafeterismo intermitente limpo. 

Urinoculturas ~ 100.000 du/ml 

Grupo A Grupo B 
Microrganismos N % N % 

Esc herichia col i 22 57.9 16 72.7 
Klebsiela pneumoniae 7 18.4 I 4.6 
Enterobacter 4 10.5 3 13.6 
Enterocoecus 2 5.3 O 0.0 
Acinetobactcr O 0.0 2 9. 1 
Morgancla morganii 2 5.3 O 0.0 
Protcus mirabilis I 2.6 O 0.0 
Total 38 100.0 22 100.0 

2 das 5 urinoculturas co lhidas, um Gram-negativo 
não-fe nnentador, o Ac inc tobacte r baumanii . A 
bacté ria predominante em ambos os grupos foi a 
Escherichia coli , ocorrendo em 76% das culturas. Nào 
houve creseimento de fungos em nenhuma ocasiào. 
A ocorrência de mais de um agen te entre urinoculturas 
de um mesmo paciente foi freqüente. A identificação 
dos microorganismos nos dois grupos estudados pode 
ser constatada na Tabela-I. Os grupos foram 
comparados quanto ü bacteriúria presente em todas 
as co letas, sendo os resultados mostrados nas Tabe las-
2 a 6. Nào foram encontradas difcrenças estatistica
mente significantes entre os índices de bacteriúria 
nos dois grupos. em todas as coletas. 

Dos 20 pacientes acompanhados, apenas três, 
um do grupo A c dois do grupo B, apresentaram 

Tabela 1- Baclerillria de acordo com {I Illbrijicaçiio do caleler com creme de gell1amicina a 0./% (grupo A) e 
lidocaína geléia (I 2% (grupo B) em amoslra de /lrina no./ de paciell1es em regime de cateterismo ill1ermilCI1/e 
limpo. 

Uroculture I Group A GroUI} B Total 
8acteriuria No. % No. % No. % 
< 100 000 cfulml 2 20 6 60 8 40 
~ 100000 cfu/ml 8 80 4 40 12 60 
Total 10 100 10 100 20 100 

p a O./70 
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Tabela 3 - 8acteriuria de acordo com a lubrificação do cateler com creme de gentamicina a O. J% (grupo A) 
e lidocaína geléia a 2% (grupo B) em amostra de urina 11U.2 de pacientes em regime de cale/erismo 
intermitente limpo. 

Urinocultura 2 Grupo A 
8actcriuria No. % 
< 100 000 cfu/ml 3 30 
~ 100000 cfu/ml 7 70 
Total 10 100 
p = 0.370 

sintomatolog ia que caracterizo u infecção do Irato 
urinário c receberam tratamento médico. Não houve 
diferença significante (p = 1.000) quanto à inc idência 
de infecção do traio urinário entre os pacientes dos 
grupos A e B. 

Os quatro pacientes que utilizavam 
antibiótico ou quimioterápico antinfcccioso 
profilático estavam inseridos no grupo B, 
aleatoriamente. Ao relacionar a incidência de infecção 
do trato urinário com a utilização destes 
medicamentos nos pacientes do grupo B, não foi 
encontrada diferença signi ficativa entre eles (p = 

1.000). 
Os três pacientes que apresentaram sintomas 

clínicos dc infecção do trato urinário desenvolveram 
Escherichia eoli na urinocultura corrcspondente à 
époea, sendo todos do sexo feminino . Submetidas a 
antibioticoterapia, duas apresentaram urinoculiura 
negativa imediatamente após o tratamento e 
bacteriúria assintomática com identificação do mesmo 
microrganismo na urinocultura subseqüente. A outra 
paciente apresentou bacteriúria assintomática, pelo 
mesmo microorganismo, já na primeira urinocultura 
após o tratamento. 

Grupo B Total 
No. % No. % 
6 60 9 5 
4 40 11 55 

10 100 20 100 

DISCUSSÃO 

A diminuição da incidência de infecção do 
trato urinário é citada com um dos beneficios do CVI, 
ficando no entanto a introdução de bactérias na bexiga 
através deste procedimento como fator de risco para 
seu desenvolvimento (8). Apesar da bacteriúria 
assintomática nos pacientes que realizam CVI ser 
freqüente, a incidência de infecção sintomática do 
trato urinário é comprovadamente menor em 
comparação aos que aprese ntam resíduo urinário 
elevado c não utilizam esta alternativa de drenagem 
(8- 11 ). 

Assim existe certo consenso de que a 
baetcriúria assintomática nestes pacientes não 
necessita ser tratada, pelo risco de se desenvolver 
microrganismos resistentes frente à alta taxa de 
recorrência. Em algumas situações, no entanto, como 
na presença de refluxo vesieo-ureteral, a bacteriúria 
pode representar um risco adi ~ ional de dano renal, 
sendo necessário o tratamento (12- 15). 

A utilização de antibiótico profilátieo por via 
oral têm sido amplamente indicada, embora as reações 
adversas c indução de resistência bacteriana sejam 

r"be/" 4 - Bacleriuria de acordo com a lubrificação do cateter com creme de gentamicina a 0./% (gntpO A) e 
lidocaínu geléia a 2% (gntpO B) em amostra de urina nO.3 de pacientes em regime de cateterismo intermitente 
limpo. 

Urinocultura 3 Grupo A Grupo B Total 
Bactcriuria No. % No. % No. % 

< 100000 cfu/ml 4 40 6 60 10 50 
2': 100000 cfu/ml 6 60 4 40 10 50 
Total 10 100 10 100 20 100 

p = ().3 7/ 
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Tabela 5 - Bacterillria de acordo com a IlIbrificaçl;o do caleter com creme de ge1l1omici1lQ a O. J% (gmpo A) e 
lidocaílla geléia fi 2% (grupo B) em amostra de urino 110.4 de pacientes em regime de calelerismo intermitente 
limpo. 

Urinocultura 4 C rupo A 
8 acteriuri a No. % 

< 100 000 cfu/ml 2 20 
2: 100 000 cfu/ml 8 80 
Total 10 100 

p - 0.350 

fatores que limitam seu uso (3). Outras alternativas 
incluem a insti lação intravcsical de antibióticos, Cnlrc 

eles ti so luçiío de gentamicina . Wan ct aI. (16) e 
McGuirc & Savastano ( 17) obtiveram resultados 
favoráveis com este procedimento. A aplicação da 
gcntamic ina c reme 0.1 % no cate ter ure tral para 
lubrificação c possivel ação antimicrobiana tópica no 
tra IO uri nár io. constit u i Qu tra proposta pa ra a 
diminuição de bacteriúria e prevenção de infecção 
do trato urinário, que também têm sido indicada para 
os pacientes que realizam CV I (4). 

A leucocitúria maior ou igual a 10 leucócitos 
por campo predominante nos pacientes dos doi s 
grupos estudados cm todos os momentos de coleta de 
urina, pode indica r inflamação no trato urinário 
dcvido, por exemplo, à passagem do cateter. Deve 
scr relacionada a outras informações clínicas e 
laboratoriai s ,Intes de sc r automaticamente 
relacionada à infecção urinária (12). A presença de 
leucocitúria em indivíduos com esvaziamento nonnal 
da bexiga sugere infecção urinária, sendo no entanto 
um parâmetro isolado questionável em pessoas com 
distúrbios miccionais (8). Seu aumento é esperado 

Crupo B Tota l 
No. % No. °AI 
5 50 7 35 
5 50 13 65 
10 100 20 100 

em infeççõcs urinárias, mas sua presença nâo signifiea 
sempre infecção. 

O predomínio de enterobactéria s 
identificadas nas urinoculturas dos pac ientes deste 
estudo corresponde ao que foi encontrada por vários 
autores. Dentre as enterobactérias , destacou-se a 
Eseherichia eoli (18.19). Kunin (12) eita as entero
bactérias como os agentes Gram-negativos mais 
comuns nas infecções urinárias, sendo pane desta 
classe a Escherichia coli , Klcbsiela, Enterobacter, 
Proteus, Salmonela e Shigella. Outros Oram-negativos 
comuns em infecções urinárias são Pseudomonas 
aeruginosa e Acinetobacter. Entre os Gram-positivos 
mais comuns des tacam-se os Stafilococcus, 
Estreptococcus do grupo B e Enterococcus, sendo este 
último também iden tificado nas urinoculturas deste 
estudo (12). O fato dos três pacientes que apresen
(aram infecção urinária serem do sexo femi nino pode 
representar um falOr de predisposição à infecção 
urinária, pelo maior risco de migração de bactérias 
do pcríneo para a uretra feminina ( 18). A identificação 
da Escherichia coli nas urinoculturas destes pacientes 
pode justifi car-se, devido à virulência de algumas 

Tabela 6 - Bacteriuria de acordo com a IlIbrijicaçlio do cateter com creme de genlamicina a o. J% (grupo A) e 
Iidocaíl1a geNtia a 2% (grupo B) em amos/ra de urina 110.5 de pacientes em regime de ca/eterismo intermifen/e 
limpo. 

Urinoculturu 5 C rupo A G rupo B Total 
BaClcriuria No. % No. % No. % 

< 100 000 cfulml 2 20 4 40 6 30 
2: 100 000 cfu/ml 8 80 6 60 14 70 
Total 10 100 10 100 20 100 
p - 0.618 
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cepas que aumentam sua aderência ao traio urinário 
e a tornam a bactéria mais comumente encontrada 
nas infecções urinárias (13). 

Os índices de bacterillria considerados para 
a análise dos resultados deste estudo bascaram-se 
no limite de 100.000 lIfc/ml de urina. Este limite é 
amplamente ut ilizado para definir "bac teriúria 
s ig nifi ca ti va" ( 12,13,2 0) . Todos os resu ltados 
menores que 100.000 ufc/ml foram agrupados, assim 
como os maiores que este limite, constituindo duas 
categorias. 

A verificação de que não houve diferença 
significante entre os dois grupos quanto aos índices 
de bactcriúria c infecção do trato urinário, pode indicar 
que a lubrificação do cateter com gentamicina creme 
0.1 % não interferiu no cresc imento bacteriano na 
urina destes pacientes. Estes dados diferem de estudos 
anteriores onde foi ut il izada irrigação ves ieal de 
so lução de genlamieina e obtevc-sc resultados 
favoráveis (16,17). No entanto, o crcme por nós 
utili zad o continha o equivalente a 0.1 % de 
gcntamicina enquanto a so lução utilizada por 
McGuire & Savastano (17) continha 0.24 mg por ml, 
correspondcndo a 0.024%, c a utili zada por Wan et 
aI. (16) 480 mg em 1000 m\, sendo 0.048%, resultando 
em concentrações menores que a apresentada pelo 
creme. Assim, a concentração da gentamie ina creme 
não pode justificar os resultados obtidos por estes 
autores ( 16,17). 

CONCLUSÃO 

Os rcsultados deste estudo indicam que a 
lubri fi cação dos cateteres uretrai s com gcntamicina 
cremc 0.1 % não é uma alte rnati va cficaz para 
diminuição dc bacteriúria significativa c prevenção 
de infecção urinária em pac ien tes qu e realizam 
cateteri smo vesieal intermitente. 
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ABSTRACT 

Introdução: A criptorquidia é considerada um fator de ri sco substancial para o desenvo lvimento 
subseqüente do câncer de testículo. Sendo que existe elevada expressão da p53 nos tumores testiculares, este 
estudo foi realizado para investigar a expressão anormal da proteína p53 e as mudanças hi stológ icas num 
modelo de rato com criptorquidia unilateral. 

