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 Resumo 

Introdução: O Tumor de Células de Leydig do testículo é 
um tumor raro do intersticio testicular. Constitui 1 a 3 % do 
total de tumores do testículo, com dois picos de incidência, 
na infância com comportamento benigno, e no adulto (30-60 
anos), onde em 10% dos casos é agressivo e com capacidade 
de metastização. Quando funcionantes são tumores secretores 
de esteroides, maioritáriamente testosterona e outros andro-
génios, mas também nalguns casos de estradiol e estrogénios. 
Enquanto na criança os efeitos desta produção hormonal se 
manifestam por puberdade precoce se a produção é androgé-
nica, ou ginecomastia e outros estigmas de feminilização se 
a produção é estrogénica, no adulto o tumor de Células de 
Leygig é assintomático e o efeito da produção de androgénios 
raramente causa clinica valorizável. A produção de estrogé-
nios pelo tumor no adulto pode contudo provocar ginecomas-
tia, diminuição da libido, disfunção eréctil e infertilidade. As 
variantes benignas e malignas do Tumor de Células de Leydig 
são classicamente tratadas por orquidectomia por via inguinal. 
A cirurgia preservadora por enucleação tumoral com margem 
de segurança, tem sido advogada em crianças e adultos jovens 
num esforço de não comprometer a fertilidade. Nas situações 
malignas com metastases retroperitoneais a orquidectomia 
com linfadenectomia retroperitoneal são o procedimento 
padrão. O Tumor de Células de Leydig maligno metastizado 
não responde favoravelmente à quimioterapia e à radioterapia. 
O tempo de sobrevida varia muito, pela raridade da situação 
clínica e pelo pequeno número de indivíduos de cada série, 
sendo de 2 meses a 17 anos com uma média de 2 anos.

Caso Clínico: Homem caucasiano de 39 anos de idade prévia-
mente saudável. Recore à consulta por nódulo testicular único 
de aproximadamente 1,5cm, duro, não doloroso e sem sinais 
inflamatórios. Realiza estudo ecográfico e doppler que revelam 
nódulo único heterogéneo, bem delimitado, e hipervasculari-
zado (figura1). 

Figura 1. Estudo ecográfico e doppler que revelam nódulo único hete-
rogéneo, bem delimitado, e hipervascularizado

Analiticamente não revelou alterações no hemograma, perfil 
renal e hepático, proteínograma e LDH. As  feto proteina e  
HCG estavam com doseamentos normais (figura 2). 

Estadiamento clínico: T1 N0 M0; 
Rx do Toráx e TC ToracoAbdominoPélvica sem evidência de 
metástases (figura 3);

Figura 3. Rx do Toráx e TC ToracoAbdominoPélvica

Terapêutica: Orquidectomia via inguinal;
Estadiamento anatomopatológico (figura 4): pT1a.

1. P001 - Tumor de células de Leygig do testículo: uma doença rara 

Autores: 
P Gonçalves, P Gomes, A Bastos

Instituições: 
Hospital Particular de Almada

Figura 2. Resultados das análises realizadas
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 Resumo 

Introdução: A incidência do ureterocelo ronda 1 em cada 4000 
indivíduos. É 4 a 7 vezes mais frequente na mulher, e 17 a 35% 
são ortotópicos. Os Ureterocelos consistem numa alteração 
anatómica caracterizada por dilatação sacular da porção termi-
nal do ureter. São classificados tanto pela relação que têm com 
a sua unidade renal, como pela sua configuração e localização. 
Com base na sua localização classificam-se em ortotópicos 
quando se encontram normalmente implantados no trígono e 
ectópicos se o orificio ureteral tem implantação anómala. Os 
ureterocelos ectópicos têm origem na metade superior de um 
sistema colector com duplicação completa, associando-se a um 
hemi rim superior displásico e não funcionante. São normal-
mente diagnosticados em idade pediátrica. O ureterocelo orto-
tópico é frequentemente diagnosticado no adulto como ano-
malia isolada. A estase urinária frequentemente leva a infecção 
urinária e formação de cálculos. Por este facto os sintomas de 
apresentação mais frequentes são disúria,urgencia miccional e 
infecção urinária recorrente. O aspecto ecográfico é o de uma 
formação quistica trigonal intravesical (“cyst within a cyst”). 
A unidade renal homolateral é normal e o excretor a montante 

apresenta graus variados de dilatação em relação com a severi-
dade da obstrução. A Urografia Intravenosa mostra um carac-
terístico defeito de replecção intra vesical conhecido pela sua 
forma de cabeça de víbora, com distinto halo periférico corres-
pondente à parede do ureterocelo (figura 1). 

Figura 1. Urografia Intravenosa

Figura 2. Estudos ecográfico e tomográfico

2. P002 - Ureterocelo Ortotópico, a propósito de um caso

Simple Ureterocele, about a case

Autores: 
J Gomes, M Apolinário, J Corte-Real 

Instituições: 
Hospital Particular de Almada

Figura 4. Relatório Anatomopatológico

Discussão: O Tumor do Testículo é uma entidade rara consti-
tuíndo menos de 1% dos tumores genitourinários no homem 
adulto. Destes menos de 3% são diagnosticados como Tumor de 
Células de Leydig. O diagnóstico definitivo é citológico, com 
recurso a estudos imunoquímicos nos casos de maior dificul-
dade diagnóstica. Orquidectomia radical, com linfadenectomia 
nos casos de metastização ganglionar, é terapeutica protocolar. 
Vigilância oncológica é indispensável em todos os casos. 
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Caso clínico: Paciente do sexo masculino, 25 anos de idade, 
avaliado em ambulatório por queixas de infecção urinária 
recorrente do trato inferior e instabilidade vesical. Os estu-
dos ecográfico e tomográfico revelaram ureterocelo ortópico 
esquerdo com dois cálculos no seu interior (figura 2). Coexistia 
ectasia grau I, do excretor superior homolateral.
Foi submetido a ressecção endoscópica do ureterocelo com 
ressector bipolar Olympus com óptica de 30º, tendo a inter-
venção uma duração aproximada de 5 minutos (figura 3).  
A drenagem vesical com sonda uretral não foi requerida.

Figura 3. Resultado da ressecção endoscópica

Discussão: O ureterocelo ortópico é uma anomalia congéni-
ta do aparelho urinário que se manifesta com frequência na 
vida adulta. Clinicamente caracteriza-se por infecção urinária 
recorrente e instabilidade vesical. Com frequência é compli-
cado por litíase. A terapêutica é padrão e consiste na incisão/
resseção da parede do ureterocelo. Desta manobra podem 
resultar graus diversos de incompetencia do mecanismo anti-
refluxo, que devem ser antecipados. A incidência do refluxo é 
infrequente, mas todos pacientes deverão ser informados que 
da reversão da obstrução poderá resultar um refluxo vesicou-
reteral. É protocolar a vigilância da unidade renoureteral tra-
tada. A cistografia com estudo permiccional permite excluir 
refluxo vesicoureteral significativo. Do refluxo crónico podem 
resultar lesões renais indistinguíveis da pielonefrite crónica, 
mesmo na inexistência de infecção urinária.

 Abstract 

Introduction: The incidence of ureterocele round 1 in every 
4,000 individuals. It is 4 to 7 times more frequent in wom-
en, and 17 to 35% are simple. The ureterocele consist of an 

anatomical change characterized by saccular dilatation of 
the terminal portion of the ureter. They are classified by both 
relationship to its renal unit, as well as for its configuration 
and location. On the basis of its location shall be classified 
in simple when they are usually implanted in the trigone 
and ectopic if the ureteral orifice implantation is anoma-
lous. The ectopic ureterocele has its origin in the upper half 
of a complete duplicate collecting system, associating with a 
superior hemi kidney dysplastic and non-functioning. They 
are usually diagnosed in children. The simple ureterocele is 
frequently diagnosed in adults as an isolated anomaly. In the 
late the urinary stasis often leads to urinary infection and 
calculi formation. For this reason, dysuria, urinary urgency 
and recurrent urinary infection are frequent symptoms of 
presentation. The echographic aspect is a "cyst inside a cyst". 
The renal unit is normal and the collecting system presents 
varying degrees of dilation, in relation to the severity of the 
obstruction. The Intravenous Urogram shows a characteris-
tic intra-vesical filling defect known by their way of head of 
the snake, with distinct peripheral halo corresponding to the 
wall of ureterocele (figure 1).

Clinical Case: Male patient, 25 years of age, assessed at the 
clinic for complaints of recurrent infection of the lower uri-
nary tract and bladder instability. The echographic study and 
CT scan revealed left side simple ureterocele with two stones 
inside (figure 2). There was coexistent ectasia grade I of the 
excretory system., The patient was submitted to endoscopic 
resection of ureterocele wall with Olympus bipolar ressetor 
(30º optics), having the intervention a approximate duration 
of 5 minutes (figure 3).The bladder drainage with urinary 
catheter was not required. 

Discussion: The simple ureterocele is a congenital abnormal-
ity of the urinary tract that is manifested with frequency in 
the adult life. Clinically it is characterized by recurrent uri-
nary infection and unstable bladder. It is often complicated 
by lithiasis. The therapy is standard and consists of the inci-
sion/resection of the ureterocele wall. This maneuver may 
result in different degrees of incompetence of the antireflux 
mechanism, which should be anticipated. The incidence of 
reflux is infrequent, but all patients should be informed that 
the reversal of the obstruction may result a vesicoureteral 
reflux. Surveillance of unity renoureteral treated is manda-
tory. Cystography with permiccional study allows excluding 
significant vesicoureteral reflux. From chronic reflux may 
result renal lesions indistinguishable from chronic pyelone-
phritis, even in the absence of urinary tract infection. 
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 Resumo 

Introdução: O adenocarcinoma do úraco é uma entidade 
rara com uma incidência de 1 caso/ano por cada 5 milhões 
de habitantes. Representa entre 20 a 39% de todos os adeno-
carcinomas da bexiga. Ocorre maioritariamente em homens e 
tem como principal diagnóstico diferencial o adenocarcinoma 
vesical primário. A sobrevida destes tumores relaciona-se com 
as características histológicas, sendo que o adenocarcinoma 
mucinoso é o que apresenta melhor prognóstico.

Caso Clínico: Descreve-se o caso de um homem de 58 anos, 
com o diagnóstico ecográfico de quisto do úraco com 4,6 cm. 
Sem alterações vesicais na cistoscopia. O TAC abdómino-pél-
vico realizado pré-operatóriamente confirmava a presença de 
lesão quística bem delimitada na região uracal extendendo-se 
caudalmente para a região supra-vesical e com discreta defor-
mação da cúpula da bexiga. Submetido a cistectomia parcial 
extraperitoneal cujo exame anatomo-patológico da peça reve-
lou tratar-se de adenocarcinoma mucinoso de origem uracal. 
Após 37 meses em TAC de seguimento foi detectado nódulo 
captante na parede abdominal anterior ao nível do umbigo. 
Realizou-se a exérese em bloco da massa que revelou tratar-se 
de adenocarcinoma mucinoso do úraco com envolvimento de 
ambos os rectos abdominais, peritoneu e cúpula vesical com-
patível com recorrência do carcinoma previamente diagnosti-
cado. Perante uma clínica inespecífica, o diagnóstico de ade-
nocarcinoma do úraco foi um achado anatomo-patológico na 
peça de cistectomia parcial. O paciente, atendendo aos acha-
dos imagiológicos, foi submetido a exploração cirúrgica para 
exérese dos restos uracais por provável quisto do úraco. 

Discussão: Apesar das características de malignidade, aten-
dendo à idade e aparente exérese completa do tumor optou-se 
por vigilância apertada do paciente. Dada a agressividade do 
tumor inicialmente encontrado dever-se-ia ter optado por uma 
atitude mais agressiva? Os adenocarcinomas do úraco podem 
ser divididos em sub-tipos segundo o seu padrão histológico. 
A sobrevida dos pacientes relaciona-se principalmente com 
as características histológicas e extensão do tumor. A grande 
maioria dos tumores são adenocarcinomas mucinosos. O prog-
nóstico é semelhante ao dos adenocarcinomas primários da 
bexiga com uma sobrevida aos 5 anos de 37% e aos 10 anos 
de 17%. O tratamento é essencialmente cirúrgico já que estes 
tumores são radioresistentes e os resultados da quimioterapia 
não se encontram completamente estabelecidos.

 Abstract 

Introduction: Adenocarcinoma of the urachus is a rare entity 
with an incidence of 1 case per year per 5 million inhabit-
ants. Represents between 20 and 39% of all adenocarcinomas 
of the bladder and it occurs mainly in men. The main differ-
ential diagnosis is the primary bladder adenocarcinoma. The 
survival of these tumors is related to histological features, 
and the mucinous adenocarcinoma is the one that hás better 
prognosis. 

Clinical Case: We describe the case of a man of 58 years, 
with the sonographic diagnosis of urachal cyst with 4.6 cm. 
No changes in bladder cystoscopy. The abdomino-pelvic 
CT scan performed before surgery confirmed the presence 
of a well-defined cystic lesion in the urachal region extend-
ing caudally and with a slight deformation of the bladder 
dome. The patient underwent extraperitoneal partial cys-
tectomy. The anatomopathological examination of specimen 
revealed a mucinous adenocarcinoma of urachal origin. 
After 37 months a follow-up CT detected a nodule with con-
trast uptake in the anterior abdominal wall at the umbilical 
region. An en bloc ressection of the mass was performed and 
it revealed to be a mucinous adenocarcinoma of the urachus 
with involvement of both rectus abdominal, peritoneum and 
bladder dome compatible with recurrence of the previously 
diagnosed carcinoma. Faced with a nonspecific clinical fea-
tures, the diagnosis of adenocarcinoma of the urachus was 
a finding in a pathologic specimen of partial cystectomy. In 
view of the imaging findings, the patient underwent surgical 
exploration for excision of the urachus remnants of probable 
urachal cyst. 

Discussion: Despite of the characteristics of malignancy, 
given the age and apparent complete excision of the tumor 
was decided to for close monitoring of the patient. Given the 
aggressiveness of the tumor initially found shoould we have 
opted for a more aggressive attitude? Adenocarcinomas of the 
urachus can be divided into subtypes according to their his-
tological pattern. Patient survival is related mainly with the 
histological features and tumor extension. The vast major-
ity of mucinous tumors are adenocarcinomas. Prognosis is 
similar to that of primary adenocarcinomas of the bladder 
with a survival of 37% at 5 years and 17%at 10 years. The 
treatment should be agressive surgical resection because of 
the radioresistancy of the neoplaisa. Chemotherapy results 
are not fully established. 

3. P003 - Recidiva de adenocarcinoma do úraco

Relapse of urachal adenocarcinoma
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 Abstract 

Introduction: The standard treatment for palpable intrates-
ticular masses is radical orchiectomy, since the vast majority 
of these lesions are malignant. However in bilateral tumors, 
partial orchiectomy is an attempt to avoid anorchism for 
these patients. Testicular epidermoid cysts are benign lesions 
without metastatic potential, which often are diagnosed 
between the 2nd and 4th decade of life and represent about 
1% of all tumors in that organ. Their bilateral presentation is 
even rarer. We present the case of a patient with bilateral tes-
ticular mass - bilateral epidermoid cyst - treated with preser-
vation of both testis.

Clinical Case: A 21 years old male, referred by painless 
left testicular mass of recent appearance. On examination, 
it was observed a left testicular mass deforming the testis 
and right intratesticular mass. Ultrasound showed at the left 
testicle, a hypoechoic lesion with 11.8 x 15.4 mm, concen-
tric heterogeneous echoes, hilar location, which deforms the 
contour of the testis. Evaluation with power doppler reveal 
no vascularity peri-or intra-lesional. At the right testicle in 
para-hilar location, we observed a hypoechoic formation, 
well defined, measuring 7.9 x 9.5 mm, with no vascularity. 
Also shows a left varicocele, grade II. CT chest and abdom-
inal-pelvic have no alterations. Analytically, no change in 
tumor markers and semen analysis revealed normozoo-
spermia. The pre-surgical cryopreservation was done. Both 
testes were exposed via an inguinal approach, using warm 
ischemia, the frozen sections revealed bilateral epidermoid 
cyst. Bilateral partial orchiectomy and surgical cure of vari-
cocele on the left was done. Permanent pathological evalua-
tion confirmed the diagnosis. With a follow-up of 12 months, 
the patient is clinically well, without analytical alterations, 
ultrasound reveal a smalller left testis (2.35 cm in greatest 
diameter) and normozoospermia.

Discussion: In patients with bilateral testicular tumors, the 
suspicion of benign lesions should be raise, as in this case 
of bilateral epidermoid cyst. Such suspicion, may support 
attempting testicular preservation. The doppler ultrasound 
is a reliable means of diagnosing these lesions, however, an 
inguinal approach should be done and frozen sections to con-
firm the nature of the tumors.

 Resumo 

Introdução: O tratamento standard de massas palpavéis 
intratesticulares é a orquidectomia radical, tendo em conta 
que a grande maioria destas lesões são de natureza maligna. 
No entanto em lesões bilaterais, está defenida a orquidectomia 
parcial, numa tentativa de evitar o anorquidismo destes doen-
tes. Os quistos epidermóides do testículo são lesões benignas, 
sem potencial metástatico, que, frequentemente, são diagnos-
ticadas entre a 2ª e a 4ª década de vida e representam cerca de 
1% de todas as lesões tumorais daquele órgão. A sua apresenta-
ção bilateral é ainda mais rara. Apresentamos o caso clínico de 
um doente com massa testicular bilateral - quisto epidermóide 
bilateral - tratado cirurgicamente, com preservação de ambos 
os testiculos.

Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 21 anos, referencia-
do por massa testicular esquerda não dolorosa de aparecimen-
to recente. No exame objectivo, observa-se á palpação massa 
testicular esquerda deformando o contorno testicular e massa 
testicular direita intratesticular. Ecograficamente apresentava 
ao nível do testiculo esquerdo, uma lesão hipoecóide volumo-
sa com 11,8 x 15,4 mm, heterogénia com ecos concentricos, 
de localização hilar, que deforma o contorno do testículo.  
A avaliação com power doppler não revelava aumento de vas-
cularização peri ou intra-lesional. Ao nível do testiculo direito 
em localização para-hilar, observava-se formação hipolucente, 
bem delimitada, com 7,9 x 9,5 mm, sem aumento da vascu-
larização marginal. Apresentava varicocele á esquerda, grau 
II, refluxivo. TC torácica e abdomino-pélvica sem alterações. 
Analíticamente, não apresentava alteração dos marcado-
res tumorais e o espermograma revelava normozoospermia. 
Procedeu-se á criopreservação pré-cirurgica. Ambos os tes-
ticulos foram abordados por via inguinal, com utilização de 
isquémia quente, o exame extemporâneo revelou quisto epi-
dermoide bilateralmente, procedendo-se á orquidectomia par-
cial bilateral e cura cirurgica de varicocele á esquerda. A avali-
ção anatomo-patológica definitiva confirmou o diagnóstico de 
quisto epidermóide bilateral. Actualmente com um follow-up 
de 12 meses, o doente encontra-se clinicamente bem, sem 
alterações analíticas, ecograficamente sem alterações estrutu-
rais, com testículo esquerdo de menores dimensões (2,35 cm 
de maior diâmetro) e normozoospérmico. 

Discussão: Em Doentes com lesões testiculares bilaterais, deve-
se levantar a suspeita de lesões de natureza benigna, como no 
presente caso de quisto epidermóide bilateral, e suportar uma 
tentativa de perservação testicular. A ultrassonografia dop-
pler representa um meio de diagnóstico fiável nestas lesões, 
no entanto, deve-se proceder a uma abordagem inguinal para 
a eventual necessidade de orquidectomia bilateral e exame 
extemporâneo para confirmação da natureza da lesão. 

4. P011 - Cirurgia poupadora de orgão em massa  
testicular bilateral: quisto epidermóide

Organ preserving surgery in bilateral testicular mass: epidermoid cyst
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 Resumo 

Introdução: A urofluxometria é o exame de eleição para o 
estudo dos sintomas do aparelho urinário inferior no homem. 
A sua interpretação é baseada nos nomogramas actualmen-
te existentes que representam amostras limitadas. O pre-
sente estudo destina-se a avaliar o padrão de fluxo livre em 
homens saudáveis e gerar nomogramas adaptados à população 
portuguesa.

Objectivos: Através da realização de fluxo livre obter as vari-
áveis de Fluxo Máximo (Qmax), Fluxo Médio (Qmed), Tempo 
até Qmax (TQmax) e o Volume Urinado (V). A partir dos valo-
res obtidos de Qmax e Qmed determinar as curvas de percentil 
(P5, P10, P25, P50, P75, P90 e P95) consoante o volume urina-
do e criar um nomograma.

Material e Métodos: Foram investigados 201 homens saudáveis 
com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos inclusive. 
Para o efeito, realizaram um fluxo livre de forma não condicio-
nada, após a exclusão de sintomatologia e história urológica. 
Foram incluídos apenas os fluxos com volumes urinados entre 
os 150 e 600 ml.

Resultados: Foram obtidos 201 fluxos livres válidos, o Qmax 
médio foi de 29,9 ± 9,3 ml/s (12 a 71), o Qmed médio de 13,8 
± 3,7 ml (6 a 28), o TQmax médio de 7,5 ± 4,2 s (1 a 26) e o V 
médio urinado de 287,6 ± 104,3 ml (151 a 590).

Conclusões: A partir dos dados obtidos foi possível criar um 
nomograma de fluxo livre adaptado à população masculi-
na portuguesa. Tendo este estudo sido realizado em homens 
saudáveis sem hipertrofia benigna da próstata e assumindo 
que a resistência uretral é próxima de zero, este nomograma 
é também uma forma de avaliar a capacidade contráctil do 
detrusor.

 Abstract 

Introduction: The uroflowmetry is the method of choice for 
the study of lower urinary tract symptoms in men. Their 
interpretation is based on existing nomograms representing 
limited samples. This study aims to evaluate the free flow 
pattern in healthy men and to generate nomograms adapt-
eded to the Portuguese population.

Objectives: By conducting a free flow were obtained: 
Maximum Flow (Qmax), Medium Flow (QMed), Time to 
Qmax (TQmax) and voided volume (V). From the values of 
Qmax, QMed TQmax determine the percentile curves (P5, 
P10, P25, P50, P75, P85 and P95) according to the voided 
volume and generate a nomogram.

Material and Methods: Were investigated 201 healthy men 
aged between 18 and 30 years. For this purpose, after the 
exclusion of urological symptoms and history, were conduct-
ed a free flow study with the urofluxometer. Only flows with 
volumes between 150 and 600cc were included.

Results: Were obtained 201 valid free flows, the mean Qmax 
was 29.9 ± 9.3 cc / s (12 to 71), the mean QMed was 13.8 ± 
3.7 cc (6-28), the mean TQmax was 7.5 ± 4.2 s (1-26) and the 
average voided volume was  287.6 ± 104.3 ml (151 to 590).

Conclusions: From the data obtained it was possible to 
generate a free flow nomogram adapted to the Portuguese 
male population. Since this study was conducted in healthy 
men, assuming that the urethral resistance is near zero, this 
nomogram is also a way to assess the capacity of the detru-
sor contraction.

5. P019 - Nomograma de Fluxo livre  
do Homem Português: Nomograma de Lisboa

Flow Nomogram of the Portuguese Men - Lisbon Nomogram
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 Resumo 

Introdução: Os tumores não-seminomatosos (TCGNS) em 
estadios avançados dividem-se em bom e mau prognóstico. 
Os casos de mau prognóstico são tradicionalmente tratados 
com 4 ciclos de quimioterapia (QT) com cisplatínio, etopo-
sídio e bleomicina (BEP) e são candidatos a linfadenectomia 
retroperitoneal (LNRP) quando apresentam massas residuais 
pós-quimioterapia. Os autores descrevem um caso de TCGNS 
avançado e de mau prognóstico com recidiva após QT e linfa-
denectomia retroperitoneal.

Material e métodos: Doente de 43 anos, com suspeita eco-
gráfica de neoplasia do testículo direito. Apresentava alfa-
fetoproteína de 15916,4 ng/ml; beta-HCG de 47,1 mUI/ml e 
LDH de 388 U/L. A tomografia computorizada (TC) toraco-
abdomino-pélvica revelou ausência de metástases torácicas; 
massa adenopática, com 13-14cm de maior diâmetro, inter-
aorto-cava, deslocando lateral e anteriormente a veia cava 
inferior, sem relação directa com o canal vertebral; adenopa-
tias latero-aórticas com 1.5-2cm. O paciente foi submetido a 
orquidectomia radical inguinal direita que revelou tumor de 
células germinativas não seminomatoso. O estadiamento de 
acordo com a classificação TNM da UICC 2002 foi: p T2 N3 M0 
S3, o que correspondia a um estadio IIIC. Completou 4 ciclos 
de QT com regime de BEP. A TC de re-estadiamento revelou 
ausência de metástases torácicas; massa retroperitoneal com 
10x14 cm, de localização inter-aortocava (desde a origem dos 
vasos renais até à bifurcação da aorta), com áreas quísticas 
centrais que empurrava e “laminava” a veia cava inferior. O 
doseamento de marcadores tumorais revelou alfa-fetoproteína 
17,7 ng/ml; beta-HCG <1 mUI/ml e LDH 287 U/L. Procedeu-se 
a LNRP modificada à direita cujo resultado histológico reve-
lou metástase de tumor germinativo misto com representação 
maioritária de componente de teratoma imaturo com 340 gr 
de peso e 14x8x5,5 cm de dimensões; 8 gânglios linfáticos com 
metastização em 3 deles.

Resultados: Um mês após a LNRP os marcadores tumorais 
normalizaram e a TC descrevia uma densificação do retro-
peritoneu envolvendo os grandes vasos com alguns gânglios 
pericentimétricos, de conteúdo quístico, latero-aórticos e 
inter-aortocavos (desde os hilos até à bifurcação da aorta). 41 
meses após a LNRP houve subida da beta-HCG (71,9 mUI/ml) 
e a TC revelou volumosa adenopatia latero-aórtica à esquerda 
com 5,7cm, ao nível do pólo inferior do rim esquerdo e que se 
prolongava inferiormente (adjacente à aorta e músculo psoas 
esquerdo); adenopatia de 1,8cm superior à previamente des-
crita. Foi submetido a nova LRPN modificada à esquerda cujo 
resultado histológico revelou massa adenopática de 7x6x6,5 
cm e mais oito gânglios peri-centimétricos compatíveis com 
metástases de tumor germinativo primário testicular. Um mês 
após a cirurgia o doente estava assintomático e os marcadores 

tumorais eram normais. Foi decidida a realização de QT de sal-
vação com 3 ciclos de paclitaxel, ifosfamida e cisplatínio (TIP) 
e auto-transplante de medula óssea.

Conclusões: Os TCGNS metastizados de mau prognóstico, são 
um desafio que obriga a uma abordagem terapêutica multi-
modal. Esta afirmação é consubstanciada pela literatura inter-
nacional que invariavelmente recomenda a sua inclusão em 
protocolos de investigação. Perante a normalização dos mar-
cadores tumorais após as LNRPs e a histologia das mesmas, 
interrogamo-nos se a recidiva tardia poderia ter sido evitada 
com uma LNRP bilateral ou com QT de consolidação.

 Abstract 

Introduction: Nonseminomatous tumors (TCGNS) in 
advanced stages are divided into good and bad prognosis. 
The cases of bad prognosis are traditionally treated with 4 
cycles of chemotherapy (QT) with cisplatin, etoposide and 
bleomycin (BEP) and are candidates for retroperitoneal 
lymph node dissection (LNRP) when they have residual 
masses after chemotherapy. The authors describe a case of 
advanced TCGNS with poor prognosis who relapsed after 
chemotherapy and LNRP.

Material and Methods: 43 years-old patient, with sonograph-
ic suspicion of the right testicle cancer. Showed alpha-fetopro-
tein of 15916.4 ng / ml, beta-HCG was 47.1 mIU / ml and LDH 
of 388 U / L. Chest-abdominopelvic computerized tomography 
(CT) showed no thoracic mass; inter-aortocaval adenopathic 
mass, with 13-14cm in greater diameter, displacing laterally 
the inferior vena cava, with no direct relation to the spinal 
canal ; latero-aortic adenopathies with 1.5-2cm. The patient 
underwent right inguinal radical orchiectomy that revealed 
a nonseminomatous germ cell tumor (TCGNS). The staging 
according to UICC TNM classification of 2002 was: p T2 N3 
M0 S3, corresponding to a stage IIIC. The patient completed 
four cycles of chemotherapy with BEP regimen. Re-staging CT 
showed no thoracic metastasis, retroperitoneal mass with 
10x14 cm in inter-aortocaval location (since the origin of 
the renal vessels to the aortic bifurcation) with central cystic 
areas and pushing the inferior vena cava. The assay of tumor 
markers showed alpha-fetoprotein 17.7 ng / ml, beta-hCG <1 
mIU / ml and LDH 287 U / L. A right modified LNRP was 
performed and histological analysis revealed mixed germ 
cell tumor metastasis with major representation of imma-
ture teratoma (with 340 grams of weight and 14x8x5,5 cm in 
size), 8 lymph nodes with metastasis in 3 of them.

Results: One month after LNRP tumor markers normal-
ized and CT depicted a densification of the retroperitoneum 
involving the great vessels, some small lymphnodes < 1cm 
with cystic content in latero-aortic and inter-aortocaval 

6. P020 - Recidiva de tumor não seminomatoso  
pós-quimioterapia primária e linfadenectomia retroperitoneal

Nonseminomatous tumor relapse after primary  
chemotherapy and retroperitoneal lymph node dissection

Autores: 
André Quinta, Miguel Mendes, Jorge Ribeiro, Carlos Oliveira, Estêvão Lima

Instituições: 
Serviço de Urologia do Hospital de Braga.

www.apurologia.pt



Posters

90

position (from the renal hilum to the aortic bifurcation). 41 
months after LNRP a rising beta-HCG (71.9 mIU / ml) and CT 
scan revealed a large latero-aortic adenopathy on the left with 
5.7 cm, at the level of the inferior pole of the left kidney  that 
extended inferiorly (adjacent to aorta and left psoas muscle); 
a 1,8 cm adenopathy higher than the previously described. 

He underwent left modified LRPN which revealed adenopathy 
mass of 7x6x6,5 cm and eight peri-centimeter lymph nodes con-
sistent with metastases of primary testicular germ cell tumor. 
One month after surgery the patient was asymptomatic and the 
tumor markers were normal. It was decided to perform salvage 
chemotherapy with 3 cycles of paclitaxel, ifosfamide and cispla-
tin (TIP) and autologous bone marrow transplantation.

 Resumo 

Introdução: Em casos de neoplasia vesical devidamente selec-
cionados, a confecção de neobexiga ortotópica de substituição 
apresenta-se como a derivação urinária de eleição. Trata-se 
de um procedimento complexo, que mesmo em centros com 
grande experiência apresenta taxas de mortalidade e morbi-
lidade significativas: 1-5% e 25-57%, respectivamente. Neste 
contexto, os autores apresentam a casuística do Serviço de 
Urologia do Instituto Português de Oncologia do Porto.

Material e métodos: Foram revistos retrospectivamente os 
processos clínicos de 21 doentes submetidos a cistectomia 
radical com confecção de neobexiga ortotópica de substitui-
ção, no período compreendido entre Outubro de 2003 e Julho 
de 2010. Os resultados, complicações e seguimento oncológi-
co (recidiva e sobrevida), foram analisados. As complicações 
foram divididas em precoces (menos de 30 dias após a cirur-
gia) e tardias (mais de 30 dias após a cirurgia).  

Resultados: Nos 21 doentes sujeitos a este procedimento optou-
se sempre pela neobexiga ileal ortotópica tipo Hautmann, sen-
do que nos três primeiros casos, o procedimento não foi com-
plementado com linfadenectomia pélvica. Todos os doentes 
eram do sexo masculino e a média de idades foi de 52 anos e 
9 meses (mínimo de 28 anos e 8 meses e máximo de 70 anos 
e 2 meses). A distribuição por estadio clínico pré-operatório 
foi: 2 doentes Ta, 1 doente Tis, 8 doentes T1, 6 doentes T2 e 
4 doentes T3. O tempo médio de cirurgia foi de 293 minutos 
(mínimo de 220 e máximo de 425 minutos). A distribuição por 
estadio histológico foi: 5 doentes T0, 3 doentes Tis, 4 doen-
tes T1, 6 doentes T2 e 3 doentes T3. Detectaram-se 7 casos 
de adenocarcinoma da próstata concomitante. A mortalidade 
peri-operatória foi de 0%, a morbilidade peri-operatória foi de 
38 % e a percentagem de complicações precoces após a alta foi 
de 33%. A incontinência urinária nocturna e a disfunção eréc-
til constituíram as complicações tardias mais frequentes (61 e 
57%, respectivamente). O tempo de follow-up médio foi de 24 
meses (mínimo de 2 e máximo de 83 meses). Registaram-se 4 
casos de recidiva e que condicionaram 2 mortes.

Conclusões: Constatamos com agrado 0 mortes peri-operatórias. 
Apesar de registarmos algum grau de morbilidade precoce em 

71,4% dos doente, se excluirmos a morbilidade grau I de Clavien-
Dindo3 (negligenciável em muitos dos casos), obtemos uma per-
centagem de morbilidade de 23% competindo com os centros de 
referência a nível mundial. As complicações tardias mais frequen-
tes foram a incontinência urinária nocturna e a disfunção eréctil. 
As temidas litíase, infecções urinárias de repetição e dilatação do 
sistema excretor, surgiram em apenas 9%, 19% e 23%, respecti-
vamente. Registamos também uma grande incidência de adeno-
carcinoma da próstata concomitante, o que constitui mais uma 
razão para proceder ao exame extemporâneo da peça operatória 
que temos instituído de forma sistemática desde 2010.

 Abstract 

Introduction: In selected cases of bladder cancer, substitu-
tion orthotopic neobladder comes as the urinary diversion 
of choice. This is a complex procedure that, even in centers 
with extensive experience, presents significant rates of mor-
bidity and mortality: 25-57% and 1-5%, respectively. In this 
context, the authors present a series of the Department of 
Urology from Instituto Português de Oncologia do Porto.

Material and methods: We retrospectively reviewed the med-
ical records of 21 patients undergoing radical cystectomy 
with orthotopic neobladder substitution between October 
2003 and July 2010. The results, complications and onco-
logical follow-up (recurrence and survival), were analyzed. 
Complications were divided into early (less than 30 days 
after surgery) and late (more than 30 days after surgery).

Results: In all of the 21 patients undergoing this procedure 
it was always chosen to perform Hautmann´s ileal neoblad-
der. In the first three cases the procedure was not comple-
mented with pelvic lymphadenectomy. All patients were 
male and mean age was 52 years and 9 months (minimum 
of 28 years and 8 months and maximum of 70 years and 2 
months). The distribution by preoperative clinical stage was: 
2 patients Ta, 1 patient Tis, 8 patients T1, 6 patients T2 and 
4 patients T3. The average time of surgery was 293 minutes 
(minimum 220 and maximum 425 minutes). The distribu-
tion by histological stage was: 5 patients T0, 3 patients Tis, 4 
patients T1, 6 patients T2 and 3 patients T3. Seven cases of 
concomitant adenocarcinoma of the prostate were detected. 
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The perioperative mortality was 0%, perioperative morbidity 
was 38% and the percentage of early complications after dis-
charge was 33%. Nocturnal urinary incontinence and erectile 
dysfunction were the most frequent late complications (61 
and 57%, respectively). The mean follow-up was 24 months 
(minimum 2 and maximum 83 months). There were 4 cases 
of recurrence which lead to two deaths.