Material e Métodos: Ratos pré-puberes foram mecanicamente tomados criptorquídicos unilatcrais no 
15" dia após o nascimento. Subseqüentemente. os testículos dos ratos dos grupos experimental e fa lsamente 
operados fo ram removidos após 2, 4 e 6 meses para análises imunohistoquímicas e hislO16gicas. Os testículos 
conlra laterais do grupo experimental serviram de controle. 

Resultados: Não foram observadas anonnalidades hi stológicas nos testículos dos grupos falsamente 
operados e controle. Entretanto, os testículos criptorquídicos apresentaram-se menores e acompanhados de 
uma mudança de cor acentuada. Foi observada uma diminuição significativa do volume testicular no gru po 
com criptorquidia (p < 0,05). Atrofia dos túbu]os seminíferos. espessamento da membrana basal, perda de 
células ge nninati vas e interrupção da es pcnnatogênese foram progressivamente mais eviden tes com o tempo, 
sendo maiores no sex to mês. A coloração imunohi sLoq uímica dos cortes em parafina demonstraram reação 
nuclear positiva à p53 em 14 (93.3%) dos 15 testículos cri ptorquídicos. Por outro lado. os grupos falsamente 
operados e controle não apresentaram qualquer acumulação nuclear da p53. 

Concl usão: Este estudo confinna que os testículos critorquídicos intra-atx:lominais são signi ficantemente 
danificados devido à sua localização anormal. A análi se imunohi slOquímica positi va pam 11 proteína p53 nos 
testículos criptorquídicos é sugestiva de alteração molecu lar c pode indicar uma relação entre criptorquidia e 
carcinogênese testicular. 

INTRODUÇÃO 

A criptorquidia é uma anomalia congênita 
comum. A incidência da criptorquidia nos bebês a 
tenno é de aproximadamente 3% e diminui para 0,8% 
ao completar um ano de idade (I). Baseados em vários 
estudos clínicos e ex perimentais. a criptorquidia é 
iden tificada corno uma causa da atrofia testicular e 
do desenvolvimento subseqüente de neoplasia 
testicular (2,3). É sab ido que 10% dos cânceres 
testiculares se originam do testícu lo criptorquídico 
ipsilateral e a inc idência de carcinom.a in situ nos 
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testículos criptorquídicos é de 1.7% (2). Apesar das 
ev idênc ias clínicas e experimenta is relacionadas à 
criptorquidia e sua relação com o câncer de testículo, 
o mecanismo de dano ao nível molecular resultando 
em anomalias microscópicas e macroscópicas não foi 
explorado profundamente. 

O gene da p53 é um gene supressor do tumor 
que exe rce um efei to regu lador negativo no 
crescimento ce lul ar (4). Dife ren tes es tudos 
demonSlram uma correlação sign ificat iva entre a 
inativação funcional do gene p53 supressor do tumor 
com o grau e estadia do tumor. Ele também é 
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considerado preditivo do comportamento do tumor, 
relacionando-se com um mau prognóstico nos tumores 
como o câncer de mama, o câncer do cólon e outras 
neoplasias gastrointestinais (5,6). O produto do gene 
p53 do tipo selvagem é indetec tável por métodos 
irnunohistoquímicos devido à sua curta meia-vida e à 
pequena quantidade de p53 presente (7). Entretanto. 
a mutação da p53 resulta na estabilização da proteína 
com me ia-v ida pro lon gada (8,9), tornando-a 
detectável pela imunohisloquímica (7). A ex pressão 
anormal da p53 é considerada um marcador tllmoral 
valioso para algumas neoplasias, incluindo o câncer 
da bexiga (10). 

O objetivo deste estudo foi definir o perfil 
da acumulação nuclear da p53 indicando uma proteína 
aberrante e verificar as mudanças hi stológicas 
associadas no modelo animal. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Animais 
RaLos albinos Wistar com 15 dias de idade 

(20 - 30 g) foram alojados no Laboratório Animal do 
Centro de Pesquisa da Universidade de Marmara. O 
desenho experimental e tratamento destes animais 
foram aprovados pelo Comitê de Tratamento Animal 
da nossa instituição. Os animais foram engaiolados 
sob luminosidade controlada (12 horas de luz, 12 
horas de esc uro) e sob controle de temperatura (24"C). 
Alime nto e água foram fornecido s con forme 
demanda. Os testículos dos ratos foram divididos em 
3 grupos: 1)- criptorquidia unilateral esquerda 
produzida mecanicamente (n = 15 testículos), 2)
testículos falsamente operados (n = 6 testículos) e 
3)- os testículos direitos dos grupos fal samente 
operados e criptorquídico foram utilizados como 
controle (n = 15 + 6 = 2 1 testículos). Os ratos foram 
tornados criptórqui os obstruindo-se o canal inguinal 
interno esquerdo com uma sutura de vicl)'l 4-0. Cinco 
ratos do grupo criptorquídico e dois ratos do grupo 
fa lsame nte operados foram sacrifi cados após 
orquiectomia bilateral, no segundo, quarto e sexto mês 
da primeira ope ração, respectivamente. Após a 
medição das 3 dimensões de cada testícu lo, o volume 
testicular foi calcu lado utilizando a fórmula elipsóide. 

LVII 

Os testículos foram então colocados em solução 
fixativa de Bouin por 6 horas à temperatura ambiente, 
embebidos em parafina. Cortes de 5 micrômetros de 
espessura foram obt idos utilizando um micrótomo 
rotatório padrão, os quais foram fi xados em lâminas 
silanizadas para análise imunohistoquímica e 
hi sto lógica. 

Procedimento Cirúrgico 
Após indução da anes tesia com injeção 

intrapcritonial de ketamina 100 mgfkg mai s xilazina 
I mg/kg, os ratos foram colocados na posição supina. 
e uma incisão vertical central de aproximadamente 2 
cm foi feita no abdômen bem acima da base do pênis. 
Nesta idade, os testículos dos ratos ainda são intra
abdominais. Uti lizando esta abordagem, os testículos 
intra-abdominais foram identificados dos dois lados. 
O canal inguinal interno esquerdo foi fechado com 
uma su tura de vicryl 4-0 para evi tar a descida do 
testículo esquerdo. 

Os ratos falsamente operados (n = 6) foram 
submetidos a uma incisão vertical central similar de 
aprox imadamente 2 cm no abdômen bem acima da 
base do pênis. Os testículos foram identificados nos 
dois lados. O testícul o esquerdo e o anel inguinal 
interno esquerdo foram tocados com um "swab" de 
algodão simulando-se a preparação para a sutura de 
vicryl. O abdomen foi fechado sem intervenção 
adicional. 

O sucesso do procediment o cirúrgico foi 
avaliado confirmando-se a loca li zação intra 
abdomi nal dos testículos submetidos à criptorquidia 
experimental e verificando-se que o canal inguinal 
estava fechado. 

Imunohistoquímica da p53 
O anticorpo utilizado neste estudo foi um 

anticorpo monoclonal de rato (pAb 180 I) contra o 
tipo mutante da p5 3. Na preparação para os 
procedimentos imunohistoquímicos. o tecido foi 
desparafinado, rehidratado, e colocado numa sol ução 
de peroxidase hidrogenada por 10 mino Um método 
de extração antigênica foi utilizado. Os cortes foram 
colocados em 10 rnl de solução de recuperação à base 
deci trato. misturados com 30 ml de água, e aquecidos 
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Figure J • Acumulação nuclear anormal da 1'53 ohscn'oda nos 
tcst/culos criptorquldicQ$ de ratos (lmunomarr:ação, XlOO) 

no microondas por um tOla1 de 15 mio à temperalUra 
ambiente na potência máxima. As lâminas com os 
tecidos foram resfriadas por 20 mio em temperatura 
ambiente, enxaguados com água e soluçcão salina de 
fosfato, e imersos num soro bloqueador (10% soro 
não-imune de coelhos. Zymed Laboratories Inc., 
South Sao Francisco. CA) por 1 hora à temperatura 
ambiente. O anticorpo foi então incubado com os 
cortes do tecido durante a noite a 4"C. Os cortes de 
tecido foram incubadas por 30 mio à temperatura 
ambiente com O anticorpo a anti-rato caprino 
Biolinylated (Zymed Laboratories Inc, South Sao 
Francisco, CA). Coloração foi desenvolvida com 
solução tetrahidrocloridrato de diaminobenzidina 
(Zymed Laboratories Inc, South San Francisco, CAl 
e os cortes foram contracorados com hematoxilina. 
A reação imunohistoquímica foi considerada positiva 
apenas nos casos de coloração nuclear. A positi vidade 
nuclear da p53 foi expressa em "%" após a contagem 
total de 400 células de cada lâmina utilizando a 

fórmula: p53 (%) = 100 x (p53 número de células 
positivasl4(0). Dois investigadores revisaram todas 
as lâminas independentemente. 

As diferenças entre os grupos foram testadas 
pelo "Teste de Comparações Múltiplas de Dunn" e 
"Teste de Mann-Whitney". 

RESULTADOS 

Expressão da p53 
Grupo criptorquídico - expressão da p53: 

acumulação nuclear anonnal da p53 foi detectada por 
imunohistoquími((a em 14 dos 15 testículos 
criptorquídicos (93.3%) (Figura-I). Proporção de 
coloração nuclear da p53 foi 0.32 ± 0,28%, 0,41 ± 
0,3%, e 0,26 ± 0.06% no segundo. qumo e sexto mês, 
respectivamente (Tabela-I). 

Grupo controle -expressão da p53: nenhuma 
acumulação nuclear anormal foi detectada em nenhum 
dos 21 testículos. 

Grupo falsamente operado - expressão da 
p53: a imunohistoquímica não revelou qualquer 
expressão da p53 nos animais falsamente operados. 

A coloração nuclear da p53 nos testículos 
criptorquídicos foi considerada estati sticamente 
significativa. Não houve diferença estatística (p > 
0,05) entre a coloração nuclear da p53 nos testículos 
criptorquídicos no 2'>, 4" e 60 mês (Tabela-!). 

Efeito da Criptorquidia no Volume Testicular 
Nenhuma diferença significativa no volume 

testi cular foi observada entre os su b-grupos de 
testículos c riptorquídicos esque rdos após 2, 4 e 6 
meses da operação (p > 0,05. Tabe!a-2). Uma 

Tabela J - Comparação da proporção (%) da coloração nuclear da p53 entre testículos criptorquídicos, 
controle. efalsamente operados em relação ao tempo (média ± DP). 

Grupos 
Criplorquídicos (No. - 5) 
Controle (No. = 5) 
Falsameme operados. testículos dire iros (No. = 2) 
Falsamente operados. testículos esquerdos (No. = 2) 
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1,2±O,77 
O 
O 
O 

1,3 ± 1,13 
O 
O 
O 

2.1 ± 1,75 
O 
O 
O 
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Tabela 2 - Comparação das mudanças no volume testicular (em )) entre os testículos criptorquídicm", 
controle, e falsamente operados em relação ao tempo(média ± DP). 