Conclusions: We gladly recorded 0 perioperative deaths. Despite 
registering some degree of early morbidity in 71.4% of patients, 
apart from the morbidity grade I by Clavien-Dindo (negligible 

in most cases), we get a percentage of 23% of early morbidity, 
competing with international reference centers. The most fre-
quent late complications were nocturnal urinary incontinence 
and erectile dysfunction. The dreaded stones, recurrent urinary 
infections and dilatation of the excretory system, appeared in 
only 9%, 19% and 23%, respectively. We have also recorded a 
high incidence of concomitant adenocarcinoma of the prostate, 
which is another reason to perform the fresh frozen examina-
tion of the surgical specimen that we have established in a sys-
tematic way since 2010.

 Resumo 

Introdução: As massas quísticas retrovesicais são raras e o seu 
diagnóstico diferencial pode ser difícil. A causa mais frequente 
é a dilatação quística das vesículas seminais, geralmente por 
obstrução adquirida. Outras causas são divertículos vesicais 
ou tumores da próstata.

Caso Clínico: Descrevemos o caso de um doente com vesí-
culas seminais gigantes. Um doente de 86 anos com história 
com 6 meses de evolução de obstipação e LUTS obstrutivos 
apresenta-se em suboclusão intestinal e retenção urinária agu-
da. Como antecedentes pessoais relevantes, salientamos uma 
prostatectomia de Millin 10 anos. O PSA era de 0,47 ng/mL. A 
ecografia transrectal revelou duas massas quísticas, de conteú-
do líquido, condicionando um grande efeito de massa no recto 
e bexiga. A TC revelou que as referidas massas apresentavam 
conteúdo líquido, contorno regular e paredes laterais espessa-
das e captantes de contraste. Mediam 14 e 11 cm de eixo ante-
roposterior e 7,5 e 5 cm no eixo transversal, respectivamente 
à esquerda e direita, comprimindo o recto, o cólon sigmóide 
e a bexiga, que se encontrava empurrada anterior e cranial-
mente. A RMN confirmou as paredes espessadas e captantes 
de contraste e encontrou vegetações endoluminais captantes 
de contraste, achados fortemente sugestivos de lesão quística 
neoproliferativa benigna, com provável origem nas vesículas 
seminais, sem invasão das estruturas envolventes. A reten-
ção urinária foi resolvida com algaliação durante 5 dias e um 
alfa-bloqueante. Foi realizada uma punção aspirativa de 1L de 
conteúdo das lesões e biopsias das paredes das lesões, ambas 
guiadas por ecografia transrectal. Os exames citológico e bac-
teriológico foram normais e a anatomia patológica revelou um 
exsudado inflamatório granulocítico denso. O doente foi então 
submetido a cirurgia por incisão mediana, que revelou vesícu-
las seminais que se elevavam até ao promontório, tendo estas 
sido dissecadas e abertas, revelando na sua base uma compres-
sa sem contraste parcialmente destruída. O exame histológico 

revelou um infiltrado inflamatório linfoplasmacítico, com 
células xantomatosas abundantes, áreas extensas de granu-
loma colesterínico e células multinucleadas gigantes do tipo 
corpo estranho, em relação com cristais de colesterol e com 
um material acinzentado birrefringente. Durante o seguimento 
os sintomas resolveram na sua totalidade. Aos 3 meses uma 
UroTC revelou uma ligeira hidronefrose à direita e uma massa 
residual retrovesical com 5 cm. Uma ecografia renal realizada 
uma semana depois revelou uma dilatação pieloureteral ligei-
ra, sem dilatação caliceal, tendo-se optado pela vigilância. Aos 
6 meses o doente apresentava-se assintomático e uma UroTC 
de controlo revelou estabilidade da massa residual e ausência 
de dilatação do excretor.

Conclusões: Concluímos que este quadro clínico foi causa-
do por uma compressa esquecida durante a prostatectomia 
de Millin, que obstruiu as vesículas seminais, condicionando 
o seu aumento progressivo durante um período de dez anos. 
Quando o volume das vesículas seminais foi suficiente para 
provocar compressão significativa da bexiga e recto, compro-
metendo a sua função, o doente procurou cuidados médicos. O 
doente foi tratado cirurgicamente com sucesso, encontrando-
se assintomático após um seguimento de 6 meses. 

 Abstract 

Introduction: Cystic retrovesical masses are rare and their 
differential diagnosis may be challenging. The most frequent 
cause is cystic dilatation of the seminal vesicles, usually by 
acquired obstruction. Other causes are bladder diverticula 
and prostate tumors. 

Clinical Case: We present a case report of a patient with giant 
seminal vesicles. A 86 year-old patient with a 6 month history 
of constipation and obstructive LUTS, presented with partial 
bowel obstruction and acute urinary retention. As relevant 
past medical history, he underwent a Millin prostatectomy 10 
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examination of the extracted material revealed an inflamma-
tory lymphoplasmacytic infiltrate, with abundant xantoma-
tose cells and large areas of cholesterolinic granuloma, as 
well as strange body type giant multinuclear cells in relation 
to cholesterol crystals and a birefringent grayish material. 
During follow-up the symptoms subsided completely. At 3 
months a CT urogram revealed a slight right hydronepho-
sis due to a stenosis of the pelvic ureter and a 5 cm retro-
vesical residual heterogenous mass. One week later a renal 
ultrasound revealed only a slight pyeloureteral dilatation, 
without caliceal dilatation and we opted for surveillance. 
At 6 months, the patient had no significant symptoms and 
CT urogram revealed the same stable residual retro-vesical 
mass, with no upper urinary tract dilatation.

Conclusions: We concluded that this clinical presentation 
was caused by a forgotten compress at the time of the Millin 
prostatectomy, that obstructed the seminal vesicles, resulting 
in their progressive enlargement during a ten year period. 
When the compression of neighboring structures was suffi-
cient to compromise rectal and bladder function, the patient 
became symptomatic and presented to us. The patient was 
successfully treated by open surgery and is asymptomatic, 
with a 6 month follow-up.

years before. PSA was 0.47 ng/mL. Trans-rectal ultrasound 
revealed two liquid filled retrovesical cystic masses caus-
ing a significant mass effect on the bladder and rectum. CT 
revealed those masses had liquid content, regular contour 
and slightly thickened and contrast enhancing lateral walls. 
They measured 14 cm and 11 cm in the anteroposterior axis 
and 7.5 and 5 cm in the transversal axis, respectively for the 
left and right masses, and compressed the rectum, the sig-
moid colon and the bladder, which was deviated anteriorly 
and cranially. MRI confirmed thickened contrast enhancing 
walls, and found endoluminal contrast enhancing vegeta-
tions, findings strongly suggesting a benign neoproliferative 
cystic lesion with probable seminal vesicle origin, without 
infiltration of surrounding structures. Bladder catheteriza-
tion for five days and alfa blocker therapy resolved the uri-
nary retention. Ultra-sound guided trans-rectal puncture of 
the mass was performed, with aspiration of 1L of a brown 
translucent liquid and biopsy of the cyst walls. Cytological 
and bacteriological examinations were normal and histol-
ogy revealed a dense inflammatory granulocytic exudate. 
He underwent surgery via a midline incision, that revealed 
two seminal vesicles ascending to the promontory, that were 
dissected and opened, allowing the discovery of a partially 
destroyed contrastless compress at their base. Histological 

 Resumo 

Introdução: A actinomicose pélvica é uma entidade clínica 
pouco frequente. É uma infecção sub-aguda ou crónica, cau-
sada por bactérias gram positivas do género actinomyces. A 
actinomicose pélvica está geralmente associada a dispositi-
vos intra-uterinos e pode apresentar-se com quadros clínicos 
atípicos.

Caso Clínico: Descrevemos o caso clínico de uma doente de 
26 anos com uma rara forma de apresentação de actinomicose 
pélvica, com envolvimento vesical e tubário. A doente de 26 
anos apresentou-se no serviço de urgência com um quadro de 
disúria e sintomas do aparelho urinário inferior (LUTS) irri-
tativos. Como antecedentes clínicos relevantes salientamos 
uma apendicectomia e o uso de dispositivo intra-uterino (DIU) 
contraceptivo durante 2 anos e removido um ano antes des-
te episódio. Não apresentava alterações clínicas ou analíticas, 
apresentando nomeadamente urina II, sedimento urinário e 
uroculturas negativas. A ecografia vesical revelou uma volumo-
sa massa sólida de 6 cm na parede vesical anterior, de contor-
nos mal definidos e ecoestrutura heterogénea, com componen-
te endoluminal, mas também e maioritariamente extravesical, 
para o espaço de Retzius. A TC abdomino-pélvica revelou que 
a massa captava contraste precocemente, com densificação da 
gordura adjacente e perda de planos de clivagem, nomeada-
mente com ansas de delgado, sem outras alterações pélvicas 

ou adenopatias. A cistoscopia revelou uma volumosa massa da 
parede vesical anterior e cúpula, multilobulada, com mucosa 
ligeiramente edemaciada e com focos de hiperémia ligeira. Foi 
submetida a biópsia vesical por ressecção transuretral, que 
revelou infiltrado inflamatório linfoplasmocitário, com pesqui-
sa negativa para agentes infecciosos. Sob a hipótese diagnóstica 
de neoplasia vesical de etiologia a esclarecer, foi submetida a 
cistectomia parcial por laparotomia mediana infra-umbilical. O 
resultado anatomo-patológico revelou uma massa com infiltra-
do inflamatório linfoplasmocitário transmural envolvendo um 
microabcesso, sem visualização de qualquer agente infeccioso. 
Durante o follow-up, manteve LUTS irritativos ligeiros, com 
cistoscopias de controlo normais. Em consulta de follow-up 
aos 6 meses de pós-operatório refere aparecimento insidioso 
de dor no hipogastro e fossa ilíaca esquerda, sem outras quei-
xas. Analiticamente não apresentava alterações. Dias depois 
deu entrada no serviço de urgência com quadro de abdómen 
agudo. Realizou uma TC que revelou massa anexial esquerda 
de conteúdo líquido septado, com 57 mm. Foi então subme-
tida a laparoscopia exploradora e anexectomia esquerda. O 
resultado anatomopatológico da peça operatória revelou um 
abcesso tubário, com presença de actinomyces, permitindo o 
diagnóstico de actinomicose pélvica e respectivo tratamento 
antibiótico dirigido com doxiciclina durante 4 meses. A doente 
encontra-se assintomática desde então, tendo interrompido a 
contracepção com a intenção de engravidar.
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Conclusões: O quadro clínico foi provavelmente causado por 
infecção crónica a actinomyces com origem uterina, no con-
texto de um dispositivo intra-uterino, com migração bacteria-
na através da trompa, sua implantação no peritoneu visceral 
do fundo de saco pré-vesical e consequente formação de um 
pseudotumor inflamatório na parede vesical. A actinomicose 
pélvica é uma entidade que pode apresentar-se de formas atí-
picas, sendo necessário um elevado grau de suspeição para o 
seu diagnóstico atempado. 

 Abstract 

Introduction: Pelvic actinomycosis is a rare entity. It’s a sub-
acute or chronic infection caused by gram positive bacteria 
of the genus actinomyces. Pelvic actinomycosis is often asso-
ciated with intrauterine contraceptive devices and can pres-
ent with atypical presentations.

Clinical Case: We describe the case of a 26 year-old women 
with a rare form of pelvic actinomycosis, with both vesi-
cal and tubarian involvement. The 26 year-old women pre-
sented to the emergency department with dysuria and irri-
tative lower urinary tract symptoms (LUTS). As relevant 
past medical history there is an appendectomy and the use 
of an intrauterine contraceptive device during two years, 
having been removed one year before this episode. Blood 
and urine work were all normal, including urine cultures. 
A bladder ultrasound revealed a solid heterogeneous 6 cm 
mass on the anterior bladder wall, with poorly defined 
limits and endoluminal but especially extravesical com-
ponents. An abdominopelvic CT scan showed a contrast 
enhancing mass, with densification of surrounding fat and 
apparent involvement of adjacent small bowel, with no evi-
dence of lymph node enlargement or other pelvic anomalies. 

Cystoscopy revealed an endoluminal multilobulated vesical 
mass involving both the anterior wall and the dome, with 
slight mucosal edema and patchy hyperemia. She under-
went transurethral resection with bladder biopsies of the 
mass, which revealed limphoplasmacytic inflammation, 
with negative cultures for microbiological agents. Under the 
hypothesis of bladder tumor, we performed a partial cystec-
tomy through an infraumbilical midline incision. Histology 
revealed an inflammatory mass with a transmural limpho-
plasmacytic infiltrate surrounding a microabscess, with no 
visible infectious agent. During follow-up she maintained 
slight irritative LUTS, with normal cystoscopic controls. 
At 6 months post-operative follow-up she mentioned an 
increasing lower quadrant pain, with no other complaints. 
Days latter she was admitted to the emergency department 
with the diagnosis of an acute abdomen. A CT showed a 57 
mm left adnexal mass, with liquid content and septa. She 
underwent a laparoscopic abdominal exploration and a left 
adnexectomy. Histology revealed a tubal abscess contain-
ing actinomyces, allowing the definitive diagnosis of pelvic 
actinomycosis and initiation of appropriate antibiotic treat-
ment with a 4 months doxycyclin regimen. The patient has 
been asymptomatic since then and has interrupted contra-
ception having a pregnancy in mind.

Conclusions: The clinical presentation was probably caused 
by chronic uterine infection with actinomyces in the context 
of an intrauterine contraceptive device, followed by bacte-
rial migration through the uterine tube, their implantation 
on the visceral peritoneum of the anterior bladder recess and 
formation of an inflammatory bladder wall pseudotumor. 
Pelvic actinomycosis can have atypical presentations and an 
elevated degree of suspicion is necessary for a timely diagno-
sis and treatment.   

 Resumo 

Descrito pela primeira vez em 1866, o linfoma não-Hodgkin 
do testículo (LNHT) é uma patologia rara, que contribui para 
cerca de 1% de todos os linfomas desta classe. Esta entidade 
é responsável por 1-7% de todas as neoplasias testiculares e é 
considerado o tumor testicular mais comum em homens com 
mais de 60 anos. É um tumor único no que toca à elevada 
incidência de atingimento bilateral (8-38%) e a sua evolução 
natural é geralmente agressiva, com metastização, mesmo nos 
casos em que a doença está aparentemente limitada ao testícu-
lo. A inexistência de estudos retrospectivos de larga escala faz 
com que não exista um protocolo standard estabelecido para 
a abordagem terapêutica desta patologia.
Neste trabalho, os autores apresentam um caso de linfoma 
não-Hodgkin do testículo, num doente de 75 anos que foi 
referenciado à consulta de Urologia por aumento indolor do 
volume do testículo direito. São também discutidas as novas 
atitudes terapêuticas, tendo por base uma revisão da literatura 
recente.

 Abstract 

Described for the first time in 1866, the non-Hodgkin testes 
lymphoma (NHL) is a rare disease that represents 1% of all 
the lymphomas of the category. This entity is responsible for 
1-7% of all testicular neoplasms and is considered the most 
common testicular tumor among patients over 60 years old. 
It is a unique tumor in what concerns the high incidence 
of bilateral dissemination (8-38%) and its natural develop-
ment is generally aggressive, with metastasis, even in the 
cases when the disease is apparently confined to the testis. 
The lack of large scale retrospective studies contributes to 
the non-existence of an established standard protocol for the 
therapeutic approach to this pathology.
In this study, the authors present a case of a non-Hodgkin 
testes lymphoma in a 75-year-old patient that was referenced 
to the Urology specialty due to of the painless swelling of the 
volume of the right testis. New therapeutic approaches will 
also be presented, based on a revision of recent literature.
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 Resumo 

Introdução: A Nefrolitotomia Percutânea na posição de decú-
bito dorsal total é uma modificação da técnica de percutânea 
de Valdivia-Uria desenvolvida pelo Dr E.Melchert (Presidente 
SBU/Santa Catarina/Brasil). Pretende-se apresentar a téc-
nica de Nefrolitotomia Percutânea em decúbito dorsal pas-
so-a-passo demonstrando os benefícios que advêm deste 
posicionamento.

Caso Clínico: Paciente de 42 anos, queixas de dor lombar direi-
ta tipo moinha associada a infecções urinárias de repetição. 
O Rx Abdómen mostrou cálculo de 5cm no bacinete do rim 
direito. Submeteu-se a Nefrolitotomia Percutânea em decúbito 
dorsal total tendo sido utilizado um acesso percutâneo através 
do cálice inferior.A duração da cirurgia foi de 50 minutos e foi 
alcançada a clearance completa da pedra.

Discussão: A posição de decúbito dorsal permite a realiza-
ção simultânea de Ureterorrenoscopia e Nefroscopia e faci-
lita o acesso percutâneo. Verificou-se que a realização de 
Nefrolitotomia Percutânea em decúbito dorsal total permite 
uma diminuição do tempo operatório, sendo uma cirurgia 
segura e eficaz.

 Abstract 

Introduction: Based on the knowledge on percutaneous 
surgeries technique performed by Valdivia-Uría, Dr Edibert 
Melchert (SBU President-Sta Catarina-Brasil) developed 
modifications, creating this way a new technique to perform 
percutaneous nephrolithotripsy. Our purpose is to demon-
strate the new percutaneous nephrolitotripsy in total dorsal 
decubitus technique step by step.

 Resumo 

O Tumor de Wilms (nefroblastoma) é uma neoplasia renal 
maligna que tem origem nas células embrionárias pluripo-
tenciais do blastema metanéfrico.É uma neoplasia de maior 
incidência na primeira infância e raramente se manifesta em 
adultos (<1% dos casos documentados). Existem cerca de 250 
casos descritos na literatura mundial. O estadiamento desta 
patologia é realizado de acordo com as indicações preconiza-
das no National Wilms Tumour System (NWTS), inicialmente 
desenvolvido para guiar a abordagem à doença nas crianças. 
Apesar de esquemas terapêuticos e linhas de orientação defi-
nitivos não estarem definidos para o adulto, é consensual que 
a excisão cirúrgica é a principal prioridade. A necessidade de 
complementar o tratamento com esquemas de quimio e/ou 
radioterapia é também inequívoca. Na idade adulta (> 15 anos), 
em virtude de se verificar um pior prognóstico, há necessidade 
de terapêutica mais agressiva e vigilância prolongada.
Os autores apresentam um caso de Tumor de Wilms do Adulto 
(TWA), num jovem de 25 anos de idade, que permanece livre 
de doença 9 meses após tratamento multidisciplinar.

 Abstract 

Wilms’ Tumor (nephroblastoma) is a malignant renal neo-
plasm which has origin in the pluripotent embryonary cells 
of the metanephric blastema. This neoplasm is the common-
est in the early childhood and is rarely seen in adults (1% of 
the documented cases). There are about 250 cases described 
in world literature. The staging of this pathology is done 
according to the indications of the National Wilms Tumour 
System (NWTS), initially developed to guide the approach of 
the disease in children. Even though the therapeutic schemes 
and definitive guidelines are not defined for the adult, it is 
consensual that surgical excision is the main priority. The 
need to complement the treatment with chemo and/or radio-
therapy is also unmistakable. In the adulthood (> 15 years 
old), due to the existence of a worse prognosis, there is a need 
for a more aggressive therapeutic and longer surveillance.
The authors present a case of an Adults Wilms Tumour (ATW) 
in a 25-year-old young man, which remains free of the dis-
ease 9 months after the multidisciplinary treatment.
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Clinical Case: Male, 42 years old, recurrent urinary infec-
tions since two years ago. The abdominal X-ray showed a 5 
cm diameter calculus localized in the renal pelvis. The patient 
was operated in total dorsal decubitus position, and it was 
performed a puncture in the posterior axillary line, dilation 
and placement of the Amplatz sheath in parallel position to 
the radio transparent table or slightly inclined downward. 
The percutaneous access was placed in the inferior calyx. 
The time of surgery was 50 minuts the complete clearance of 
the stone was achieved.

Discussion: This technique facilitates simultaneous ureteros-
copy and nephroscopy without the need of repositioning the 
patient and facilitates the percutaneous access. Percutaneous 
nephrolithotripsy in total dorsal decubitus is a safe and effec-
tive procedure for the management of calculi and permits 
reduce over-all operative time.

 Resumo 

Introdução: Baseado no conhecimento da técnica de cirur-
gia percutânea realizada por Valdivia-Uria, o Dr E.Melchert 
(Presidente da SBU/Santa Catarina/Brasil) desenvolveu altera-
ções que trazem vantagens a essa técnica. Pretende-se nesta 
apresentação dar a conhecer as modificações da posição de 
Valdivia-Uria na Nefrolitotomia Percutânea desenvolvidas pelo 
Dr E.Melchert.

Material e Métodos: Foram submetidos a Nefrolitotomia 
Percutânea 20 pacientes, sendo 14 do sexo masculino e 6 
do sexo feminino com idade média de 45 anos. O tamanho 
dos cálculos renais intervencionados distribuíu-se da seguin-
te forma:se 7 cálculos coraliformes incompletos, 3 cálculos 
de 2-5cm e 10 pacientes com cálculos entre 5-7cm. Todos os 
pacientes foram intervencionados cirurgicamente em decúbito 
dorsal total.  

Resultados: A duração média da cirurgia foi de 70 minutos e 
foi alcançada a clearance completa das pedras.

Conclusões: A Nefrolitotomia Percutânea em decúbito dorsal 
total oferece múltiplas vantagens nomeadamente posiciona-
mento mais rápido do paciente, acesso percutâneo facilitado e 
possibilidade de realização simultânea de Ureterorrenoscopia 
e Nefroscopia. A posição de decúbito dorsal total permite a 
realização de Nefrolitotomia Percutânea de uma forma eficaz, 
rápida e segura.

 Abstract 

Introduction: It was Dr Edibert Melchert, SBU President-Sta 
Catarina-Brasil, who developed changes based on percutane-
ous surgery technique performed by Valdivia-Uría, creating 
this way a new technique to perform percutaneous nephro-
lithotripsy. Our objective is to present percutaneous nephroli-
totripsy tips and tricks learned during 2 weeks course with Dr 
Edibert Melchert.

Material and Methods:  Twenty patients (16 men, 4 wom-
en)  had undergone percutaneous nephrolithotripsy to treat 
urinary lithiasis.  Seven patients had coraliforme calculus, 
3 patients had calculus diameter between 2 and 5 cm and 
10 patients had calculus between 5 and 7 cm. Patients were 
positioned in total dorsal decubitus, and it was performed 
a puncture in the posterior axillary line, dilation and place-
ment of the Amplatz sheath in parallel position to the radio 
transparent table or slightly inclined downward.

Results: The median operating time was 70 min and a com-
plete clearance of the stones was achieved.

Conclusions: Percutaneous nephrolitotripsy in total dorsal 
decubitus offers the potential advantages of better urethral 
access, less patient handling and ability to perform simul-
taneous PCNL and ureteroscopic procedures. Percutaneous 
nephrolitotripsy in total dorsal decubitus is a safe and effec-
tive procedure wich permits reducing over-all operating time 
compared to Valdivia-Uría position.

13. P031 - Truques e dicas da Nefrolitotomia Percutânea  
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 Resumo 

Introdução: Os tumores do testículo, embora relativamente 
raros, constituem a doença maligna mais comum nos homens 
entre os 15 e 35 anos. O tipo histológico é variável, embora exista 
um claro predomínio dos tumores de células germinativas (TCG). 
O pico de incidência é na 3ª década de vida, para os tumores 
não seminomatosos, e na 4ª década para os seminomas puros.A 
partir da década de 70, com as melhorias nos meios auxiliares de 
diagnóstico e melhores esquemas de quimio- (QT) e radioterapia, 
verificou-se uma diminuição muito acentuada na mortalidade. Os 
objectivos deste trabalho são a caracterização da população de 
doentes com neoplasia testicular bem como a averiguação do tipo 
de terapêuticas complementares que realizaram.

Material e Métodos: Fizemos uma revisão sistemática dos pro-
cessos clínicos dos doentes com neoplasia testicular no perío-
do compreendido entre 2005 e 2010, seguidos na consulta de 
Urologia do CHP.

Resultados: Obtivemos 57 doentes, com a média de idade de 30 
anos. Dos sintomas na apresentação da doença, 51% queixavam-
se de aumento do volume escrotal, 26% de aparecimento de 
nódulo testicular, orquite em 21% e num doente uma adenopatia 
cervical. Todos os doentes realizaram ecografia escrotal identifi-
cando-se em 28% uma massa ocupante de todo o testículo, 72% 
um nódulo testicular, 9 % hidrocelo associado e 17% micro-calci-
ficações associadas. 52% dos doentes apresentavam elevação dos 
marcadores tumorais. O espaço de tempo médio entre o diagnós-
tico e a orquidectomia foi de 9 dias. Os resultados histológicos da 
peça de orquidectomia radical revelaram em 47% a presença de 
TCG seminomatoso, 30% TCG não seminomatoso, 10% TCG mis-
to e tumor de células de Leydig em 3. De acordo com o estadia-
mento TNM da UICC, 19 doentes encontravam-se no estádio IA, 
10 no IB, 18 no IIA, 2 no IIB, 4 no IIIA e 3 no IIIB. No estádio I 15 
doentes realizaram QT adjuvante e 14 mantiveram-se apenas em 
vigilância. No estádio II 20 doentes realizaram QT adjuvante, 10 
foram submetidos a linfadenectomia retro-peritoneal (LRP) após 
QT. No estádio III 2 doentes realizaram apenas QT adjuvante, 2 
doentes realizaram QT adjuvante e posteriormente LRP, 3 doen-
tes realizaram QT adjuvante, posteriormente LRP com exerése 
de metástases hepáticas e pulmonares e posteriormente QT de 
salvação e 1 doente realizou QT neo-adjuvante, LRP e esvazia-
mento ganglionar cervical e QT adjuvante. 

Conclusões: A população de doentes estudada caracteriza-se 
por ser jovem e sem antecedentes patológicos relevantes, à 
excepção de criptorquidia em 7% dos doentes. A esmagadora 
maioria dos doentes apresentavam alterações ao exame objec-
tivo salientando-se assim a importância do auto-exame escro-
tal regular. A maioria dos tumores eram TCG seminomatosos 
(47%). A maioria dos doentes que efectuou esquemas de QT 
apresentou boa resposta mantendo-se em esquemas de vigilân-
cia. Apenas 3 doentes (5%) faleceram por progressão da doen-
ça para um follow-up médio de 3,2 anos.

 Abstract 

Introduction: The tumours of the testicule, even so relatively rare, 
constitute the more common malignant illness in men between the 
15 and 35 years. The histologic type is variable, even so exists clear-
ly a predominance of the tumors of germ cells (TCG). The incidence 
peak is in third decade of life, for the non seminomas, and in fourth 
decade for the pure seminomas. Since the ‘70s, with the improve-
ments in the diagnosis and better regimens of quimio- (QT) and 
radiotherapy, a reduction very accented in mortality was verified. 
The goals of this work are the characterization of the population of 
patients with testicular cancer as well as the ascertainment of the 
type of therapeutical regimens who had carried through.

Material and Methods: We made a systematic revision of the 
clinical processes of the patients with testicular cancer in the 
period understood between 2005 and 2010, followed in the 
department of Urology.

Results: We obtained 57 patients, with the average of age of 30 
years. Of the symptoms in the presentation of the illness, 51% 
complained of increase of the scrotal volume, 26% of nodule 
appearance, orchitis in 21% and in a patient a cervical adenop-
athy. All the patients had carried through scrotal ultrasound, 
identifying in 28% an occupying mass of the testicule, 72% a 
nodule, 9% an associated hydrocele and in 17% an associate 
microcalcifications. 52% of the patients presented rise of tumor-
al markers. The space of average time between the diagnosis 
and the orchidectomy was 9 days. The histologic results of the 
piece of radical orchidectomy had disclosed in 47% the presence 
of testicular seminoma, non seminoma in 30%, mixing 10% 
TCG and tumor of cells of Leydig in 3. In accordance with TNM 
staging of the UICC, 19 patients were in clinical stage IA, 10 in 
IB, 18 in IIA, 2 in the IIB, 4 in IIIA and 3 in the IIIB. In the clini-
cal stage I 15 patients had carried through adjuvant QT and 
14 had been remained only in monitoring. In the clinical stage 
II 20 patients had carried through adjuvant QT, 10 had been 
submitted retroperitoneal lymphadenectomy (LRP) after QT. In 
the clinical stage III 2 patients had carried through only adju-
vant QT, 2 patients had carried through adjuvant QT and later 
LRP, 3 patients had carried through adjuvant QT, later LRP with 
resection of hepatic and pulmonary metastasis and later QT of 
salvation and 1 patient carried through neo-adjuvant QT, LRP 
and cervical lymphadenectomy and adjuvant QT.

Conclusions: The population of patients studied characterizes 
itself for being young and without pathological medical his-
tory, to the exception of cryptorchidism in 7%. The majority of 
patients presented alterations to the clinical examination being 
outstanding thus the importance of the regular scrotal auto-
examination. The majority of the tumours were seminomas 
(47%). The majority of the patients who made QT regimens had 
presented good reply remaining itself in monitoring schemes. 
Only 3 patients (5%) died from disease progression for an aver-
age follow-up of 3.2 years.
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 Resumo 

Introdução: A nefrectomia parcial laparoscópica (NPL) é um 
procedimento técnico de alguma complexidade, nomeadamen-
te relacionado com a excisão lesional, reconstrução e hemos-
tase. As principais complicações da NPL incluem hemorragia 
e fístulas urinárias. Nos últimos anos surgiram colas biológi-
cas que vieram auxiliar num melhor controlo hemostático. O 
Floseal™ (matriz de trombina liofilizada) é uma das principais 
colas utilizadas na NPL. Pretendemos analisar a nossa experi-
ência com a utilização de Floseal™ na NPL.

Material e Métodos: Foram revistos os processos clínicos e ima-
giológicos de 109 doentes submetidos a NPL entre Novembro 
de 2005 e Fevereiro de 2011. Avaliaram-se os principais dados 
relativos ao doente, lesão renal e cirurgia. O Floseal™ foi utili-
zado em 27 casos (24,8%).

Resultados: O seguimento médio foi de 27,6 meses (1-67 
meses). O diametro médio das lesões com utilização de 
Floseal™ foi de 3,37 cm (1-7cm) e sem utilização foi de 2,88 
cm (1 – 5,7cm) (p 0,09). O Floseal™ foi utilizado em 33,3% 
das lesões mesorrenais e em 26,8% das lesões polares (p 0,32). 
O tempo médio de cirurgia com utilização de Floseal™ foi de 
119,07 min (60 – 180 min) e de 103,05 min (40 – 265min) na 
ausência de utilização (p 0,02). A hemorragia média com uti-
lização de Floseal™ foi de 282,22 ml (70 – 800ml) e de 199,5 
ml (0 – 500 ml) na ausência de utilização (p 0,05). Quando 
o excretor foi aberto o Floseal™ foi utilizado em 31,6% dos 
casos e em 28,8% quando o excretor ficou intacto (p 0,5). O 
Floseal™ sempre foi utilizado com clampagem vascular, com 
tempo médio de 23,58 min (14-30 min), na ausência da utili-
zação de Floseal™ o tempo médio de clampagem foi de 19,77 
min (11-29) (p 0,004). 

Conclusões: O Floseal™ foi utilizado mais vezes em lesões de 
maior complexidade, com maior hemorragia, tempo de clam-
pagem e tempo cirúrgico.

 Abstract 

Introduction: Laparoscopic partial nephrectomy (LPN) is a 
technical procedure of some complexity, particularly pertain-
ing to the lesion excision, reconstruction and haemostasis. 
Major complications of LPN include bleeding and urinary 
fistula. In recent years we saw the appearance of biologi-
cal glues to optimize haemostatic control. Floseal ™ (matrix 
thrombin lyophilized) is a major adhesive used in NPL. We 
intend to analyse our experience with the use of Floseal ™ 
in NPL.

Material and Methods: We reviewed the medical records 
and imaging of 109 patients who underwent LPN between 
November 2005 and February 2011. We assessed the basic 
facts about the patient, renal lesion and surgery. Floseal ™ 
was used in 27 cases (24.8%).

Results: Mean follow-up was 27.6 months (1-67 months). 
Average diameter of lesions in which we used Floseal™ was 
3.37 cm (1-7cm) and in those wich we didn’t was 2.88 cm 
(1 - 5.7 cm) (p 0.09). Floseal™ was used 33.3% of the cases 
in mid-renal lesions and in 26.8% in polar lesions (p 0.32). 
The average time of surgery using Floseal™ was 119.07 min 
(60-180 min); average time with no use was 103.05 min (40-
265min), p 0.02. The average bleeding in the cases with use 
of Floseal™ was 282.22 ml (70 - 800ml) and 199.5 ml (0-500 
ml) in the cases with absence of use (p 0.05). In cases of 
opening of the excretory system Floseal™ was used in 31.6%; 
and 28.8% when no opening was made (p 0.5). Floseal™ has 
always been used with vascular clamping, with an aver-
age time of 23.58 min (14-30 min) versus 19.77 min (11-29) 
without the use of Floseal™ (p 0.004).

Conclusions: Floseal™ was used more often in lesions of 
greater complexity, more bleeding, clamping time and surgi-
cal time.

15. P033 - Utilização de Floseal™  
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 Resumo 

Introdução: A incontinência urinária de esforço (IUE) após 
cirurgia prostática é um problema bem caracterizado, que 
afecta a qualidade de vida dos doentes. A sua incidência varia 
entre 1% após a RTU-p e os 84% após a prostatectomia radical 
(PR) dependendo das séries e da definição de IUE. Existem 
várias opções terapêuticas desde o tratamento conservador 
até à colocação de esfincter urinário artificial (EUA). Os slings 
actuam por compressão extrínseca fixa da uretra, sendo uma 
opção menos invasiva, mais simples e com custos menores em 
comparação com os EUA. Apresenta-se um trabalho que avalia 
os resultados destes slings no tratamento da IUE masculina.

Material e Métodos: Foram revistos os processos clínicos e 
imagiológicos de 24 doentes submetidos a colocação de slings 
entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 2010. Avaliaram-se os 
principais dados relativos ao sling, doente e resultados funcio-
nais. Foram colocados 24 slings: 10 Advance™, 7 Invance™, 
6 Argus™ e um Dynamesh™. A idade média dos doentes foi 
de 63,08 anos (18-80 anos). A principal causa de IUE foi a PR 
em 20 casos (83,3%), adenomectomia prostática em 2 casos e 
espinha bífida em 2 casos. O grau de IUE era ligeiro (≤2 pen-
sos) em 9 casos, moderado (3-4 pensos) em 14 casos e grave 
(≥5 pensos) em 3 casos. O tempo médio de evolução da IUE foi 
de 47,7 meses (18-140 meses).

Resultados: O seguimento médio foi de 38,13 meses (8-74 
meses). Ao primeiro mês 11 doentes (45,8%) apresentavam-se 
curados (sem utilização de pensos), 9 doentes (37,5%) melho-
rados (diminuição ≥ 50% no número de pensos) e 4 doentes 
(16,7%) inalterados. Ao sexto mês e ao 1º ano, 10 doentes 
(41,7%) apresentavam-se curados (sem pensos), 3 doentes 
(12,5%) melhorados (diminuição ≥ 50% no número de pensos) 
e 10 doentes (41,7%) inalterados. Quando avaliado o grau de 
IUE e o grau de satisfação verifica-se que os doentes com IUE 
ligeira apresentam maiores percentagens de cura e de melho-
ria (p 0,039). Dos doentes insatisfeitos, 6 já foram submeti-
dos a colocação de EUA. Dos doente curados e melhorados 
aos 6 meses, 4 foram submetidos a colocação de Argus™, 4 
Invance™ e 5 Advance™. Nos doentes submetidos a colocação 
de Argus foi necessária revisão em 50% dos casos, com tempo 
médio de evolução de 9,3 meses (2-14 meses). Foi realizada 
remoção de um Argus™ por erosão uretral.