Grupos 
Criptorqufdicos (No. - 5) 
Controle (No. == 5) 
Falsamente operados, lado direito 
Falsamente operados, lado esquerdo 

(No. = 2) 
(No. = 2) 

0,32 ± 0,28 
1,33 ± 0,10 
1,55 ± 0,24 
1,38± 0,17 

0,41 ± 0,3 
1,46 ±0,16 
1,7 ± 0,08 
1,56 ± 0,09 

0,26 ± 0,06 
2 ,08 ± 0,12 
1,59 ± 0,05 
1,37 ± 0,02 

diminuição significativa (p < 0,05) no volume 
testicular (cm3± OP) foi observada entre os testículos 
criptorquídicos do lado esquerdo e os controle em 
cada grupo examinado. De fato, houve aumento 
significantivo (p < 0,05) do volume (cm3 ± DP) dos 
testículos do grupo controle com o passar do tempo. 
A Tabela-2 ilustra a comparação das mudanças de 

volume testicular entre os grupos. 

Efeito da Criptorquidia na Histologia 
Testicular 

Os achados histológicos dos testículos do 
grupo controle e dos testículos falsamente operados 
(n = 15, n = 12, respectivamente) foram normais. Ao 
contrário dos grupos controle e fal samente operados, 
o grupo dos testículos criptorquídicos apresentou 
interrupção precoce da maturação germinativa, 
diminuição do diâmetro do túbulo seminífero e 
espessamento da membrana basal. Estas mudanças 
histológicas anormais foram primeiramente 
observadas após dois meses e foram mais 
proeminentes após 6 meses. A anomalia histológica 
mai s distintiva aos 6 meses foi a aplasia germinativa 
"Sertoli cell only syndrome" em al gumas áreas do 
parênquima testicular (Figura-2). 

DISCUSSÃO 

O câncer de testículo é um dos cânceres mais 
comuns nos jovens, havendo aumento substancial da 
incidência em muitas populações brancas (11). 
Contemporariamente, a criptorquidia é o único fator 
de risco bem estabelecido na etiologia. O risco de um 
testículo criptorquídico desenvolver câncer foi 
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estimado em até 40 vezes maior do que do testículo 
escrotal (12). 

O objetivo deste estudo foi observar se havia 
alguma correlação entre os testículos que não 
desceram e a expressão anonnaJ da proteína p53, além 
dos achados histológicos testiculares anormais 
causados pela localização intra-abdominal dos 
testículos. Neste modelo animal de criptorquidia, o 
desenvolvimento testicular foi interrompido, e a 
espermatogênese prejudicada dramaticamente da 
mesma maneira. Tanto as mudanças macroscópicas 
quanto as microscópicas nos testículos esquerdos 
foram prontamente verificadas após dois meses, e se 
tornaram mais óbvias após seis meses. Penson et aI. 
também observaram mudanças similares no volume 
testicular no seu modelo animal (13). Curiosamente, 

Figura 2 - "Serroli celi only syndrome" ob,l"ervada como área.l" 
focais dispen"a.\" no~" testículo.\' criptorquidicos aos seis meses. 
Note a diminuição aparellle do diâmetro do túbulo semil!ífero e 
e.lpe.ulImcnto da memhrana hw"al (HE. X/DO). 
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notamos um aumento do vo lume te sticular nos 
testículos conlra late rais do grupo criplorquidia, 
panicularmente após 6 meses, quando comparados 
com os testículos dos ralos falsamente operados. Isto 
pode indicar algum tipo de mudança compensatória 
nos testículos opostos, assim como ocorre na 
hipertrofia renal compensatór ia. Os achados 
microscópicos dos testículos criptorquídicos foram 
lípicos. Houve diminuição prominente e progressiva 
dos diâmetros dos lúbulos seminífcros nos testículos 
criptorquídicos quando comparados aos testículos 
contralaterais e falsamente operados. Estas mudanças 
foram observadas logo no segundo mês. e se foram 
se tomando progressivamente mais proemi nentes no 
quarto e sexto mês. O espessamento da membrana 
basal aumentou no quarto mês, e foi mais evidente 
no sexto. Parada da espermatogênese foi observada 
em todos os testículos criptorquídicos. Espermátides 
maduras podiam ser vistas no segundo mês com um 
grau menor de interrupção; no quarto mês, a parada 
espennatogênica ocorreu no estágio de espennatócitos, 
intensificando-se no sex to mês. Subseqüentemente, 
parada grave da espennatogênese foi observada nos 
lestfculos criptorquídicos, correspondendo à aplasia 
gcrminativa ("Senoli cel l only syndrorne"). Entretanto, 
não houve mudança no número de células de Leydig. 
que conslituem a maior pane do interstício. Penson et 
a I. também não re lataram aumento no número de 
células de Leydig. Vários estudos na literatura propõem 
que as anomalias hi stológicas observadas nos testículos 
c riptorquídicos re sultam de alterações ge néticas 
primárias (14, 15). Estes estudos postulam que existem 
mudanças hi stológicas similares nos testículos 
contralalerai s. Outros propuseram uma etiologia 
autoimune como fator causador do desenvolvimento 
desta s mudanças hi stológicas nos testículos 
cripto rquídi co. Entre tanto. no nosso estudo, as 
mudanças histológicas foram somente observadas nos 
testículos criptorquídicos; os testículos contralaterais 
mostraram maturação macroscópica e microscópica 
nomlal. Esta observação sugere que a local ização 
anormal dos testículos foi o principal fator para as 
alterações histológicas. Exposição a temperaturas altas 
devido à posição anonnal foi considerada a causa dos 
defeitos histológicos e espennatogênicos em vários 
estudos (J 3, 16, 17). 
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Ao contrário das mudanças histológicas. que 
já foram estudadas extensivamenle. qualquer 
alteração ao níve l molecular nos testíc ulos 
c riptorquídicos ainda não foi amplamente anali sada. 
Além disso, a relação entre testículos criptorquídicos 
e cânce r testicular suge re a poss ibilidade de 
modificação ao níve l genético nos te stículos 
c riptorquídicos, j á que a incidência de cânce r 
testicular é significati vamente maior nos testículos 
criptorquídicos (2, 18-2 1). O aumento da expressão 
da p53 nos tumores de células germinativas foi 
descrito em vários estudos (2,22,23). Bankova et aI. 
encontraram coloração nuclear da p53 em 84% dos 
cânceres de testícu lo (20). O estudo atual tem valor 
no sentido da antecipação da possível associação entre 
a expressão da p53 e o criptorquidia. De acordo com 
nossos resultados, a expressão da p53 foi observada 
apenas nos testículos criptorquídicos. Quase todos os 
tes tículos criptorquídicos (14 casos de 15) 
apresentaram algum grau de coloração positiva para 
a p53. Coloração nuclear foi observada entre 0,25% 
e 5% com média de 1.53% dos núcleos dos testículos 
criptorqufdicos examinados. Entretanto, isto não foi 
estati sticamente significante. A expressão da p53 
aumentou gradualmente com o tempo sendo maior 
aos seis meses. Esta observação sugere que também 
existe alte ração molecular a lém das mudanças 
hi sto lógicas dev ido à locali zação anormal dos 
te stículos. A acumulação nuc lea r da p53 nos 
testículos criptorquídicos pode causar um defeito no 
c iclo celular regulatório destas células, que por sua 
vez pode resultar no iníc io da carcinogênese. Num 
modelo experimental similar, Socher et ai. tomaram 
ratos CD-I adultos criptorquídicos unilaterai s por 
meio de um método ci rúrgi co compará vel. Eles 
avaliaram a expressão da p53 pela técnica de "Westem 
blot" (24). A ex pressão alterada da proteína p53 nos 
lestfculos criptorquídicos começou a ser observada 
no sétimo dia. Eles também observaram que os pesos 
dos tes tíc ulos c riptorquídicos diminuiram em 
aproximadamente 40%. Evidência histológica de 
perda germinativa também foi observada. Eles 
propuseram que a p53. como indutora da morte celular 
programada (apoptose), tem papel significativo na 
perda de cé lul as germ in ativas mediadas pela 
tempe ratura. Entre tanto. teori camente, também é 
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poss ível que a presença da expressão da p53 nos 
testículos criptorq uídicos poderia dever-se à não
descida em si, assim como o retardo de crescimento. 
atrofia seminífera, etc. Similarmente, ex istem várias 
teorias incluindo disfunção endócrina, interferência 
com fomecimento de sangue. disgenesia gonadal , CIC., 

para explicar o processo neoplás ico dos testículos 
criptorquídi cos até o desenvolvimento do câncer de 
testículo (25). Entretanto, os resultados do estudo 
atual indicando a expressão da p53 nos testículos 
criptorqufdi cos abrem novas perpectivas de pesquisa 

em criptorquidia ao nível molecular. 

CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo expe rimental 
demonst ram mudanças tanto microscópicas nos 
testículos c riptorquídicos. A detecção de expressão 
nuclear da p53 nos testículos criptorquídicos sugere 
também uma alteração no níve l genéti co. Neste 
aspec to. a observação da ex pressão u p53 nos 
testículos criptorquídicos faz-nos propor que a p53 
tem um possíve l papel no desenvolvimento de câncer 
testic ular em testículos c riptorquídicos. Entretanto, 
estudos experimentais e c línicos adi c ionais são 
necessários para se obter resultados definitivos. 
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COMENTÁRIO EDITORIAL 

Indivíduos nascidos com criptorquidia têm 
incidência aproximadamente 40 vezes maior de 
desenvolver câncer testicular. O que está por trás do 
risco aumentado de se desenvolver o câncer ainda é 
desconhecido. O presente manuscrito é, dessa fonna, 
de grande valia, já que sugere uma patogênese 
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molecular genética, e de maneira bem convincente. 
Este trabalho abre novas portas para a pesquisa sobre 
criptorquidia. Pesquisas subseqüentes devem focar na 
relação da expressão anormal da proteína p53 em 
testículos criptorquídicos e a patogênese do 
criptorquidia em si. 

Dr. Kelm Hjiilmas 
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Universidade de Gotemburgo 

Gotemburgo, Suécia 
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ENDOUROLOGIA E L1TíASE _________________ _ 

Cálculos residuais insignificantes clinicamente após LECO: realidade ou mito? 
Khaitan A, Gupta NP, Hemal AK, Dogra PN, Seth A, Aron M 

From the Department of Urology, Alllndia Institute of Medicai Sciences, New Delhi , India 
Uro{ogy, 59, 20·24. 2002 

Objetivos: Avaliar o significado de fragmentos residuais assintomáticos menores de 4 mm. (fragmentos 
residuais clinicamente insign ifi cantes rFRCI D após litolripsia eXlracorpórea por ondas de choque (LECO). 

Métodos: Oitenta e um pacientes foram seguidos por 6 a 60 meses (média I S meses) após LECO para 
determinar as conseqüências de FRCI. 

Resuhados: Dos 81 pacientes, seis foram perdidos do seguimento, restando 7S pacientes. Durante o 
seguimento, fragmentos foram eliminados espontaneamente em 18 pacientes. permaneceram estáveis em 13 
pacientes, e tornaram-se clinicamente significantes em 44 pacientes. que desenvolveram uma ou mais 
complicações. Para estes, a LECO foi repetida em 16, nefrol itotomia percutâneaem 3, e remoção ureteroscópica 
de cálculo em 4 pacientes. Os 21 pacientes restantes foram tratados conservadoramente com analgésicos. Nós 
encontramos que 53% dos FRCllocalizados na pelve renal fomm eliminados espontaneamente, e a maioria dos 
FRCI de loca lização calicinal tornou-se clinicamente signi fi cante. Também, à medida que o tamanho do cálculo 
e o número de fragmentos de cálculo aumentam, o risco de FRCI tomarem-se clinicamente significantes aumenta. 
Se uma anormalidade metabóli ca estiver ou não presente, a conseqüência é a mesma, desde que o paciente 
receba tratamento adequado. A taxa de eliminação foi maior nos primeiros 6 meses. Finalmente, à medida que 
o tempo de seguimento aumentou, a taxa de complicações aumentou. 

Conclusões: Pacientes com cálculos residuais após LECO necessitam seguimento de perto e terapia 
adjuvante imediata. À medida que aumenta o número e o tamanho dos fragmentos res iduais, o risco de 
complicações aumenta. A localização na pelve renal foi um fa tor favorável para a e liminação espon tânea. 
Defeitos metabólicos. se tratados adequadamente. não aumentaram a taxa de novo crescimento dos fragmentos 
de cálculos. Embora a taxa de e liminação completa de FRCI com o uso de nova LECO seja menor do que a de 
intervenções cirúrgicas, muitos pacientes melhoraram com esta modalidade. 

Comentário Editorial 
A controvérsia sobre o significado clínico de fragmentos residuais assintomáticos (menores que 4 

mm.) após LECO ainda persiste entre os urolog istas ( I). Streem et aI. (1996) foram os primeiros a chamar nossa 
atenção para este assunto, acompanhando 160 pacientes com fragmentos residuai s. Eles encontraram que em 
um ano 23,8% dos pacien tes ficaram li vres de cálculos e esta probabilidade aumentou para 36% em 5 anos, 
entretanto, os fragmentos aumentaram de tamanho em 18, I % dos pacientes. Também, 43. 1 % dos pacientes 
ti veram episódios sintomáticos ou necessitaram intervenção entre 1.6 e 85,4 meses (média de 26 meses) após 
LECO, com uma probabilidade estimada de 0,71 aos 5 anos. Em um artigo subseqüente, Chen & Streem (1996) 
trataram com LECO 206 pacientes com litíase isolada do pólo inferior. Os autores relataram que dos pacientes 
com fragmentos residuai s, 12,6% demonstraram novo crescimento do cálcu lo, tornaram-se sintomáticos ou 
necessitaram uma intervenção secundária, em um segu imento médio de 33 meses. Este artigo recente de Khaitan 
et aI. de monstrou que 53% dos fragmentos de cálculo loca lizados na pelve renal foram eliminados 
espontaneamente, enquanto a maioria dos fragmentos residuais de localização calic inal tomou-se clinicamente 
signi ficante. Também, este trabalho mostrou que à medida que o tamanho e o número de fragmentos de cálcu lo 
aumenta. o risco de tomarem-se clinicamente significantes aumenta. De acordo com o que Streem et ai. ( 1996) 
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propuseram 6 anos atrás, o tenno fragmentos clinicamente insignificantes não é apropriado porque os pacientes 
com fragmentos residuais após LECO requerem monitoramento continuado, visto que possuem potencial para 
episód ios si ntomáticos recorrentes e necessidade de tratamentos adicionais. 
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Francisco J.8. Sampaio 

Estudo randomizado de Ressecção Transuretral de Próstata e combinação de RTUP e 
Vaporização da Próstata como alternativa terapêutica em homens com hiperplasia benigna da 

próstata 
Kupeli S, Yilmaz E, Soygur T, Budak M 

Depanment of Urology, Ankam University, Medicai F:.lculty. Ibni Sina Hospital, Turkey 
J Endourol. 15: 317-32/, 2001 

Objetivo: A eletrovaporização da próstata tomou-se popular, com melhoras relatadas dos parâmetros 
subjetivos e objetivos. Porém têm sido mencionadas algumas desvantagens tais como altas taxas de sintomas 
irril<ltivos pós-operatórios além da falta de tecido para exame histológico. Para diminuir a initação pós-operatória, 
porém mantendo menor sangramento per-operatório e também obter amostras para exame os autores combinamm 
as duas técnicas (RTU e vaporização), o queé conhec ido como "vapor-cut", utilizando alça larga que possibilita 
rcssecção e vaporização. O objetivo do tmbalho foi de comparar aleatoriamente a técnica "gold standard" da 
RTUP com :.l técnica "vapor-cu!" (VCP). 

Material e Métodos: Série consecutiva de 100 homens com HBP (idade média de 63,5 3,4 anos) com 
moderados e severos sintomas de proslalismo foi randomizada para receber RTUPou vep (vapor-pul da próstata), 
desde Novembro de 1997. Os vários parâmetros tai s como hemalócrito , concentraçüo de sódio , Escore 
Internacional de Sinais e Sintomas, Urofluxometria, tamanho da próstata, tempo operatório, peso de tecido 
retirado, tempo de cateterismo, tempo de estadia hospitalar foram comparados entre as duas técnicas. (vide 
tabelas). O tempo médio de seguimen to foi de 6,7 meses (6 a la meses) . 

Resultados: Os resultados estão nas Tabelas: I) Características dos Pacientes: 2) Resultados com 6 
meses; 3) Tempo de cirurgia, de catete r, de hospital ; 4) Hemat6crito e Concentração de Sódio: 5) Complicações. 

Tabela I - Características dos Pacientes 

Vapor-cut TURP Tabela 2- Resultados após 6 mesel' 

Número 50 50 
Idade 61,4 ± 3,2 58,9 ± 3,6 Vapor-cut TURP 

I-PSS 19,4 21,6 
Peso da Próstata 57,8 ± 4,1 56,7 ± 6,3 I-PSS 4,0 5,0 

Fluxo Máxi mo (34-95) (34-110) Peso da Próstata 20,8 ±3, 1 20,6 ± 3,6 

7.9 ±2. 1 9.2 ±2.6 
Tmt. Médico Anterior :l2 :l I Fluxo máximo 26,7 + 3,7 24,6 + 3,4 
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Tabela 3 - Tempo de Cirurgia. de Cateterümo, 
de Hospitalização 

Vapor-cut TU RP P 
Média 
Tempo Cirúrgico 48,2 
Tempo de Cateterismo 96 
Tempo no Hospita l 4,5 

42.7 > 0.05 
48 < 0.05 
2.5 < 0.05 

Tabela 4 - Na e Hematócrito Pré e pós-Op. 

Va~or-cut TURP 
Hematócrito (%) 
Preop 42,3 ± 2,6 42,6 ± 2,7 
Posop 41,1 ±2.1 39,2 ± 2,9 
Sodio 
Preop 142.4 ± 3,8 143,2±4. 1 
Posop 14 1.3±3,7 14 1,7±4.2 

Tabela 5 - Complicaçõe:.· do Vapor-Cut e RTUP 

uretra. 

Hematúria 
Incontinênc ia 
Disfunção Eréti l 
Estenose de Uretra 
ContralUra do Colo Vesical 
Ejaculação Retrógrada 

Va~or.cut 
10(20) 
O 

12(24) 
O 
O 

26 (52) 

TURP 
13 (26) 
O 

I I (22) 
O 
O 

27 (54) 

Nenhum dos pacientes apresentou incontinência urinária, contratura do colo vesical ou estenose de 

Conclusões: Da experiênc ia inicial, a técnica vapor-cut parece dar resultados semelhantes aos da RTUP. 
Em virtude de quase não haver sangramento durante o "vapor-cut" o procedimento é fc ito sob excelente 
visibilidade, a qual permite ressecção mais rápida e efeti va. 

Editorial Comment 
A elelrovapori zação da Próstata fe ita com os e letrodos clássicos provou ser um excelente método para 

próstatas de até 40 ou 60 gramas, por dar um resultado muito bom e duradouro com relação ao Escore Imemacional 
de Sinais e Sintomas e Uroflu xometria. Sua vantagem é o baixo sangramento e fácil reali zação. Sua desvantagem 
é a incidência um pouco maior de sintomas irritativos no pós-operatório (para próstatas mais volumosas) e a 
fa lta de tecido para estudo hislopatológico. A combinação da RTUP com a VCP fe ita através de uti lização de 
alça mais espessa e larga permite a ressecção de tec ido ao mesmo tempo em que vapori za, possibilitando 
ressecção de próstatas maiores sem aumento do tempo cirúrgico, com menor sangramento e com retirada de 
tecido para exame histopatológico. Achamos que esta técnica deva ser lembrada e empregada por apresentar as 
vantagens descritas acima. 

Pedro Paulo de Sá Earp 
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Comparação de duas dietas para a prevenção de litíase recorrente em hipercalciúria 
idiopática 

Borghi L, Schianchi T, Meschi T, Guerra A. Allegri F. Maggiore U, Novarini A 
Depanment of C li nicai Sciences. Universi lY of Parma, Pam1a, ltal y 

N Engl J Med, 346: 77-84. 2002 

Introdução: Dieta pobre em cá lcio é recomendada para prevenir litíase recorrentes em pacientes com 
hipercalciúria idiopática, ainda que não existam dados a longo prazo sobre a eficácia desta dieta. Recentemente, 
a eficácia de uma dieta pobre em cálcio tem sido questionada, e maior ênfase vem sendo dada sobre a ingesta 
reduzida de proteína animal e sal, mas novamente, não ex istem dados a longo prazo. 

Métodos: Nós conduzimos um ensaio randomi zado de 5 anos comparando os efeitos de duas dietas em 
120 homens com litíase de oxalato de cálcio e hipercalciúria. Sessenta homens foram alocados para uma dieta 
contendo uma quantidade normal de cálcio (30 mmol por dia) mas quantidades reduzidas de proteína animal 
(52 g por dia) e sal (50 mmol de cloreto de sódio por dia) ; os outros 60 homens foram alocados pam uma dieta 
tradicional pobre em cálc io, que continha 10 rumol de cálcio por dia. 

Resu ltados: Aos c inco anos, 12 dos 60 homens com a dieta nonnal em cálcio e pobre em proteína 
an imal e em sal, e 23 dos 60 homens com a dieta pobre em cálcio tiveram recorrênc ias. O risco relativo não 
ajustado de uma recorrência para o grupo com a primeira dieta, quando comparada com o grupo com a segunda 
dieta, foi 0.49 (intervalo de confiança de 95%, 0.24 to 0.98; P=O.04). Durante o seguimento, os níveis de cálc io 
urinário diminuíram significati vamente em ambos os grupos para aproximadamente 170 mg por dia (4.2 mmol 
por dia). Entretanto, a exc reção de oxalato urinário aumentou nos homens com a dieta pobre em cálc io (para 
uma média de 5.4 mg por dia [60 flmol por dia]) mas diminuiu naque les com a dieta normal em cá lcio, pobre em 
proteína, pobre em sal (para uma média de 7.2 mg por dia [80 ~mol por dia]). 

Conclusões: Nos homens com litíase de oxalato de cálcio e hipercalciúria, a restrição da ingesta de 
proteína animal e sal. associada à ingesta normal de cálc io, providencia maior proteção do que a dieta tradicional 
pobre em cálcio. 

Comentário Editorial 
Aproximadamente uma a cada 10 pessoas terá pelo menos uma litíase renal durante sua vida. Uma vez 

que a litíase se fonna. há uma probabilidade de 50% que uma segunda litíase se formará dentro de um período 
de 5 a 7 anos na ausência de tratamento. Sabendo que 30 a 50% dos pacientes com litíase renal têm hipercalciúria 
idiopáti ca (I), pode-se ter a noção real da dimensão do problema abordado pelos autores deste anigo. 