Conclusões: Os slings uretrais são uma opção válida para o 
tratamento da IUE ligeira, com bons resultados ao 1º mês. 
Existe, no entanto um decréscimo acentuado na satisfação aos 
6 meses. A selecção cuidadosa dos doentes é fundamental para 
obtenção de resultados satisfatórios. Nos doentes inalterados 
o EUA é uma opção válida, uma vez que podem ser colocados 
mesmo após a colocação dos Slings.

 Abstract 

Introduction: Stress urinary incontinence (SUI) after pros-
tate surgery is a well characterized problem, affecting qual-
ity of life. Its incidence varies between 1% after TURP and 
84% after radical prostatectomy (RP) depending on the series 
and the definition of SUI. There are several treatment options 
from conservative treatment to the placement of artificial 
urinary sphincter (AUS). The slings operate by fixed extrin-
sic compression of the urethra, suggesting a less invasive, 
simpler and lower cost compared to the AUS. We present a 
study evaluating the results of these slings in treatment of 
male SUI. 

Material and Methods: We reviewed medical records and 
imaging of 24 patients who underwent sling placement from 
January 2005 to December 2010. We assessed the main data 
for the sling, and patient functional outcomes. 24 slings 
were placed: 10 Advance™, 7 Invance™, 6 Argus™ and one 
Dynamesh™. The average age of patients was 63,08 years 
(18-80 years). The main cause of SUI was RP in 20 cases 
(83.3%), prostatic adenomectomy in 2 cases and 2 cases of 
spina bifida. The degree of stress incontinence was mild (≤ 2 
pads) in 9 cases, moderate (3-4pads) in 14 cases and severe 
(≥ 5 pads) in 3 cases. Mean duration of SUI was 47,7 months 
(18-140 months).

Results: Mean follow-up was 38,13 months (8-74 months). 
In the first month 11 patients (45,8%) were dry (without use 
of pads), 9 patients (37,5%) improved (≥ 50% decrease in the 
number of pads) and 4 patients (16.7%) remained unchanged. 
By the sixth month and the 1st year, 10 patients (41.7%) were 
dry (no pads), 3 patients (12.5%) improved (≥ 50% decrease 
in the number of pads) and 10 patients (41, 7%) remained 
unchanged. When assessed the degree of stress incontinence 
and satisfaction, patients with mild SUI have higher percent-
ages of cure and improvement (p 0.39). Of patients dissatis-
fied, 6 have already undergone the placement of AUS. Of the 
patients cured or improved at 6 months, 4 underwent place-
ment Argus™, 4 Invance™ and 5 Advance™. In patients 
who underwent placement of Argus, revision was necessary 
in 50% of cases, with mean time to revision of 9.3 months 
(2-14 months). One patient had removal of an Argus™ sling 
because of urethral erosion.

Conclusions: Urethral slings are a valid option for the treat-
ment of mild SUI, with good results at the 1st month. There is 
however a sharp decrease in satisfaction at 6 months. Careful 
selection of patients is essential for satisfactory results. In 
patients with no improvement AUS is a valid option, since it 
can be safely inserted even after the placement of slings.
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 Resumo 

Introdução: Muito embora o desenvolvimento de esquemas 
de quimioterapia sistémica (QT) de comprovada eficácia no 
tratamento das neoplasias de células germinativas avançadas 
(NCG) tenha constituído um avanço significativo em termos 
de taxas de sobrevida, uma proporção importante destes 
doentes com doença metastática apresentam massas residu-
ais (MR) após a realização da QT. No contexto específico de 
NCG não seminomatosas essas massas devem ser objecto de 
exérese cirúrgica sistemática – linfadenectomia retroperito-
neal (LNDRP). Esta prática encontra amplo consenso e tem 
como pressupostos principais o papel diagnóstico insubstituí-
vel na afirmação da histologia das mesmas e sua implicações, 
o potencial papel terapêutico indiscutível e o conhecimento 
adquirido da história natural das mesmas.

Material e Métodos: Os autores realizaram uma revisão retros-
pectiva sistemática dos processos clínicos e relatos cirúrgicos 
dos doentes recentemente submetidos a LNDRP por MR pós 
QT de NCG. O objectivo do trabalho foi apresentar a experi-
ência recente do serviço com esta abordagem, nomeadamente 
caracterizando exaustivamente as características dos doentes 
tratados assim como aspectos relacionados com a abordagem 
cirúrgica.

Resultados: Entre Outubro de 2009 e Dezembro de 2010, 3 
doentes foram submetidos a LNDRP por MR pós QT. A idade 
média dos doentes foi 21,6 anos. O F Up médio foi calcula-
do em 16,6 meses. 2 doentes correspondem a NCG testicular 
metastizado e um doente adicional a uma NCG extra-gonadal 
retroperitoneal. Todos os doentes foram submetidos a LNDRP 
standard – com preocupação de preservação de cadeias e tron-
cos simpáticos num dos casos. Todos apresentavam marcado-
res negativos à data da cirurgia. Dois doentes haviam realizado 
previamente 4 ciclos de BEP e um 3 ciclos igualmente de BEP. 
A dimensão média das massas residuais foi de 3,4 cm (2,5-3,9). 
Num dos doentes realizou-se nefrectomia associada. A histo-
logia revelou necrose/fibrose em 2 doentes e teratoma noutro 
caso. Não houve complicações graves preococes ou tardias. 2 
doentes apresentam anejaculação. Não há evidência de doença 
em qualquer dos casos tratados.

Conclusões: Embora a LNDRP no contexto de MR pós QT se 
revista de grande complexidade técnica, representa um com-
ponente fundamental da abordagem interdisciplinar das NCG 
avançadas não seminomatoas. A necessidade de exérese com-
pleta da totalidade das MR no contexto de NCG não semino-
ma é presentemente indiscutível, resulta em elevadas taxas de 
sobrevida e permite informação prognóstica insubstituível. 

 Abstract 

Introduction: Although the emergence of effective chemother-
apy for advanced germ cell tumor (GCT) yielded remarkable 
advancements in overall patient survival, a significant pro-
portion of men who initially present with metastatic germ 
cell tumor have persistent residual masses (PRM) after che-
motherapy which should be ressected by means of an ade-
quate retroperitoneal lymph node dissection (RPLND).  The 
rationale for RPLND is based on its established diagnostic 
role, therapeutic efficacy/implications and known natural 
history of residual masses.

Material and methods: A retrospective review of the clini-
cal records and surgical reports of recent post chemother-
apy RPLND patients was conducted. The author´s objective 
was to present the department´s recent experience with this 
approach regarding several aspects related to the disease 
itself and surgical approach employed.

Results: Between October 2009 and December 2010, 3 
patients were submitted to PRM RPLND. Median patient age 
was 21,6. Median Fup is 16,6 months. 2 patients correspond-
ed to metastatic germ cell testicular tumors, and one to pri-
mary retroperitoneal extragonadal GCT.  All patients were 
submitted to standard radical RPLND – “nerve –sparing” in 
one - and all had normal tumor markers before surgery. Two 
patients were previously submitted to 4 cycles of BEP and one 
to 3 cycles of BEP. Median residual mass dimensions were 
3,4 cm (2,5-3,9). In one patient an associated nephrectomy 
was necessary. The histology revealed necrosis/fibrosis in 2 
patients and immature teratoma in one. No serious compli-
cations were seen. 2 of the patients present anejaculation. All 
patients are free of disease. 

Conclusions: Although PRM RPLND requires a complex sur-
gical approach, it represents a fundamental component of 
the interdisciplinary management strategy of advanced GCT. 
Complete removal of all post chemotherapy PRM in non semi-
noma GST remains the standard of care, results in very high 
rates of disease free survival and allows for improved prog-
nostication of the long term Fup. 
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 Resumo 

Introdução: A uretrostomia perineal é uma forma de deriva-
ção urinária ocasionalmente empregue em contextos de este-
noses complexas da uretra multioperadas, habitualmente em 
homens de idade avançada ou apresentando co-morbilidades 
importantes. A estenose da mesma ocorre infrequentemente, 
colocando porém problemas no que toca à sua abordagem, já 
que a literatura é omissa neste aspecto, existindo apenas arti-
gos pontuais sobre o assunto, com recurso a técnicas díspares, 
relativamente complexas.

Material e Métodos: Ilustra-se uma abordagem cirúrgica sim-
ples neste contexto, com utilização de retalhos cutâneos de 
interposição locais em doente previamente submetido a diver-
sos tipos de uretroplastias.

Resultados: O resultado estético e sobretudo funcional, após 
cerca de 6 meses de seguimento é francamente satisfatório do 
ponto de vista técnico e sobretudo na perspectiva do doente.

Conclusões: A uretrostomia perineal é um recurso (muitas 
vezes o último) face a situações complexas de estenoses da 
uretra que não deve ser relegada para o capítulo das curiosi-
dades históricas. A técnica descrita permite abordar de forma 
rápida e simples uma das suas principais complicações.

 Abstract 

Introduction: Perineal urethrostomy is a form of urinary 
diversion occasionally used in contexts of complex urethral 
strictures, usually submitted to several failed attempts of 
reconstruction, usually in men of advanced age or presenting 
important co-morbidities. Stenosis is an infrequent compli-
cation, but poses specific problems concerning management, 
since the available literature is scarce, with only occasional 
articles on the subject, using a wide range of relatively com-
plex surgical techniques.

Methods: The authors illustrate a simple surgical approach, 
step by step, employing local skin flap interposition. 

Results: Functional and aesthetic results after about 6 months 
of follow-up are completely satisfactory in what concerns to 
surgeon´s and patient´s perspective.

Conclusions: Perineal urethrostomy is a surgical option 
(often the last) in the management of complex situations of 
urethral stenosis that should not be relegated as a historical 
curiosity. The technique illustrated allows a quick, effective 
and simple resolution of one of its major complications.
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 Resumo 

Introdução: Os quistos da vesícula seminal podem ser congénitos 
ou adquiridos, e surgem por obstrução do canal ejaculatório. 80% 
dos quistos congénitos da vesícula seminal estão associados a age-
nésia renal ipsilateral. Essa ocorrência é rara e embriologicamen-
te deve-se à falha ou ao mau desenvolvimento dos ductos de Wolff. 
Geralmente são assintomáticos e quando sintomáticos geralmen-
te dão queixas urinárias baixas inespecíficas. Apresentamos o 
caso clínico de um doente diagnosticado com quisto congénito da 
vesícula seminal e fazemos uma breve revisão da literatura. 

Caso Clínico: Homem de 52 anos, carpinteiro, ex-fumador, 
hipertensão e dislipidémia controlados medicamente, que por 
episódio inicial de disúria e hematúria terminal recorre ao SU. 
Nega alterações da frequência urinária, febre ou dor. Sem altera-
ções no exame objectivo, com toque rectal insuspeito. Análises 
sanguíneas sem alterações. PSA 0,9 ng/dl. Análise urinária com 
ligeira leucocitúria e macrohematúria. Cultura urina estéril. 
Ecografia Urológica revela agenésia renal direita, com aparen-
te imagem de megaureter em fundo de saco à direita. Bexiga 
sem alterações. Medicado empiricamente com antibioterapia 15 
dias, com melhoria clínica. Realizou Uro-RM que confirma age-
nésia renal direita, com estrutura tubiliforme e serpinginosa na 
vertente lateral direita, sem comunicação com bexiga ou outras 
estruturas, podendo corresponder a megaureter cego residual. 
Uro-TAC revela agenésia renal direita, com lesão expansiva 
tubular, fluida (…) provável megaureter com inserção anómala 
na vesícula seminal direita. A estrutura tubuliforme para-vesical 
direita foi considerada megaureter ectópico e realizou-se a sua 
exérese via laparoscópica transperitoneal. A histologia revelou 
tratar-se de estrutura compatível com vesícula seminal, confir-
mando o diagnóstico de quisto congénito da vesícula seminal 
direita. Aos 3 meses de follow-up, doente bem, sem queixas mic-
cionais e sem outros distúrbios, nomeadamente ejaculatórios. 

Discussão: Os quistos das vesículas seminais associados a age-
nésia renal ipsilateral, são uma malformação urológica rara que 
se deve a desenvolvimento embrionário anormal do “botão” 
ureteral. Estão descritos pouco mais de 200 casos na literatu-
ra. Esta anomalia permanece assintomática durante infância, 
puberdade e idade adulta jovem, tornando-se sintomática, 
durante 2ª e 4ª década de vida, altura de maior actividade sexu-
al, com acumulação das secreções nas vesículas seminais por 
deficiente drenagem levando à formação de quistos. A clínica 
inespecífica inclui dor períneal com ejaculação ou defecação, 
disúria,hematúria, retenção urinária ou mesmo epididimites 
de repetição. Alguns casos poderão apresentar infertilidade. O 
diagnóstico pode ser feito com ecografia endocavitária trans-
rectal, mas o TC e a RM são mais úteis, pois permitem o estudo 
do aparelho urinário alto. Aspiração de quisto guiada por eco-
grafia, cirurgia trans-uretral, cirurgia aberta ou mesmo exérese 
de quisto via laparoscópica são as vias de abordagem possíveis 
no tratamento desta condição benigna das vesículas seminais, 
quando sintomática.

 Abstract 

Introduction: Seminal vesicle cysts may be congenital or 
acquired, and arise by ejaculatory duct obstruction. 80% of 
congenital seminal vesicle cysts are associated with ipsilat-
eral renal agenesis. This occurrence is rare and embryologi-
cally due to failure or poor development of the Wolffian ducts. 
They are usually asymptomatic and when symptomatic gen-
erally give nonspecific low urinary complaints. We present 
the case of a patient diagnosed with congenital cyst of the 
seminal vesicle and a brief review of the literature. 

Clicinal Case: A 52-year-old carpenter, ex-smoker, hyper-
tension and dyslipidaemia medically managed which in an 
initial episode of hematuria and terminal dysuria is refered 
to the emergency room. Denie changes in urination, fever or 
pain. No changes in physical examination, with unsuspected 
digital rectal examination. Blood tests without changes. PSA 
0.9 ng/dl. Urinalysis with macrohematuria and leucocituria. 
Sterile uroculture. Urologic Ultrasound shows right renal 
agenesis, with an apparent image of blind megaureter to the 
right. Bladder unchanged. Empirically medicated with anti-
biotics with clinical improvement. Uro-MRI performed con-
firming right renal agenesis, with tubular structure in the 
right lateral aspect, without communication with the bladder 
or other structures, which could correspond to residual blind 
megaureter. Uro-CT scan shows right renal agenesis, with an 
expansive tubular fluid (...) likely megaureter with anoma-
lous insertion in the right seminal vesicle. The tubular struc-
ture to right-bladder was considered ectopic megaureter and 
it was performed its transperitoneal laparoscopic excision. 
Histology revealed it to be seminal vesicle, confirming the 
diagnosis of congenital cyst of the right seminal vesicle. At 3 
months follow-up, patient was well, with no complaints and 
no other urinary disorders, including ejaculatory. 

Discussion: Seminal vesicle cysts associated with ipsilat-
eral renal agenesis, are a rare urological malformation due 
to abnormal embryonic development of the ureteral bud. It’s 
described just over 200 cases in the literature. This anomaly 
is asymptomatic during childhood, puberty and young adult-
hood, becoming symptomatic during the 2nd and 4th decade 
of life, due to greater sexual activity, with accumulation of 
secretions in the seminal vesicles by poor drainage, lead-
ing to the formation of cysts. The clinic includes nonspecific 
perineal pain with ejaculation or defecation, dysuria, hema-
turia, urinary retention or recurrent epididymitis. Some cas-
es may experience infertility. The diagnosis can be made with 
trans-rectal ultrasound, but CT and MRI are more useful 
because they allow the study of high urinary tract. Cyst aspi-
ration guided by ultrasound, trans-urethral surgery, open 
surgery or laparoscopic cyst excision are possible treating 
approaches for this benign condition of the seminal vesicles, 
when symptomatic. 
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 Resumo 

Introdução: A litíase coraliforme afecta 1 a 1,5% da população 
(cerca de 10% de todos os casos de litíase), sendo mais fre-
quente acima dos 50 anos e no sexo feminino. Clinicamente 
a sua apresentação pode ocorrer por dor lombar, astenia, náu-
seas ou vómitos, hematúria, embora o mais habitual seja por 
febre e/ou infecção urinária, simples ou complicada. Por vezes 
ocorre degradação irreversível grave da função renal sem qual-
quer manifestação clínica anterior que faça suspeitar a litía-
se coraliforme. Esta patologia exige um tratamento cirúrgico 
agressivo. O tratamento conservador não é uma opção, pois 
implicaria morbilidade e mortalidade (próxima dos 30% aos 10 
anos) significativas. Este caso clínico mostra uma apresenta-
ção atípica e grave da litíase coraliforme. 

Caso Clínico: Apresenta-se um caso clínico de uma doen-
te do sexo feminino, 43 anos, caucasiana, sem antecedentes 
pessoais relevantes, trazida ao serviço de urgência por “estar 
de cama, não responder ao marido, recusa em alimentar-se”, 
para avaliação por Psiquiatria. 5 dias antes recorreu ao médi-
co assistente pelas mesmas queixas, tendo sido medicada com 
anti-depressivo e ansiolítico, que orientou para observação por 
Psiquiatria. Pediram “avaliação analítica para excluir abuso 
de fármacos”. As análises revelaram leucocitose 39.000/mm³; 
PCR – 3,7mg/dL; Creatinina – 16,0mg/dL; Ureia – 420mg/dL; 
K+ - 9,0mEq/L. A ecografia renal revelou: “ Litíase coralifor-
me bilateral, com obstrução bilateral, provavelmente cronica 
atendendo à redução da espessura do parênquima. Dilatação 
do excretor com conteúdo não puro.”. Iniciou ATB e fez 2 ses-
sões de Hemodiálise. No dia seguinte foi submetida colocação 
bilateral de Nefrostomias, com pionefrose bilateral, franca à 
esquerda. A TC revelou “litíase coraliforme bilateral expres-
siva, ocupando cálices e bacinetes, redução franca do parên-
quima renal e considerável aumento do diâmetro antero-pos-
terior do rim esquerdo.”. Uma semana depois, num contexto 
de pionefrose à esquerda e sépsis, foi submetida a nefrectomia 
total à esquerda (com preservação da glândula supra-renal), 
difícil pelas extensas lesões de pionefrose e perinefrite. Teve 
excelente melhoria clínica objectiva após esta cirurgia embora 
mantendo insuficiência renal com necessidade de hemodiáli-
se. Após estudo da reserva renal concluiu-se, em conjunto com 
os nefrologistas, a irreversibilidade da função renal e decidiu-
se realizar nefrectomia direita e colocar a doente em programa 
de transplante renal.

Discussão: Doente do sexo feminino, 43 anos, sem anteceden-
tes relevantes, a quem diagnosticam litíase coraliforme no ser-
viço de urgência, que irá ficar anéfrica, a realizar hemodiálise 
e em lista de espera para transplante renal. Este caso constitui 
um exemplo da gravidade que a litíase coraliforme pode ter, 
sem manifestação clínica até uma fase avançada de insufici-
ência renal, com infecção urinária grave e sépsis que colocam 
a vida em risco.

 Abstract 

Introduction: The staghorn calculi is present in 1 to 1.5% of 
the population (it represents about 10% of all lithiasis cases), is 
more frequent in women and above 50 years old. Patients may 
present lumbar pain, asthenia, nausea, vomits and hematu-
ria, although the most frequent presentation is fever and/or 
urinary infection, complicated or not. Some cases are asymp-
tomatic and can lead to an irreversible deterioration of renal 
function without any previous clinical event. This pathology 
demands an aggressive surgical treatment. The conservative 
treatment is not an option because it would mean an impor-
tant morbidity and an alarmingly high 10-year mortality rate 
of 28%. The present staghorn calculi clinical case shows an 
unusual clinical presentation with serious consequences. 

Clinical Case: It is presented a clinical case of a women with 
43 years old, without any previous medical history, who came 
to the Emergency Room because of prostration, asthenia, 
anorexia and lack of response to her family and was evaluated 
by a psychiatrist. Blood tests “to exclude abuse of medicines” 
were requested. The results were: Leukocytosis 39.000/mm³; 
PCR – 3,7mg/dL; Creatinine – 16,0mg/dL; Urea – 420mg/dL ; 
K. - 9,0mEq/L. Due to these results a renal ultrasound was per-
formed and revealed: “Bilateral staghorn calculi, with bilateral 
obstruction and important hydronefrosis, probably chronic con-
sidering the reduction of the parenchyma thickness. Excretory 
system with impure content.” She started antibiotic medication 
and performed 2 hemodialysis sessions. In the following day she 
was submitted to bilateral percutaneous nephrostomy, which 
revealed bilateral pyonephrosis, greater on the left side. The 
CT performed showed: “bilateral staghorn calculi, filling the 
renal calices and pelvis, with a very important reduction of the 
parenchyma thickness and a considerable enlargement in the 
anteroposterior diameter of the left kidney.” One week later, in 
a context of persistent pyonephrosis on the left side and sepsis, 
she was submitted to total nephrectomy of the left kidney (with 
preservation of the adrenal gland). This surgery was complex 
because of the extensive lesions of pyonephrosis and perinephri-
tis. She had an excellent and objective clinical recovery after the 
surgery although maintained renal insufficiency needing hemo-
dialysis. After studying the remnant renal function, and in coop-
eration with the Nephrology Department, we concluded that the 
loss of renal function was irreversible and it was decided to 
propose a nephrectomy of the right kidney and to include the 
patient in a kidney transplant program. 

Discussion: Women, 43 years old, without previous medical his-
tory, with diagnosis of staghorn calculi made in the Emergency 
Room. Due to this pathology the patient will become anephric, 
and is currently performing hemodialysis and waiting for a kid-
ney transplant. This is an unusual and dramatic clinical case 
that shows the potential seriousness of the staghorn lithiasis, 
that even when presented without clinical manifestations can 
lead to an advanced renal insufficiency, with complicated uri-
nary infections and sepsis, being life-threatening. 
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 Resumo 

Introdução:O esfíncter urinário artificial (EUA) AMS 800 é 
um dos métodos cirúrgicos mais frequentemente usados para 
o tratamento da incontinência urinária de esforço (IUE) no 
homem. Este estudo visa descrever a experiência da utilização 
dos EUA no SUTR dos HUC.

Material e métodos: Estudo retrospectivo de 37 doentes do 
sexo masculino submetidos a colocação de EUA por incon-
tinência urinária de esforço,entre1 de Janeiro de 1995e 31 
de Dezembro de 2010. A etiologia da IUE foiiatrogenia (em 
75.7% dos casos pós-prostatectomia radical e 10.8% pós RTU-
próstata),em 8.1% bexiga neurogénica e 5.4% traumatismo 
pélvicos.

Resultados: Tempo de seguimento médio foi de 6 anos (6 
meses-15 anos).O tempo médio desde o diagnóstico até à 
colocação do esfíncter foi de 3 anos. O grau de incontinên-
cia urinária inicial era severo em 86.5% dos casos e moderado 
em 13.5% dos casos. A taxa de complicações foi de 32.4%. A 
complicação mais comum foi erosão da uretra (36% das com-
plicações), seguida de infecção da prótese (27% das complica-
ções) e avaria da bomba (18% das complicações). Na avaliação 
da eficácia,78.4% dos doentes consideraram-se curados, 2.7% 
dos doentes melhorados e 18.9% dos doentes não sentiram 
diferenças. Foi necessária cirurgia de revisão do esfíncter em 
32.4% dos casos sendo a erosão da uretra a causa mais comum. 
Houve necessidade de remover o esfíncter em 18.9% dos casos 
sendo as causas mais comuns a erosão da uretra e infecção do 
esfíncter. Com um tempo médio de seguimento de 51 meses, 
ataxa de cirurgia de revisão foi de 18%, 30% e 39% aos 1,4 e 6 
anos, e ataxa de remoção do EUA foi de 13%, 19% e 25% aos 
1,4 e 6 anos. 

Conclusões: Embora o tratamento de referência da inconti-
nência urinária de esforço por insuficiência do esfíncter conti-
nue a ser os EUA, este apresenta ainda uma taxa considerável 
de complicações e reintervenções.

 Abstract 

Introduction: Artificial urinary sphincter (AUE) AMS 800 is 
one of the surgical methods most often used in the treatment 
of stressurinary incontinence (SUI) in men. The present study 
aims at describing the experience with AUE in SUI in HUC.

Material and Methods: Retrospective studyof 37 male 
patients that have received AUE due to SUI, between 1st 
January 1995 and 31th December 2010.  The etiology of SUI 
was iatrogeny (75.7% after radical prostatectomy, 10.8% 
afterTURP), 8.1% related with neurogenic bladder and5.4% 
withpelvic trauma.

Results: The mean follow-up time was six years (6 monts-15 
years). The mean time after the diagnosis till the placement 
of the sphincter was 3 years. The degree of the initial urinary 
incontinence was severein86.5% of the cases and moderate in 
13.5%. The rate of complications was 32.4%. The most com-
mon complication was urethral erosion (36%), followed by 
device infection (27%) andpump damage (18%). Concerning 
the assessment of efficiency, 78.4% of the patients considered 
themselvescured, 2.7% of the patients felt better and 18.9% 
did not feel any differences. A revision surgery of the sphinc-
ter was needed in 32.4% of the cases mainly due to urethral 
erosion. In 18,9% of the cases  the sphincter  was removed  
the most  common causes being urethral erosion and sphinc-
ter infection. With a mean follow-up time of 52 months, the 
revision rate of surgery was 18%, 30% and 39% respectively 
at 1, 4 and 6 years. The removal rate of AUE was 13%, 19% 
and 25% at 1, 4 and 6 years.

Discussion and Conclusions: Although artificial urinary 
sphincter is the reference treatment of the stress urinary 
incontinence for insufficiency of the sphincter, it still presents 
a high rate of complications and revisions surgeries.
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 Resumo 

Introdução: O tratamento da incontinência urinária de esfor-
ço (IUE) nas mulheres tem passado por inúmeras inovações 
nos últimos anos. As diferenças entre as abordagens são não 
só de carácter técnico, mas também de eficácia, satisfação das 
doentes e logística hospitalar. Os autores propuseram-se ava-
liar a evolução do tratamento da IUE no seu hospital.

Material e Métodos: Obtiveram-se os dados retrospectivos de 
todas as doentes tratadas a IUE no serviço de urologia do Hospital 
Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, desde a sua fundação, em 
1995, até Dezembro de 2010. Os dados obtidos compreenderam, 
entre outros, a técnica cirúrgica utilizada, a idade e o tempo 
decorrido desde a cirurgia, o tempo de internamento, complica-
ções, etc. A estes dados associou-se um questionário telefónico 
já em curso para outro estudo do nosso serviço que visou avaliar 
qualitativamente e quantitativamente as queixas de incontinên-
cia urinária, a função sexual, bem como o grau de satisfação das 
doentes. Utilizaram-se, entre outras, as perguntas do questioná-
rio International Consultation on Incontinence Questionnaire 
Short Form (ICIQ-SF) já validado para a língua portuguesa. As 
respostas e os dados obtidos foram tratados estatisticamente.

Resultados: O serviço de urologia já tratou mais de um milhar 
de doentes com IUE. Das técnicas cirúrgicas utilizadas, desta-
cam-se no início a uretrocolpossuspensão segundo a técnica de 
Burch, de Marschall-Marchetti-Krantz e a de Gittes, uma pre-
cursora das técnicas minimamente invasivas. Posteriormente, 
surgiu a fita suburetral retropúbica (TVT clássico) e, por fim, a 
fita suburetral transobturadora (TVT-O). Comparando o tempo 
médio de internamento 3 anos antes e 3 anos depois da introdu-
ção de cada nova técnica, assistiu-se a uma redução de 9,3 para 
3,8 dias (-59%) aquando da introdução do TVT clássico no fim 
do ano 2000 e de 3,8 para 2,4 dias (-36%) aquando da introdu-
ção do TVT-O em 2004. O número de doentes operadas sofreu 
um aumento de 600% desde 1999 e é actualmente superior a 
150 cirurgias anuais. Os autores descrevem também os valores 
do score ICIQ-SF actual das doentes contactadas e caracterizam 
o tipo de incontinência residual, fazendo a correlação com o 
grau de satisfação face à cirurgia, bem como o impacto sobre a 
função sexual, analisando ainda os diferentes parâmetros estra-
tificados por faixa etária e tempo decorrido desde a cirurgia.

Conclusões: O tratamento da IUE nas mulheres evoluiu ao longo 
dos anos e foi revolucionado pelas técnicas minimamente invasivas. 
O aparecimento de novos materiais protésicos facilitou o desenvol-
vimento dessas técnicas, entre as quais o TVT clássico e, posterior-
mente, o TVT-O, que suplantaram rapidamente em número todas 
as anteriores. Assistiu-se a uma redução significativa da agressivi-
dade cirúrgica, da morbilidade e do tempo de internamento, bem 
como a um aumento do grau de satisfação das doentes.

 Abstract 

Introduction: The treatment of female stress urinary inconti-
nence (SUI) has gone through several developments in recent 
years. The variety of surgical approaches not only concerns 
technical variations but also impacts efficacy, patient satis-
faction and even hospital logistics. The authors decided to 
assess the evolution of SUI treatment in their hospital.

Material e Methods: Retrospective data was collected con-
cerning all patients treated for SUI in the urology depart-
ment since the hospital’s inauguration in 1995 till December 
of 2010, including type of surgery, age and time since sur-
gery, length of hospital stay, complications, and the like. 
This data was supplemented with the results of an ongoing 
telephone questionnaire for another study where the urinary 
incontinence complaints, sexual function as well as patient 
satisfaction were evaluated qualitatively and quantitatively. 
The questions asked included, among others, those of the 
International Consultation on Incontinence Questionnaire 
Short Form (ICIQ-SF) already validated for the Portuguese 
language. The data and responses obtained were statistically 
analyzed.

Results: The authors’ hospital has treated more than a 
thousand female patients with SUI. Initially, the surgical 
techniques applied were the Burch colpossuspension, the 
Marschall-Marchetti-Krantz cysthouretropexy and the Gittes 
needle colpossuspension, a precursor of the minimally inva-
sive techniques. Later, the retropubic suburethral sling (clas-
sic TVT) was introduced and afterwards the transobturator 
suburethral sling (TOT). A comparison of the mean hospital 
stay 3 years before and 3 years after the introduction of a new 
technique shows a reduction from 9.3 days to 3.8 days (-59%) 
once the classic TVT was introduced in the end of 2000 and 
from 3.8 to 2.4 days (-36%) once the TOT was introduced in 
2004. The number of treated patients has increased sevenfold 
since 1999 to more than 150 surgeries per year. The authors 
also describe the present ICIQ-SF scores of the contacted 
patients and characterize the residual incontinence correlat-
ing them with patient satisfaction with the surgery, as well as 
its impact on sexual function, analyzing the different param-
eters according to age group and time since surgery.

Conclusions: The treatment of SUI in women changed 
throughout the years and was revolutionized by the mini-
mally invasive techniques. The emergence of novel prosthetic 
materials facilitated the development of these techniques as 
seen by the classic TVT and later by the TOT, quickly outnum-
bering all other procedures. A significant reduction in surgi-
cal aggressiveness, morbidity, length of hospital stay, as well 
as an increase in patient satisfaction was observed.
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 Resumo 

Introdução: As fitas suburetrais, sobretudo a fita suburetral 
transobturadora (TVT-O), revolucionaram o tratamento da 
incontinência urinária de esforço (IUE) feminina. Apesar da 
sua comprovada eficácia, as séries publicadas sobre o assunto 
envolvem números reduzidos e um curto tempo de seguimen-
to. Tirando partido do elevado número de doentes submetidas 
a colocação de TVT-O no seu hospital, os autores estudaram a 
evolução das suas doentes.

Material e Métodos: Fez-se um questionário telefónico em 
que se avaliaram qualitativa e quantitativamente as quei-
xas de incontinência urinária, a função sexual, bem como o 
grau de satisfação das doentes. Utilizaram-se, entre outras, 
as perguntas do questionário International Consultation on 
Incontinence Questionnaire Short Form (ICIQ-SF) já validado 
para a língua portuguesa. Obtiveram-se os dados retrospecti-
vos das doentes operadas no serviço por TVT-O, submeteu-se 
as doentes ao questionário, e trataram-se estatisticamente as 
respostas e os dados obtidos.

Resultados: Desde a sua introdução em Março de 2004, foram 
colocadas mais de 800 próteses de TVT-O no nosso servi-
ço. Tem-se vindo a assistir a uma redução do tempo médio 
de internamento de 2,6 dias em 2004 para 1,4 dias em 2010. 
Os autores descrevem os valores do score ICIQ-SF actual das 
doentes contactadas e caracterizam o tipo de incontinência 
residual, fazendo a correlação com o grau de satisfação com 
a cirurgia. Também se apresenta o impacto que a intervenção 
cirúrgica teve sobre a função sexual. Demonstram-se ainda as 
variações dos diferentes parâmetros avaliados estratificados 
por faixa etária e tempo decorrido desde a cirurgia.

Conclusões: A colocação de próteses de TVT-O constitui um 
tratamento eficaz da IUE. Apesar de a grande maioria das 
doentes possuir actualmente um melhor grau de continência 
do que aquele que tinha antes da colocação da prótese, nem 
todas as doentes se consideram inteiramente curadas. Uma 
porção significativa refere ainda algum grau de incontinência, 
sobretudo à custa de urgência incontinência e incontinência 
mista. Nos casos refractários à terapêutica cirúrgica, é neces-
sário equacionar a existência de uma incontinência mista ou o 
desenvolvimento de uma urgência incontinência de novo.

 Abstract 

Introduction: Suburethral slings, especially the transobtura-
tor suburethral sling (TOT), revolutionized the treatment of 
female stress urinary incontinence (SUI). Despite its proven 
efficacy, the published series have small patient numbers 
and short follow-up periods. Considering the high number 
of patients treated with TOT in their hospital, the authors 
decided to evaluate the patients’ evolution.

Material e Methods: A telephone questionnaire was prepared 
in which the urinary incontinence complaints, sexual func-
tion as well as patient satisfaction were evaluated qualita-
tively and quantitatively. The questions included, among oth-
ers, those of the International Consultation on Incontinence 
Questionnaire Short Form (ICIQ-SF) already validated for 
the Portuguese language. The retrospective data concerning 
the patients submitted to a TOT procedure was obtained, the 
patients contacted and asked the planned questionnaire, and 
the acquired data and responses statistically analyzed. 

Results: Since its introduction in March 2004, more than 
800 TOT procedures were done in the authors’ urology 
department. An increasing reduction in mean hospital stay 
has been observed from the initial 2.6 days in 2004 to the 
1.4 days in 2010. The authors present the current ICIQ-SF 
scores of the contacted patients and characterize the residual 
incontinence, correlating it with patient satisfaction with the 
surgery. They also show the impact of the intervention on 
patients’ sexual function. Variations of the different param-
eters according to age group and time since surgery are also 
presented.

Conclusions: The TOT procedure represents an efficient treat-
ment method for SUI. Although the vast majority of patients 
show a better continence level than before the TOT procedure, 
not all patients consider themselves completely cured. A sig-
nificant subset of patients still mentions some small degree 
of incontinence, mostly due to urge incontinence and mixed 
incontinence. In patients refractory to surgical therapy it is 
necessary to consider the presence of mixed incontinence or 
the development of a de novo urge incontinence.
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 Resumo 

Introdução: Os abcessos perirrenais são pouco frequentes na 
clínica urológica hospitalar e de difícil diagnóstico clínico e 
imagiológico. A sua manifestação é insidiosa e a extensão para 
lá do espaço perirrenal, rara. Os autores descrevem um caso 
de abcesso perirrenal com envolvimento torácico extenso.

Material e Métodos: Obtiveram-se e reviram-se os dados clínicos, 
laboratoriais e imagiológicos da doente, bem como a sua evolução.

Resultados: Uma jovem de 31 anos, com antecedentes pessoais de 
ureterolitoextração há cerca de um ano, iniciou um quadro clínico 
com lombalgia esquerda, tosse e febre com vários dias de evolução. 
Quando recorreu ao serviço de urgência, apresentava parâmetros 
clínicos e laboratoriais compatíveis com sépsis urinária com ane-
mia de 7,3 g/dL, leucocitose de 19800/µL, proteína c reactiva de 
25,3 mg/dL e leucocitúria. Foi realizada tomografia computorizada, 
que revelou um rim esquerdo pionefrótico com abcesso perirrenal 
volumoso com extensão subfrénica, perfuração do diafragma, con-
dicionando um empiema gigante que envolvia os dois terços infe-
riores do hemitórax esquerdo. Havia um pequeno cálculo na JUP, 
sem evidência de dilatação ureteral ou envolvimento peritoneal. 
Realizou-se uma nefrectomia total de urgência através do décimo 
espaço intercostal, drenagem e descorticação digital do empiema 
com lavagem abundante e colocação de drenagem lombar passiva 
e drenagem pleural activa com sistema de três compartimentos. O 
exame cultural do pus revelou a presença de P. mirabilis. Durante 
o período pós-operatório, a doente desenvolveu uma pneumonia 
bilateral, que motivou uma permanência de oito dias na unidade 
de cuidados intensivos e uma medicação com antibioterapia diri-
gida e cinesioterapia respiratória sem necessidade de ventilação 
assistida. A doente teve alta no 12.º dia pós-operatório e, após 
um mês de cinesioterapia respiratória, não apresentava vestígios 
de doença pulmonar residual, pelo que não foi necessário realizar 
mais nenhuma intervenção médica.

Conclusões: O diagnóstico dos abcessos perirrenais é dificultado, 
e muitas vezes atrasado, pela sua clínica insidiosa e apresentação 
tardia. Os abcessos perirrenais com envolvimento torácico são 
extremamente raros, estando relatados 20 casos a nível mundial 
de fístulas nefro-pleuríticas causando empiemas pulmonares, 
fístulas nefro-parenquimatosas causando abcessos pulmonares 
e fístulas nefro-brônquicas permitindo a passagem do material 
abecedado para a árvore traqueobrônquica. A drenagem cirúrgica 
constitui o único tratamento possível e associa-se na maioria das 
vezes a nefrectomia, devido ao avançado estado de degradação do 
rim. A posterior contaminação e envolvimento do pulmão con-
tra-lateral devem-se à passagem de material purulento através da 
árvore traqueobrônquica durante o decúbito lateral na nefrecto-
mia. A suspeição e o diagnóstico precoce destes tipos de abcessos, 
seguido de um tratamento atempado, poderão evitar a nefrecto-
mia, bem como as complicações decorrentes. Nos raros casos 
com envolvimento torácico, é fundamental a «limpeza» e drena-
gem cirúrgica dos dois andares e, face a uma indisponibilidade de 
especialistas torácicos, o urologista deverá possuir conhecimen-
tos suficientes para oferecer o melhor cuidado cirúrgico possível.

 Abstract 

Introduction: Perinephric abscesses are a uncommon entity 
in the urology department and pose considerable clinical and 
imaging challenges. Their clinical manifestations are insidi-
ous and their extension outside the perinephric space is rare. 
The authors report a case of perinephric abscess with exten-
sive thoracic involvement. 

Material e Methods: The clinical, laboratory and imaging 
records of the patient were reviewed, as well as her follow-up.

Results: A 31 year old female patient, with a previous history of 
ureteroscopic stone removal, developed left lumbar pain, cough-
ing and fever for several days before seeking medical attention. 
At admission, she presented clinical and laboratory features of 
urosepsis, with low hemoglobin (7,3 g/dL), leucocytosis (19800/
µL), high C-reactive protein (25,3 mg/dL) and leukocyturia.  A 
CT was performed revealing a pyonephrotic kidney with a large 
perinephric abscess with subphrenic extension perforating into 
the thoracic cavity, causing a giant empyema occupying the low-
er two thirds of the right hemithorax. A small calculus at the UPJ 
was present, without signs of ureteral dilation or involvement 
of the peritoneum. A total nephrectomy was performed through 
the 10th intercostal space, with drainage of the empyema, digi-
tal decortication and thorough cleansing. Passive lumbar and 
active thoracic drainage tubes were put into place. The cultures 
of the pus revealed the presence of P. mirabilis. During the post-
operative period, the patient developed a bilateral pneumonia 
that required a 8 day long stay in the intensive care unit, with 
intravenous antibiotics according to the cultures and respiratory 
kinesiotherapy, without the need for mechanical ventilation. The 
patient made a full recovery and was discharged at day 12. After 
one month of respiratory kinesiotherapy, there was no evidence 
of any residual pulmonary disease on follow-up imaging studies 
and subsequently no need for further medical intervention.

Conclusions: The diagnosis of perinephric abscess is easier 
said than done and often delayed because of its insidious 
clinical features and late presentation. Perinephric abscesses 
with thoracic involvement are extremely rare, with only 20 
reported cases worldwide, concerning nephropleural fistu-
las causing empyemas, nephroparenchymal fistulas causing 
a lung abscesses, and nephrobronchial fistulas causing the 
passage of purulent material into the bronchi. Surgical drain-
age is the only possible treatment and is often associated with 
nephrectomy, due to the advanced damage of the kidney. The 
later involvement and contamination of the contralateral lung 
is explained by the spilling of purulent debris from one main 
bronchus into the other during nephrectomy in the lateral decu-
bitus position. An early clinical suspicion and diagnosis could 
prevent the late complications of this kind of abscesses and 
even avoid nephrectomy. In the rare event of thoracic involve-
ment, a good surgical drainage and cleansing of the two ana-
tomic regions is of the uttermost importance, and should a 
thoracic specialist not be available, the urologist has to be suf-
ficiently skilled to offer the best surgical management.
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 Resumo 

Introdução: O tratamento do priapismo de baixo débito é uma 
emergência urológica que passa pela punção lavagem dos cor-
pos cavernosos e construção de fístulas cavernoso-esponjosas. 
Os autores apresentam um caso de priapismo que recidivou 
uma semana após punção lavagem e construção de fístula 
cavernoso-glanular (Ebbehoj), tendo-se realizado fístula caver-
noso-esponjosa proximal (Quackels).

Material e Métodos: Doente do sexo masculino, 53 anos de idade, 
que recorre à Urgência por priapismo de baixo débito com 30h de 
evolução, de etiologia indeterminada. Submetido a punção lava-
gem com fenilefrina (sem resultado) e em seguida construção de 
fístula corporo-glanular de Ebbehoj, com detumescência quase 
total. Cerca de 1 semana mais tarde regressou por recidiva do 
priapismo, pelo que se procedeu à confecção de fístula cavernoso-
esponjosa de Quackels, com resolução praticamente completa.

Resultados: Não voltou a apresentar novos episódios de pria-
pismo até ao momento (8 meses de seguimento), embora 
apresente alguma tumescência residual por fibrose dos corpos 
cavernosos. Após um período inicial de disfunção eréctil com-
pleta, actualmente apresenta erecções espontâneas, pouco 
rígidas e de curta duração.

Conclusões: As fístulas cavernoso-esponjosas proximais são 
mais invasivas e têm maior potencial de complicações que a 
punção lavagem dos corpos cavernosos e as fístulas cavernoso-
glanulares, mas são também mais eficazes. A disfunção eréctil 
é muito frequente nestes doentes, devido à fibrose pós-isqué-
mica dos corpos cavernosos e aos efeitos hemodinâmicos da 
fístula. No entanto, a função eréctil parece recuperar parcial-
mente ao fim de vários meses, provavelmente devido à tendên-
cia da fístula para o encerramento espontâneo.

25. P057 - Fístula cavernoso-esponjosa  
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 Resumo 

Introdução: A laparoscopia por porta única umbilical é uma 
das áreas de investigação da cirurgia actual, com potenciais 
vantagens em termos estéticos e de convalescença cirúrgica 
relativamente à laparoscopia convencional. A suprarrenalec-
tomia, por não exigir uma incisão muito grande para excisão 
da peça cirúrgica, é um procedimento adequado a esta técnica. 
Neste trabalho analisámos os resultados dos primeiros doentes 
submetidos a suprarrenalectomia laparoscópica por porta úni-
ca umbilical na nossa instituição, comparando-os com os da 
laparoscopia convencional.

Material e Métodos: Neste estudo comparámos os primeiros 
6 doentes submetidos a suprarrenalectomia laparoscópica por 
porta única umbilical no nosso Serviço com os doentes sub-
metidos a suprarrenalectomia por laparoscopia convencional 
no mesmo período. Analisámos os dois grupos no que se refere 
à duração da cirurgia, hemorragia intra-operatória, complica-
ções peroperatórias, tamanho da peça cirúrgica, duração do 
internamento, necessidade de analgesia pós-operatória e tem-
po até retomar dieta sólida.

Resultados: O primeiro doente intervencionado por porta úni-
ca umbilical apresentou resultados menos favoráveis em termos 
de tempo operatório e hemorragia intra-operatória (255min e 
500cc, respectivamente). Os restantes apresentaram resultados 
sobreponíveis aos da laparoscopia convencional em termos de 
tempo operatório (média = 78 contra 75 min) e hemorragia intra-
operatória (≤150cc em todos os doentes). Registou-se apenas 
uma complicação cirúrgica, que ocorreu num doente submetido 
a laparoscopia convencional (lesão diafragmática). Deixou-se dre-
no na loca operatória em 3 dos 4 doentes submetidos a laparosco-
pia convencional contra 2 de 6 operados por porta única. O tama-
nho da peça cirúrgica não diferiu significativamente entre os dois 
grupos (média = 58 contra 56 mm). Nesta análise não tivemos 
em conta um doente submetido a laparoscopia convencional que 
apresentava um mielolipoma com 11,5cm de maior eixo. O tempo 
médio de internamento foi menor no grupo intervencionado por 
porta única umbilical (3,0 vs. 4,3 dias), as necessidades de analge-
sia pós-operatória foram semelhantes e o tempo até retomar dieta 
normal foi também menor neste grupo (todos os doentes no 1.º 
dia pós-operatório, contra 2 doentes que apenas iniciaram dieta 
mais tarde no grupo da laparoscopia convencional).
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Conclusões: Embora a nossa série inclua um número ain-
da muito reduzido de doentes, os resultados indicam que a 
suprarrenalectomia laparoscópica por porta única umbilical é 

uma alternativa válida e segura à suprarrenalectomia laparos-
cópica convencional, com vantagens em termos estéticos e de 
convalescença cirúrgica.

 Resumo 

Introdução: Doente sexo feminino, 57 anos, com TAC abdo-
mino-pélvico (2010) que mostra lesão heterogénea 35mm no 
rim direito, e densificação da gordura perirenal (~11cm) que 
desvia o rim esquerdo.

Caso Clínico: Angio-TAC abdominal, que confirma nódulo mis-
to no rim direito 4x2,5cm, com componente sólido (2,7cm). 
Biopsia ecoguiada da massa perirenal esquerda, que atesta 

liposarcoma. Foi submetida, em Outubro 2010, à excisão de 
liposarcoma retroperitoneal à esquerda, e tumorectomia renal 
à direita, por incisão mediana suprainfraumbilical. Sem com-
plicações no pós-operatório. Anatomia patológica: -liposarcoma 
bem diferenciado; -carcinoma células renais, padrão convencio-
nal, células claras, grau nuclear 2 de Furhman (pT1a).

Discussão: Sem sinais de recidiva nos exames imagiológicos de 
seguimento. 

27. P060 - Caso clínico: liposarcoma 
retroperitoneal e tumor renal
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 Resumo 

Introdução: As diversas técnicas para reconstrução da ure-
tra, encontram-se em permanente evolução. A utilização de 
retalho de mucosa bucal, passou a ter grande importância no 
campo da cirurgia reconstrutiva da uretra, por ser um tecido 
altamente vascularizado e fácil de colher. A cirurgia da uretra 
bulbar e uretra peniana, sempre foram um desafio da cirurgia 
urológica. Esta revisão tem como propósito realizar o follow up 
dos doentes em que esta técnica tem vindo sendo utilizada.

Material e Métodos: Foram revistos 10 casos entre 13, opera-
dos no nosso serviço. Foram tidos em conta os seguintes parâ-
metros: idade, raça, etiologia do aperto (infecciosa, traumáti-
ca, iatrogenica, idiopatica/congénita) a localização do aperto, 
outras cirurgias á uretra, valores de Qmax, formato da curva da 
fluxometria, e necessidade de instrumentação posterior. Foram 
comparados os valores Qmax antes e após a cirurgia. Para este 
estudo foi utilizado um urofluxometro urodym 1000.

Resultados e Conclusões: Concluímos que cada paciente res-
pondeu de forma diferente a este tratamento cirúrgico, mui-
to embora se tenha observado uma melhoria significativa dos 
valores de Qmax. O número reduzido de casos revistos, e os 
parâmetros avaliados não nos permitiram tratamento estatístico 
dos dados. Pelo que se apresenta os resultados em formato de 
tabela, onde se refere as áreas problemáticas desta técnica. 

 Abstract 

Introduction: The utrethroplasty surgical techniques, are in 
permanent evolution. Buccal mucosa is gaining interest in 
urethra reconstructive surgery. It is hairless, highly vascular 
and easy to collect. Adult penile and bulbar strictures have 
always been a surgical challenge. The purpose of this review 
is to evaluate the surgical outcome of the patients in which 
this surgical technique has been applied. 

Material and Methods: We have reviewed 10 consecutive 
cases among 13 performed at our institution.  In all of them, 
we have taken into account several parameters: age, race, 
etiology of the stricture (infectious, traumatic, iatrogenic, 
idiopatic/congenital) length and location of the stricture, pre-
vious urethral interventions, the Qmax, the shape of the flow-
metry curve and the need for posterior instrumentation. We 
have compared the Qmax before and after the surgery. For 
this study we have used a flow meter urodym 1000. 

Results and Conclusions: Each patient had different outcomes 
to this surgical technique even though all of the patients had 
Qmax improvement. The reduced number of cases as the sev-
eral parameters evaluated did not permitted statistical treat-
ment; therefore we presented data on a table format where we 
have analyzed the most frequent problem areas.
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 Resumo 

Introdução: A brucelose é uma zoonose bacteriana transmi-
tida de modo directo ou indirecto aos seres humanos a partir 
de animais infectados, nomeadamente ruminantes e suínos. 
Embora de forma frequente se apresente como doença febril 
aguda, as suas manifestações clínicas são bastante variáveis. 
Até 10% dos homens infectados por Brucella apresentam 
orquiepididimite. Epidemiologicamente constitui ainda um 
problema de saúde pública nos países Mediterrânicos.

Caso Clínico: Doente 57 anos, sexo masculino, internado por 
orquiepididimite esquerda e febre sem resposta à antibiotera-
pia oral empírica instituída 2 dias antes. 
Referia 1 mês antes do internamento quadro de poliartral-
gias com queixas mais exuberantes de gonalgia à esquerda. 
Dez dias antes agravamento com dor, edema e impotência 
funcional do joelho esquerdo tendo sido observado em SU e 
medicado com terapêutica sintomática. Dois dias antes por 
quadro de dor e edema testicular esquerdo foi observado por 
Urologia e medicado com antibioterapia empírica e AINE. 
Volta por agravamento do quadro clínico e febre. Evolução 
durante o internamento: Apresentou quadro febril com padrão 

recorrente e agravamento da orquiepididimite sem resposta à 
antibioterpia instituída (cefuroxime 750 12/12h + gentamici-
na 160mg ev). Colhidas urocultras e hemoculturas. Ecografia 
escrotal: aspectos em provável relação com orquiepididimite 
aguda. Desenvolveu quadro de infecção respiratória, pelo que 
se substitui antibioterapia em curso por Meropenem 1 gr 8/8h 
ev. Evolução favorável do quadro clínico com lise dos picos 
febris, melhoria do quadro respiratório e da orquiepididimite. 
Hemocultura: Brucella melitensis. Serologia brucella positi-
va. Instituída terapêutica dirigida: doxiciclina 100mg 12/12h 
+ rifampicina 600mg/dia po, com melhoria do quadro clínico. 
Manteve antibioterapia em ambulatório durante 6 semanas. 
Consultas de follow-up: resolução completa do quadro clínico.

Discussão: Ainda que a orquiepididimite por brucelose seja no 
contexto global das infecções do tracto génito-urinário mascu-
lino uma forma de apresentação rara, deverá ser tida em consi-
deração em zonas endémicas e em casos clínicos sem resposta 
a antibioterapia para os agentes etiológicos mais frequentes. 
Uma boa história clínica com avaliação epidemiológica com-
pleta e um exame físico preciso, complementado com avalia-
ção serológica permite fazer o diagnóstico.

 Resumo 

Introdução: A doença de Peyronie é uma condição benigna e 
idiopática, caracterizada pela formação de uma placa fibrosa 
numa zona de túnica albugínea, que pode cursar com o encur-
vamento patológico do pénis. As opções cirúrgicas actuais pas-
sam pelo encurtamento da túnica albugínea no lado contrário 
à curvatura ou pela incisão da placa e plastia com enxerto bio-
lógico. Sampaio, em 1989, foi pioneiro ao descrever a técnica 
de incisão da placa com enxerto de dura-máter. Existem hoje 
diversas variantes relativamente à extensão da incisão da pla-
ca e ao material do enxerto.

Material e Métodos: Procura-se mostrar os passos essen-
ciais da dissecção do feixe vasculo-nervoso, determinação da 

geometria da incisão de relaxamento e extensão do retalho de 
pericárdio bovino para enxerto.

Resultados e Conclusões: A técnica de Sampaio é exequível 
e facilmente reprodutível. O resultado final intraoperatório é 
excelente e verificado por erecção induzida.

 Abstract 

Introduction: Peyronie’s disease is a benign and idiopathic 
condition characterized by the formation of a fibrous plaque 
within tunica albuginea which may cause a pathologic penile 
curvature. The up-to-date surgical management includes 
shortening the tunica albuginea on the side opposite that of 
the curvature or plaque incision and repair with a biologic 
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graft. Sampaio, in 1989, first described the plaque incision 
technique using a dura mater graft. Today there are different 
possibilities concerning the length of the plaque incision and 
the graft material. 

Material and Methods: Present the essentials steps for neuro-
vascular bundle dissection, determination of the geometry of 
the relaxation incision and bovine pericardium graft extent. 
 
Results and Conclusions: Sampaio’s technique is feasible 
and easily reproducible. The final intra-operatory result is 
excellent and verified through induced erection. 

 Resumo 

Introdução. A Pieloplastia Laparoscópica Desmembrada é o 
tratamento de eleição no Síndrome da Junção Pieloureteral, 
com resultados sobreponíveis à cirurgia clássica mas com 
duração de internamento e necessidade analgésica menor. No 
contexto de um Ureter Retrocava, o desafio acrescido passa 
pela dissecção laparoscópica da veia cava e uréter com secção 
deste, transposição para posição anterior à veia e anastomose 
topo a topo de forma muito similar à pieloplastia desmembra-
da de Anderson Heines. Apresenta-se um caso de ureter retro-
cava tratado com pieloplastia laparoscópica desmembrada e 
procede-se à revisão da literatura.

Material e Métodos: Homem, 27 anos, com dor lombar inter-
mitente desde há dois anos. TC abdominal identificou hidro-
nefrose direita, sem litiase no aparelho urinário, com ureter 
retrocava. O renograma (99mTc DTPA) confirmou a suspeita 
de obstrução à direita, com taxa de filtração glomerular de 
52%. Através de uma abordagem laparoscópica transperitone-
al com quatro portas, realizou-se a pieloplastia laparoscópica 
desmembrada: Isolamento do trajecto retrocava do ureter, sec-
ção do segmento horizontal e atrésico do ureter, anastomose 
pieloureteral após espatulamento e sob stent duplo J. 

Resultados: A intervenção teve uma duração de 240 minutos 
com 80cc de perdas hemáticas registadas. Alta ao 2º dia pós-
operatório após remoção de dreno, sem intercorrências regis-
tadas. Remoção de duplo J aos 2 meses. Aos 6 meses pós-ope-
ratório o doente encontrava-se assintomático, tendo repetido 
renograma que se revelou normal. Dos casos publicados na 
literatura, a maioria reportou uma abordagem transperitoneal, 
perdas de sangue mínimas e tempos operatórios de 130 a 560 
minutos, sem quaisquer complicações reportadas.

Conclusões: Tendo em conta a baixa morbilidade e rápida 
convalescença, a Pieloplastia Laparoscópica Desmembrada é o 
tratamento de referência para o Ureter Retrocava.

 Abstract 

Introduction: Laparoscopic Dismembered Pyeloplasty is the 
goldstandard treatment in ureteropelvic junction obstruction 
with results comparable to the classic open surgery, but with 
less hospitalization time and pain. In the setting of a retro-
caval ureter, the added challenge is the dissection of the vein, 
section of the ureter and anastomosis in a similar manner 
to the open technique. We present a case of retrocaval ureter 
treated with laparoscopic dismembered pyeloplasty, followed 
by the revision of the available literature on the theme.

Material and Methods: Male, 27 years, with intermitent lum-
bar pain for two years. The abdominal CT identified a right 
sided hidronephrosis, without urinary lithiasis, and a retro-
caval ureter. The renal scan confirmed the suspicion of right 
sided obstruction, with a glomerular filtration rate of 52%. 
Using a four-port transperitoneal approach, we performed a 
laparoscopic dismembered pyeloplasty: isolation of the ret-
rocaval ureteral path, section of the horizontal and athretic 
segment of the ureter, reanastomosis of the renal pelvis with 
the ureter after introduced a double-J stent.

Results: The operating time was 240 minutes with 80 cc of 
blood loss. The patient was discharged on the second pos-
operative day, after removal of the drain. The double-J stent 
was removed at the second month. At the sixth post-operative 
month the patient was assintomatic and the renogram was 
normal. Of the published cases, most were transperitoneal, 
with minimal blood loss and operating times between 130 
and 560 minutes, with no reported complications.

Conclusions: Taking into account the low morbidity and fast 
recovery, laparoscopic dismembered pyeloplasty is reference 
treatment for retrocaval ureter.
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 Resumo 

Introdução: Os enxertos de tecidos genitais e extra genitais 
jogam há vários anos um papel importante na reconstrução 
dos apertos da uretra. A sobrevivência dos tecidos transplan-
tados está totalmente dependente da revascularização pelo lei-
to do enxerto, o que os torna particularmente vulneráveis em 
casos de fibrose e insuficiente vascularização dos tecidos cir-
cundantes. A utilização na uretra peniana onde habitualmente 
o tecido esponjoso de suporte é deficiente é igualmente con-
troversa. Diversos materiais têm sido utilizados nos enxertos 
livres; pele glabra, prepúcio, mucosa vesical, etc., ultimamente 
a mucosa bucal tem-se afirmado nestas indicações.

Material e Métodos: Das 150 uretroplastias realizadas, por 
aperto da uretra, em 46 foi utilizado um enxerto livre de 
mucosa bucal transplantado para a uretra e colocado na face 
ventral, na face dorsal, ou simultaneamente nas duas faces 
da uretra, realizando neste caso um “enxerto duplo” dorsal e 
ventral. A mucosa bucal foi utilizada em todas as localizações 
da uretra, inclusivamente na uretra distal, glandar e peniana. 
Em 18 doentes que apresentavam apertos extensos da uretra 
a uretra foi reconstruída na quase totalidade com enxertos 
livres de mucosa bucal. Tratava-se na maior parte dos casos 
de situações complexas, com patologia uretral de longa data, 
vários doentes já tinham sido operados anteriormente, alguns 
apresentavam complicações graves, com infecções crónicas e 
fistulas e num doente que tinha sido submetido a prostatecto-
mia radical e radioterapia adjuvante e que apresentava uma 
estenose extensa da uretra peniana, perineal e da anastomose 
uretrovesical, toda a uretra incluindo o aperto da anastomose 
uretrovesical foi reconstruída com enxertos de mucosa bucal.

Resultados: Nos doentes avaliáveis, alguns com mais de 10 anos 
de “follow-up”, as complicações mais significativas registadas 
foram a recidiva tardia do aperto num doente que necessitou de 
uretrotomia interna, uma saculação significativa do enxerto com 
formação de um “pseudodiverticulo uretral” num caso e em três 
doentes que tinham igualmente realizado uma reconstrução da 
glande a deiscência da glanduloplastia e da uretra distal deixando 
uma uretra distal hipospádica. De registar que não houve compli-
cações de relevo no local da colheita do enxerto, a mucosa bucal 
cicatrizando com espantosa facilidade sem qualquer sutura.

Conclusões: A nossa experiência com os enxertos de mucosa 
bucal na reconstrução da uretra tem sido excelente. A mucosa 
bucal é muito versátil, fácil de colher e de preparar, é abundan-
te permitindo a reconstrução completa da uretra, “pega” bem, o 
denso plexo vascular subdérmico facilitando a neovascularização, 
dispõe de uma imunidade privilegiada o que a torna mais resisten-
te à infecção e não é tão susceptível a doenças cutâneas como os 
enxertos de pele, o que faz dela o material ideal nos casos de bala-
nite xerótico obliterante. Actualmente, a mucosa bucal é para nós, 
o “material” de eleição nas uretroplastias com enxertos livres.

 Abstract 

Introduction: Grafts of genital and extra genital tissues are 
playing a major role in urethral reconstruction. The survival 
of transplanted tissues is wholly dependent on the revascu-
larization by surrounding tissues, making them particularly 
vulnerable in cases of fibrosis and insufficient vasculariza-
tion of the graft’s bed. The use of grafts on the penile urethra, 
where spongy tissue support is usually poor is also contro-
versial. Various materials have been used; skin, prepuce, 
bladder mucosa, etc.., actually the oral mucosa has been 
claimed in these statements.

Material and Methods: In 46, of the 150 urethroplasties per-
formed for urethral strictures, we used a free graft of buccal 
mucosa transplanted to the urethra and placed on ventrally, 
dorsally, or simultaneously on both faces of the urethra, mak-
ing a "double-graft" urethroplasty. The buccal mucosa was 
used in all locations of the urethra, even in the fossa navicu-
laris, the distal and the penile urethra. In 18 patients who had 
extensive urethral strictures, the urethra was reconstructed 
almost entirely with free grafts of buccal mucosa.The majority 
of the cases were complex situations, with long-standing ure-
thral pathology, many patients have been operated on several 
times before, some had severe complications, chronic infec-
tions and fistulas and one patient who had undergone radical 
prostatectomy and adjuvant radiotherapy presents whit an 
extensive stricture of the penile and perineal urethra and also 
a stricture of the urethrovesical anastomosis, in this case the 
entire urethra including the urethrovesical anastomosis was 
reconstructed with buccal mucosa grafts.

Results: In evaluable patients, some with more than10 years fol-
low-up, the most significant complications were the late recur-
rence of the stricture in one patient who required internal ure-
throtomy, a significant “sacullation” of the graft with formation 
of a "urethral pseudodiverticula" in one case, and in three other 
patients, in which we  also performed the reconstruction of the 
glans , the dehiscence of the glansplasty, leaving an hypospa-
diac distal urethra. There was no complication related with the 
site of graft harvest, the oral mucosa healing very easily without 
any suture.

Conclusions: Our experience with buccal mucosa grafts in 
reconstruction of the urethra has been excellent. The oral 
mucosa is very versatile and allows the complete reconstruc-
tion of the urethra, is easy to harvest and prepare and the 
dense subdermal vascular plexus facilitate the neovascu-
larization. Has a privileged immunity which makes it more 
resistant to infections and is not as susceptible to skin diseas-
es such as skin grafts, making it the ideal material in cases of 
balanitis xerótica obliterans. At this time, the oral mucosa is 
for us, the best material for the free graft’s urethroplasty.
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 Resumo 

Introdução: A nefrolitotomia percutânea (NLPC) é uma das 
opções terapêuticas menos invasivas e com reconhecidas van-
tagens nos casos de litíase coraliforme e litíase renal de gran-
de volume. Implementada no Serviço de Urologia do CHLC 
(então Hospital do Desterro) em 2005,tem sido crescentemen-
te utilizada para o tratamento daqueles casos. Propõe-se uma 
revisão da casuística do CHLC até ao presente, e a avaliação 
dos resultados obtidos.

Material e Métodos: Foram revistos os processos dos doentes 
operados entre Fevereiro de 2005 e Fevereiro de 2011 (6 anos) 
no Serviço de Urologia do Hospital do Desterro e posterior-
mente, Hospital de São José (CHLC). Obteve-se um total de 
41 doentes com idades entre 29 e 79 anos (média 48,7 anos), 
compreendendo 18 doentes do sexo masculino e 23 do sexo 
feminino. Foram incluídos todos os casos em que a cirurgia foi 
concluída e aqueles em que foi interrompida por impossibili-
dade de execução técnica (por infecção ou falha no acesso per-
cutâneo), casos descritos como complicações. Não foi possível 
o acesso a dois processos clínicos, pelo que os resultados são 
referentes a 39 cirurgias.

Resultados: Dos 39 doentes incluídos (41 procedimentos), a 
indicação colocou-se em 18 por litíase coraliforme e em 21 
por cálculos de grandes dimensões (12 a 35mm). Destes, 13 
doentes haviam feito algum tipo de procedimento para frag-
mentação do cálculo em tratamento (litotrícia extra-corpórea 
por ondas de choque - LEOC; ureterorrenoscopia - URS; ou 
NLPC). Todos os procedimentos foram feitos com cobertura 
antibiótica e em decúbito ventral após cateterização ureteral 
endoscópica; todos ficaram com stent ureteral após a cirur-
gia; 6,4 dias de internamento foi a média. Quanto a resulta-
dos, houve 18 casos em que a fragmentação dos cálculos foi 
completa com um único procedimento; em 2 doentes não se 
identificou cálculo renal por nefroscopia ou fluoroscopia; em 
19 casos a fragmentação foi incompleta, com cálculos resi-
duais que foram tratados de acordo com as suas dimensões 
por LEOC (7), URC (1), NLP (2 - com sucesso num caso e 
necessidade de reintervenção por via aberta noutro); nefro-
tomia ou pielotomia (2); vigilância (9). As complicações 
cirúrgicas estão descritas em 10 casos: em 4 doentes não foi 
possível estabelecer o trajecto percutâneo (2 foram reopera-
dos por NLPC, 1 foi reoperado por cirurgia aberta; o último 
foi um caso recente que ainda não foi re-intervencionado); 
2 casos de hematoma peri-renal com resolução espontânea 
sob vigilância e cobertura antibiótica; 2 casos de hemorra-
gia do trajecto, sem repercussão hemodinâmica major mas 
requerendo tamponamento do trajecto durante quatro dias; 

2 casos de infecção (1 caso de sépsis; 1 caso pielonefrite agu-
da). Todas as complicações foram posteriormente resolvidas 
com sucesso. 

Conclusões: A NLPC é uma opção terapêutica válida e cujos 
resultados nos doentes com litíase de grande volume superam 
largamente a cirurgia aberta, e tem merecido um investimen-
to contínuo, na nossa instituição onde há apenas um caso de 
complicação major (sépsis) e cerca de 75% dos doentes dispen-
saram qualquer tipo de tratamento posterior.

 Abstract 

Introduction: Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) is 
nowadays one of the least invasive and most often used tech-
niques for the treatment of staghorn calculi and large renal 
stones. Implemented in CHLC’s Urology Department in 2005 
(by then in Hospital do Desterro), it has been increasingly 
applied for the treatment of those cases. We propose a review 
of CHLC’s experience, including an evaluation of the results 
obtained.

Material and Methods: We reviewed the cases of all patients 
operated on (PCNL) between February 2005 and February 
2011 in the Urology Department of Hospital do Desterro (lat-
er Hospital de São José), CHLC. A total of 41 patients aging 
between 29 and 79 years old have been treated, 18 of whom 
were men and 23 women. All cases in which the surgery was 
concluded and also those that had to be interrupted for tech-
nical problems (lack of an adequate percutaneous access or 
infection) have been included, the later being considered and 
described as complications. It was not possible to read and 
review two clinical files, for which the results refer to a total 
of 39 surgeries.

Results: Among 39 patients included (41 procedures), the 
indication was placed because of staghorn calculi in 18 of 
them and because of large volume stones (12 to 35mm) in 
21. Thirteen had performed some kind of stone treatment 
previously (extracorporeal shock wave lithotripsy - ESWL; 
ureterorenoscopy – URS; or PCNL). All procedures were per-
formed under antibiotic coverage and in prone position after 
endoscopic ureteral catheterization; a ureteral stent was left 
in all patients after surgery; 6,4 was the average length of 
hospital stay. As for the results, in 18 cases the stone frag-
mentation was complete with a single procedure; the renal 
stone was not identified by nephroscopy or fluoroscopy in 2 
patients; the fragmentation was incomplete in 19 cases. The 
residual stones were treated according to their dimensions 
by ESWL (7); URS (1); PCNL (2 – successfully in one case and 
the need for open surgery in another case); nephrotomy ou 
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urosepsis; 1 case of acute pyelonephritis). All complications 
have been successfully treated.

Conclusions: PCNL is a valid therapeutic option and with 
results that, in cases of patients with large stone burdens, 
largely exceed open surgery, and has been worthy of a con-
tinuing investment in our institution, where there is only 
one major complication to report (sepsis) and about 75% of 
patients needing no further treatment.

pyelotomy (2); surveillance (9). Surgical complications have 
been described in 10 cases: in 4 patients it was not possible 
to access the collector system percutaneously (2 had a sec-
ond PCNL afterwards; 1 had open surgery; 1 is a recent case, 
awaiting resolution); there were 2 cases of perirenal hae-
matoma that solved spontaneously under surveillance and 
antibiotic coverage; 2 cases of bleeding from the percutane-
ous access, without haemodynamic repercussion but requir-
ing tamponade for four days; 2 cases of infection (1 case of 

 Resumo 

Introdução: O tratamento da incontinência urinária pós-cirur-
gia radical pélvica, sobretudo após prostatectomia radical, 
reveste-se de particular dificuldade, atendendo tanto às modi-
ficações anatómicas induzidas pela cirurgia, como à eventual 
necessidade de tratamento adjuvante (nomeadamente radio-
terapia). Nos últimos anos, a introdução de técnicas cirúrgicas 
menos onerosas e tecnicamente mais simples que a aplicação 
de esfíncter urinário artificial, como são os slings sub-uretrais, 
tem permitido oferecer aos doentes com incontinência uriná-
ria ligeira a moderada uma opção terapêutica que se pretende 
eficaz e com baixa taxa de complicações.

Material e Métodos: Foram revistos os processos de 19 doen-
tes operados entre Novembro de 2008 e Julho de 2010 para 
tratamento de incontinência urinária ligeira a moderada diag-
nosticada na sequência de cirurgia radical pélvica (18 casos 
pós-prostatectomia radical e um caso pós-ressecção abdomi-
no-perineal do recto). Apenas foram incluídos os casos em que 
se aplicou uma fita sem fixação óssea (Advance® em 18 casos 
e Seratim® num caso).