De todas as fonnas descritas para evitar a fonnaçãode litíase em pacienlescom hipercalciúria idiopática. 
a intervenção através de dietas sempre foi a mais lógica e atraente. Entretanto, a idéia da restrição de cálc io na 
dieta e conseqüente diminuição da excreção urinária de cálcio para evitar a recorrência de litíase em pacie ntes 
com hipercalci úria não tem mostrado eficácia clínica. Ao contrário, parece aumentar a incidência de recorrênc ia 
da litíase (2), por aumentar a excreção urinária de oxalato. 

Este ensaio clínico randomizado, com tempo de seguimento de 5 anos, comparando o efeito de duas 
dielas na recorrência da litfase urinária em homens com hipercalciúria idiopática mostrou que o risco relativo 
de recorrência foi menor no grupo submetido a uma dieta com cálcio nonnal e baixa em proteína animal e sal 
do que no grupo submetido a uma dieta pobre em cálcio. Provavelmente, isto se deve a que reduzindo a proteína 
animal se diminua a produção de ácidos metabólicos, resultando em um nível menor de excreção urinária de 
cálcio induzida por ácidos, e aumentando a excreção de citrato que fonna um complexo solúvel com o cálcio. 
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Desde que o sód io da dieta, e com isso o sódio urinário, está diretamente correlacionado com a excreção do 
cálcio urinário, uma redução da ingesla de sódio deveria reduzir a excreção urinária de cálcio. 

Pelas evidências da literatura, somadas a este cuidadoso ensaio clínico, pode-se recomendar aos médicos 
que não mais prescrevam dietas pobre em cálcio para prevenir a recorrência de litíase urinária de oxalato de 
cálcio em homens com hipercalciúria idiopática. Como este ensaio clínico foi realizado exclusivamente em 
homens, pode haver alguma reserva na indicação desta dieta a mulheres na mesma situação. 

Referências 
I. Asplin JR. Favus MJ, Coe FL Nephrolithiasis. In : Brenner BM (ed.), Brcnncr ani:! Rector's lhe kidney. Philadelphia, 

W.B. Saunders. 6th cd., vol. 2., pp.I774-8 19, 2000. 
2. Curhan GC, Wil1ell WC, Rimm EB. Stampfer MJ: A prospeclive study of dictary caJcium and othcr nutrienls and lhe 

risk of symplomatic kidncy stones. N Engl J Mcd, 328: 833-838, 1993. 

E. Alexsalldro da Silva 

ONCOLOG~UROLÓGICA ____________________________________ __ 

Atualização dos nomogramas de estadiamento de câncer de próstata (tabelas de Partin) para 
o novo milênio 

Panin AW, Mangold LA, Lamm DM, Walsh PC, Epstein JI , Pearson JD 
lames Buchanan Brady Urological Institute and Depanment of Pathology, Johns Hopkins Medicallnstitu

lions, Baltimore, Maryland, USA 
Umlogy, 58: 843-848, 2001 

Objetivo: Nós previamente apresentamos nomogramas combinando o antígeno prostático específico 
(PSA), estádio clínico (TNM), e o escore de Gleason na biópsia para fornecer a probabilidade de vários estádios 
patológicos finais para a prostatectomia radical retropúbica. Os dados para Of> nomogramas originais foram 
coletados de homens tratados entre 1982 e 1996. Durante os últimos 10 anos, o estádio de apresentação tem 
mudado, com mai s homens apresentando o estádio T Ic, escore de Gleasoll de 5 a 6, e PSA sérico menor que 
10.0 nglmL. Neste trabalho, nós atualizamos as "Tabelas de Partin" com um grupo mai s contemporâneo de 
homens tratados desde 1994 e com categorias de Gleason e PSA revisadas. 

Métodos: Análise de regressão log-linear multinomial foi usada para estimar a probabilidade de doença 
órgão-confinada, extensão extm-prostática, estado da vesícula seminal ou Iinfonodos, do PSA pré-operatório 
estratificado como O fi 2.5, 2.6 a 4.0, 4.1 a 6.0, 6. I a 10.0, e maior que 10 ng/mL, estádio clínico (AlCC-TNM, 
1992) (T lc, T2a, T2b, ou T2c), e escore de Gleason na biópsia estratificado como 2 a 4, 5 a 6, 3 + 4 = 7,4 + 3 
= 7, ou 8 a 10 entre 5079 homens tratados com prostatectomia (sem terapia neoadjuvame) enlre 1994 e 2000 no 
Hospital Johns Hopkins. A média de idade foi 58 anos. 

Resultados: Neste gru po, mais do que 60% tinham Tlc. mais do que 75% tinham o escore de Gleason 
6, mais do que 70% tinham PSA maior que 2.5 e menor que 10.0 ng/mL, e mai s que 60% ti nham doença órgão
confi nada. Os nomogramas de probabilidade estimadas e intervalo de confiança de 95% foram desenvolvidos 
da análi se de 1000 linhas. A probabilidade de doença órgão-confinada melhorou através dos grupos, e 
estratificação adic ional do escore de Glcason e nível de PSA pennitiu melhor diferenciação de pacientes 
individuais. 
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Conclusões: Estas "Tabelas de Partin" atuali zadas foram produzidas para refletir as tendências na 
apresentação e estádio patológico para homens diagnosti cados inicialmente com câncer de próstata localizado 
em nossa instituição. Médicos podem usar estes nomogramas para aconselhar pacientes indi viduais e auxiliá
los a tomarem decisões importantes com relação à sua doença. 

Comentário Editorial 
Este artigo, publi cado na forma de comunicação rápida, é leitura recomendada para todos aqueles que 

traiam de paciemes com câncer de próstata, estando ou não acostumados a usarem na práti ca clínica as ''Tabelas 
de Partin" (I). Como os próprios autores relatam, o objeti vo do trabalho foi a atualização dos valores prognósticos. 
já que o perfil do pac iente diagnosticado inicialmente com câncer de próstata vem mudando, sendo cada vez 
mai s freqüente o diagnóstico de doença localizada. Os autores seguiram a mesma regra bem sucedida usada 
anteriormente: um nomograma fác il de usar, usando variávei s (valor de PSA sérico, escore de Gleason na 
bi ópsia, e estádio clínico) fáceis de conseguir na prática clínica. Como usa apenas 3 variáve is prognosticas, 
dentre várias possíveis para o cânce r de próstata, este nomograma perde um pouco de sensibilidade se 
comparannos, por e xemplo, com as probabilidades de sere m calculadas usando uma Artificial Neural Network . 
Entretanto, a grande vantagem deste nomograma consiste e xatamente na simplificação. 

Apesar de que a ex trapolação clínica dos resultados de estudos de grupos deva scrcautelosu, este nomogramu 
tem um valor eminente mente prático. A séri e antiga (I) compreendia pacientes operados e ntre 1982 e 1996. 
Neste grupo, 5079 pacientes tratados com prostatectomia radical retropúbica entre 1994 e 2000 e sem nenhum 
tratamento neoadjuvante foram incluídos. É um número expressivo de uma série recente. A ún ica grande limitação 
deste grupo é que apenas 6% dos indi víduos são negros, fa7..endo com que estes resultados sejam questionados 
para este grupo espec ífico. 

Referência 
L Partin AW, Kattan MW. Subong EN. Walsh PC. Wojno KJ. Ocsterling m, Scardino PT. Pearson JD: Cornbination of 

prostate-specific antigen. clinicai stage, and Gleason scorc to prcdict pathological stage oflocalized prostate cancer: A 
multi -inslitutional update. lAMA , 277: 1445- 1451, 1997. 

E. AlexsalJdro da Silva 

Comparação ampla da qualidade de vida relacionada à saúde depois das terapias 

contemporâneas para câncer de próstata localizado 
Wei JT. Dunn RL. Sandler HM. P. McLaughlin W, Montie JE, Litwin MS. Nyquist L, Sanda MG 

Vete raos Affairs Center for Practice Management and Outcomes Research, Ann Arbor Veterans Affairs 
Medica] Cente r 

J Clin Oncol, 20: 557-566,2002 

Objetivo: Referências de qualidade de vida relacionada à saúde (HRQOL) são prínc ipes na escolha da 
terapia do câncer de próstata. Entretanto. não existe na litenuum uma comparação do HRQOL entre braquiterapia, 
radiação ex tema. prostatectomia radical. e controles. Os efe itos na HRQOL dos tmtamentos honnonai s adjuvantes 
e do controle do câncer depois do tratamento também não foram caracteri zados previamente. 

Pacientes e Métodos: Um estudo seccional foi realizado com pacientes que se submeteram a braquiterapia, 
radiação externa, ou prostatectomia radical durante 4 anos em um centro médico acadêmico, e pacientes controles 
com idade similar ao grupo tratado. HRQOL entre os controles foi comparado com os grupos de tratamentos. A 
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comparação entre os grupos de tratamento foi realizada usando modelos de regressão para controlarco-variáveis. 
Os efeitos na HRQOL da progressão do câncer foram avaliados. 

Resul!ados: Um mil e quatorze indivíd uos participaram do estudo. Comparados com controles, cada 
grupo terapêutico reI alOU preocupação com a disfunção sexual; prostatectomia radical foi associada com HRQOL 
urinário adverso; radiação externa foi associada com HRQOL intestina l adverso; e braquiterapia foi associada 
com HRQOL urinário, intestinal, e sexual (P .()(X)2 para cada). Sintomas decorrentes da honnonioterapia 
adjuvante foram associados com uma piora signi ficati va (P < .002). Mais do que I ano depois do tratamento, 
vários resultados do HRQOL foram menos favoráveis enlre indivíduos depois da braquiterapia do que depois 
da rad iação externa ou prostatectomia radical. Indivíduos livres de progressão relataram melhor HRQOL sexual 
e hormonal do que indivíduos com o antígeno proslático especffico aumentando (P < .000 I). 

Conclusão: HRQOL a longo prazo depois de braquiterapia da próstata mostrou nenhum benefício em 
relação a prostatectomia radical ou radiação externa e pode se r menos favorável em alguns domínios. 
Hormonioterapiaadjuvante pode estar associada com piora significativa. A sobrevida li vre de progressão está 
associada com benefícios da HRQOL. Estes achados faci litam o aconselhamento do paciente em relação às 
expectativas da HRQOL e destaca a necessidade para estudos prospectivos sensívei s às questões irritativas 
uri nárias e hormonais em ad ição aos domínios do HRQOL incon tinência , sexual , e intestinal. 

Comentário Editorial 
O câncer de próstata pode ser tratado de várias fonnas, desde não fazer nada até a c irurgia radical. Até 

mesmo dentro do grupo da ci rurgia existem várias opções técnicas. Cada grupo tem seus defensores, encontrando 
na literatura as referências que lhes convêm. Entretanto, quando a um paciente lhe é diagnosticado ter um 
câncer de próstata, obv iamente que ele gostaria de saber qual o tratamento mais eficaz e o que vai menos 
interferir na sua vida. O que o paciente não sabe é que as espec ialidades médicas que tratam do câncer de 
próstata divergem sobre o terna. Por isso, trabalhos como este são sempre bem-vindos, pois são clinicamente 
úteis na orientação do paciente na escolha do tratamento a ser instituído. 

Usando um questionário para avali ar a qualidade de vida, devidamente validado e direcionado à questão 
da innuênc ia da saúde na qualidade de vida, os autores fi zeram um estudo comparativo dos tratamentos 
contemporâneos para o câncer de próstata. O ponto mais conspícuo do artigo reside nos resu ltados dos autores 
que a longo prazo a braquiterapia não proporciona menor morbidade, em relação aos sintomas relacionados ao 
trato urinário e intestinal, bem como na função sexual, comparada com a prostatectomia radical. Este artigo 
fornece mais um ponto a favor do tratamento cirúrgico do câncer de próstata. 

E. Alexsalldro da Silva 

UROLOGIA PEDIÁTRlCA ___________________ _ 

Micropênis congênito: seguimento médico, cirúrgico e psicossexual a longo prazo de 
indivíduos educados como homem ou mulher 

Wisni ewsk i AB, Miggeon CJ, Gearhart JP, Rock JA, Berkovitz GD, Plotnick LP, Meyer-Bahlburg HFL, 
Money J 

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Endocri nology, The Johns Hopkins Uni versity School of 
Medicine, Baltimore, MO, USA 

Honn Res 56: 3- 1/, 2()()/ 
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Objeti vo: Documentar os resuhados médicos, cirúrgicos e psicossexuais a longo prazo de indivíduos 
com micropêni s congênito ( 13 homens, 5 mulheres). 

Métodos: Foram coletadas nos prontuários, retrospecti vamente, medidas reali zadas durante a infância 
e nos adultos fo ram feitas através de exame fís ico. Uma avaliação psicossexual nos adultos fo i conduzida 
através de um questionário escrito e di scussão oral. 

Resul tados: O comprimento do pêni s adulto foi abaixo da média nonnal em todos os homens. Três 
mulheres foram submetidas à vagi noplastia que resultaram em uma vag ina de comprimento normal. Todos os 
homens re lataram bom ou razoáveis ereções mas 50% estavam insatisfeitos com sua genitáli a. Insatis fação com 
a imagem corporal resultou por ter um pênis pequeno (66%), distribuição inadequada de pêlos (50%), 
ginecomastia (33%) e aparência juveni l (33%). Dez homens são heterossexuais, I homossexual e 2 bissexuais. 
En tre mulheres, 4 (80%) estavam insati sfeitas com sua genitália. Três mulheres re lataram libido média com 
orgasmo e também foram heterossexuais. Duas mulheres não tinham interesse sexual ou experiência. Finalmente, 
homens foram masculi nos e mulheres femininas na sua iden tidade sexo-específica, e ambos os gru pos estavam 
satisfeitos com seu sexo escolhido. 

Conclusão: Em relação à escolha do sexo, o sexo masculino pode resultar em função gênito-sexual 
satisfatóri a. Sexo femi nino também pode resultar em sucesso, porém req uer extensa ciru rgia feminilizante. 

Comentário Editorial 
Em alguns casos, devido a que o micropêni s congênito resulta em uma função sexual masc ulina 

inadeq uada na vida adul ta, alguns pais têm esco lhido educar suas crianças como meninas na esperança de que 
a reconstrução genital resulta mais comumente em uma identidade sexual forte, imagem corpora l positi va e 
vida sexual prazerosa. Este é um assunto delicado e de difícil resposta, sendo que somente estudos a longo 
prazo podem trazer infornlaçôes realmente úteis. 

Os autores avaliaram 18 pacientes adultoscolll idades entre 2 1 e 54 anos. Dos 12 homens que responderam 
aos questionários, la tinham orientação heterossexual, 6 estavam casados, e 11 estavam satisfei tos com seu 
sexo escolhido. Entre as mulheres, 3 relataram uma orientação heterossexual, nenhuma foi casada, e todas 
estavam satisfei tas com seu sexo escolhido, embora os homens esti vessem mais sat isfeitos com a aparência da 
geni tália. 

O presen te estudo mostra que pac ientes educados como homens consideram a si mesll)os masculi nos e 
aq ueles educados como mulheres como femi ninos. Entretanto, a recomendação dos autores que crianças sejam 
educadas como meninos está baseada não sobre problemas com a identidade sexua l mas sobre as dificuldades 
associadas com a construção cirúrgica de uma vagina e subseqüente tratamento hornlOnal femi nilizante para 
alcançar resultados funcionais e cosméticos satisfalório. 

E. Alexsandro da Silva 

Desenvolvimento do gubernáculo em camundongos com deficiência do receptor da substância 
inibidora Mulleriana 

Bartlett JE, Lee SM Y. Behringer RR. Wolf NYJ , Temelcos C, Hutson 1M 
F. Douglas Stephens Surgical Research Laboratory, Murdoch Children's Research Institute, Melbourne, 

Australia and Department of Molecul ar Genetics, University of Texas, MD Anderson Cancer Center, 
Houslon. Texas, USA 

BJU In!. 89: 1/3-1/8. 2002 
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Objetivo: Detenninar, em camundongos com deficiência genética do receptor para a substância inibidora 
Mulleriana (MIS), se MIS afeta o desenvolvi mento do gubernácu lo, ou se MIS causa regressão do ducto 
Mulleriano e é proposto estar envo lvido no primeiro estágio da migração testicular porque o desenvolvimento 
do gubernáculo é anormal em humanos com a síndrome do dueto Mulleriano persistente. 

Material e Métodos: Dez camundongos tipo se lvagem, 1 I heterozigóticos e 12 homozigóticos para 
mutaçõcs do receptor MIS foram sacrificados a 17,5 ou 18,5 dias depois da concepção ou ao nasc imento, para 
fornecer cortes sagitais seriados da pé lvis. A quantidade de músculo cremastérico, corpos mitóticos no bulbo 
do gubern ácu lo, e tamanho do gubern ácul o foram quanti ficados por análise computadori zada (quatro 
camundongos por grupo). 

Resultados: Duetos Mullerianos estavam presentes nos mutantes homozigóticos, parcialmente presentes 
nos heterozig6ticos e ausentes nos controles tipo selvagem. Todos os camundongos apresentaram testículos 
tópicos. O músculo cremastérico foi significativamente menos desenvolvido nos mutantes homozigóticos do 
que nos controles tipo selvagem (P<O,OO I) e heterozigotos (P<O,OO I) ao nascimento. O índ ice mitótico entre o 
gubcrnácu lo de todos os grupos foi indistingüível. Não houve diferença signifi cativa na área do gubcmáculo 
entre os grupos. O pobre desenvolvimento do músculo cremastérico nos mutantes homozig6ticos deu ao músculo 
uma aparência mesenquimatosa. 

Concl usões: Embora houve um efeito observável sobre o desenvolvimento do músculo cremasté rico 
nestes camundongos mutantes, o desenvolvimento do gubemáculo e mi gração testicular foram nornlais. Portanto, 
devem haver outras razões para as diferenças observadas em homens com síndrome do ducto Mulleriano 
persistente. 

Comentário Editorial 
O gubernáculo é a principal estrutura anatômica envolvida na migração testicular. As gonadotrofi nas 

placentárias e os androgênios testiculares, comprovadamente in nuenciam o desenvolvimento do gubemáculo e 
a migração do testículo. No entanto, o papel da substância inibidora do duelO de Muller (M IS) na migração 
testicular, e no desenvolvimento do gubemáculo é pouco estudado. A substância inibidora do dueto de Muller 
(M IS) é uma glicoprOleína, produzida pelas células de Sertoli do testículo felal, que leva à regressão dos duetos 
de Muller durante o desenvolvimento embrionário. A síndrome da persistência do dueto de Muller pode estar 
associada à criptorquia, fato que desperta o interesse no estudo da MIS na migração testicular. 

O presente artigo relata um interessante estudo experimental em camundongos transgênicos, no qual a 
influência da MIS na primeira fase da migração testicular é avaliada. O estudo é muito e legante, realizando uma 
análi se hi stol6g ica ponnenorizada do gubernáculo e do músculo cremaster. Os autores conc luem que a MIS 
não apresenta um papel fundamental no desenvolvimento do gubcrnáculo em camundongos, no entanto 
observaram um desenvolvimento significativo do múscu lo cremáster nos espécimes tratados com MIS. 

Esse artigo é re levante, trazendo novas informações sobre um tópico controverso, que é a infl uência 
honnonal na migração testicular. Todas as infonnaçõcs obtidas neste artigo, entretanto, devem sempre ser 
analisadas com cuidado, ao serem transpostas para a migração testicular em humanos, uma vez que sabidamente 
o camundongo não é o modelo experimental ideal para se estimar a migração testicular que ocorre nos fetos 
humanos. 

Luciano AIJ.'es FaJ.'orilo 
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Incidência aumentada de diabetes mellitus pós-transplante em crianças: uma análise de caso
controle 

Greenspan LC, Gitelman SE. Leung MA. Glidden OV, Mathias RS 
Oivision of Endocrinology, Oeparlment of Pediatrics. University of California, San Francisco. USA 

Pediarr Nephrol. 17: 1-5. 2002 

Há poucas informações com relação a incidência e achados do diabetes mellitus pós-transplante (DMPT) 
em receptores de transplante renal pediátricos. Nós notamos um aumento recente na freqüência de DMPT e 
revisamos os prontuários de crianças que se submeteram a um transplante renal, dentro do período de I de 
setembro de 1986 a 31 de agosto de 1999, para caracterizar os fatores de risco e a história natural do DMPT. 
Dezesseis cri anças foram identifi cadas com DMPT e para cada uma delas foram selecionadas outras duas 
transplantadas controle, da mesma idade, que não desenvolveram DMPT. A apresentação clínica variou desde 
hiperglicemia assintomática até desidratação hiperosmolar ou cetoacidose diabética. O tempo médio decorrido 
entre o transplante e a apresentação de DMPT foi 1.2 anos (variando de I dia a 6.2 anos). Fatores de ri sco 
significantes para DMPT incluíram: história familiar de primeiro gmu de DM tipo 2 lodds ratio (OR) 23.91; 
história familiar de segundo grau de DM tipo 2 (OR 5.8); uso de tacrolimus (OR 9.1 versus c iclosporina); e 
hiperglicemia nas duas semanas imediatamente depois do transplante (OR 4.7). Sete de oito crianças com 
DMPT persistente continuam a receber insulina. Pacientes com DMPT persistente tiveram o início da doença 
mais tardio (média de 1.9 anos) com parado com aqueles com DMPT transitório (0.3 anos), sugerindo processos 
fisiopmológicos distintos. Nós sugerimos que todas as crianças submetidas a um transplante renal sejam avaliadas 
rotinei ramente para o DMPT, e que elas podem ser beneficiadas com o uso mais reservado do tacrolimus, desde 
que ele pode causar lesão permanente das células beta do pâncreas. 

Comentário Editorial 
Hiperglicemia e diabetes mellitus (OM) são complicações bem conhecidas do transplante de órgãos. 

Além das complicações conhecidas a longo prazo do DM. transplantados renais que desenvolvem DM têm pior 
prognóstico (maiores taxas de rejeição e mortalidade) quando com parados com aqueles transplantados que não 
desenvolvem DM. 

Como se trata de um estudo retrospectivo, a preva lência relatada pelos autores ( 16 casos) pode estar 
subestimada, sendo possível que o problema seja maior do que foi descrito. Oito (50%) dos pacientes dcsta 
série têm DM persistente e continuam a tratar-se com insulina e/ou drogas hipoglicemiantes. Os autores ainda 
relatam um aumento súbito na incidência de DM pós-transplante nos últimos quatro anos, como ficou evidente 
pela incidência de 20% das crianças transplantadas, enquanto que nos primeiros 9 anos da séri e apenas 4% das 
crianças desenvolveram DM. Os autores sugerem que a causa possa ter sido a int.rodução em 1995 do uso do 
lacrolimus (FK506) como agente imunossupressor. Entretanto. o que deve ser lembrado é que o maior fator de 
ri sco (OR 23.9) foi a história familiar de DM tipo 2 em parentes de primeiro grau. 