Resultados: Os doentes, com idades entre os 60 e os 80 anos 
(média 69 anos) foram operados em média 4,5 anos após o iní-
cio das queixas. A 9 destes doentes foi feita uretroscopia prévia 
para avaliação da compliance uretral/esfincteriana. Quanto a 
terapêutica rádica associada a cirurgia pélvica 4 doentes fize-
ram radioterapia adjuvante, e um fizera braquiterapia. Dos 
19 doentes, 3 fizeram previamente injecção peri-uretral de 
bulking agents e 3 fizeram treino do pavimento pélvico com 
apoio em consulta de reabilitação, sem resultados satisfató-
rios. Os 13 doentes restantes não fizeram qualquer terapêutica 
prévia à aplicação do sling. Quanto aos resultados, descrevem-
se aos 3 meses de follow-up: 4 doentes continentes; 4 doentes 
melhorados; 9 doentes com manutenção das queixas de incon-
tinência, sem agravamento; 2 casos de complicações reque-
rendo re-intervenção. As complicações registadas foram dois 

casos de erosão da uretra com re-intervenção para extracção 
de fita (após 3 meses de follow-up). Não houve complicações 
imediatas registadas.

Conclusões: Embora tratando-se da revisão de um número 
relativamente pequeno de casos, a sua maior utilidade prende-
se com a reflexão que suscitam e merecem quanto à selecção 
dos doentes, vantagens de lhes oferecer reabilitação esfincte-
riana após cirurgia pélvica, e melhoria técnica para redução do 
número de complicações (2 em 19).

 Abstract 

Introduction: The treatment of urinary incontinence fol-
lowing radical pelvic surgery, especially after radical pros-
tatectomy, shows particular difficulty, owing both to the 
anatomical modifications induced by surgery, and also the 
eventual need for adjuvant therapy (namely radiotherapy). 
Over the last years, the introduction of least expensive and 
technically simpler surgical techniques, when compared to 
the placement of an artificial urinary sphincter, as are the 
sub-urethral slings, has allowed to offer patients with mild to 
moderate incontinence a therapeutic option that is intended 
to be efficacious and with a low rate of complications.

Material and Methods: The cases of 19 patients with mild to 
moderate incontinence following radical pelvic surgery oper-
ated between November 2008 and July 2010 were reviewed 
(18 cases after radical prostatectomy and one case after 
abdominoperineal resection of rectum). We only included 
cases in which a sling with no bone fixation was placed 
(Advance® in 18 cases and Seratim® in one case).

Results: These patients, aging between 60 and 80 years old 
(average 69 years) were operated on about 4,5 years after 
the beginning of their complaints of urinary incontinence. A 
urethroscopy was performed in 9 of the patients, previous to 
the placement of the sling, in order to evaluate the sphincter/
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 Resumo 

Introdução: O diagnóstico das neoplasias renais localizadas 
em determinados grupos de doentes -idosos, com rim único, 
com insuficiência renal crónica, com tumores bilaterais – 
reforça o desafio da realização de um tratamento eficaz com 
o mínimo de morbilidade e/ou maximamente preservadora 
de função renal. Nestas circunstâncias, a termoablação por 
radiofrequência (TARF) é uma das alternativas à cirurgia, com 
vantagens descritas na literatura. Neste trabalho, reportamos a 
experiência do nosso centro na utilização desta terapêutica. 

Material e Métodos: Estudo retrospectivo, com análise dos 
ficheiros clínicos dos doentes tratados no nosso hospital com 
termoablação por radiofrequência de neoplasias renais, guiada 
por ecografia ou TC. Nenhum destes era candidato a cirurgia, 
devido a idade avançada, comorbilidade significativa ou recusa 
de tratamento cirúrgico. Foram utilizados o gerador e agulhas 
Cool-tip® RF, bem como o gerador RF 3000® Radiofrequency 
Ablation System com as agulhas LeVeen CoAccessTM 
Electrode System. O comprimento da agulha e do respectivo 
eléctrodo foi diverso, decidido em função das dimensões da 
lesão a tratar. Recorreu-se, na maioria dos casos, a sedação 
profunda com ventilação espontânea. O controlo imagiológico 
foi efectuado por ecografia e/ou TC, em intervalos variáveis 
para cada doente, em função da valorização clínica do risco 
de recorrência. 

Resultados e Conclusões: Entre Novembro 2008 e Março de 
2011, foram tratados 9 doentes – 4 do sexo masculino e 5 do 
sexo feminino. A idade média era de 71, 8 anos (53-85 anos). 
Todos possuíam apenas um nódulo renal, à excepção de um 
doente com 2 nódulos no mesmo rim. A dimensão média dos 
nódulos era de 15,2 mm (9-22 mm). Dos 10 tumores, 6 eram 
exofíticos, 2 intra-parenquimatosos, e 2 de localização inter-
média. A opção por esta terapêutica foi, em três casos devi-
do às comorbilidades significativas, em 2 casos pela recusa 
de cirurgia, em 2 casos pela idade avançada, em 1 caso por 
irressecabilidade cirúrgica, e noutro caso pela presença de 
rim único. Em todos os casos, o procedimento foi considerado 

efectivo, sem complicações imediatas, e o tempo de interna-
mento pós-procedimento foi de 1 dia. O seguimento médio 
é agora de 6,5 meses (0,5-16,7 meses). Foi identificado um 
doente com suspeita de doença metastática aos 7 meses de 
seguimento, que faleceu no mês seguinte por causa não rela-
cionada. Outro doente teve recorrência local aos 10 meses e foi 
encaminhado para segunda sessão de TARF. Os demais doen-
tes estão em seguimento clínico e imagiológico, sem sinais de 
recorrência. Conclui-se que a TARF é um procedimento seguro 
e bem-tolerado para o tratamento dos tumores localizados do 
rim. Embora a sua eficácia em termos de controlo oncológico 
a médio prazo seja inferior à nefrectomia (parcial ou radical), a 
TARF constitui uma excelente alternativa para os doentes que 
não podem ou não desejam ser submetidos a cirurgia. 

 Abstract 

Introduction: The occurrence of kidney neoplasms in certain 
clinical situations – elderly, solitary kidney, chronic renal 
disease, bilateral tumours – sets the challenge for an effective 
treatment with minimal morbidity and/or with the greatest 
preservation of renal function. Under these circumstances, 
radiofrequency ablation is one of the alternatives to surgery, 
with some reported advantages. In this study, we report the 
experience of our centre with this therapy. 

Material and Methods: Retrospective study of all patients sub-
mitted to radiofrequency ablation (RFA) for renal tumours, in 
our institution, either with CT or ultrasound guidance. None 
of the patients was a surgical candidate, due to advanced 
age, significant co-morbidity or refusal. Cool-tip® RF gen-
erator and needles, and RF 3000® Radiofrequency Ablation 
System generator with LeVeen CoAccessTM Electrode System 
needles were used. The needle and electrode length was vari-
able, according to the dimensions of the nodules. Most cases 
were treated under deep sedation anaesthetic technique. 
Imaging follow-up was performed by ultrasound and/or CT, 
in different schedules for each patient, according to the clini-
cal judgment of the responsible physician, considering the 
recurrence risk. 
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urethral compliance. As for radiation therapy associated with 
pelvic surgery, 4 patients had required adjuvant radiothera-
py, and one had performed brachytherapy. Of the 19 patients, 
3 had previous urethral injections of bulking agents and 3 
had pelvic floor training with technical support in the out-
patient setting, with no satisfactory results. The 13 remain-
ing patients didn’t have any type of treatment previous to the 
sling application. As for the results, at 3 months follow-up 
we found: 4 patients were continent; 4 patients improved; 
9 patients had the same incontinence symptoms, without 
deterioration; 2 cases of surgical complications requiring a 

second intervention. These complications were two cases of 
sling erosion, in which the sling had to be removed (after 3 
months follow-up). There were no immediate post-operative 
complications.

Conclusions: Although this is the review of a relatively small 
number of cases, the greatest benefit we get is the reflection 
these results demand as for patient selection, the advantages 
of offering them sphincter rehabilitation after surgery, and 
the technical improvements necessary for reducing compli-
cations (2 out of 19 patients).
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Results and Conclusions: Between November 2008 and 
March 2011, 9 patients have been treated – 4 males e 5 
females. Mean age was 71.9 years (53-85 years). All patients 
had a single neoplastic nodule, except one patient that had 
two nodules in the same kidney. Mean nodule diameter was 
15.2 mm (9-22 mm). Among the 10 nodules, 6 were exo-
phytic, 2 were intra-parenchymal, and 2 were intermediate. 
The option for RFA was made upon: significant co-morbid-
ities (3 patients), surgery refusal (2 patients), advanced 
age (2 patients), solitary kidney (1 patient) and irreseca-
bility (1 patient). In all the cases, the procedure was con-
sidered effective, no early complications occurred, and the 
patients were discharged from the hospital on the following 

day. Mean follow-up is now 6.5 months (0.5-16.7 months). 
In one patient, metastatic disease was diagnosed 7 months 
after RAF, but death occurred in the next month due to non-
cancer related causes. Another patient suffered from local 
recurrence at the 10th month post-RAF, and is now waiting 
for a second RAF. To this date, the remaining patients have 
not shown clinical or imagiologic signs of local recurrence or 
systemic disease. RAF is a safe and well-tolerated procedure 
for the treatment of the localized kidney cancer. Although its 
medium-term oncologic effectiveness is inferior to nephrec-
tomy (both partial and radical), RAF is an excellent alterna-
tive for the treatment of the patients with contraindications 
to surgery. 

 Resumo 

Introdução: A algália, ou catéter vesical, é um instrumen-
to médico quase tão antigo como a própria Medicina. A sua 
utilidade baseia-se num conceito inicialmente definido por 
Hipócrates, que consiste na necessidade de drenagem de cer-
tos fluidos para o exterior do organismo. Hoje em dia existe 
uma grande variedade de algálias tanto ao nível dos materiais 
utilizados, como ao nível da forma, tendo muito pouco em 
comum com os primeiros modelos utilizados. 

Material e Métodos: Revisão bibliográfica de artigos científicos 
sobre a matéria, teoria e concenso na comunidade urológica, 
com o objectivo de rever os diferentes tipos de algálias dispo-
níveis e suas indicações.

Resultados: A revisão bibliográfica permite demonstrar o apa-
recimento e utilização da algália ao longo dos tempos, os dife-
rentes tipos existentes e sua aplicação prática em função do 
material e formato do topo distal.

Conclusões: Apesar de existirem recomendações internacio-
nais e dados de medicina baseada na evidência, tais infor-
mações não reúnem concenso na comunidade urológica em 
particular.
Este trabalho revela-se importante para adequar e aliar os 
conhecimentos teóricos à boa prática clínica.

 Abstract 

Introduction: The bladder catheter is a medical instrument, 
almost as old as Medicine itself. Its usefulness is based on 
a concept initially set by Hippocrates, the need of drainage 
of certain fluids outside the body. Nowadays there is a wide 
variety of catheters in terms of materials used and shape, 
having very little in common with the first models used. 

Material and Methods: Literature review of scientific papers 
on the subject, theory and consensus in the urological com-
munity to review the different types of catheters available 
and their indications.

Results: The literature review allows to demonstrate the 
emergence and use of the catheter, the different types avail-
able and their practical application in terms of material and 
shape of the top margin.

Conclusions: Although there are international recommenda-
tions and evidence-based medicine, such information does 
not meet consensus in urological community in particular. 
This work is important to match and combine theoretical 
knowledge to good clinical practice.
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 Resumo 

Introdução: A evolução demográfica tem vindo a dar oportu-
nidade para que doenças como o Cancro da Próstata assumam 
cada vez mais importância na sociedade actual. Algumas das 
opções terapêuticas acarretam complicações já conhecidas, 
sendo a incontinência urinária uma delas, com consequências 
sociais marcantes  para o indivíduo. A cirurgia da incontinên-
cia urinária masculina tem, por essa razão, desempenhado um 
papel de crescente importância no aumento da qualidade de 
vida dos doentes. Os autores apresentam a casuística operató-
ria de esfíncteres urinários artificiais de 2005 a 2011.

Material e Métodos: Apresentação da casuística operatória 
dos esfíncteres urinários artificiais no Serviço de Urologia do 
Hospital Militar Principal, desde Junho de 2005 a Fevereiro de 
2011. Durante o período referido foram operados 18 doentes, 
tendo sido colocados esfíncteres AMS 800. Da amostra ana-
lisada constatou-se que a principal indicação para colocação 
de esfíncter foi incontinência urinária pós-Prostatectomia 
Radical, representando 15 do total de 18 doentes.

Resultados: Os resultados pós-operatórios foram satisfatórios, 
com registos de incontinência urinária em 4 dos doentes mas 
sem repercussão na qualidade de vida dos mesmos. Houve 
registo de dois casos de rejeição do esfíncter por infecção pós-
operatória, duas revisões para re-ajuste de “cuff” uretral e um 
caso de inadaptação do doente à manipulação da bomba do 
esfíncter. Os doentes incontinentes como consequência de 
intervenções realizadas em outras instituições médicas repre-
sentaram cerca de 22% da amostra.  

Conclusões: A colocação de Esfíncter Urinário Artificial é a téc-
nica que apresenta os melhores resultados de segurança e eficá-
cia no tratamento da incontinência urinária pós-Prostatectomia 
Radical em casos devidamente seleccionados. Os resultados 
da técnica realizada no Serviço revelaram boas respostas pós-
operatórias e os resultados funcionais apurados estão dentro do 
esperado, revelando ser uma opção satisfatória de tratamento.

 Abstract 

Introduction: The demographic evolution has been giving 
opportunity for diseases such as prostate cancer to take 
increasing importance in today's society. Some of the thera-
peutic options entail complications such as urinary inconti-
nence, with significant social consequences for the individ-
ual. The male urinary incontinence surgery has, therefore, 
played a role of growing importance in increasing the quality 
of life of patients. The authors present the case routing of arti-
ficial urinary sphincters from 2005 to 2011.

Material and Methods: Presentation of the casuistry of 
artificial urinary sphincters placement since June 2005 to 
February 2011. In the referred period 18 patients were oper-
ated, having been placed sphincters AMS 800. The main 
indication for sphincter placement was incontinence after 
Radical Prostatectomy, representing 15 of the 18 patients.

Results: The post-operative results were satisfactory, with 
records of incontinence in 4 patients but without repercus-
sion on their quality of life. There was registration of two 
cases of rejection of the sphincter by post-operative infection, 
two revisions to re-adjust the urethral "cuff" and one case of 
inappropriate handling of the sphincter pump by the patient. 
Incontinent patients as a result of interventions in other med-
ical institutions accounted for about 22% of the sample. 

Conclusions: Placement of Artificial Urinary Sphincter is the 
technique that presents the best results of safety and efficacy 
in the treatment of incontinence after Radical Prostatectomy 
in selected cases. The results of the technique performed 
showed good post-operative responses and functional results 
within the expected findings, revealing to be a satisfactory 
treatment option. 
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: O Carcinoma Neuroendócrino de 
Grandes Células (LCNEC) atinge frequentemente os pulmões e 
tracto gastrointestinal. A origem vesical primária é muito rara 
(apenas 8 casos descritos na literatura – fonte: pubmed.org), 
apresentando-se habitualmente em estadios localmente avan-
çados e metastizados. Devido à escassez de casos, a sua his-
tologia, imunohistoquímica e comportamento não estão bem 
definidos, presumindo-se que partilhe marcadores biológicos 
e prognóstico com os Carcinomas de Pequenas Células (SCC) 
e restantes Carcinomas Neuroendócrinos (NEC) da bexiga. A 
Cistectomia Radical seguida de quimioterapia adjuvante (QTa) 
foi a terapêutica adoptada na maioria dos casos descritos. 

Material e Métodos: Análise retrospectiva do processo de um 
doente portador de um LCNEC.

Resultados e Discussão: C.S.R., doente do sexo masculino, 79 
anos, que recorreu ao Serviço de Urgência do CHC por hema-
túria macroscópica franca com coágulos, assintomática, com 
evolução de 1 mês. A uretrocistoscopia revelava uma lesão sés-
sil, de grandes dimensões, ocupando praticamente toda a face 
anterior e face lateral esquerda da bexiga. Perante o aspec-
to invasivo e extenso da massa tumoral, e contraindicação à 
cirurgia radical (idade, estado geral e comorbilidades signifi-
cativas: sequelas de AVC, DPOC, HTA, Dislipidémia e HBP) foi 
programada Cistectomia Parcial. A 30-10-2008 foi submetido 
a remoção completa da neoplasia com margens macroscopi-
camente livres. A anatomia patológica revelou tratar-se de um 
“carcinoma neuroendócrino de grandes células da bexiga, 
com áreas  focais e superficiais (2%) de adenocarcinoma, 
carcinoma micropapilar e carcinoma epidermóide, estadio 
pT3”. A TC abdomino-pélvica evidenciou adenomegálias volu-
mosas a nível das cadeias ilíacas. O pós-operatório complicou-
se com deiscência da sutura (infecção por Staphylococcus 
aureus e Enterococcus faecalis) e fístula vesico-cutânea, 
encerrada espontaneamente após colocação de aspiração acti-
va por sonda vesical. Teve alta ao 30º dia pós-operatório com 
micções espontâneas e programação de QTa com cisplatinum 
e etoposido. Por agravamento do estado geral, não reuniu con-
dições para iniciar quimioterapia prevista e foi mantido sob 
terapêutica paliativa. Dois meses após a cirurgia manifesta-
va recidiva local e progressão das adenopatias descritas, que 
condicionavam linfedema significativo dos genitais e membros 
inferiores. Faleceu ao 3º mês pós-operatório.

Conclusões: Os doentes portadores de LCNEC parecem apre-
sentar alto risco metastático, de acordo com os escassos casos 
descritos. É um tumor raro, de comportamento imprevisto e tra-
tamento indefinido. O diagnóstico e tratamento precoce pode-
rão eventualmente melhorar o prognóstico destes doentes, sen-
do necessárias séries para definir a evolução destas neoplasias.

 Abstract 

Introduction and Objectives: The large cell neuroendocrine 
carcinoma (LCNEC) often affects the lungs and gastrointes-
tinal tract. Its primary origin in the bladder is very rare (8 
cases reported - source: pubmed.org), presenting usually in 
locally advanced and metastatic stages. Due to the paucity of 
cases, their histology, immunohisto-chemistry and behavior 
are not well defined, assuming that shares biological mark-
ers and prognosis with small cell carcinoma (SCC) and other 
neuroendocrine carcinomas (NEC) of the bladder. Radical 
cystectomy followed by adjuvant chemotherapy (QTa) was 
the therapy adopted in most cases described.

Material and Methods: Retrospective analysis of the process 
of a male patient with a LCNEC.

Results and Discussion: CSR, male patient, 79 years old, 
who underwent in the emergency department of the Centro 
Hospitalar de Coimbra with complaints of asymptom-
atic gross hematuria with clots (1 month of evolution). 
Urethrocystoscopy revealed a sessile and large lesion, occu-
pying almost the entire anterior and left lateral bladder wall. 
Given the extensive and invasive aspect of the tumor mass, 
and contraindication to radical surgery (age, general con-
dition and significant comorbidities: stroke sequelae, COPD, 
hypertension, dyslipidemia, and BPH), partial cystectomy 
was scheduled. On the 30th of October of 2008 the patient 
underwent a complete removal of the tumor with macro-
scopically free margins. Pathology revealed that it was a 
"large cell neuroendocrine carcinoma of the bladder with 
focal areas and surface (2%) of adenocarcinoma, micropap-
illary carcinoma and squamous cell carcinoma, stage pT3”. 
CT scan showed massive lymphadenopathy at the level of 
iliac chains. The postoperative course was complicated by 
suture dehiscence (infection by Staphylococcus aureus and 
Enterococcus faecalis) and vesico-cutaneous fistula, which 
spontaneously closed after placement of an active aspiration 
on the urethral catheter. He was discharged on the 30th post-
operative day with spontaneous voiding. QTa with cisplati-
num and etoposide was programmed. However, his general 
state of deterioration didn’t allow chemotherapy and he was 
kept under palliation. Two months after surgery local recur-
rence arose and lymphadenopathy progressed, which condi-
tioned significant genital and lower limbs lymphedema. The 
patient died 3 months after surgery.

Conclusions: Patients with LCNEC seem to have high meta-
static risk, according to the few cases described. It is a rare 
tumor of unpredictable behavior and indefinite treatment. 
The early diagnosis and treatment may possibly improve the 
prognosis of these patients. Series are needed to define the 
evolution of these neoplasms.
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 Resumo 

Introdução: Com a generalização do acesso e a melhoria da quali-
dade dos exames de imagem assistiu-se, nos últimos anos, a uma 
mudança no timing de diagnóstico das lesões neoplásicas renais, 
com aumento do número destas que são identificadas inciden-
talmente – de pequenas dimensões, localizadas, sem metastiza-
ção –, passíveis de ressecção cirúrgica curativa. Por outro lado, a 
melhoria das técnicas cirúrgicas motivou – uma vez assegurada 
uma ressecção oncologicamente segura –, uma preocupação cres-
cente com a preservação do tecido e da função renal. Deste modo, 
e sempre que exequível, a nefrectomia parcial (nephron sparing 
surgery - NSS) está indicada para as lesões renais T1 (do sistema 
TNM), mesmo na presença de rim contralateral funcionante.

Material e Métodos: Consulta de processos físicos e digitais 
(plataformas SAM®, Alert®, Eresults® e Isite®) dos doentes sub-
metidos a nefrectomia parcial, no período compreendido entre 
1 de Janeiro 2006 e 31 de Março de 2011.

Resultados: Foram realizadas 49 nefrectomias parciais, de um 
total de 175 nefrectomias (28%). Destas, 16% com indicação 
imperativa por rim único funcionante. Em 40 casos a indica-
ção cirúrgica foi a presença de neoplasia renal suspeita. A perda 
hemática intra-operatória média foi de 428cc (50-1200cc), com 
um tempo médio de drenagem abdominal de 4,10 dias. Os doen-
tes ficaram internados em média 7,02 dias, com uma taxa de 
complicações na ordem dos 24,5% (50% das quais complicações 
minor). A principal complicação detectada foi a fistula renocutâ-
nea, presente em 7 doentes. Foi necessária reintervenção cirúr-
gica em 5 doentes (2 por fistula renocutânea, 2 por hemorragia 
no período pós-operatório imediato, 1 por lesão vascular iatrogé-
nica). A taxa de mortalidade foi de 4% (1 por complicações infec-
ciosas, 1 por peritonite). O tipo de exérese mais realizado foi a 
ressecção em cunha (36,8%), seguido da tumorectomia (32,6%) 
e da exérese polar (30,6%). Para o encerramento da brecha renal 
foram utilizados bolsters (gordura ou Surgicell®) em 47%, colas 
biológicas em 19% e ambos em 34%. O estudo anatomopatológico 
das peças cirúrgicas demonstrou carcinoma de células renais em 
51% dos casos (n=25), angiomiolipoma em 12,2% (n=6) e onco-
citoma noutros 12,2% (n=6). Foi detectado um caso de actinomi-
cose renal. A dimensão média dos tumores renais removidos foi 
de 3,17cm, com ressecções R0 demonstradas em todos os casos. 
A progressão da doença foi, até à data, de 0%, tendo-se contudo 
constatado IRC em 3 casos (sem necessidade de hemodiálise).

Conclusões: A nefrectomia parcial é uma técnica reprodutível, 
oncologicamente segura, com uma incidência de complicações 
sobreponível a outros procedimentos cirúrgicos mais invasivos, 
justificando-se como técnica de eleição para a grande maioria 
dos tumores T1. Evitou-se a perda de 1 unidade renal em 12 
doentes portadores de neoplasia benigna, e nos doentes com 
indicação imperativa foi protelada a necessidade de hemodiá-
lise. A fístula renocutânea constitui um problema importante, 
por vezes com consequências major, sendo essencial a optimi-
zação das técnicas cirúrgicas no sentido da sua evicção.

 Abstract 

Introduction: The widespread access and the enhancement 
in quality of imaging studies seen in recent years has lead to a 
shift in the timing of diagnosis of renal neoformative lesions, 
increasing the number of those who are identified inciden-
tally - small, localized, without metastization – still able to 
be surgically removed in a curative manner. Moreover, the 
improvements in surgical techniques lead to a growing con-
cern regarding the preservation of renal tissue and function. 
Thus, and whenever feasible, partial nephrectomy (nephron 
sparing surgery - NSS) is indicated for T1 renal lesions (TNM 
system), even in the presence of a functioning contralateral 
kidney. 

Material and Methods: Analysis of the clinical files (through 
SAM®, Alert®, Eresults® and ISite® databases) of patients 
undergoing partial nephrectomy in the period between 1st of 
January 2006 and 31st of March 2011. 

Results: 49 partial nephrectomies were realized, from a total of 
175 nephrectomies (28%). Of these, 16% were realized with an 
imperative indication (solitary kidney). In 40 cases the surgical 
indication was the presence of a suspected renal neoformation. 
The mean intraoperative hematic loss was 428cc (50-1200cc), 
with an average 4.10 days of abdominal drainage. The mean 
hospitalization time was 7.02 days, with a complication rate 
around 24.5% (50% of which were minor complications). The 
main detected complication was renocutaneous fistula, present 
in 7 patients. Surgical intervention was required in 5 patients 
(two for renocutaneous fistula, two for postoperative bleeding 
and one for iatrogenic vascular injury). The mortality rate was 
4% (one case by infectious complications, one by peritonitis). The 
more performed type of resection was wedge resection (36.8%), 
followed by tumorectomy (32.6%) and polar resection (30.6%). 
The closure of the kidney’s gap was done using bolsters (fat or 
Surgicell®) in 47%, biological glue in 19% and both in 34%. The 
histopathologic study of surgical specimens showed renal cell 
carcinoma in 51% of the cases (n=25), angiomyolipoma in 12,2% 
(n=6) and oncocytoma in 12,2% (n=6). A case of renal actinomy-
cosis was detected. The average size of the removed tumors was 
3.17 cm, with R0 resections in all cases. Disease progression rate 
was 0%, but chronic renal insufficiency was found in 3 patients 
(although with no need of dialysis).

Conclusions: Partial nephrectomy is a reproducible, onco-
logically safe procedure, with an incidence of complications 
overlapping that of more invasive procedures, justifying its 
choice as a standard technique for the vast majority of T1 
tumors. We avoided the loss of a renal unit in 12 patients 
with benign neoplasms, and in patients with imperative 
indication the need for dialysis was deferred. Renocutaneous 
fistula is a significant problem, sometimes with important 
consequences, being essential to optimize the surgical tech-
niques in order to avoid it. 
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 Resumo 

Introdução: Classicamente compreendendo uma tríade de epi-
lepsia (80% dos casos), atraso mental (60%) e adenomas sebá-
ceos (75%), a Esclerose Tuberosa (ET) representa uma doença 
neurocutânea hereditária com envolvimento multiorgânico 
relevante, nomeadamente do pulmão (com lesões semelhantes 
à linfangioleiomiomatose), coração (rabdomiomas e alterações 
da condução cardíaca), rim (angiomiolipomas e múltiplos cis-
tos renais) e sistema nervoso central (hamartomas subepen-
dimários). Com um aumento da sobrevida consequente dum 
melhor controlo das lesões do sistema nervoso central, tornou-
se mais frequente a necessidade de follow-up dos doentes com 
ET por um Urologista, particularmente tendo em consideração 
que a doença renal representa actualmente a segunda causa de 
mortalidade nestes doentes. 

Material e Métodos: Revisão bibliográfica e consulta de pro-
cessos físicos e digitais (plataformas SAM®, Alert®, Eresults® e 
Isite®) de 2 doentes com ET seguidos em consulta de Urologia.

Resultados: Homem, 35 anos, com história pessoal de convul-
sões na adolescência, fibromas pedunculados múltiplos sub-
metidos a exérese cirúrgica e DPOC enfisematosa. Até à data 
com dois internamentos por ruptura espontânea de angiomio-
lipomas – condicionando hematomas retroperitoneais aborda-
dos conservadoramente –, posteriormente submetidos a embo-
lização selectiva. Mulher, 56 anos, referenciada para a consulta 
de Neurologia por cefaleias: foi diagnosticada ET na sequên-
cia de detecção de hamartomas corticais superficiais em TC 
crânio-encefálico. A doente apresenta angiofibromas faciais de 
predomínio malar, fibromas ungueais e um bloqueio auriculo-
ventricular de segundo grau (que condicionou a implantação 
de um pacemaker). TC torácico com aspectos imagiológicos 
sugestivos de linfangioleiomiomatose. Já internada electiva-
mente para embolização selectiva de angiomiolipoma. Sem 
atraso mental documentado em ambos os casos.

Discussão e Conclusões: Uma maior consciência da ET e das 
suas manifestações clínicas tem condicionado um aumento 
da incidência desta patologia, que constitui, do ponto de vista 
urológico, um das principais síndromes genéticas com mani-
festações renais de carácter oncológico. As causas de morte 
relacionadas com a doença renal são habitualmente subse-
quentes a insuficiência renal (condicionada por compressão 
do sistema excretor ou secundária à perda cirúrgica de massa 
renal), ruptura espontânea/hemorragia de angiomiolipomas e 
carcinoma de células renais (risco global de 2%). A ruptura 
espontânea/hemorragia de um angiomiolipoma é tanto mais 
frequente quanto maiores as suas dimensões, estando preco-
nizada uma embolização profilática ou excisão cirúrgica nos 
casos com dimensões superiores a 4 cm. No caso de excisão 
cirúrgica, de ressalvar a necessidade de poupança de massa 
renal, dada a bilateralidade e natureza multifocal da ET. É fun-
damental uma vigilância pluridisciplinar activa destes doentes, 
com vista a uma prevenção eficaz de possíveis complicações.

 Abstract 

Introduction: Classically comprising a triad of epilepsy (80% 
of cases), mental retardation (60%) and sebaceous adenomas 
(75%), Tuberous Sclerosis (TS) is an inherited neurocutane-
ous disease with significant multiorganic involvement, partic-
ularly of the lungs (with injuries similar to lymphangioleiomy-
omatosis), heart (rhabdomyomas and cardiac arrhythmias), 
kidney (multiple renal cysts and angiomyolipomas) and brain 
(subependymal hamartomas). With an increase in survival 
resulting from a better control of central nerve system injuries, 
it has became more frequent the need for follow-up of patients 
with TS by an urologist, particularly considering that kidney 
disease is currently the second leading cause of mortality in 
these patients.

Material and Methods: Literature review and analysis of the 
clinical files (through SAM®, Alert®, Eresults® and ISite® data-
bases) of 2 patients with TS followed by Urology.

Results: Male, 35 years, with a personal history of seizures in 
adolescence, multiple pedunculated fibroids (who underwent 
surgical excision) and emphysematous COPD. This patient suf-
fered spontaneous rupture of angiomyolipoma twice - which 
lead to retroperitoneal hematoma conservatively managed 
-, and was posteriorly orientated to selective embolization. 
Female, 56 years, referred to Neurology for headaches: TS was 
diagnosed following the detection of superficial cortical hama-
rtomas on brain CT. The patient has facial angiofibromas (pre-
dominantly malar), ungueal fibromas, and a second-degree 
atrioventricular block (which conditioned the implantation 
of a pacemaker). Chest CT with imaging features suggestive 
of lymphangioleiomyomatosis. Electively interned for selective 
embolization of angiomyolipoma. No mental retardation was 
documented in both cases. 

Discussion and Conclusions: Greater awareness of TS and 
its clinical manifestations has lead to an increase in the 
incidence of this disease, which represents one of the main 
genetic syndromes with oncologic renal manifestations. The 
causes of death related to kidney disease are usually conse-
quent to renal failure (by compression of the excretory system 
or secondary to surgical loss of renal mass), spontaneous 
rupture/hemorrhage of angiomyolipoma and renal cell carci-
noma (overall risk of 2%). Spontaneous rupture/hemorrhage 
from an angiomyolipoma is the more frequent the larger its 
size, being advocated a prophylactic embolization or surgical 
excision in cases larger than 4cm. Taking into account surgi-
cal excision, it’s important to reassure the need to preserve 
the renal mass, given the bilateral and multifocal nature of 
this disease. It is mandatory a multidisciplinary active sur-
veillance of these patients, in the attempt of promoting an 
effective prevention of complications.
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 Resumo 

Introdução: O gold standard para o diagnóstico do carcinoma 
da próstata (CaP) é a biópsia prostática transrectal (BPTR). 
As taxas de positividade na BPTR variam entre 20 e 50%. O 
número e a localização dos fragmentos retirados, com a menor 
morbilidade possível, ainda são alvo de discussão. O objecti-
vo deste estudo é analisar os resultados das BPTR no Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E). 

Material e Métodos: Foi realizado um estudo observacional, 
transversal e descritivo. Foram incluídas todas as BPTR rea-
lizadas durante o ano de 2010, no CHVNG/E. Elaborou-se um 
formulário com as diferentes variáveis em estudo, preenchido 
pelo médico que realizou cada procedimento. A intensidade da 
dor durante o procedimento foi avaliada com recurso à escala 
visual analógica da dor.

Resultados: Foram efectuadas 223 BPTR ecoguiadas, sob anes-
tesia local, a doentes com idades compreendidas entre os 46 
e 82 anos (média de 64,6). O valor de PSA total oscilou entre 
0,59 e 2395 ng/ml (média de 25,4 ng/ml), com 63,7% dos doen-
tes com PSA entre 4 e 10. O volume prostático na ecografia 
transrectal variou entre 10 e 175 cm3 (média de 54,8). Foram 
retirados 10 a 14 fragmentos na primeira biópsia (média de 
10,7), 10 a 22 fragmentos na segunda (média de 11,5) e 20 a 
24 fragmentos na terceira e quarta biópsias (média de 22,4). 
As BPTR foram positivas para CaP em 104 casos (46,6%), com 
85 biópsias positivas na primeira biopsia, 13 na segunda e 3 
na terceira. A taxa de positividade diminuiu entre a primeira 
e a terceira biópsia (50% e 30%, respectivamente). O grau de 
Gleason mais frequente foi de 6 (3+3) em 49 casos e de 7 (4+3) 
em 19. A média de dor referida pelos doentes foi de 2,86, numa 
escala de 0 a 10, aumentando progressivamente com o aumen-
to do número de fragmentos removidos. A taxa de positividade 
em doentes medicados com inibidores da 5α-reductase foi de 
46,1% e em doentes com toque rectal suspeito de 71%. 

Conclusões: A taxa de positividade das BPTR é de 46%, estan-
do de acordo com os dados da literatura. A anestesia local dos 
feixes neuro-vasculares é eficaz e garante a realização da BPTR 
com dor mínima. 

 Abstract 

Introduction: The gold standard for diagnosis of prostate 
cancer (PCa) is the transrectal prostate biopsy (TRPB). The 
positivity rates in TRPB vary between 20 and 50%. The num-
ber and location of the fragments obtained, with the least pos-
sible morbidity, are still debated. The purpose of this study is 
to analyze the results of TRPB in Centro Hospitalar Vila Nova 
de Gaia/Espinho (CHVNG/E).

Material and Methods: An observational and descriptive 
study was conducted. All TRPB performed during the year 
2010 in CHVNG/E were included. A form with the different 
variables under study was elaborated, filled by the doctor 
who performed each procedure. The intensity of pain during 
the procedure was evaluated using the visual analogue scale 
of pain.