Luciano Alves Favorito 
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UROLOG~RECONSTRUTORA __________________________________ _ 

Uretroplastia para estenose da uretra anterior refratária 
Joseph JV, Andrich DE, Leach CJ, Mundy AR 

Institute of Urology, London, UK 
j Urol, 167.- 127-129,2002 

Objetivo: Apresentamos nossos resu ltados na conduta das estenoses da uretra anlerior previamente 
tratadas com uretroplastia e/ou uretrolomia. 

Materiais e Métodos: Durante um período de 32 meses, 69 homens com idades entre 10 e 76 anos 
(média de 36) submeteram-se a tratamento para estenose da uretra anterior, incluindo 32 (46%) e 26 (38%) 
previamente tratados com uretroplastia e uretrotomia, respectivamente, Em II pacientes (16%) nenhum 
procedimento prévio tinha sido realizado. Uretroplastia anastomólÍca e com enxerto dorsal foi realizada para 
estenose bulbar em 13 e 14 casos. respecti vamente, enquanto em 4 pacientes um retalho de pele peniana foi 
usada pam estenose peniana, e e m 38 casos um procedimento em dois estágios foi realizado usando mucosa 
bucal ou enxerto de pele retroauricular. Pacientes foram seguidos com uretrografia retrógrada a 3 semanas, e 12 
e 18 meses também com urofluxoTlletria. Os sintomas foram avaliados dentro de um período de 6 meses a 4 
anos. 

Resultados: Apenas uma estenose recorreu em pacientes tratados com uretroplastia anastom6tica ou 
com enxerto, ou um retalho de pele. Dos paciente planejados para um procedimento em dois estágios. revisão 
no primeiro estágio foi necessária devido à contmtura do enxerto ou estenose na área da uretrostomia em 21 %, 
e revisão no segundo estágio foi necessária em 23%. Outras complicações nesta série incluíram fistula em 3% 
dos casos, infecção da incisão em 3%, e gotejamento pós-miccional em 12%. 

Conclusões: De forma geral, os resu ltados precoces são bons em nossa série de uretroplastia em pacientes 
com a uretra previamente instrumentada. Os pacientes deveriam ser aconselhados da possibilidade de múltiplas 
revisões dos procedimentos em estágios planejados. A taxa aumentada de revisão nos procedimentos em estágios, 
com parada com o exce lente resultado de procedimentos em um único estágio. pareee ser mais inerente a este 
tipo de operação em pacientes com múhiplos procedimentos do que dev ido à experiência do cirurgião. 

Comentário Editorial 
O tratamento daestenose da uretra masculina continua sendo um problema não completamente resolvido, 

apesar de todos os avanços ocorridos na cirurgia reeonstrulora. O desenvolvimento de numerosas técnicas de 
uretroplastias para o tratamento da cstenose da uretra durante as últimas décadas. não deve ocuhar o fato de que 
nós estamos intervindo sobre uma en fermidade cuja patogênese é pouco conhecida. 

Os autores deste artigo apresentam uma série de estenoses da uretra anterior previamente manipuladas. 
que foram tratadas de várias formas. Os piores resultados foram obtidos nos casos em que foram usados 
procedimentos de reconstrução em dois estágios, Isto não quer dizer que esta técnica seja ruim e que nunca 
deva ser utilizada. Provavelmente, os casos desta série em que se optou por um procedimento em dois estágios 
eram casos muito mais complicados do que si mplesmente uma re-estenose p6s-uretrotomia. Apesar de estarem 
condenados à ext inção no futuro , principalmente devido aos progressos que vem ocorrendo na área de 
biocngenharia de tecidos, os procedimentos em dois estágios ainda devem estar na mente do cirurgião reconstrutor 
que trata das patologias da uretra. 

Como origem dos enxertos. além de mucosa bucal e pele peniana, os autores usaram o enxerto 
retroauricular de Wolfe. O enxerto de pele extra-genital é um tema controverso e atualmente está em desuso. 

LXXIV 



Resumos Comentados 

Um ponto importante a considerar, é que o melhor tec ido para substituir a uretra é a própria uretra, pois ainda 
não existe o enxerto ideal para a uretra mascu lina. Sendo ass im, como um princípio da cirurgia da uretra 
podemos considerar que, sempre que possível, devemos realizar uma uretroplastia término-terminal, mesmo para 
tratar casos de rec idiva limitada da estenose. 

E. Alexsandro da Silva 

URONEUROLOGIA E URODINÂMICA _______________ _ 

Risco de desenvolver sintomas do trato urinário inferior cinco anos 
após o primeiro parto vaginal 

Viktrup L 
Departmenl of Obstetrics and Gynecology, Glostrup Coumy Hospital , Universi ty of Copenhagen, Denmark 

Neurollrol UrotlYllom, 21:2-29, 2002 

Objeti vos: Estimar a prevalência e a incidência de sintomas do trato urinário inferior (LUTS) em um 
período de 5 anos após o primeiro parto e avaliar isoladamente o impacto da gravidez e do parto nos sin tomas 
de longa duração. 

Materiai s e Métodos: Um grupo longitudinal com 305 primíparas fo i avaliada em poucos dias, 3 meses 
e 5 anos após o parto natural. O questionário utilizado foi testado c validado, e as perguntas foram formuladas 
de acordo com as definições da Sociedade Internacional de Continência. Dados matemos, obstétricos e neonatais 
a cerca de cada parto e dados objetivos a cerca de cirurgias dumnte Q período de observação foram obtidos dos 
prontuári os. Da amostra de 278 mulheres (9 1 %) que responderam ao questionário 5 anos após o primeiro 
parto, três subpopulações foram definidas: I) mulheres inicialmcnte sem LUTS antcs ou durante a primeira 
gravidez ou durante o período puerperal, 2) mulheres que desenvolveram LUTS durante a primeira gravidez, e 
3) mulheres com in ício dos LUTS durante o primeiro puerpério. O ri sco de apresentar LUTS 5 anos após a 
primeira gravidez foi examinada usando análise bivariada. As vari áveis obstétricas nos lestes com assoc iação 
significativa a incontinência urinária de longa duração, fo ram ava liadas em uma regressão logística mu lti variada. 

Resultados: A prevalência de incominência de estresse e urgência 5 anos após o primeiro parto era de 
30% e 15%, respecti vamenle. e a incidência em 5 anos era de 19% e 11 %, respectivamente. A prevalência de 
urgência, freqüência diurna e ni ctúri a 5 anos após o primeiro parto normal era de 18%, 24% e 2%, 
respecti vamente, e a incidência foi de 15%, 20% c 0.5%, respectivamente. A prevalênc ia de lodas os LUTS 
exceto nictúria aumentou significati vamente duran te os 5 anos de observação. O ri sco de incontinência de 
estresse e urgência de longa duração estava relacionado ao in ício e a duração dos si ntomas após a pri mei ra 
gravidez e pano normal, semelhante a dose-resposta. A ex tração a vácuo no primeiro pano fo i signi ficati vamente 
mais utilizada no grupo de mulheres com in ício da incontinência de estresse durante o primeiro puerpério, 
enq uanto uma episiolomia no primeiro pano foi signi ficati vamente mais reali zada no grupo de mulheres com 
in ício da incontinência de estresse nos 5 anos de seguimento. A prevalência de urgência e freqüência di urna 5 
anos após o primeiro pano não foi maior em mulheres com desenvolvimento dos sintomas durante a primeira 
gravidez ou puerpério comparada com aquelas sem esses sintomas. A freqüência de nicturia 5 anos após o 
primeiro parto foi muito baixa para análi se estatística. 

Conclusão: A primeira gravidez e parto podem resultar em incontinência de estresse e de urgência 5 
anos mais tarde. Mulheres com incontinência de estresse e de urgência 3 meses após o primeiro parto são de 
alto ri sco para desenvolverem simomas de longa duração. A episiotomia ou a ex tração a vácuo no primeiro 
parto parecem aumentar o ri sco. Partos subseqüentes ou cirurgias não parece m ter contribuição signi ficati va. O 
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desenvolvimento de sintomas de urgência. freqüênciadiuma ou nictúria de longa duração não podem ser prognosticados 
durante a primeira gravidez ou pucrpério. 

Comentário Editorial 
A etio logia dos si ntomas do lfato urinário infe rior (LUTS) durante a gravidez e depoi s do parto é 

complexa e não completamente conhecida, existindo prováve is fa tores de ri sco maternos (obesidade, diabetes, 
tabagismo), obstétricos (i nstrumentação, c irurgias prévias) e fetais (peso fetal). Existem poucos trabalhos que 
avaliam o impacto da lesão dos nervos sensitivos do trato urinário inferior e tecidos adjacentes, ou que avaliam 
a possibilidade de uma fi siopatologia comum para a incontinência de estresse, de urgência ou mista. Além 
disso. oconhecimento atual está baseado em modelos animais ou estudos humanos retrospectivos com resultados 
contraditórios. 

O presente trabalho trata-se de um estudo caso-controle a longo prazo, com 305 primíparas entre 17 c 
41 anos (mediana de 26). O risco de incontinência de est resse 5 anos depois do primeiro parto foi 
significativamente maior no grupo de início durante a gravidez (OR. 3.0; 95% CI. 1.7-5 .4) e no grupo de início 
durante o primeiro puerpério (OR. 4.6; 95% CI, 1.8- 11.8) com parado com o grupo de início antes da primeira 
gravidez. 

LUTS e incontinência urinária em particular não são resultados inev itáve is do parto vaginal , embora 
gravidez e parto podem provocar incontinência urinária de longa duração. 
Muitas mulheres podem ter mú lt iplos partos vaginais sem lesar o assoalho pélvico, mas certamente mulheres 
podem ter um assoalho pélvico vulnerável que as colocam em um grupo de aho ri sco. Este grupo de mulheres 
ainda necessita ser identificado. 

Francisco 1.B. Sampaio 

IMAGEM ________________________________________________ ~ 

Radiografia abdominal e ultra-sonografia versus urografia venosa na investigação de infecção 
do trato urinário em homens: estudo prospedivo em um grupo 

Andrews SJ, Brooks PT, Hanbury DC, King eM, Prendergast CM, Boustead G. McNicholas TA 
Department of Urology, Li ster Hospital , Stevenage, Henfordshire. UK 

BMJ. 324: 1-6. 2002 

Objeti vos: Comparar radi ografia abdominal e ultra-sonografia com urografia venosa na in vestigação 
de infecção do tralo urinário em homens. 

Plano: Estudo prospecti vo em dois departamentos de um hospital. Procedimentos radiológicos e avaliação 
urológica reaJi zadas em dias di fe rentes por médicos diferentes. 

Local: Hospital geral. 
Participantes: Série consecuti va de homens (n=) 14) encaminhados ao departamento de urologia para 

investigação de infecção do trato urinário comprovada. 
Intervenções: Ultra-sonografia e urografia venosa do trato urinário e avaliação do fluxo urinário. 