Results: 223 ultrasound-guided TRPB were performed under 
local anesthesia, to patients between 46 and 82 years of age 
(mean 64.6). PSA level ranged between 0.59 and 2395 ng 
/ ml (mean 25.4 ng / ml), with 63.7% of patients with PSA 
between 4 and 10. The prostate volume on transrectal ultra-
sonography varied between 10 and 175 cm3 (mean 54.8). 
10 to 14 fragments were removed in the first biopsy (mean 
10.7), 10 to 22 fragments in the second (mean 11.5) and 20 
to 24 fragments in the third and fourth biopsies (mean 22.4). 
The TRPB were positive for PCa in 104 cases (46.6%), with 85 
positive biopsies in the first biopsy, 13 in the second and 3 in 
the third. The positivity rate decreased between the first and 
third biopsy (50% and 30% respectively). The most common 
Gleason score was 6 (3 +3) in 49 cases and 7 (4 +3) in 19. 
The mean pain reported by patients was 2.86 on a scale of 0 
to 10, that increased progressively with increasing number 
of fragments removed. The positivity rate in patients treated 
with 5α-reductase inhibitors was 46.1% and in patients with 
suspicious digital rectal exam was 71%.

Conclusions: The positive rate of TRPB is 46%, which is con-
sistent with the literature data. Local anesthesia of the neu-
rovascular bundles is effective and ensures TRPB execution 
with minimal pain.
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: A hiperactividade vesical é uma 
patologia frequente, com rebate significativo na qualidade de 
vida dos doentes. Os anti-colinérgicos orais, fármacos de pri-
meira linha, são muitas vezes ineficazes, contra-indicados ou 
mal tolerados. Terapêuticas de segunda linha têm surgido com 
interesse crescente no tratamento desta entidade. O objectivo 
deste trabalho é avaliar os resultados do tratamento com toxi-
na botulínica tipo A (BoNT/A), intra-vesical, nos HUC, avalian-
do a sua eficácia, segurança e efeitos secundários.

Material e Métodos: Estudo retrospectivo baseado em revi-
são de ficheiros clínicos e entrevistas telefónicas a 33 doentes 
submetidos a injecção sub-urotelial, poupando o trígono, de 
BoNT/A no Serviço de Urologia e Transplantação Renal dos 
HUC entre 01.01.2009 e 30.04.2010.

Resultados e Conclusões: foram tratados 11 homens e 22 
mulheres, com idade média de 51,93 (±17,94) anos, a maio-
ria dos doentes sofria de hiperactividade vesical idiopática 
(54,6%), enquanto 45,4% dos doentes sofriam de hiperacti-
vidade vesical neurogénica. Em 69,7% dos doentes os anti-
colinérgicos eram ineficazes, 21,2% dos doentes não tolerava a 
sua administração e esta era contra-indicada em 9,1%. Foram 
efectuados re-tratamentos em 63,6% dos doentes. A toxina 
utilizada foi a onabotulinumtoxin A (Botox®) em 23,53% dos 
doentes e a incobotulinumtoxin A (Xeomin®) em 76,74%. A 
administração revelou-se eficaz em 84,55% dos doentes, com 
média de duração de efeito de 7 meses. A duração do efeito 
é dependente da idade, mas não do sexo nem da etiologia da 
hiperactividade vesical. Não se encontra diferença estatistica-
mente significativa na eficácia do tratamento entre 100-200U, 
200-300U e 100-300U. Entre as duas toxinas utilizadas apenas 
se encontrou diferença quando a dose foi 100U. Ocorreram 
efeitos secundários em 15,2% dos doentes: astenia (6,1%), difi-
culdade a urinar, com necessidade de esforço abdominal e jac-
to fraco (3%) e retenção urinária aguda (6,1%). A ocorrência 
de efeitos secundários não apresenta relação estatisticamente 
significativa com idade, sexo ou dose de toxina. A administra-
ção intra-vesical de BoNT/A é um tratamento bem tolerado, 
seguro e eficaz na hiperactividade vesical, independentemente 
da sua etiologia.

 Abstract 

Introduction and Objectives: Bladder overactivity (BOA) is 
a common disease, with serious impact in quality of life. Oral 
anticholinergics, first-line drugs, are often ineffective, con-
traindicated or poorly tolerated. Second-line therapies have 
emerged with growing interest in the treatment of this entity. 
The purpose of this study is to evaluate the results of treat-
ment with botulinum toxin A (BoNT/A) in bladder overactiv-
ity in our institution, assessing its effectiveness, safety and 
side effects. 

Material and Methods: Retrospective study based on the 
review of clinical files and telephone interviews to 33 patients 
undergoing trigone-sparing sub-urothelial injection of BoNT/A 
in our department between 01.01.2009 and 30.04.2010.

Results and Conclusions: We treated 11 men and 22 wom-
en, mean age 51.93 (± 17.94) years, the majority of patients 
suffered from idiopathic bladder overactivity (54.6%), while 
45.4% of patients suffered from neurogenic bladder overac-
tivity. Oral anticholinergic agents were ineffective in 69.7% 
of patients, 21.2% of patients did not tolerate its administra-
tion and were contraindicated in 9.1%. Re-treatments were 
performed in 63.6% of patients. The toxin used was onabotu-
linumtoxin A (Botox®) in 23.53% of patients and incobotuli-
numtoxin A (Xeomin®) in 76.74%. The administration was 
effective in 84.55% of patients with a mean duration of effect 
of seven months. Effect duration was dependent on age but 
not on sex or etiology of overactive bladder. There was no sta-
tistically significant difference in treatment efficacy between 
100-200U, 200-300U and 100-300U. Between the two toxins 
used, difference was found only when the dose was 100U. 
Side effects occurred in 15.2% of patients: asthenia (6.1%), 
difficult micturition, needing abdominal effort and weak flow 
(3%) and acute urinary retention (6.1%). The occurrence of 
side effects showed no significant relationship with age, sex 
or toxin dose. Intra-vesical administration of BoNT/A is a 
safe, well-tolerated and effective treatment for bladder over-
activity, irrespective of its etiology.
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: O mesotelioma escrotal é uma neo-
plasia maligna extrememente rara, com origem na túnica vagi-
nal. Apresenta-se um caso clínico desta patologia rara e breve 
revisão sobre este tema.

Material e Métodos: Apresentação de caso clínico, de homem 
com 85 anos de idade e diagnóstico anatomo-patológico de 
mesotelioma escrotal. Revisão da literatura sobre o tema.

Resultados e Conclusões: Doente do sexo masculino, de 85 
anos de idade, que se apresentou com aumento de volume 
escrotal e ecografia altamente sugestiva de neoplasia maligna 
do testículo. Os marcadores tumorais para neoplasias de célu-
las germinativas eram normais. TAC toraco-abdomino-pélvica 
pré-operatória sem alterações relevantes. Submetido a orqui-
dectomia radical esquerda, que decorreu sem intercorrências, 
o diagnóstico anatomo-patológico foi de mesotelioma maligno, 
com 3 cm de maior eixo, infiltrando o parênquima testicular, 
rete testis e epidídimo. Margens cirúrgicas e cordão espermá-
tico não invadidos. Realizou TAC de controlo 2 meses depois 
da cirurgia que revelou um padrão de metastização pulmonar 
maciça. Discutido o caso com a Pneumologia, equacionou-se 
a possibilidade de realizar quimioterapia, com pemetrexed, 
no entanto, face à idade e progressivo agravamento do estado 
geral, não reuniu condições para tratamento. Faleceu cerca 
de 2 meses depois. O mesotelioma maligno da túnica vaginal 
é uma neoplasia extremamente rara e o seu diagnóstico pré-
operatório muito difícil. É mais frequente em doentes idosos, 
com história de exposição a asbestos ou trauma. A detecção de 
massas para-testiculares deve levantar a suspeita deste doença, 
no entanto clinica e ecograficamente apresenta-se, na maioria 
das vezes, como massa testicular. A orquidectomia radical é o 
tratamento preconizado. O prognóstico é muito reservado.

 Abstract 

Introduction and Objectives: Scrotal mesothelioma is an 
extremely rare malignant neoplasm that arises in the tunica 
vaginalis. We present a clinical case of this rare disease and 
a brief review on the subject.

Material and Methods: Case report of a man, 85 years old, 
with pathologic diagnosis of scrotal mesothelioma. Review of 
literature on the subject.

Results and Conclusions: An 85 years old male patient, 
presented with scrotal swelling and an ultrasonography 
highly suggestive of malignant neoplasm of the testis. Tumor 
markers for germ cell tumors were normal. Pre-operative 
thoraco-abdomino-pelvic CT showed no significant findings. 
The patient was submitted to left radical orchiectomy, with-
out complications. The pathologic diagnosis was malignant 
mesothelioma, with 3 cm in largest diameter, infiltrating the 
testicular parenchyma, rete testis and epididymis. Surgical 
margins and spermatic cord were not invaded. Follow-up CT 
held two months after surgery revealed a pattern of massive 
pulmonary metastasis. Discussed the case with the respira-
tory diseases department was envisaged the possibility of 
chemotherapy, with pemetrexed, however, given the age and 
progressive deterioration of general condition, the patient 
has not met conditions for treatment. He died about two 
months later. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis 
is an extremely rare neoplasm and its preoperative diagno-
sis is difficult. It is more frequent in elderly patients with a 
past of asbestos exposure or trauma. The detection of para-
testicular masses should raise the suspicion of this disease, 
however, in the majority of cases it presents clinically and by 
ultrasound as a testicular mass. Radical orchiectomy is the 
recommended treatment. The prognosis is very poor.
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: A prostatectomia radical retropúbica 
é a técnica mais utilizada no tratamento cirúrgico do carcino-
ma da próstata. Apesar da evolução da técnica, os seus prin-
cipais efeitos secundários, incontinência urinária e disfunção 
eréctil, continuam a preocupar doentes e médicos aquando 
da discussão e decisão terapêuticas no carcinoma da próstata 
localizado. O volume prostático tem sido apontado como fac-
tor de mau prognóstico, no que respeita a continência urinária 
e função sexual. Pretendemos analisar a relação entre o volu-
me prostático e os resultados funcionais da cirurgia.

Material e Métodos: Estudo retrospectivo, baseado em revisão 
de ficheiros clínicos de 188 doentes submetidos a prostatecto-
mia radical nos HUC. A idade dos doentes estava compreen-
dida entre 40-73 anos (média 62,16±6,45). O nível médio de 
PSA foi 9,96±5,58ng/ml. O peso médio das peças cirúrgicas de 
prostatectomia radical foi 48,69±15,71gr.

Resultados e Conclusões: Após 31 meses (média do follow-up) 
a maioria dos doentes refere continência total ou perdas muito 
ligeiras com esforço. A frequência de incontinência urinária de 
qualquer grau e que leva os doentes a usar algum tipo de pro-
tecção, é de 12,3%. No que respeita à função sexual, excluindo 
os doentes com disfunção eréctil prévia, e considerando poten-
tes os doentes que conseguem erecção suficiente para penetra-
ção e coito, com ou sem uso de inibidores da 5 fosfodiesterase 
orais 2 anos após a cirurgia, verifica-se que 44,1% apresentam 
disfunção eréctil. Não foi encontrada relação estatisticamente 
significativa entre o peso da peça de prostatectomia radical e a 
preservação da função eréctil (p=0,130) nem com a continên-
cia urinária (p=0,119). Na série estudada, o peso da peça de 
prostatectomia radical não está estatisticamente relacionado 
com a potência sexual nem com a continência urinária após 
a cirurgia.

 Abstract 

Introduction and Objectives: Retropubic radical prostatec-
tomy is the most widely used technique in the surgical treat-
ment of prostate cancer. Despite major improvments of the 
technique, its major side effects, urinary incontinence and 
erectile dysfunction, continue to worry patients and doctors 
during the discussion and decision on treatment of localized 
prostate cancer. Prostate volume has been implicated as a 
predictive factor of poor prognosis, with regard to urinary 
continence and sexual function. We intend to analyze the 
relationship between prostate volume and the functional out-
comes of surgery.

Material and Methods: Retrospective study, based on a clini-
cal files review of 188 patients undergoing radical prostatec-
tomy in our hospital. Age: 40-73 years (mean 62.16 ± 6.45). 
Mean PSA level: 9.96±5.58 ng/ml. The average weight of surgi-
cal specimens of radical prostatectomy was 48.69 ± 15.71 gr.

Results and Conclusions: After a mean follow-up of 31 
months, the majority of patients referred total continence orv-
ery slight losses with stress. The frequency of urinary incon-
tinence of any degree prompting patients to use some type 
of protection is 12.3%. Regrading sexual function, excluding 
patients with previous erectile dysfunction, and considering 
potent the patients who get sufficient erection for penetra-
tion and sexual intercourse, with or without the use of oral 
5 phospho-diesterase inhibitors 2 years after surgery, 44.1% 
have erectile dysfunction. There was no statistically signifi-
cant relationship between the weight of the surgical speci-
men of radical prostatectomy and the preservation of erectile 
function (p = 0.130). The same happened with the urinary 
continence (p = 0.119). In the patients studied, the weight of 
the surgical specimen of radical prostatectomy is not statis-
tically related to the preservation of sexual potency or with 
urinary continence after surgery.

44. P098 - Volume prostático e resultado  
funcional após prostatectomia radical

Prostate volume and functional outcome  
after radical prostatectomy

Autores:
R Patrao, P Nunes, D Castelo, P Moreira, P Simoes, A Roseiro, A Mota

Instituições: 
Serviço de Urologia e Transplantação Renal dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

www.apurologia.pt



Posters

124

 Resumo 

Introdução e Objectivos: O carcinoma da próstata é a neoplasia 
sólida mais frequente e a segunda causa de morte por cancro no 
sexo masculino na Europa. As estratégias de diagnóstico preco-
ce instituidas conduzem-nos a um refinamento na selecção dos 
doentes a submeter a biópsia, por forma a, por um lado, efectuar 
diagnósticos o mais precocemente possível e por outro evitar 
biópsias desnecessárias. Procurámos avaliar a relação entre as 
alterações no nível sérico de PSA e no toque rectal e a detecção 
de carcinoma da próstata através de biópsia.

Material e Métodos: Analisámos os dados de 120 doentes 
submetidos a biópsia prostática na nossa instituição, entre 1 
de Junho de 2009 e 31 de Maio de 2010. A idade média dos 
doentes estudados foi de 67,63 ± 8,75 anos (intervalo 48-88). 
Foram efectuadas biópsias prostáticas transrectais, ecoguia-
das, sob anestesia loco-regional, com colheita de 6 a 24 frag-
mentos (média de 13,24 ± 3,5).

Resultados e Conclusões: Houve 36% de biópsias positivas. 
Quando o toque rectal foi suspeito (n=41), a biópsia foi positi-
va em 52,5%, quando o toque não foi suspeito (n=79), apenas 
26% das biópsias foram positivas (p=0.007). O nível médio de 
PSA no grupo de doentes com toque rectal suspeito é superior 
ao do grupo com toque rectal insuspeito (17,83±28,76 vs 8,97 
±4,69ng/ml). Mesmo com nível de PSA<10ng/ml, continua a 
haver relação estatisticamente significativa entre os achados 
do toque rectal e a positividade da biópsia (p=0,017). No que 
respeita à concordância, entre a suspeita ao toque e os acha-
dos histológicos, na lateralidade, quando a biópsia foi positi-
va, ocorreu em 81,81% dos casos (p=0.036). O PSA médio é 
superior no grupo de doentes com biópsia positiva (27,67 vs 
9.56ng/ml), no entanto não se encontrou relação estatistica-
mente significativa entre o valor de PSA e a positividade da 
biópsia (p=0,773), quer analisando a amostra de forma glo-
bal, quer quando se analisam sub-grupos, como PSA<10 ou 
PSA<20. Com PSA>20ng/ml há um aumento na percentagem 
de biópsias positivas, no entanto continua a não se encontrar 
relação estatisticamente significativa. Nos 61% doentes que 
tinham PSA 4-10ng/ml, 63,88% das biópsias são negativas. 
Neste intervalo de valores não se encontra relação estatistica-
mente significativa entre PSA livre /PSA total e a positividade 
da biópsia (p=0.232). O score de Gleason nos doentes com 
PSA>10 é mais elevado que naqueles com PSA< 10 (p=0.003). 
Na amostra estudada, a capacidade de predizer a positividade 
da biópsia prostática através de toque rectal é considerável, 
enquanto o que o valor de PSA não se mostrou estatisticamen-
te relacionado com a positividade da biópsia, quer analisando 
o seu valor, quer a relação entre as suas iso-formas. A validade 
estatística do nosso estudo é limitada pelo tamanho e caracte-
rísticas da amostra.

 Abstract 

Introduction and objectives: Prostate cancer is the most 
common solid malignancy and the second leading cause of 
cancer death in European men. The instituted strategies, 
for early diagnosis, led us to a refinement in the selection of 
patients undergoing prostate biopsy.
With this study we intend to evaluate the relationship between 
changes in serum PSA and digital rectal examination (DRE) 
and the detection of prostate cancer by biopsy.

Material and Methods: We analyzed data from 120 patients 
undergoing prostate biopsy at our institution between 
01.06.2009 and 31.05.2010. The mean age of patients was 
67.63 ± 8.75 years (range 48-88). We performed transrectal 
ultrasound-guided prostate biopsies under local anesthesia 
obtaining 6 to 24 fragments (mean 13.24 ± 3.5).

Results and Conclusions: There were 36% positive biopsies. 
When DRE was suspicious (n = 41), the biopsy was positive 
in 52.5%, when it was not (n = 79), only 26% of biopsies were 
positive (p = 0.007).The average level of PSA in the patient 
group with suspicious DRE is higher than in the group with 
unsuspected DRE (17.83 ± 28.76 vs 8.97 ± 4.69 ng/ml). Even 
with a PSA level <10ng/ml, there remains a statistically sig-
nificant relationship between the findings on digital rectal 
examination and a positive biopsy (p = 0.017). About lateral-
ity, regarding the concordance between the suspicious DRE 
and histology, when the biopsy was positive, it occurred in 
81.81% of cases (p = 0.036). The mean PSA was higher in the 
group of patients with positive biopsy (27.67 vs 9.56ng/ml). 
No statistically significant relationship was found between 
PSA and positive biopsy (p = 0.773), neither analyzing the 
sample globally nor analyzing sub-groups such as PSA <10 
or PSA <20. With PSA> 20ng/ml there was an increase in the 
percentage of positive biopsies, but still not statistically sig-
nificant. In 61% patients who had PSA 4-10ng/ml, 63.88% of 
biopsies were negative. In this range of values, it was not 
found a statistically significant relationship between free 
PSA/total PSA and a positive biopsy (p = 0,232). Gleason 
score in patients with PSA> 10 is higher than in those with 
PSA <10 (p = 0.003). In this sample, the ability to predict a 
positive prostate biopsy by digital rectal examination is con-
siderable, while the value of PSA was not statistically associ-
ated with a positive biopsy, either by analyzing its value, or 
the relationship between its iso-forms. The statistical validity 
of our study is limited by the size and characteristics of the 
sample.
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 Resumo 

Introdução: Os quistos epidermóides testiculares são entida-
des raras, correspondendo a menos de1%de todos as massas 
testiculares. A histogénese do quisto epidermóide do testículo 
é desconhecida, tendo surgido várias teorias, sendo a causa 
mais aceite a que considera o quisto epidermóide como varian-
te unilateral do teratoma. Apresentam-se como massas de con-
sistência mole, lisas e indolores, intra-testiculares localizadas 
na periferia testicular. Mais de 85% destes quistos ocorrem na 
2ª e 3ª décadas de vida. A ecografia escrotal é o principal exa-
me auxiliar de diagnóstico, no entanto, o diagnóstico clínico 
e radiológico é inespecífico. O diagnóstico histológico inclui a 
ausência de elementos da derme e pela ausência de carcinoma 
in situ nos túbulos seminíferos adjacentes ao quisto (aspec-
tos patogmónicos). O tratamento tradicional desta situação 
clínica é a orquidectomia radical. Alguns autores defendem 
a tumorectomia em situações específicas, nomeadamente na 
população pré-pubertária.

Objectivos: Apresentação de um caso clínico de extrema 
raridade. A última revisão da literatura foi feita em 1995 por 
Heidenreich and Cols e inclui um número total de 300 quistos 
epidermóides descritos.

Caso Clínico: Utente do sexo masculino, caucasiano, de 47 
anos de idade, recorre ao Urologista por aumento do volume 
testicular direito, com cerca de um ano de evolução, acom-
panhado nos últimos 2 meses por desconforto/dor. Ao exa-
me objectivo, palpa-se massa nodular irregular com 2cm de 
diâmetro. Marcadores tumorais (HCG, FP e LDH) negativos. 
Ecografia escrotal evidência aumento das dimensões do testí-
culo direito, observando-se na sua metade superior formação 
nodular sólida, heterogénea, bem delimitada, medindo cerca 
de 20x18 mm, sendo os aspectos a favor de lesão neoplásica 
(seminoma). Tomografia computadorizada abdomino-pélvica 
sem alterações. Realiza orquidectomia radical direita com 
colocação de prótese testicular no mesmo tempo operatório. 
O diagnóstico anatomopatológico é compatível com quis-
to queratinocítico de tipo epidérmico benigno. Foi seguido 
em consulta de follow-up durante 6 meses e depois teve alta 
clínica.

Conclusões: Este caso revela-se excepcional pela raridade da 
patologia. O diagnóstico presuntivo é feito por ecografia escro-
tal, apesar do diagnóstico definitivo ser feito por exame histo-
lógico. Tradicionalmente a orquidectomia radical era o trata-
mento gold-standard, mas tem sido cada vez menos usadas. 
Abordagens mais conservadoras, como testis-sparing surgery, 
têm ganho cada vez mais popularidade, sobretudo pelo impac-
to psicológico, hormonal e reprodutivo que a orquidectomia 
radical causa num indivíduo jovem e saudável. Neste caso 
clínico foi realizada orquidectomia radical pela dificuldade 
de diagnóstico diferencial com tumor germinativo maligno, 

sendo o diagnóstico de quisto epidermóide histológico. Uma 
vez que o quisto epidermóide do testículo é uma lesão benig-
na, é possível cura pela tumorectomia. Contudo, o diagnóstico 
diferencial entre este e o tumor maligno é muito difícil. Na 
maioria dos casos o diagnóstico é feito por massa ou aumento 
assintomático do testículo e a ecografia escrotal, sendo o méto-
do auxiliar de diagnóstico mais utilizado, tem achados muito 
variados e inespecíficos.

 Abstract 

Introduction: Testicular epidermoid cysts are rare, repre-
senting less than 1% of all testicular masses. The histogenesis 
of epidermoid cyst of the testis is unknown, several theories 
have emerged, and the more accepted considers that the epi-
dermoid cyst is like a teratoma unilateral variant. They man-
ifest as masses of soft consistency, smooth and painless tes-
ticular intra-testicular located on the periphery. Over 85% of 
these cysts occur in the 2nd and 3rd decades of life. A scrotal 
ultrasound examination is the main diagnostic exam, how-
ever, the clinical and radiological diagnosis was nonspecific. 
Histological diagnosis included the absence of elements of the 
dermis and the absence of carcinoma in situ in the seminif-
erous tubules adjacent to the cyst (patogmónicos aspects). 
Traditional treatment of this clinical situation is radical 
orchiectomy. Some authors advocate tumorectomia in spe-
cific situations, particularly in pre-pubertal population.

Objectives: Presentation of a clinical case of extreme rar-
ity. The last review of the literature was made in 1995 by 
Heidenreich and Cols and includes a total of 300 epidermoid 
cysts described. 

Case Report: Patient with 47 years old, male, caucasian, 
has recourse to a urologist with right testicular volume 
increased, with about one year of evolution, and the last 2 
months accompanied by discomfort / pain. On examination, 
irregular nodular mass was palpable, with 2cm in diameter. 
Tumor markers (HCG, LDH and PF) were negative. Scrotal 
ultrasonography evidence size increase of the right testicle, 
noting in its upper half nodular solid, homogeneous, well 
defined, measuring about 20x18 mm, and in favor of carci-
noma (seminoma). Abdomino-pelvic computed tomography 
unchanged. Performs right radical orchiectomy with place-
ment of testicular prosthesis during the same procedure. The 
pathological diagnosis is consistent with keratinocytes cyst 
of benign epidermal type. It was followed in outpatient fol-
low-up for 6 months and after had clinical discharged.

Conclusions: This case proves the exceptional rarity of the 
disease. The presumptive diagnosis is made by scrotal sonog-
raphy, although a definitive diagnosis be made by histologi-
cal examination. Traditionally, radical orchiectomy was the 
gold standard treatment but has been less used. More con-
servative approaches, as testis-sparing surgery, have gained 
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cyst of the testis is a benign lesion, it is possible to cure by 
tumorectomy. However, the differential diagnosis between 
malignant tumor and these is very difficult. In most cases, 
the diagnosis is made   by weight or asymptomatic increase of 
testis. Scrotal sonography, the method most commonly used 
in diagnostic, has varied and nonspecific results.

increasing popularity, especially the psychological impact, 
and reproductive hormone that causes a radical orchiectomy 
young and healthy individual. In this case, radical orchidec-
tomy was performed clinically by the difficulty of differential 
diagnosis with malignant germ cell tumor, and the histolog-
ic diagnosis of epidermoid cyst. Given that the epidermoid 

 Resumo 

Introdução e Objectivos: Publicar a experiência do Serviço de 
Urologia do Centro Hospitalar de Coimbra, assim como avaliar 
a utilidade e eficácia do Laser Holmium no tratamento endos-
cópico de litíase urinária no contexto de intervenção urgente 
e cirurgia programada. 

Material e Métodos: Análise retrospectiva dos processos de 
120 doentes submetidos a litotrícia de contacto (LC) com 
laser Holmium por via retrógrada entre Junho de 2007 e Março 
de 2011. Utilizou-se o aparelho laser disponível no Serviço, 
Sphinx® 25W (Lisa Laser, USA), através de um ureterorre-
noscópico semi-rígido ou flexível com os seguintes parâme-
tros padronizados: pulse energy 0,8-1,5J, frequency 8-12Hz e 
duration 150 µs.

Resultados e Discussão: Foram submetidos a LC por via 
retrógrada 120 doentes, totalizando 125 sessões cirúrgicas; 
61 do sexo masculino e 59 do sexo feminino; média de idade 
52,9±15,1 [17-82] anos; 21 doentes (17,5%) com litíase radio-
transparente e restantes (82,5%) com litíase radiopaca; 107 
doentes (89,2%) com cálculo único, 11 doentes (9,2%) com 
dois cálculos e 3 doentes (2,5%) com cinco ou mais; dimensão 
média global dos cálculos 10,6±6,3 mm [4,0-53,2]; dimen-
são por localização: bacinete (n=10) 23,4±15,4 mm [9,2-
53,2], ureter superior (n=19) 11,1±3,4 mm [7,0-17,0], ureter 
médio (n=27) 9,5±2,9 mm [4,0-16,7] e ureter inferior (n=64) 
9,1±3,6 mm [4,8-19,0]; a duração média global do procedi-
mento anestésico e cirúrgico foi de 67±38 minutos [11-260] 
(bacinete 89±62 [25-166] minutos, ureter superior 60±25 
[20-105] minutos, ureter médio 75±51 [30-260] minutos e 
ureter inferior 60±28 [11-128] minutos); a LC foi incompleta 
em 18 casos (15,0%): 6 casos (5,0%) por perfuração ou efrac-
ção da parede do ureter, 8 casos (6,7%) por retropulsão do 
cálculo para local inacessível (cálices) e 2 casos por avaria 
intra-operatória do aparelho de laser e 2 casos por cálculo 
encastoado. 2 doentes com volumosos cálculos piélicos (53,2 
e 41,6 mm) foram tratados de modo eficaz com 3 e 2 sessões 
de litotrícia de contacto, respectivamente. A fragmentação 
litiásica foi completa em 102 doentes (taxa de sucesso global 
de 85,0%: 70,0% litíase piélica, 63,2% litíase ureter proximal, 
74,1% litíase do ureter médio e 93,8% litíase do ureter distal). 
Apenas em 3 dos doentes o procedimento foi tubeless (2,5%). 
11 doentes foram enviados a outra instituição hospitalar para 

terapêutica complementar com LEOC. Em média os catéte-
res (duplo J ou nefrostomia) foram removidos 27±24 [0-90] 
dias depois de terem sido colocados. Em média, os doentes 
tiveram alta ao 1,25±1,2 [1-11] dias pós-operatórios. 10 dos 
120 doentes (8,3%) recorreram ao Serviço de Urgência por 
efeitos adversos minor relacionados com a cirurgia. 

Conclusões: Esta casuística demonstrou que a LC por via retró-
grada é globalmente eficaz (85,0%) no tratamento de cálculos, 
mesmo de grandes dimensões, do bacinete e ureter superior, 
médio e inferior, não obstante a necessidade de terapêutica 
multi-sessão. As taxas de eficácia tiveram expressão máxima 
no tratamento da litíase do ureter médio e distal, (74,1% e 
93,8%) provavelmente devido à melhor acessibilidade. Trata-se 
de um procedimento rápido, seguro e com uma taxa de compli-
cações baixa (6,7%). A taxa de efeitos adversos pós-cirúrgicos 
(8,3%), frequentemente relacionados com o uso prolongado 
de catéteres duplo J, poderá ser reduzida com uma utilização 
racional e justificada dos stents uretéricos. Esta é uma técnica 
que se encontra actualmente rotinada no nosso Serviço, com 
tendência para aumento dos índices de sucesso.

 Abstract 

Introduction and Objectives: Publish the experience of the 
Urology Department of the Centro Hospitalar de Coimbra 
and to evaluate the usefulness and efficacy of holmium laser 
in endoscopic treatment of urolithiasis within the context of 
urgent and elective surgery.

Material and Methods: Retrospective analysis of 120 patients 
undergoing retrograde holmium laser contact lithotripsy (LC) 
between June 2007 and March 2011. We used the laser device 
available in our Department, the Sphinx® 25W (Lisa Laser, 
USA), through a semi-rigid or flexible ureteroscope with the 
following settings: pulse energy 0.8-1.5 J, 8-12Hz frequency 
and duration 150 µs.

Results and Discussion: 120 patients underwent retrograde 
LC, totaling 125 surgical sessions. 61 male and 59 female, 
mean age 52.9 ± 15.1 [17-82] years. 21 patients (17.5%) with 
radiolucent stones and 99 (82.5%) with radiopaque stones. 
107 patients (89.2%) with a single stone, 11 patients (9.2%) 
with two stones and 3 patients (2.5%) with five or more 
stones. Overall average size of 10.6 ± 6.3 mm [4.0-53.2]; 
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sent to another hospital for further treatment with ESWL. 
Catheters (nephrostomy or double J stents) were removed 
27 ± 24 [0-90] days after being placed. On average, patients 
were discharged 1.25 ± 1.2 [1-11] days post-operatively. 10 
of 120 patients (8.3%) came to the emergency room for minor 
adverse events surgery-related.

Conclusions: This series demonstrated that retrograde LC is 
generally effective (85.0%) in the treatment of urinary stones, 
even those of large dimensions, from the renal pelvis to the 
lower ureter, despite the need for multi-therapy session. The 
efficacy rates were highest in the middle and distal ureter 
(74.1% and 93.8%) perhaps due to better accessibility. This is a 
fast, safe and with a low complication rate (6.7%) procedure. 
The rate of adverse events surgery-related (8.3%), often associ-
ated with prolonged use of double J stents, could be reduced 
by a rational and justified use of ureteric stents. This is a tech-
nique that is now routine in our department with a tendency 
for increased rates of success.

dimension by location: renal pelvis (n=10) 23.4 ± 15.4 mm 
[9.2-53.2], upper ureter (n=19) 11.1 ± 3.4 mm [7.0-17.0], 
middle ureter (n=27) 9.5 ± 2.9 mm [4.0-16.7] and lower 
ureter (n=64) 9.1 ± 3.6 mm [4.8 -19.0]. Overall average 
duration of the procedure (anesthesia and surgery) was 67 
± 38 minutes [11-260] (renal pelvis 89 ± 62 [25-166] min-
utes, upper ureter 60 ± 25 [20-105] minutes, middle ureter, 
75 ± 51 [30-260] minutes and lower ureter 60 ± 28 [11-128] 
minutes). LC was incomplete in 18 cases (15.0%): 6 cases 
(5.0%) by perforation or effraction of the ureter wall, 8 cases 
(6.7%) by retropulsion to an inaccessible site (calyx), 2 cases 
by intraoperative breakdown of the laser device and 2 cases 
per nestled stone. 2 patients with bulky pelvic stones (53.2 
and 41.6 mm) were effectively treated with 3 and 2 sessions 
of LC. Calculi complete fragmentation was achieved in 102 
patients (overall success rate of 85.0%, 70.0% for renal pelvic 
stones, 63.2% for proximal ureteric stones, 74.1% for middle 
ureteric stones and 93.8% for distal ureteric stones). In 3 
patients the procedure was tubeless (2.5%). 11 patients were 

 Resumo 

Introdução: Os autores apresentam um caso raro de angio-
queratoma do escroto trombosado que resultou num quadro 
clínico de escroto agudo.

Caso Clínico: Doente de 34 anos, com antecedentes de 
um angioma escrotal congénito assintomático, que em 
Novembro/2010 acorre ao serviço de urgência por dor escrotal 
intensa, de instalação súbita, sem factores agravantes ou de 
alívio e sem irradiação, com 1 dia de evolução, sem qualquer 
outra sintomatologia e sem história traumática. Ao exame 
objectivo apresentava extensa zona papular de cor púrpura, na 
metade inferior do hemiescroto esquerdo, de superfície irregu-
lar, com múltiplas petéquias punctiformes, dolorosas à palpa-
ção. Os testículos apresentavam dimensões e posição normais, 
sem dor ou nodularidades palpávieis. Fez ecografia escrotal 
que não revelou qualquer alteração imagiológica a nível testi-
cular, mas sim um espessamento generalizado da pele e tecido 
celular sub-cutâneo do saco escrotal, com múltiplas estruturas 
vasculares na sua espessura. Foi avaliado por Dermatologia 
onde foi diagnosticado com angioma escrotal trombosado sem 
necessidade de tratamento médico. Por ausência de resposta 
a tratamento analgésico e devido à extensão da zonas trombo-
sadas, assumiu-se o caso como se tratando de uma situação 

de escroto agudo e optou-se por tratamento cirúrgico urgente, 
onde se procedeu a exérese da referida lesão sem quaisquer 
intercorrências. O estudo anátomo-patológico confirmou tra-
tar-se de um angioma constituído pela proliferação de vasos 
tortuosos e dilatados com mútliplos fenómenos de trombose 
intra-luminal. Actualmente o doente encontra-se perfeitamen-
te assintomático.

Discussão: Os angioqueratomas são lesões benignas forma-
das por vasos ectasiados da derme superficial associados a 
hiperplasia da epiderme. Apresentam-se normalmente como 
pequenas pápulas arroxeadas localizadas no escroto, corpo 
peniano, grandes lábios, face medial da coxa ou quadrantes 
inferiores do abdómen, de aparecimento progressivo com a 
idade. A sua etiologia é desconhecida, podendo existir numa 
forma localizada ou sistémica, sendo que neste caso poderão 
estar associados à doença de Fabry. Geralmente são assin-
tomáticos, mas podem ocasionalmente sangrar por ruptura 
traumática. Normalmente não necessitam de tratamento, 
mas muitos doentes procuram ajuda médica por razões esté-
ticas e sobretudo pelo receio de malignidade. O tratamento 
é unicamente cirúrgico quer seja por excisão, crioterapia, 
laser ou electrocautério. O curioso deste caso é a natureza 
exuberante desta lesão, resultante da confluência de múlti-
plas pequenas lesões, num indivíduo tão jovem, associada à 
sua forma invulgar de manifestação sintomática, com muito 
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urgent surgical treatment was decided, where complete exci-
sion of the angioma was performed with no complications. 
Pathology confirmed na angioma composed by proliferating 
curvaceous and dilated vessels, with multiple intra-luminal 
thrombosis fenomena. O estudo anátomo-patológico confir-
mou tratar-se de um angioma constituído pela proliferação 
de vasos tortuosos e dilatados com mútliplos fenómenos de 
trombose intra-luminal. Actualmente o doente encontra-se 
perfeitamente assintomático.

Discussion: Aniokeratomas are benign lesions formed by dilat-
ed vessels of the superficial dermis associated with epidermal 
hyperplasia. They normally present with small blue-to-red pap-
ules, located on the scrotum, penile shaft, labia majora, inner 
surface of the thigh and lower abdominal quadrants, with pro-
gressive development with age. Its ethiology is unknown, and 
they may present on a localize dor systemic way, for which in 
this last case may be associated with Fabry’s disease. They’re 
normally assymptomatic but may bleed by traumatic rupture. 
Generaly treatment is unnecessary, but many patients seek 
medical help for aesthetic reasons and most of all for the fear 
of malignancy. Treatment is purely a surgical one, whether by 
excision, cryotherapy, laser or dyathermy. The curious fact of 
the present case is the extensive nature of this lesion, as a result 
of the confluence of multiple smaller lesions, in such a young 
patient, associated with its unusual symptomatic presentation, 
with very fiew reported cases of pain due to vascular throm-
bosis, specialy in such na aggressive way justifying an urgent 
surgical intervention. 

Conclusions: Scrotal angiokeratoma of Fordyce is a normally 
assymptomatic benign lesion. The present case shows, howev-
er, how an aparentely innocent lesion may be the cause of such 
an aggresive clinical scenario, compatible with a true situation 
of acute scrotum, and justify urgent surgical intervention.

poucos casos descritos de dor por trombose vascular, sobre-
tudo de uma forma tão agressiva e que justifique uma inter-
venção cirúrgica urgente.

Conclusões: O angioqueratoma escrotal de Fordyce é uma 
lesão benigna e normalmente assintomática. O presente caso 
demonstra, no entanto, como uma lesão aparentemente ino-
cente poderá ser causa de um quadro clínico tão agressivo, 
compatível com uma verdadeira situação de escroto agudo, e 
justificar uma intervenção cirúrgica urgente.

 Abstract 

Introduction: The authors present a rare case of a throm-
bosed scrotum angiokeratoma that caused a clinical presen-
tation of an acute scrotum.

Case Report: 34 year-old patient, with a history of na ass-
ymptomatic congenital angioma of the scrotum, that in 
November/2010 attends the emergency room with an intense, 
sudden scrotal pain, without any relieving or aggravat-
ing factors and without irradiation or other accompany-
ing symptoms. There’s no history of scrotal trauma also. 
Physical exam revealed na extensive purple papular zona, 
in the lower half of the left hemiscrotum, of irregular tex-
ture, with multiple punctiform petechiae, painful on palpa-
tion. The testis had normal size and position, without pain 
or nodules on palpation. Scrotal ultrasound discarded any 
testicular changes, but revealed a general skin and sub-
cutaneous tissue thickening with multiple dilated vessels. He 
was then observed by Dermatology where he was diagnosed 
with a thrombosed scrotal angioma, with no need for medi-
cal treatment. Due to a lack of response to analgesic treat-
ment and due to the extension of the thrombosed areas, the 
case was assumed has a true situation of acute scrotum, so 

 Resumo 

Introdução: A cistectomia radical é o procedimento cirúrgico 
normalmente preconizado para a neoplasia vesical músculo-
invasiva. No entanto, a cistectomia poderá também estar indi-
cada em situações que, embora não sendo malignas, sejam cau-
sa de morbilidade significativa e desta forma justifiquem este 
procedimento. Devido a esta agressividade cirúrgica, trata-se 
de um tratamento naturalmente associado a uma elevada mor-
bilidade, com taxas de complicações entre 11-68% e 19-58% 
em fases precoces e tardias, respectivamente. Pretendemos 
com este estudo analisar a nossa experiência com este proce-
dimento em termos de indicações, morbilidade e resultados a 
longo prazo.  

Material e Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo por 
consulta dos processos clínicos dos doentes submetidos a cis-
tectomia no Hospital de Santo António, entre Janeiro/2001 e 
Dezembro/2010. Foram avaliados os dados demográficos, indi-
cações cirúrgicas, procedimento cirúrgico, tempo operatório e 
de internamento, complicações per e pós-operatórias, evolução 
clínica, seguimento oncológico e tratamentos suplementares. 

Resultados: Obtiveram-se 140 casos (15% do sexo feminino), 
com idade média de 67.1 anos (38-88). Em 95.1% dos casos 
a indicação cirúrgica foi por neoplasia, sendo que em 5.7% 
dos casos o procedimento foi realizado com intuito paliativo 
ou foi cancelado por doença irressecácel. A derivação uriná-
ria mais utilizada foi a uretero-ileostomia de Bricker (52.1%). 
O tempo médio de cirurgia foi de 310 min (102-744) e o de 
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internamento de 21 dias (6-105). A mortalidade per-operatória 
foi de 2.9% (n=4) e taxa de complicações de 40.7%, onde a taxa 
de complicações cirúrgicas e médicas foi de 32.1% e 20.7%, res-
pectivamente. Analisou-se influência de diferentes variáveis 
na incidência de complicações pós-operatórias. Constatou-se 
que apenas a idade (p<0.01) e a existência prévia de patologia 
cardíaca (p=0.02) e renal (p<0.01) foram factores influentes 
no desenvolvimento de complicações. Os tratamentos com-
plementares realizados foram a quimioterapia em 28.8% dos 
casos, na sua maioria com intuito adjuvante, e a radioterapia 
em 20.3% dos doentes, com objectivo paliativo na maior parte 
dos casos. Cerca de 16.4% dos doentes desenvolveram reci-
diva e 25.7% metástases. A sobrevivência geral foi de 72% e 
44% ao fim de 1 e 5 anos, respectivamente, e a sobrevivên-
cia livre de doença (recidiva/metástase) foi de 72% e 60% ao 
fim dos mesmos períodos. Analisou-se igualmente a influên-
cia do estadiamento anátomo-patológico (dimensões tumorais 
e atingimento ganglionar) na taxa de recorrência (recidiva/
metastização) e na sobrevivência dos doentes com diagnóstico 
de neoplasia. Verificou-se que as dimensões tumorais influen-
ciaram significativamente  tanto a sobrevivência dos doentes 
(p<0.01), como o desenvolvimento de recidiva e/ou metastiza-
ção (p=0.054). No que diz respeito ao estadiamento ganglio-
nar, constatou-se uma redução estatisticamente significativa 
na sobrevivência (p=0.013) e aumento da taxa de recorrência 
(p<0.01) dos doentes com gânglios atingidos (N>0).

Conclusões: A cistectomia é efectivamente uma cirurgia com 
morbilidade significativa, onde a idade e presença de antece-
dentes cárdio-vasculares e renais aparentam ter maior influ-
ência na ocorrência de complicações. A neoplasia vesical 
músculo-invasiva é uma patologia agressiva que, tal como seria 
expectável, tem menor sobrevida geral e livre de doença nos 
estádios mais avançados da doença. 

 Abstract 

Introduction: Radical cystectomy is the surgical procedure 
normally used for the treatment of muscle-invasive bladder 
cancer. However, cistectomy may be also indicated in situa-
tions that, although non malignant, are a source of signifi-
cant morbidity. It is a relatively aggressive procedure, asso-
ciated with a high complication rate, between 11-68% and 
19-58% in an early and late phase, respectively. Our aim with 
this study is to analyse our experience with this procedure in 
terms of indications, morbidity and long term results.  

Material and Methods: A retrospective study was made 
by clinical file consultation of patients submitted to cystec-
tomy in Santo António Hospital, between January/2001 and 
December/2010. The following data were evaluated: demo-
graphic parameters, surgical indications, surgical proce-
dure, operative time, hospital stay, per and post-operative 
complications, clinical evolution, oncologic follow-up and 
complementary treatments. 

Results: There were 140 cases obtained (15% female patients), 
with a mean age of 67.1 years (38-88). In 95.1% of cases, sur-
gical indication was câncer, in which 5.7% of patients were 
operated for paliative reasons or the procedure was canceled 
due to inoperable tumor. The most used urinary diversion was 
Bricker’s ileal diversion (52.1%). Mean surgical time was 310 
min (102-744) and mean hospital stay was 21 days (6-105). 
Per-operative mortality was 2.9% (n=4) and complication 
rate was 40.7%, were surgical and medical complication 
rates were 32.1% and 20.7%, respectively. An analysis was 
made on the influence of different variables in the incidence 
of post-operative complications. Only age (p<0.01) and pre-
vious of cardiac (p=0.02) and kidney (p<0.01) disease sta-
tistically significant in complications incidence. In terms of 
complementary treatments, chemotherapy was performed in 
28.8% of patients, mostly with adjuvant purposes, and radio-
therapy in 20.3% of patients, with paliative purpose in most 
patients. About 16.4% of patients developed recurrences and 
25.7% metastasized. Overall survival at 1 and 5 years was 
72% and 44%, respectively; recurrence free survival was 72% 
and 60% for the same periods. An analysis was also made 
on the influence of pathologic stage (tumor size and lymph 
node involvement) in the recurrence rate and patient overall 
survival with a diagnosis of malignant disease. We realized 
that tumor size both overall survival (p<0.01) and recur-
rence development (p=0.054). As for lymph node involve-
ment, there was a statistically significant decrease in overall 
survival (p=0.013) and a recurrence rate increase (p<0.01) 
in patients with lymph node disease (N>0).

Conclusions: Cystectomy is effectively a surgical procedure 
with significant morbidity, where age and previous cardiac 
and kidney disease seem to be most influent features on com-
plication ocurrence. Muscle-invasive bladder câncer is an 
aggressive disease that, as it was expectable, has a decreased 
overall and recurrence-free survival in more advanced stag-
es of the disease. 
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 Resumo 

Introdução: Os quistos renais simples são muito comuns, par-
ticularmente na população adulta, com uma incidência supe-
rior a 50% na população na 6ª década de vida. Na maioria dos 
casos, os quistos são clinicamente silenciosos e não carecem 
de tratamento, no entanto, podem estar associados a dor no 
flanco, hipertensão, hematúria e obstrução do sistema colec-
tor. Quando são detectados sintomas e/ou obstrução do tracto 
urinário, o tratamento invasivo deve ser considerado. Existem 
vários métodos invasivos de tratamento dos quistos renais, 
desde aspiração percutânea (combinada ou não de esclerotera-
pia), marsupialização percutânea e descorticação do quisto por 
via laparoscópica ou aberta. A aspiração e esclerose percutâ-
nea são procedimentos minimamente invasivos no tratamento 
dos quistos renais simples, apontando a literatura (ainda que 
com resultados muitos díspares e controvérsias quanto a taxas 
de sucesso) para uma recorrência de 30-80% para a aspiração 
percutânea de quistos renais sem esclerose, admitindo, no 
entanto, valores mais satisfatórios quando a aspiração é com-
binada de esclerose (recorrência entre 20-50%). Estes resulta-
dos são independentes do agente esclerosante usado, não se 
encontrando na literatura um papel preponderante de um em 
relação a qualquer outro. Pretende-se, assim, avaliar, de forma 
retrospectiva, a eficácia da experiência do Serviço com este 
procedimento.

Material e Métodos: Foram avaliados retrospectivamente 200 
doentes submetidos a aspiração e esclerose percutânea com 
iodopovidona guiada por ecografia no tratamento de quistos 
renais simples no Serviço Urologia do Hospital de São Teotónio 
- Viseu, no período compreendido entre Janeiro de 2000 e 
Dezembro de 2010. No total, 98 doentes são do sexo femini-
no e 102 do sexo masculino, com uma média de idades de 
65,07 anos (intervalo entre 34-84 anos). Os motivos foram, 
maioritariamente, a presença de dor lombar/flanco atribuível 
ao quisto, presença de quisto volumoso (superior a 8 cm de 
maior eixo) e, em poucos casos, compressão do excretor e 
um caso de hipertensão arterial atribuível ao quisto. O agente 
esclerosante utilizado foi iodopovidona em 3 volumes diferen-
tes (maioritariamente 15cc independentemente do volume do 
quisto, mas também 5 cc e 5% do volume drenado do quisto). 
O líquido aspirado foi citrino em todos os casos. Foram regista-
dos para cada caso o volume ecográfico do quisto previamente 
à punção (média de 462,74 ml). Os doentes foram submetidos 
a seguimento aos 3, 6 e 12 meses após a punção (a esmagadora 
maioria dos doentes teve 12 meses de seguimento) com ava-
liação sintomatológica e ecografia renal. Avaliou-se a eficácia 
do procedimento estratificando os doentes no que concerne 
à redução de volume do quisto obtida: regressão completa 

(quisto invisível no seguimento final após punção); regressão 
quase completa (volume final <15% do volume inicial); regres-
são parcial (15-50% do volume) e ausência de regressão (>50 
% do volume).

Resultados: A redução média do volume do quisto obtida foi de 
85,06%. Verificou-se regressão completa do volume do quisto 
em 75 casos (37,5%), regressão quase completa em 61 (30,5%) 
– o que perfaz um somatório de 68% para os casos em que hou-
ve regressão completa ou quase completa –, regressão parcial 
em 46 (23%) e ausência de regressão ou até aumento em 18 
(9%). Não se observaram complicações major decorrentes da 
punção.

Conclusões: Alguns autores definem sucesso quando se 
alcança uma redução superior a 50% do volume do quisto. 
Se considerarmos esta premissa, constatamos que se atingiu 
um sucesso de 91%, visto que em apenas 9% dos casos hou-
ve uma ausência de regressão (diminuição inferior a 50% do 
volume inicial). No entanto, sendo mais rigorosos, podemos 
admitir como sucesso só aqueles casos em que se alcançou 
uma regressão completa ou quase completa do quisto (volume 
final inferior a 15% do volume inicial), pelo que se obtém um 
valor de 68%. Por conseguinte, em mais de 2/3 dos doentes, a 
aspiração e esclerose percutânea com iodopovidona consegue 
ser eficaz, conseguindo-se uma taxa de redução média de volu-
me do quisto de 85% - valor bastante satisfatório e dentro do 
enquadramento dos valores encontrados na literatura. Por fim, 
não obstante a grande variabilidade de taxas de sucesso e reci-
diva deste procedimento existentes na literatura, este traba-
lho é mais um estudo informativo com um volume razoável de 
casos. Podemos, como corolário, considerar como tratamento 
de primeira linha a aspiração e esclerose (independentemente 
do agente) nos quistos renais simples que carecem de trata-
mento invasivo, não tanto pela sua alta eficácia, mas pelo facto 
de ser menos invasivo e de execução mais simples, comparati-
vamente com as restante modalidades terapêuticas, deixando 
estas últimas para casos selecionados (por exemplo, quistos 
parapiélicos com compressão do excretor) ou para segunda 
linha em caso de insucesso deste procedimento.

 Abstract 

Introduction: Simple renal cysts are very common, particu-
larly among adults, with an incidence greater than 50% of the 
population in the 6th decade of life. In most cases, cysts are 
clinically silent and do not require treatment, however, may 
be associated with flank pain, hypertension, hematuria and 
obstruction of the collecting system. When symptoms and/
or urinary tract obstruction are detected, invasive therapy 
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reduction obtained: complete regression (invisible cyst after 
puncture at the final follow-up), almost complete regression 
(final volume <15% of initial volume), partial regression (15-
50% of initial volume) and no regression (> 50% of initial 
volume).

Results: The average volume reduction of the cyst obtained 
was 85.06%. There was complete regression of the volume of 
the cyst in 75 cases (37.5%), almost complete regression in 61 
(30.5%) - which amounts to a sum of 68% for cases in which 
there was complete or nearly complete regression -, partial 
regression in 46 (23%) and no increase or even regression in 
18 (9%). There were no major complications of the puncture.

Conclusions: Some authors define success when it achieves a 
reduction of over 50% of the volume of the cyst. If we consider 
this premise, we found that it achieved a success rate of 91%, 
whereas only 9% of cases there was an absence of regression 
(decrease of less than 50% of initial volume). However, more 
rigorous, we can admit as success only those cases which 
reached a complete or nearly complete regression of the cyst 
(final volume less than 15% of initial volume), so it gets a 
value of 68%. Therefore, in more than two thirds of patients, 
percutaneous aspiration and sclerosis with povidone-iodine 
can be effective, achieving an average rate of reduction of cyst 
volume of 85% - pretty good value and within the framework 
of the values found in literature. Finally, despite the wide 
variability in success rates and recurrence of this procedure 
in the literature, this work is a more informative study with a 
reasonable amount of cases. As a corollary, we can consider 
aspiration and sclerosis (regardless of the agent) as first line 
treatment in simple renal cysts that require invasive treat-
ment, not so much by its high efficacy, but because it is less 
invasive and simpler implementation, compared with the 
remaining therapeutic options, leaving the latter for selected 
cases (eg, parapelvic cysts with compression of the excretory 
system) or second line in case of failure of this procedure.

should be considered. There are several invasive methods of 
treatment of renal cysts: percutaneous aspiration (combined 
or not sclerotherapy), percutaneous marsupialization and 
laparoscopic or open cyst decortication. Percutaneous aspi-
ration and sclerosis are minimally invasive procedures in 
the treatment of simple renal cysts, pointing to the literature 
(albeit with mixed results and many controversies regarding 
the success rates) for a recurrence of 30-80% for percutane-
ous aspiration of renal cysts without sclerosis, admitting, 
however, values more satisfactory when the aspiration is 
combined with sclerosis (recurrence 20-50%). These results 
are independent of sclerosing agent used and does not have 
a major role in the literature of one over any other. The aim 
is thus to evaluate retrospectively the effectiveness of the ser-
vice experience with this procedure.

Material and Methods: We retrospectively evaluated 200 
patients undergoing percutaneous aspiration and sclerosis 
with povidone-iodine guided by ultrasound in the treatment 
of simple renal cysts at the Department of Urology of Hospital 
de Sao Teotonio - Viseu, in the period between January 2000 
and December 2010. In total, 98 patients were female and 102 
male, with a mean age of 65.07 years (range 34-84 years). The 
reasons were mainly the presence of back / flank pain attrib-
utable to the cyst, presence of bulky cyst (greater than 8 cm 
in greatest diameter) and, in a few cases, compression of the 
excretory system and one case of hypertension attributable to 
the cyst. The sclerosing agent used was povidone-iodine in 
three different volumes (mostly 15cc regardless of the volume 
of the cyst, but also 5 cc and 5% of the volume drained from 
the cyst). The aspirated fluid was citrus in all cases. The vol-
ume of the cyst ultrasound prior to puncture was recorded 
for each case (mean 462.74 mL). Patients underwent follow-
up at 3, 6 and 12 months after the puncture (the vast major-
ity of patients had follow-up 12 months) with symptoms and 
renal ultrasound evaluation. We evaluated the efficacy of the 
procedure stratifying patients with regard to cyst volume 

 Resumo 

Introdução: As neoplasias malignas do rim que podem apre-
sentar aparência infiltrativa são essencialmente: linfoma, 
doença metastática, carcinoma de células transicionais invasi-
vo, carcinoma medular, sarcoma renal e, ocasionalmente, car-
cinoma de células renais agressivo. Embora a aparência infil-
trativa do último seja incomum, ela pode ocorrer em cerca de 
6% dos casos de CCR. Estes tumores não se apresentam como 
massas expansivas, mas ao invés mostram uma característica 

de crescimento infiltrativo, preservando o tamanho e o con-
torno do rim, mas obliterando ou inclusivamente substituindo 
a normal arquitectura interna do rim. A aparência infiltrativa 
pode mesmo mimetizar processos infecciosos ou inflamatórios 
benignos, tal como a pielonefrite xantogranulomatosa ou trom-
bose benigna da veia renal. Neste caso clínico, discutem-se as 
características imagiológicas de um tumor renal infiltrativo 
(com distorção mínima da anatomia renal) e as dificuldades do 
seu diagnóstico diferencial, quer com outras neoplasias renais 
malignas, quer com condições benignas.
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distorção da arquitectura do GCS do rim direito, não permitiu 
descartar com plausibilidade a presença de tumor urotelial, 
obnubilando o diagnóstico final (CCR vs CCT) e influenciando 
o tratamento cirúrgico preconizado. Este caso ilustra a dificul-
dade no estabelecimento do diagnóstico nas neoplasias infiltra-
tivas do rim em função da sua maior raridade e, muitas vezes, 
difícil detecção nos exames imagiológicos, dada a preservação 
da normal arquitectura e contorno renal e a inexistência dum 
aparência nodular sólida expansiva.

 Abstract 

Introduction: Malignant neoplasms of the kidney that may 
have infiltrative appearance are essentially: lymphoma, met-
astatic disease, invasive transitional cell carcinoma, medul-
lary carcinoma, renal sarcoma, and occasionally aggressive 
renal cell carcinoma. Although the infiltrative appearance of 
the RCC is uncommon, it can occur in about 6% of the RCC 
cases. These tumors do not present as expansile masses, but 
instead show a characteristic infiltrative growth, preserving 
the size and contour of the kidney, but obliterating or even 
replacing the internal architecture of the normal kidney. The 
infiltrative appearance may even mimic benign inflamma-
tory or infectious processes, such as xanthogranulomatous 
pyelonephritis or benign renal vein thrombosis. In this case 
report, we discuss the imaging features of an infiltrating kid-
ney tumor (with minimal distortion of renal anatomy) and 
the difficulties of differential diagnosis, or with other malig-
nant cancers of the kidney or with benign conditions.

Material and Methods: Clinical case: male patient, 58 years 
old, with initial frame of painless gross hematuria and nor-
mal kidney and bladder ultrasound. In the next day, starts 
right flank pain radiating to the right lumbar region, the 
ultrasound revealed ureteropelvic dilatation of the right 
kidney, suggesting the diagnosis of renal colic. Maintain the 
pain witn the same characteristics (however the hematuria 
ends) and abdominal CT without contrast revealed dilata-
tion of right calyces and pelvis and upper third of right ureter 
withpossible stone the upper right ureter. However, careful 
observation of CT images allows us to see an enlargement 
of the renal vein and inferior vena cava that was not docu-
mented. Repeat abdominal CT with contrast showing full 
right thrombosis of the renal vein and IVC to its intrahepatic 
portion and right kidney with delayed contrast enhancement 
and hypodensity and hypocaptation contrast lesion, with 5 
cm in diameter, located within renal and upper third of the 
kidney, with respect to normal renal architecture, suggestive 
of infiltrating lesion. Normal coagulation studies and other 
laboratory parameters without significant changes. Performs 
right ureteroscopy with observation of free formationssugges-
tive of intraluminal clots that are retrieved for pathological 
examination, collection of selective urine from right ureter 
and retrograde pyelography with evidence of distortion and 
possible subtraction image in superior caliceal group of right 
kidney. Abdominal MRI revealed a thrombus with contrast 
enhancement in the renal vein and IVC that extend to the 
level of intrahepatic segment, just beneath the hepatic veins, 
and mass in the upper pole of right kidney with 5.3 x 4 cm 
with heterogeneous enhancement consistent with renal cell 
tumor. The ureter selective cytology was positive for malig-
nant cells and pathological examination of the suggestive 
clot formations of right ureter was insufficient for diagnosis 
(however, with silhouettes of the sample seams suggestive of 
contain neoplastic epithelial structures). Given the suspicion 
of RCC or TCC, was performed right radical nephrectomy 
with IVC thrombectomy and rightperi-meatic cystectomy.

Material e Métodos: Caso clínico: doente do sexo masculino, 
58 anos de idade, com quadro inicial de hematúria macros-
cópica indolor e ecografia reno-vesical sem alterações. No 
dia seguinte, inicia dor no flanco direito com irradiação para 
a região lombar direita, a ecografia revela dilatação pieloca-
licial do rim direito, sugerindo o diagnóstico de cólica renal. 
Mantém quadro álgico (entretanto a hematúria cedeu) e a TC 
abdominal sem contraste revela dilatação pielocalicial direita e 
do terço superior do ureter direito e possível cálculo no ureter 
superior. Porém, a observação cuidadosa das imagens da TC 
permite observar um alargamento da veia renal e VCI que não 
foi documentado. Repete TC abdominal com contraste que 
mostra trombose completa da veia renal direita e da VCI até à 
sua porção intra-hepática e rim direito com atraso da captação 
de contraste e com lesãohipodensa e hipocaptante de contras-
te, com 5 cm de diâmetro, localizada no seio renal e terço supe-
rior do rim, que respeita a normal arquitectura renal, sugestiva 
de lesão infiltrativa. Estudo da coagulação normal e restantes 
parâmetros laboratoriais sem alterações significativas. Realiza 
ureterorrenoscopiadireita com observação de formações livres 
endoluminais sugestivas de coágulos que são recuperados para 
exame patológico, colheita de urina selectiva do ureter direito 
e PA com evidência de distorção eprovável imagem de sub-
tracçãono GCS rim direito. RM abdominal revela trombo que 
realça após contraste na veia renal e VCIprolongado-se até ao 
segmento intra-hepático, imediatamente abaixo da inserção 
das veias hepáticas, e massa no pólo superior do rim direito 
com 5,3 x 4 cm com realce heterogéneo compatível com tumor 
de células renais. A citologia selectiva do ureterfoi positiva para 
células neoplásicas e o exame patológico das formações suges-
tivas de coágulos do ureter direito revelou-se insuficiente para 
diagnóstico (no entanto, com silhuetas da amostra sugestivas de 
comportar estruturas neoplásicas epiteliais). Perante a suspeita 
de CCR ou de CCT, realizou-se nefrectomia radical direita com 
trombectomia da VCI e cistectomia peri-meática direita.

Resultados: O exame patológico da peça operatóriarevelou: 
carcinoma de células renais variante papilar (pRCC) com 
trombo neoplásico na veia renal e veia cava inferior, está-
dio III de Robson. Estádio patológico: (pTNM: pT3b Nx Mx). 

Conclusões: A trombose da veia renal e da VCI pode ser sus-
ceptível de confusão quanto à sua etiologia, quando não se 
vislumbra uma neoplasia renal de crescimento expansivo que 
distorce o contorno renal, devendo apontar-se para as seguin-
tes causas: estados de hipercoagubilidade, trombose benigna 
da veia renal, traumatismo, neoplasias, infecções. No entanto, 
é incomum a sua interpretação como quadro de possível cólica 
renal face à presença de dor no flanco, hematúria e dilatação 
pielocalicial como aconteceu neste caso. A captação de con-
traste pelo trombo é típica da trombosetumoral e, quandoa-
companhada de lesão renalhipodensa, mesmo quecom fraca 
captação de contraste e sem distorção do contorno do rim, 
é possível estabelecer o diagnóstico de neoplasia maligna do 
rim com aparência infiltrativa e trombo tumoral na veia renal 
e VCI. Esta aparência é mais comum no CCR, linfoma e carci-
noma de células transicionais. O linfoma caracteristicamente 
envolve as estruturas vasculares sem as invadir, o que não vai 
ao encontro dos achados neste caso. O carcinoma de células 
transicionais é normalmente descartado pelos exames imagio-
lógicos, pela ureterorrenoscopia e pela pielografiaretrógada e, 
muito mais raramente, está associado a trombose da veia renal. 
A RM abdominal é útil nestes casos, permitindo esclarecer 
mais convincentemente o diagnóstico. Confirmou os achados 
da TC e demonstrou que a neoplasia é sugestiva de carcinoma 
de células renais. No entanto, a clínica de hematúriamacroscó-
pica (mais comum nos tumores uroteliais), apositividade para 
células neoplásicas da citologia selectiva do ureter direito e a 
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Results: Pathological examination of surgical specimen 
revealed: renal cell carcinoma papillary subtype (pRCC) with 
tumor thrombus in the renal vein and inferior vena cava, 
Robson stage III. Pathological stage (pTNM: pT3b NxMx).

Conclusions: Thrombosis of renal vein and IVC may be sus-
ceptible to confusion as to its etiology, when it is not obvious a 
renal tumor expansive growth that distorts the renal contour, 
and we should point to the following causes: states of hyper-
coagulability, renal vein benign thrombosis, trauma, neo-
plasms, and infections. However, it is unusual its interpreta-
tion as possible renal colic due to the presence of flank pain, 
hematuria and ureteropelvic dilatation as in this case. The 
contrast enhancement thrombus is typical of tumor throm-
bosis and, when accompanied by hypodense renal lesion, 
even with poor contrast enhancement, without distorting 
the contour of the kidney, it is possible to establish the diag-
nosis of malignant neoplasm of the kidney with infiltration 
and thrombus appearance tumor in the renal vein and IVC. 
This appearance is more common in RCC, lymphoma and 
transitional cell carcinoma. Lymphoma characteristically 

involves the vascular structures without invading, which 
does not meet the findings in this case. The transitional cell 
carcinoma is usually discarded by the imaging studies, by 
retrograde pyelography and ureteroscopy and, more rarely, 
is associated with renal vein thrombosis. Abdominal MRI 
is useful in these cases, allowing more convincingly clarify 
the diagnosis. Confirmed the CT findings and showed that 
the lesion is suggestive of renal cell carcinoma. However, the 
clinical macroscopic hematuria (most common in urothelial 
tumors), the positive cytology for malignant cells in the selec-
tive right ureter urine and the distortion of the architecture 
of the superior calyceal group of right kidney did not allow 
plausibly dismiss the presence of urothelial tumor, dulled the 
final diagnosis (RCC vs TCC) and influencing the recom-
mended surgical treatment. This case illustrates the difficulty 
in establishing the diagnosis in infiltrative renal neoplasms 
due to their greater rarity and its often difficult detection on 
imaging studies, given the preservation of normal architec-
ture and renal contour and the lack of an expansive solid 
nodular appearance.

 Resumo 

Introdução: A coexistência de tumores corticais primários, 
múltiplos, síncronos, de histologia diferente no mesmo rim 
é uma condição rara, pois, na maior parte dos casos, a mul-
tifocalidadetumoral renal é do mesmo subtipo histológico 
que o tumor primário, sendo maior nos casos de CCR papi-
lar comparativamente com CCR células claras e CCR cromó-
fobo. Segundo a literatura, a incidência de CCR multifocal 
esporádico (quer manifesto, quer oculto) varia desde 5,3-25%, 
com a multifocalidade oculta representando a maioria, pois é 
demonstrada em imagiologia pré-operatória apenas num terço 
dos doentes O objectivo deste trabalho é apresentação dum 
caso raro de neoplasia renal maligna, multifocal, ipsilateral, 
com mais de um padrão histológico, clinicamente oculta, mas 
patologicamente evidente e a sua discussão no âmbito das difi-
culdades de diagnóstico, tratamento preconizado e da extra-
polação para a campo controverso da possibilidade da presen-
ça de CCR multifocal histológico oculto face àexpansão das 
modalidades cirúrgicas preservadoras de nefrónios.

Material e Métodos: Apresenta-se um caso clínico de um 
doente do sexo masculino, com 62 anos de idade, com lesão 
tumoralúnica de 3,5 cm de maior diâmetro em imagiologia 
pré-operatóriae com litíase renal ipsilateral, que foi submeti-
do a nefrectomia radical, tendo o exame histológico da peça 

operatória revelado a presença de diversos nódulos amarela-
dos dispersos pelo rim, o maior com 3,5 cm comportando car-
cinoma de células claras (pTNM: pT1a Nx Mx R0) e os restan-
tes carcinoma renal papilar.

Resultados: Trata-se, portanto, dum caso raro na literatura: 
carcinoma de células renais síncrono, na mesma unidade 
renal, com subtipos histológicos diferentes: nódulo sólido com 
3,5 cm observado em imagiologia pré-operatória e que se trata 
de CCR variante células claras; vários nódulos dispersos pelo 
rim com diâmetro inferior ao anterior observados na peça 
operatória e não identificados em imagiologia pré-operatória 
(oculto) que se tratam de CCR variante papilar.

Conclusões: Não obstante, uma vez que a taxa de sobrevivên-
cialivre de recorrência e a longoprazoda nefrectomia parcial 
sãoidênticasàsqueestãoassociadas à nefrectomia radical e, 
portanto, ser o tratamento recomendado para tumores renais 
pequenos (T1a) e com tendência a ser segura em tumores 
maiores (T1b) quando tecnicamente exequível, levanta-se a 
problemática da multifocalidade oculta. O tratamento esco-
lhido para este caso foi, no entanto, a nefrectomia radical, 
atendendo também ao facto de já ser uma unidade renal que 
também apresentava litíase renal volumosa conhecida. Apesar 
da constataçãoanátomo-patológica da presença de vários focos 
tumorais de histologia diferente que não estavam presentes em 
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histological examination of surgical specimen revealed the 
presence of several yellow nodules scattered throughout the 
kidney, the largest with 3.5 cm comprising clear cell carci-
noma (pTNM: pT1a NxMx R0) and the remaining papillary 
renal carcinoma.

Results: It is therefore a rarity in the literature: synchronous 
renal cell carcinoma, in the same renal unit, with different 
histological subtypes: solid nodule of 3.5 cm seen in preop-
erative imaging and that this RCC subtype clear cell; multiple 
nodules scattered throughout the kidney with a diameter less 
than that observed in previous surgical specimen and not 
identified in preoperative imaging (hidden) that they are RCC 
subtype papillary.

Conclusions: Nevertheless, since the rate of recurrence-free 
survival and long-term partial nephrectomy are similar to 
those associated with radical nephrectomy and, therefore, 
be the recommended treatment for small renal tumors (T1a) 
and likely to be safe larger tumors (T1b) when technically 
feasible, raises the issue of hidden multifocality. The treat-
ment chosen for this case was, however, radical nephrec-
tomy, given also the fact that already a renal unit who also 
had known massive nephrolithiasis. Despite the finding by 
pathologic presence of multiple tumor foci of different histol-
ogy that were not present on preoperative imaging, it was 
concluded that, probably, this surgical option was accept-
able and non-inappropriate (not to enable the preservation 
of nephrons) under the final results of the surgical specimen. 
However, according to the literature, despite the relatively 
high incidence of multifocality, local recurrence rates after 
partial nephrectomy for RCC are extremely low: 0.8% for T1a 
tumors and 3.6% for T1b tumors. These rates are much lower 
than the rates of occult multifocality, explaining probably 
the less aggressive behavior of these lesions. If you opt for 
a partial nephrectomy compared with preoperative findings 
known, this would probably have been the acceptable behav-
ior, leaving for later other type of interventions according to 
the evolution of the clinical situation, leading to diagnostic 
and therapeutic challenges.

imagiologia pré-operatória, concluiu-se que, provavelmente, 
esta opção cirúrgica foi aceitável face aos resultados definiti-
vos da peça operatória e não desadequado (por não possibilitar 
a preservação de nefrónios). No entanto, segundo a literatura, 
apesar darelativamente alta incidência de multifocalidade, as 
taxas de recorrência local após nefrectomia parcial por CCR 
são extremamente baixas: 0,8% para tumores T1a e 3,6 % 
para tumores T1b. Estas taxas são muito mais baixas do que 
as taxas de multifocalidade oculta, explicando provavelmente 
o comportamento menos agressivo destas lesões. Se se optas-
se por uma nefrectomia parcial face aos resultados pré-ope-
ratórios conhecidos, esta teria sido provavelmente a conduta 
aceitável, deixando para mais tarde outro tipo de intervenções 
consoante a evolução da situação clínica, acarretando desafios 
diagnósticos e terapêuticos.