Avaliação clínica, cistoscopia, estudo urodinâmico e ultra-sonografia transretal com biópsia . 
Principais medidas de resultado: Sensibilidade e especifi cidade de ultra-sonografia e radiografia 

abdomina l comparada com urografia intravenosa. 
Resultados: A combinação de radiografia dos rins, ureteres e bexiga. com ullra-sonografia detectou 

mais anormalidades do que a urografia venosa isoladamente. Nenhuma anormalidade importante deixou de ser 
identificada com esta combinação (sensibilidade) 00% e especific idade 93%). 
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Conclusões: A associação de ultra-sonografia com radiografia abdominal é tão acurada quanto a urografia 
venosa na detecção de anonnalidadcs urológicas importantes em homens apresentando infecção do trato urinário. 
Esta combinação é mais segura que a urografia venosa e deve ser a in vestigação inicial para pac ientes deste 
tipo. A determinação adicional do fluxo urinário é úti l para a ava liação de bexigas que não esvaziam 
completamente. 

Comentário Editorial 
É conhecido que a ultra-sonografia é o método de escolha para ava liação de infecções do trato urinário 

em crianças, e este fato permitiu uma avaliação por imagem mais liberal, o que reduziu a incidência de refluxo 
não identificado e a ocorrência de cicatriz renal. Também, este método é comparável à urografia venosa na 
avaliação de mulheres com infecção urinária. Entretanto, ex iste controvérsia com respeito à avaliação do tralo 
urinário em homens. 

Este estudo prospectivo foi rea li zado para avaliar a capacidade da associação de radiografia abdominal 
e ultra-sonografia na detecção de anomal ias urogenitais em homens com in fecções do trato urinário e comparar 
estes achados com aqueles da urografia venosa. Anomal ias importantes foram vistas em 53 dos 100 pacientes 
completamente avaliados, sendo a mais comum o esvaziamento vesical incompleto (n=34). Em homens acima 
de 50 anos o esvaziamento vesical incompleto foi a anormalidade mais comum, e neste tipo de paciente a 
determinação do fluxo urinário é espec ialmente útil. Interessante é que a radiografia abdominal com ultra
sonografia foi capaz de detectar mais anormalidades que a urografia venosa. Os autores concluíram que radiografia 
abdominal com ultra-sonografia, e a determinação do flu xo urinário, devem ser as investigações iniciais de 
escolha em homens com infecção urinária. 

Francisco ) .B. Sampaio 

INVESTIGAÇÃO EM UROLOGIA ________________ _ 

Proliferação da linhagem de células pc3 de carcinoma prostático mediada por colágeno tipo I: 
implicações para o crescimento aumentado no microambiente ósseo 

Kiefer JA, Farach-Carson MC 
Department of Biological Sc iences. University of Delaware, Newark, USA: 

Ma/rix Bi01, 20: 429-437, 2001 

o câncer de próstata é a segunda principal causa de morte relacionada ao câncer no sexo mascu lino nos 
Estados Unidos. Um aspecto impollante do câncer de próstata é que as metástases preferencialmente atingem o 
tecido ósseo. Uma vez no microambiente ósseo, o câncer de próstata avançado toma-se altamente res istente a 
diferentes tipos de terapias. Vários fatores, tais como componentes da matri z extracelular, têm sido impl icados 
na di sseminação e propagação do carcinoma prostático. A linhagem de células prostáticas PC3 se aderem e 
di sseminam sobre colágeno I de maneira mai s acentuada do que sobre fi bronectina (FN) ou poli-L-lisina (PLL). 
Análise por cilomelria de fluxo revela a presença subunidades de integrinas que ligam colágeno alfa( I), alfa(2), 
e alfa(3). Estudos com bloqueio de função por anticorpos revelam que células PC3 podem utilizar integrinas 
para .al fa(2)bela( I) e alfa(3)beta( l ) para se aderi rem a colágeno I. Células semeadas sobre colágeno I exibem 
taxas aumentadas de prol iferação quando comparadas a cé lulas semeadas sobre FN ou recipientes plásticos 
para cultura de tecidos. Além di sso, cé lulas semeadas sobre colágeno I têm expressão aumentada de cicl ina Dl, 
uma molécula associada com a progressão até a fase G I do ciclo celular. Estudos com inibidores indicam um 
papel para fosfatidilinosi tol 3-qui nase (PI3K), map qu inase (M APK). e quinase p70 S6 na proliferação de 
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células PC3 mediada por colágeno I e na expressão de ciclina D I. O colágeno tipo I pode facilitar a colonização 
e crescimento de células metastaláticas de tumor prostático no microambiente ósseo. 

Comentário Editorial 
É um fato bem conhecido que, durante o processo de metástase, células de certos tumores demonstram 

uma preferência ou afinidade por tipos específicos de tecidos. Exemplos marcantes são as metástases adrenais 
e neurais do carcinoma broncogênico e as metástases ósseas do carcinoma prostático. Essa preferência é 
determinada em grande parte por fatores anatômicos, que facilitam o acesso das células metastáticas aos órgãos
alvo, e, principalmente, por fatores celulares e moleculares. Nesse último caso, os dados na literatura se referem 
mais a interações preferenciais entre receptores expressos na membrana citoplasmática da célula tu moral 
circulante e ligantes específicos da superfície endotelial de vasos do órgão-alvo. O presente artigo mostra de 
maneira clara, no entanto, que uma interação específica entre a célula tumoral e o colágeno tipo I, uma molécula 
de matriz extracelular, pode estar envolvida na alta incidência de metástase óssea no carcinoma prostático. Essa 
interação aumenta não apenas o tropismo da célula tumoral prostática pelo tecido ósseo, que possui grandes 
quantidades de colágeno tipo I em sua matriz orgânica, mas também estimula a proliferação dessas células. 
Além de demonstrarem a especificidade da interação e os receptores nela envolvidos, os autores também 
investigaram os mecanismos intracelulares responsáveis pelo aumento da proliferação celular. Esses dados são 
particularmente importantes, pois possibilitam o desenvolvimento ou o aprimoramento de intervenções 
farmacológicas. 

Luiz E.M. Cardoso 

Efeitos do hialuronato de sódio na cicatrização epitelial da mucosa vesical e na fibrosc vesical 
em coelhos com cistite induzida por ácido acético 

Takahashi K. Takeuchi J, Takahashi T, Miyauchi S, Horie K, Uchiyama Y 

Central Research Laboratories, Seikagaku Corp., Higashiyamato, Tokyo, Japan 
J Uml, 166, 7/0-713, 2001 

Objetivo: Para avaliar o efeito do hialuronato de sódio sobre a cicatrização epitelial da mucosa vesical 
e sobre a fibrose vesical, e esclarecer o efeito da concentração de hialuronato de sódii), nós administramos 
hialuronato de sódio na bexiga de coelhos com cistite induzida por ácido acético. 

Material e Métodos: Hialuronato de sódio em 3 concentrações (0.1 %, 0.2%, e 0.4%) foi injetallo 
intravesicalmente em coelhos com cistite. Sete dias após a injeção o efeito do hialuronato de sódio foi avaliado 
através da medida da capacidade vesicaJ. Além disso. a região epitelial alterada da membrana da mucosa e o 
peso seco da bexiga foram estimados e a condição da membrana epitelial e o grau de fibrose foram examinados 
histologicamente. 

Resultados: Em todos os grupos tratados com hialuronato de sódio uma melhora significativa na 
capacidade vesical foi observada em relação aos controles. Uma redução significativa na área da região epitelial 
alterada também foi notada nos grupos tratados com 0.2% ou 0.4% de hialuronato de sódio, e uma diminuição 
significativa foi verificada no peso seco da bexiga no grupo tratado com hialuronato de sódio a 0.4%. A análise 
histológica revelou cicatrização epitelial acelerada da mucosa vesical e uma inibição da fibrose no grupo tratado 
com hialuronato de sódio a 0.4%. . 

Conclusões: Nossos achados sugerem que o hialuronato de sódio é eficaz para estimular a cicatrização 
epitelial da mucosa vesical e para inibir a fibrose vesical. 
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Comentário Editorial 
A superfície da mucosa vesica l é revestida por uma camada protetora que é rica em glicoproteínas e 

carboidratos compleKos. Desde 1980, diversas evidências eKpenmemais (Parsons et ai., 1980; Ruggieri et ai., 
1988, Hurst et aI., I 996) têm demonstrado que os glicosaminoglicanos (GAG). um dos carboidratos compleKos 
da superfície urotelial, estão particulannente envolvidos nessa função protetora. Os dados indicam que, em 
virtude de seu caráter fortemente aniônico, os GAG são fundamemais como fator anti-adesivo para bactérias e 
também na regulação da permeabilidade do uroté lio. Alterações de síntese elou estrutura dos GAG, com o 
conseqüente comprometimento dessa última função, parecem estar envolvidas na patogenia de cisti te intersticial. 
De fato. a insti lação na beKiga de GAG oU de polímeros com propriedades físico-químicas semelhantes. como 
o deKtran sulfato e o pentosan polisulfato. propicia. pelo menos temporariamente. melhora significativa nos 
sin tomas da cistite intersticial. O presente artigo utiliza um modelo experimental animal de c istite, em que a 
lesão é produzida ill vivo por meio de tratamento com ác ido acético. Em segu ida, as bexigas são instiladas com 
hiluronato (ácido hialurônico, ou hialuronan). um GAG de alto peso molecular, porém não sulfatado. e que 
estimula a proliferação celular e a angiogênese. Os resultados obtidos sugerem que os GAG na superfície 
urotelial, além da função protetora, são também importantes no reparo do epitél io vesical. O hialuronan, portanto, 
deve ser visto como um medicamento potencial no tratamen to da cistite interslicial. 

Rcrcrências 
I. Parsons el. Stnuffcr C. Schmidt lD: Bladder sutface glycosaminoglycans: an cfficicnt mechanism of cnvironmenta l 

adaptation. Scicncc 208: 605-607.1980. 
2. Ruggieri MR, Lcvin RM. HanllO PM, Witkowski BA, GilJ HS, Steinhardt GF: Defcctive antiadhcrcncc lIctivity of 

bladdcr cxtracts from patients with recurrent urinary trdct infcction. J. Urol. 140: 157- 160, 1988. 
3. Hurst RE, Roy JB, Min KW, Vehri RW, Marley G, Patton K. Shackelford DL, Stein p, Parsons CL: A deficit of 

chondroitin sulfmc proteoglycans on lhe bladder urocpithclium in interstitial cyslitis. Urology 48: 817-821, 1996. 

Luiz E,M. Cardoso 

LIVRO ____________________________________________________ ___ 

EI Riiíón Dilatado 
R. Vela Nuvarrete 

Editora Masson, 180 pp, Madrid, 200 I 

, 
• 

Este li vro lrata de um lema específico dentro da urologia, a hidronefrose. Entretanto, é uma publicação 
de interesse geral para o urologista e oportuna para os dias de hoje. O livro está escrito em forma de monografia 
e se encontra dividido em 7 capítulos, tem excelente apresentação com figuras e esquemas de alta qualidade. As 
notas históricas que aparecem intercalada no texto são detalhes convenientes. Impressiona a abordagem completa 
e ampla sobre um assunto específico. O autor discorre facilmente sobre lemas como anatomia, fisiologia. 
farmacologia. diagnóstico e tratamento, demonstrando a sua enonne experiênc ia, como fica ev idente pelas 
numerosas referênc ias pessoais em lodos os capítulos, ISlo faz do livro único, pois apresenta uma visão original 
do diagnóstico e prognóstico da uropatia obstrutiva. 

Francisco J.B. Sampaio 
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