 Abstract 

Introduction: The coexistence of multiple synchronous pri-
mary cortical tumors of different histology in the same kidney 
is a rare condition, because in most cases, the renal tumor 
multifocality is the same histological subtype as the primary 
tumor, being higher in cases of papillary RCC compared with 
clear cell RCC and chromophobe RCC. According to literature, 
the incidence of multifocal sporadic RCC (whether manifest 
or hidden) ranges from 5.3 to 25% with occult multifocality 
representing the majority, as is demonstrated by preopera-
tive imaging in only one third of patients. The objective of 
this work is the presentation of a rare case of multifocal, ipsi-
lateral, malignant renal tumor with more than one histologi-
cal pattern, clinically occult, but pathologically evident and 
its discussion in the difficulties of diagnosis, recommended 
treatment and extrapolation to the controversial field of pos-
sibility of the presence CCR multifocal histological hidden 
face of the expansion of nephron-sparing surgery.

Material and Methods: We present a case of a male patient, 
with 62 years of age with single tumor 3.5 cm in greatest 
diameter on preoperative imaging and ipsilateral neph-
rolithiasis who underwent radical nephrectomy, with 

 Resumo 

Introdução: O leiomioma vesical é um tumor benigno e raro. 
Representa apenas 0,04-0,5% de todos os tumores vesicais. 
Pode ter dimensão variável e apresenta crescimento intra-
vesical, intramural ou extravesical, daí resultando diferentes 
apresentações clínicas e estratégias terapêuticas. O diagnósti-
co definitivo do leiomioma é histológico. O seu principal diag-
nóstico diferencial é o leiomiossarcoma.

Caso Clínico: Apresenta-se o caso de um doente do sexo mas-
culino de 42 anos, assintomático, que foi enviado por massa 

na parede da bexiga, encontrada em ecografia de rotina e con-
firmada por TAC. Foi levantada a suspeita de leiomioma vesical 
intramural e efectuada enucleação submucosa da lesão. O resul-
tado anatomo-patológico confirmou o diagnóstico clínico: “leio-
mioma da bexiga com 5 x 4 x 3,5 cm”. A revisão da literatura foi 
realizada na PubMed (pesquisa por bladder + leiomyoma).

Resultados e Conclusões: O caso clínico descrito refere-se a 
uma patologia rara, contudo, de fácil suspeição diagnóstica, 
dado ter uma morfologia típica, que se reflecte nos exames de 
imagem. A sintomatologia do leiomioma é variável e depende do 
tamanho e localização do tumor. Apesar das suas dimensões, a 
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presença do leiomioma no caso apresentado não originou sinto-
mas uma vez que se localizava a nível intramural e na parede 
posterior e lateral da bexiga, não interferindo com a dinâmica 
miccional. Apesar de benigno e assintomático, impõe-se a reali-
zação de cirurgia excisional electiva, uma vez que o leiomioma 
apresenta elevado potencial de crescimento. A leiomiectomia 
deve ser conservadora quanto possível, garantindo no entanto a 
exérese total do tumor, para evitar recidivas.

 Abstract 

Introduction: Bladder leiomyoma is a benign and rare tumor. 
It represents just 0,04-0,5% of all bladder tumors. It can have 
variable size and presents intravesical, intramural or extra-
vesical growth, resulting in multiple clinic presentation and 
treatments. Definitive diagnosis of leiomyoma is histological. 
Its major differential diagnosis is leiomyosarcoma. 

Clinical Case: We present a case of a 42 years male patient, 
with no symptoms, sent for bladder´s wall mass which was 

found on a routine ultrasound, confirmed by CT. Intramural 
bladder leiomyoma was suspected and submucosal enucle-
ation of the lesion was made. The result of the pathologic 
anatomy confirmed clinical diagnosis: “bladder leiomyoma 
with 5 x 4 x 3.5 cm”. The bibliography’s revision was made 
on PubMed (research for bladder + leiomyoma).

Results and Conclusions: The described case refers to a rare 
pathology, yet it is easily suspected for its typical morphology 
on imaging exams. The leiomyoma’s clinic is variable and 
depends on tumor’s size and location. In the case described, 
in spite of leiomyoma’s size, the tumor didn’t originate symp-
toms once it was intramural and located in the bladder´s pos-
terior and lateral wall, producing no effects on the dynamics 
of micturition. Although benign and asymptomatic, elective 
excision surgery is necessary, once leiomyoma has a great 
growth potential. The leiomyectomy must be as conservative 
as possible, ensuring however complete excision of the lesion, 
so recurrence won’t happen.

 Resumo 

Introdução: A sarcoidose é uma doença granulomatosa, multis-
sistémica, de etiologia desconhecida. Os órgãos mais frequen-
temente afectados são: o pulmão, a pele, o olho e o cérebro. 
Manifestações clínicas de doença renal são raras e geralmente 
estão associadas a hipercalcémia e hipercalciúria, que podem 
condicionar nefrolitíase e nefrocalcinose. A nefrolítiase ocorre 
em 10% e a nefrocalcinose em 5% dos doentes com sarcoido-
se crónica. Deve iniciar-se tratamento da sarcoidose quando a 
hipercalcémia é sintomática ou superior 3 mmol/dL.

Material e Métodos: Procedeu-se a uma pesquisa de nefrolití-
ase e nefrocalcinose nos doentes com diagnóstico de sarcoido-
se, seguidos no Centro Hospitalar de Coimbra, nos últimos 6 
anos. A revisão de literatura foi realizada na PubMed (pesquisa 
por renal + sarcoidosis + nephrocalcinosis + lithiasis).

Resultados: Foram identificados 48 doentes com sarcoidose 
(66,7% mulheres e 33,3% homens). 4 destes doentes (8%), 
todos do sexo feminino, apresentavam nefrolitíase. Uma das 
doentes apresentava também nefrocalcinose. Nesta doente 
objectivou-se hipercalcémia e um maior número de episódios 
de cólica renal. As 4 doentes foram tratadas com corticosterói-
des e todas se encontram actualmente em remissão excepto a 
que apresentava nefrocalcinose.

Conclusões: Verificou-se uma predominância evidente da urolití-
ase no sexo feminino, embora não se possa concluir sobre a rele-
vância estatística destes dados. A presença de hipercalcémia pare-
ce determinar maior gravidade da urolitíase. Assim, em doentes 
com sarcoidose, devem ser sempre avaliados os valores do cálcio 
sérico e urinário. O urologista deve considerar a sarcoidose como 
hipótese diagnóstica em doentes com nefrocalcinose, de origem 
desconhecida, especialmente na presença de hipercalcémia.

 Abstract 

Introduction: Sarcoidosis is a granulomatous multisystem 
disease of unknown etiology. The most frequently involved 
organs are: lungs, skin, eyes and brain. Clinical manifesta-
tions of renal disease are rare and generally associated with 
hypercalcemia and hypercalciuria which can lead to neph-
rolithiasis and nephrocalcinosis. Nephrolithiasis is present 
in 10% and nephrocalcinosis in 5% of chronic sarcoidotic 
patients. Treatment of sarcoidosis should be started when 
hypercalcemia is symptomatic or when exceeds 3 mmol/dL.

Material and Methods: A research was made considering the 
presence of nephrolithiasis and nephrocalcinosis in patients with 
sarcoidosis, followed in Centro Hospitalar de Coimbra, in the 
last 6 years. The revision of bibliography was made on PubMed 
(research for renal + sarcoidosis + nephrocalcinosis + lithiasis).

Results: 48 patients with sarcoidosis were identified (66,7% 
female and 33,3% male). 4 of those patients (8%), all female, 
had nephrolithiasis. One of the patients had also nephrocal-
cinosis. This patient had hypercalcemia and a superior num-
ber of renal colic episodes. The 4 patients were treated with 
corticosteroids and all of them are now in remission except 
the one who presented nephrocalcinosis.

Conclusions: A predominance of urolithiasis in female sex 
was observed, though we can´t conclude about the statistic 
relevance of this data. The presence of hypercalcemia seems 
to determine greater severity of urolithiasis.  Therefore, in sar-
coidosis patients, blood and urinary calcium should always 
be evaluated. The urologist should consider sarcoidosis as 
a possibility of diagnosis in patients with nephrocalcinosis, 
especially if hypercalcemia is present.
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 Resumo 

Introdução: A amiloidose pode ser classificada dependendo 
dos órgãos afectados (sistémicas ou localizadas) e em fun-
ção dascaracterísticas bioquímicas e origem das fibrilas acu-
muladas, existindo três tipos principais de amiloidose: ami-
loidose AL (primária), a forma mais comum de amiloidose, 
não existindo doenças associadas com excepção do mieloma 
múltiplo; amiloidose AA (amiloidose secundária), que ocor-
re mais frequentemente como complicação de um distúrbio 
inflamatório crónico; amiloidose AF (amiloidose hereditária 
familiar - PAF). A bexiga é afectada principalmente no con-
texto de amiloidose primária localizada e com uma casuística 
rara na literatura. O exame patológico neste contexto revela 
presença de amiloidose AL, no entanto há um caso descrito 
de amiloidose AA neste contexto. A amiloidose vesical secun-
daria é ainda menos frequente na literatura, com menos de 
50 casos publicados na literatura mundial, sendo a clínica de 
apresentação mais habitual a hematúria macroscópica exu-
berante indolor. O objectivo é apresentar um caso clínico de 
amiloidose vesical secundária, uma entidade rara com rela-
tivamente pouco casos publicados na literatura.O atingimen-
to vesical aconteceu na sequência de amiloidose sistémica 
secundária em provável contexto de linfoma não Hodgkin de 
células B do tipo MALT, situação igualmente rara.

Material e Métodos: Descrição de um caso clínico de doente 
do sexo masculino, 72 anos de idade, com diagnóstico em 
Dezembro de 2009 de amiloidose pulmonar na sequência de 
investigação de massa pulmonar no lobo superior esquerdo 
e nódulos pulmonares bilaterais. Antecedentes de HTA, DM 
tipo II, epilepsia, HBP. Prosseguiu estudo para investigação 
de amiloidose sistémica. De destacar neste estudo a presença 
o diagnóstico de linfoma não Hodgkin de células B do tipo 
MALT que conduziu à realização de TAC toraco-abdomino-
pélvica que mostrou múltiplas formações nodulares no 
mediastino, pulmão e intra-abdominais com calcificação, 
sugestivas de amiloidose. Foi submetido a biópsia excisio-
nal de 3 formações nodulares abdominais (mesentério) por 
laparoscopia. No pós-operatório imediato, iniciou hematúria 
macroscópica exuberante pela sonda vesical. A algaliação 
não foi traumática. A ecografia vesical revelou a suspeita de 
neoformação polipóide na cúpula vesical e a cistoscopia reve-
lou bexiga hiperémica com abundantes coágulos e lesão de 
aspecto séssil, ligeiramente franjada, com áreas nacaradas, 
com extensão superior a 3 cm e ocupando a cúpulas e fundo 
vesical, tornando difícil o diagnóstico diferencial com tumor 
vesical. Foi submetido a RTU dessa lesão, mas registou-se 
perfuração intraperitoneal de bexiga como complicação, e foi 
submetido a cistectomia parcial da cúpula e fundo vesical. 
Pós-operatório sem complicações. O resultado patológico da 
peça de cistectomia parcial e da biópsia excisional dos nódu-
los abdominais revelaram amiloidose secundária.

Resultados: Amiloidose sistémica secundária em provável 
contexto de linfoma de células B do tipo MALT com afectação 
vesical e expressão clínica de hematúria macroscópica indolor 
e exuberante, desencadeada provavelmente pela presença de 
sonda vesical e com aspecto cistoscópico semelhante ao tumor 
vesical.

Conclusões: Embora a afectação vesical na amiloidose sis-
témica seja mais frequente em estudos de necrópsia, a sua 
manifestação clínica é descrita com raridade na literatura. 
Não obstante, a amiloidose secundária da bexiga deve ser con-
siderada na presença de clínica de hematúria macroscópica 
indolor quando estão presentes as seguintes características: 
diagnóstico ou suspeita de diagnóstico de amiloidose sistémi-
ca; doença inflamatória, infecciosa crónica de longa evolução 
ou discrasias de células plasmáticas que possam ser a causa da 
amiloidose secundária; presença de sonda vesical como prin-
cipal factor desencadeante da expressão clínica da amiloidose 
vesical secundária. Segundo a literatura, quando há expressão 
clínica da amiloidose vesical secundária, o tratamento varia 
desde a RTU das áreas lesionais, instilação intra-vesical de 
agentes químicos como DMSO, biópsia e fulguração endoscó-
pica das áreas lesionais até à cistectomia total com derivação 
urinária dependendo da gravidade da clínica, recidiva das 
lesões (que atinge cerca de 30%) e controlo da doença primá-
ria responsável pela amiloidose. Neste caso clínico específico, 
a confusão inicial com tumor vesical tentando uma ressec-
ção mais profunda (até à camada muscular) e completa das 
lesões, associada à fragilidade da parede vesical condicionada 
pela deposição de substância amilóide teve, como complicação 
intra-operatória, a perfuração intraperitoneal da bexiga, com 
necessidade de cistectomia parcial aberta da área lesional, que 
apesar da maior morbilidade, tem uma maior probabilidade de 
erradicação completa da área lesional.

 Abstract 

Introduction: Amyloidosis can be classified depending on the 
organs affected (systemic or localized) and on the basis of 
biochemical characteristics and origin of the fibrils accumu-
lated, existing three main types of amyloidosis: AL amyloido-
sis (primary), the most common form of amyloidosis, with no 
associated diseases with the exception of multiple myeloma; 
AA amyloidosis (secondary amyloidosis), which occurs most 
often as a complication of a chronic inflammatory disorder; 
amyloidosis AF (hereditary familial amyloidosis - FPA). The 
bladder is affected mainly in the context of localized primary 
amyloidosis with a rare series in the literature. Pathological 
examination in this context reveals the presence of AL amy-
loidosis, however there is one reported case of AA amyloidosis 
in this context. Amyloidosis secondary bladder is even less 
frequently in the literature, with fewer than 50 cases reported 
in world literature, being the painless gross hematuria the 
most common clinical presentation. The aim is to present a 
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clinical case of bladder secondary amyloidosis, a rare entity 
with relatively few published cases. The attainment of blad-
der happened following secondary systemic amyloidosis 
probable in context of non-Hodgkin's B cell MALT-type, an 
also rare condition.

Material and Methods: Description of a clinical case of male 
patient, 72 years old, diagnosed in December 2009 of pul-
monary amyloidosis following investigation of a lung mass 
in the left upper lobe and bilateral pulmonary nodules. 
History of hypertension, diabetes mellitus type II, epilepsy, 
BPH. Continued study for investigation of systemic amyloi-
dosis. In this study highlight the presence of the diagnosis 
non-Hodgkin's B cell MALT-type that led to the realization of 
TAC thoraco-abdominal-pelvic revealed multiple nodules in 
the mediastinum, lung and intra-abdominal with calcifica-
tion, suggestive of amyloidosis. Underwent excisional biopsy 
by laparoscopy of three abdominal (mesenteric) nodules. In 
the immediate postoperative period, initiated profuse macro-
scopic hematuria by the urethral catheter. The catheterization 
was not traumatic. Sonography revealed a suspected blad-
der polypoid neoformation in bladder dome and cystoscopy 
revealed bladder with hyperemia with abundant clots and a 
sessile lesion, slightly fringed with pearly areas, extending 
over 3 cm and occupying the bladder dome and bottom, mak-
ing it difficult to differential diagnosis with bladder cancer. 
Underwent TUR of the lesion, but occurred intraperitoneal 
bladder perforation as complication, and underwent partial 
cystectomy of the bladder dome and bottom. Postoperative 
without complications. The pathologic result of partial cys-
tectomy and excision biopsy of abdominal nodes showed sec-
ondary amyloidosis.

Results: Secondary systemic amyloidosis in the context of 
probable B-cell lymphoma of MALT type with bladder allo-
cation and clinical expression of painless exuberant gross 
hematuria, probablytriggered by the presence of urinary 
catheter and looks similar to cystoscopic bladder cancer.

Conclusions: Although the effect on bladder systemic amy-
loidosis is more frequently seen in necropsy studies, its 
clinical manifestation is rarelydescribed in the literature. 
Nevertheless, the secondary amyloidosis of the bladder 
should be considered in the presence of painless gross hema-
turia when they are present the following characteristics: 
diagnosis or suspected diagnosis of systemic amyloidosis; 
chronic long-term inflammatory, infectiousdiseases or of 
plasma cell dyscrasias that may be the cause of secondary 
amyloidosis; presence of urinary catheter as the main fac-
tor triggering the clinical expression of bladder secondary 
amyloidosis. According to literature, when there is clinical 
expression of the bladder secondary amyloidosis, treatment 
ranges from the TUR of the injured areas, intra-vesical instil-
lation of chemical agents such as DMSO, biopsy and endo-
scopic fulguration of the injured areas to the total cystectomy 
with urinary diversion depending on the severity the clinical 
lesion, recurrence (which reaches about 30%) and control of 
primary disease responsible for amyloidosis. In this specific 
clinical case, the initial confusion with bladder tumor, try-
ing a deeper (up to the muscular layer) and complete lesion 
resection, coupled with a weak bladder wall conditioned by 
deposition of amyloid, had as a complication intraoperative 
intraperitoneal perforation bladder, requiring open partial 
cystectomy of the lesional area, which despite the greater 
morbidity, has a greater likelihood of complete eradication 
of the lesional area.

 Resumo 

Introdução: O tratamento de apertos extensos, nomeadamen-
te os que envolvem a quase totalidade da uretra mantêm-se 
controverso. Com efeito, na maior parte destes casos a pato-
logia uretral, decorrente de balanite xerótico obliterante ou 
de “doenças” uretrais crónicas atinge extensões consideráveis 
e por vezes afecta praticamente toda a uretra. Trata-se quase 
sempre de doentes multioperados. Estes doentes apresentam 
invariavelmente situações arrastadas com infecções crónicas, 
eventualmente complicadas de fístulas. Nestes casos os tecidos 
genitais são quase sempre escassos e de má qualidade tornan-
do problemática a realização de retalhos pediculados, a intensa 
fibrose e uma deficiente vascularização da uretra e dos tecidos 
periuretrais compromete igualmente a viabilidade dos enxertos 
livres. A reconstrução cirúrgica é sempre difícil, e não isenta de 
complicações. Não obstante os progressos verificados na cirur-
gia reconstrutiva da uretra, muitos autores continuam a aconse-
lhar nestes casos uretroplastias em vários tempos operatórios e 

outros desaconselham a reconstrução preconizando o recursso 
a uretrostomias perineais ou derivações urinárias altas.

Material e Métodos: Das 150 uretroplastias realizadas por aper-
to da uretra, 37 doentes apresentavam estenoses extensas. Na 
maior parte dos casos toda a uretra estava envolvida, incluindo 
a uretra glandar, anterior e posterior, e num doente que tinha 
sido submetido a prostatectomia radical e radioterapia a esteno-
se estendia-se igualmente à uretra menbranosa e à anastomose 
uretrovesical. Tratava-se na maior parte dos casos de situações 
complexas, vários doentes já tinham sido operados anterior-
mente e muitos apresentavam complicações graves, com infec-
ções crónicas e fistulas. Foram utilizados enxertos livres em 29 
casos (pele do braço em 9, pele de prepúcio em 2, mucosa bucal 
em 18) e retalhos pediculados em 11 (retalho transverso de pre-
púcio em 7, retalho longitudinal dorsal de pele peniana em 2 e 
retalho de De Sy em 2), em 3 doentes foram usados simultanea-
mente retalhos pediculados e enxertos livres. Em 20 doentes foi 
igualmente realizada a reconstrução da uretra distal e da glande. 
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 Resumo 

Introdução: Os Tumores do Testículo, que em 95% são da linha 
germinativa (TCGT), atingem sobretudo o adulto jovem. Apesar 
de raros a sua incidência tem aumentado nos últimos anos, 
sobretudo nos países desenvolvidos sendo actualmente de cerca 
de 3-6 por 100000hab. São um dos tumores sólidos com melhor 
prognóstico, mesmo em doença avançada e são o paradigma do 
uso da terapêutica multimodal. Factores de risco conhecidos 
incluem criptorquidia, trauma, atrofia testicular, tumor testicular 
prévio, infertilidade, manipulações hormonais e genéticos. 2-3% 
são bilaterais (síncrono e\ou metácrono). O diagnóstico é maiori-
tariamente feito pelo doente através do auto-exame físico.

Material e Métodos: Os autores apresentam uma revisão 
casuística de todos os Tumores do Testículo submetidos a 

tratamento cirúrgico na nossa instituição, durante o perío-
do de 2005-2010. Durante o referidoperíodo foram tratados 
41 doentes. Foram avaliadas variáveis pré-operatórias como: 
semiologia clínica, resultado de EAD, marcadores tumorais, 
antecedentes pessoais e familiares, e ainda histologia peri e 
pós-operatória, factores prognósticos anatomo-patológicos, 
tratamento adjuvante e de salvação na recidiva clínica.

Resultados: Dos 41 doentes estudados, a média de idades foi 
de 35,83 anos, (21-75A). Destes, 40 recorreram aos cuidados 
de saúde por alterações no auto-exame físico. Uma massa e 
aumento volume testicular foram os achados clínicos mais fre-
quentes estando presentes em 56 e 51% dos doentes respecti-
vamente estando a dor presente em cerca de 29% dos casos. 
A média de evolução clínica foi de 13 semanas até á primeira 
consulta. Não houve diferenças estatisticamente significativas 
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Não foi usado em nenhum doente pele do escroto, atendendo às 
complicações tardias relacionadas com esta técnica. 

Resultados: A principal complicação registada foi a deiscência 
da glanduloplastia em 6 doentes (16,2%) deixando uma uretra 
distal hipospádica. Um doente apresentou uma saculação do 
enxerto ventral com formação de um “pseudodiverticulo ure-
tral” e outro, uma fístula punctiforme no sulco balano-prepu-
cial sem grandes consequências. Nos doentes avaliáveis a longo 
prazo, alguns com mais de 10 anos de “follow-up”, registou-se 
recidiva do aperto em três doentes, que finalmente resolve-
ram com dilatações da uretra (1 caso), uretrotomia interna (1 
caso), e nova uretroplastia com mucosa bucal (1 caso).

Conclusões: Recorrendo a retalhos e enxertos extensos de 
pele do braço ou mucosa bucal, a reconstrução da uretra foi 
possível em todos os doentes num único tempo operatório, 
com resultados e uma taxa de complicações aceitável. Não foi 
necessário em nenhum caso recorrer a uretrostomia perineal 
ou a derivação urinária alta.

 Abstract 

Introduction: The treatment of extensive urethral strictures 
remains controversial. In most of these cases the urethral 
pathology, arising from balanitis xerótica obliterans or chronic 
urethral "diseases” reaches considerable extensions and some-
times affects the entire urethra. These patients have invari-
ably complex situations with chronic infections, sometimes 
complicated whit fistulas. In these cases the genital tissues 
are usually of poor quality, making difficult the achievement 
of vascularized flaps, severe fibrosis and poor vasculariza-
tion of the urethra and periurethral tissues also compromises 
the viability of free grafts. Surgical reconstruction is always 
difficult and not without complications. Despite progress in 
reconstructive urethral surgery, many authors continue to 

recommend in these cases multistage urethroplasties, perineal 
urethrostomy or urinary diversions. 

Material and Methods: Of the 150 urethroplasty performed 
for urethral strictures, 37 patients had extensive strictures 
including the anterior, posterior, and the gland’s urethra. In 
most cases the entire urethra was involved, in one patient 
who had undergone radical prostatectomy and radiotherapy 
the stenosis extended also to the membranous urethra and 
the urethrovesical anastomosis. Free grafts were used in 29 
cases (free full thickness skin graft from the inner part of the 
arm in 9, foreskin in 2, and oral mucosa in 18 patients) and 
pediculated flaps in 11 (transverse preputial island flap in 7, 
dorsal longitudinal flap of penile skin in 2, and De Sy’s flap 
in 2), in 3 patients we use simultaneously flaps and grafts. In 
20 patients the distal urethra and the gland was also recon-
structed. We don’t use in any patient skin of the scrotum, 
because of the late complications related to this technique.

Results: The main complication was the dehiscence of the 
gland’s plasty in 6 patients (16.2%) leaving an anesthetic 
distal hypospádias. One patient had a ventral sacculation 
of the graft with formation of a urethral “pseudodiverticula" 
and another one a small fistula without major consequences. 
In patients evaluated at long term, some whit more than 10 
years follow-up, there was recurrence of the stricture in three 
patients, who finally solved with dilatation of the urethra (1 
case), endoscopic urethrotomy (1 case), and new urethro-
plasty with buccal mucosa (1 case).

Conclusions: Using large pediculated local flaps and extend-
ed grafts of skin from the inner part of the arm or bucal 
mucosa, the reconstruction of the urethra was possible in all 
patients in a single stage, with good results and an accept-
able complication rate. It was not necessary in any case to 
perform perineal urethrostomy or urinary diversion.
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quanto á lateralidade dos tumores, e a variante Seminoma 
Clássico foi o tipo histológico mais prevalente com 43,9% dos 
casos, sendo os restantes TCG Misto, TGC Não-Seminoma; 
Leydig e Linfoma respectivamente. A maioria dos tumores 
apresenta-se em estádios localizados, o que optimiza o prog-
nóstico deste tipo de tumores. Disso resulta que em 25% dos 
casos se tenha optado pela vigilância clínica ab initio após a 
cirurgia. Os factores de prognóstico clínico e anatomo-pato-
lógicos estudados correlacionam-se com a evolução clínica 
destes doentes. Cerca de 80% encontram-se actualmente sem 
sinais de recidiva, estando parte dos restantes sob vigilância de 
massa residual retroperitoneal. 

Conclusões: O objectivo deste trabalho foi identificar e carac-
terizar a população de doentes com neoplasia do testículo 
tratados num Serviço de Urologia em termos epidemiológicos, 
clínicos, modalidades de diagnóstico, tratamentos efectuados 
e resultados. A casuística apresentada revela resultados esta-
tisticamente sobreponíveis aos das grandes séries. Os tumores 
do testículo, são uma patologia, que, pelo pico de incidência 
numa idade tão sensível para os doentes, tem rebate na auto-
estima dos mesmos. Por outro lado o tratamento e follow-up 
condicionam efeitos secundários deletérios, não negligenciá-
veis, com impacto na qualidade de vida dos mesmos. 

 Abstract 

Introduction: Testis Tumors, 95% of which are germ cell 
(TGCT), affect mainly young adults. Despite its rare inci-
dence, it increased in recent years in developed countries 
(Seminoma) with an incidence of 3-6 per 100000hab. They 
are solid tumors, globally with very good prognosis, even in 
advanced disease and are the paradigm of the need of mul-
timodal therapy. Known risk factors include cryptorchidism, 
trauma, testicular atrophy, prior testis tumor, infertility, hor-
monal manipulation and genetics. 2-3% are bilateral (synchro-
nous and \ or metachronous). The diagnosis is mainly done by 
the patient through self-examination.

Methods: The authors present a case review of all Testis 
Tumors that underwent surgery at our institution during 
the period 2005-2010. During that period 41 patients were 
treated. We evaluated preoperative variables such as clinical 
symptoms, results of auxiliary exams, tumor markers, per-
sonal and family history, and even peri-and post-operative 
histology, pathological prognostic factors, adjuvant and sal-
vation treatment in clinical relapse.

Results: Of the 41 patients studied, the mean age was 35.83 
years, (21-75yr). Of these, 40 turned to health care by changes 
in self-examination. A testicular mass and increased testicu-
lar volume were the most frequent clinical findings, and were 
present in 56 and 51% of patients respectively with pain being 
present in about 29% of cases. The mean clinical course was 
13 weeks until the first query. There was no statistical signifi-
cancy as to the laterality of tumors, and the variant Classic 
seminoma was the most prevalent histological type with 43.9% 
of cases, the remaining were mixed-TGCT, Non-Seminoma 
GCT; Leydig and lymphoma, respectively. Most tumors pres-
ent in localized stages, which enhances the prognosis of such 
tumors. Because of this, 25% of the cases, were purposed clini-
cal surveillance after surgery. The clinical and pathological 
prognostic factors of this study, correlated well with clinical 
outcome in these patients. About 80% currently do not have 
signs of recurrence, while part of the remaining are under the 
close supervision of a residual retroperitoneal mass.

Conclusions: The purpose of this study was to identify and 
characterize the population of patients with testicular cancer 
treated in our Department of Urology at an epidemiological, 
clinical, diagnosis, and treatment provided, point of view. 
The sample provided, shows statistically results similar to 
those of large series. Tumors of the testis, are a patology, with 
a high incidence in such a sensitive age for patients, with 
efect on self-esteem, and in whom, follow-up and treatment 
strategies demands regular and rigorous protocols, with del-
eterious side effects, not negligible and with impact on the 
quality of their lives.

 Resumo 

Introdução: Os carcinomas de células renais (CR) represen-
tam cerca de 90% dos tumores renais primários e 2-3% de 
todos os tumores malignos. Tem um predomínio masculino 
1,5:1 e um pico de incidência entre os 60-70A de idade. Os 
factores de risco conhecidos são o Tabaco, HTA, Obesidade 
e Doença Renal Terminal (DRT). São habitualmente unilate-
rais e unifocais, sendo a prevalência de lesões síncronas e\ou 
metácronas de 2-4%. As variantes histológicas mais frequentes 
são Células Claras, Papilar, Cromófobo e Ductos Colectores 
respectivamente.

Caso Clinico: Os autores apresentam um caso clínico de um 
doente de 47A de idade, seguido em consulta de Nefrologia por 
IRC (nefropatia IgA) em Diálise Peritoneal desde há dois anos, 
e cuja ecografia renal de follow-up motivou a realização de TAC 
Abdomino-Pélvica que revelou duas massas renais suspeitas 
bilateralmente. Perante tal, foi proposto para biópsias renais 
ecoguiadas das referidas massas que apenas revelaram CCR 
á Direita não afirmando tumor á esquerda Face ao resultado 
dos exames anatomo-patológicos e imagiológicos, optou-se por 
Nefrectomia Radical Bilateral, cuja anatomia patológica reve-
lou um CR de Células Claras do rim direito e CR Cromófobo 
do rim esquerdo.

58. P119 - Carcinoma renal bilateral na doença renal terminal
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 Resumo 

Introdução: Os Tumores Células Germinativas do Testiculo 
(TCGT) atingem sobretudo o adulto jovem. A incidência 
aumentou em 50% nos últimos anos nos países desenvolvidos, 
nomeadamente da variante Seminomatosa. São um dos tumo-
res sólidos com melhor prognóstico, mesmo em doença avan-
çada e são o paradigma do uso de terapêutica multimodal. Os 
factores de risco conhecidos são criptorquidia, trauma, atrofia 
testicular, tumor testicular prévio e infertilidade.

Caso Clinico: Os autores descrevem 3 casos clínicos de tumo-
res bilaterais metácronos do testículo, com diferentes inter-
valos de tempo para recidiva contralateral. Em todos os casos 
houve similaridade das variantes histológicas entre o tumor 
primário e a recidiva contralateral, tendo 2 dos doentes feito 
tratamento adjuvante aquando do primeiro diagnóstico.

Discussão: A incidência de tumores testiculares bilaterais, sín-
cronos e\ou metácronos é de 2-3%. Àdata de Orquidectomia a 
incidência de Cis no testículo contralateral é de 5%, contudo 
não deixa de serbaixa a prevalência de tumores contra-laterais 
(1%), pelo que o rastreio do testículo contralateral não está 
instituido, sendo, no entanto, recomendada a auto-avaliação 
através do exame físico regularmente.
A incidência está ainda correlacionada com a idade de apre-
sentação (precoce) no seminoma e com o tipo histológico. As 
decisões de tratamento do tumor contra-lateral devem ter em 
conta o estadio e tratamento efectuado para o primeiro tumor, 
estadio da doença actual bem como o estado hormonal do 
doente. Não estáprovado que a QT ou RDT adjuvante diminua 
risco de tumor contralateral.

Conclusões: O objectivo deste trabalho visa alertar para a 
necessidade de um follow-up regular, rigoroso e prolongado, e 
as inerentes complicações a esse facto, tendo por base o auto-
exame físico, consciencializados de que o maior factor de risco 
para um TCGT contralateral é um tumor prévio.

 Abstract 

Introduction: Germ Cell Testis Tumors (GCTT) affect mainly 
young adults. The incidence increased 50% in recent years in 
developed countries, particularly the seminoma variant. They 
are solid tumors with very good prognosis, even in advanced 
disease and are the paradigm of the need of multimodal ther-
apy. The known risk factors are cryptorchidism, trauma, tes-
ticular atrophy, prior testicular tumor, and infertility.

Case Report: We describe three case reports of bilateral tes-
tis tumors, metachronous, with different time intervals for 
contralateral recurrence. In all cases, the same histological 
variants were detected in the primary tumor and contral-
ateral recurrence. Two of three patients have had adjuvant 
treatment at the time of the first diagnosis.

Discussion: The incidence of bilateral testicular tumors, syn-
chronous and\or metachronous is 2-3%. At the time of orchi-
dectomy, the incidence of Cis in contralateral testis is 5% how-
ever it remains low the prevalence of contra-lateral tumors 
(1%), and therefore the screening of the contralateral testis is 
not instituted, although it is recommended self-assessment by 
physical examination regularly. The incidence is also corre-
lated with age at onset (early age) in seminoma and the type 
histology. Treatment decisions in contra-lateral tumor should 
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Discussão: A incidência de CCR na DRT é de 4% sendo 10 
vezes superior ao da população em geral. Ao contrário do 
CCR esporádico, são habitualmente multicênctricos, bilate-
rais e tendem a ocorrer em idades mais jovens e sobretudo em 
homens, com relativo melhor prognóstico e maior incidência 
da variante papilar. Mais uma vez se evidenciou o baixo valor 
preditivo positivo da biopsia renal. Pelo exposto, as Guidelines 
actuais recomendam o rastreio anual ecográfico de todos os 
doentes com DRT.

 Abstract 

Introduction: Renal cell carcinoma (RCC) represents about 
90% of primary renal tumors and 2-3%% of all malignant 
tumors. It has a 1.5:1 male predominance and a peak inci-
dence between 60-70th. Known risk factors are smoking, 
hypertension, obesity and end stage renal disease (ESRD). 
They are usually unilateral and unifocal and the prevalence 
of synchronous lesions and \ or metachronous is 2-4%. The 
most frequent histological variants Clear Cell Carcinoma, 
Papillary, Chromophobe and Collecting Ducts, respectively.

Case Report: We present a case report of a 47 year old patient, 
followed in the Nephrology consultation because ESRD (IgA 
nephropathy) already in peritoneal dialysis about two years 
ago, and whom renal ultrasound during follow-up led to per-
form an abdominal-pelvic CT scan that revealed two bilateral 
and suspicious malignant tumours of about 4 cm diameter. It 
was proposed for eco-guided biopsies that showed RCC in the 
right kidney and normal kidney parenchyma without signs 
of malignancy at the left. Given the results of pathological 
examinations and imaging, we decided by Radical Bilateral 
Nephrectomy, which revealed a Clear Cell Renal carcinoma 
in the right kidney and Chromophobe Renal Carcinoma, on 
the left.

Discussion: The incidence of RCC in ESRD is 4% and 10 
times higher than the general population. By oposition to spo-
radic RCC, these are usually bilateral, multicentric and tend 
to occur at younger ages and especially in young men, with 
relative better prognosis and a higher incidence of papillary 
variant. Renal biopsy has a low positive predictive value.
By the exposed, in current Guidelines, annual ultrasound 
screening of all patients with ESRD is recommend.
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take into account the stage and treatmentcarried out for the 
first tumor, current stage of disease and hormonal status of 
the patient. It is notproved that adjuvant chemotherapy or 
RDT reduces risk of contralateral tumor.

Conclusions: This work aims to highlight the need for a regu-
lar follow-up, rigorous and prolonged, and the complications 
inherent to this fact, making use of self-examination as an 
important part of it, and made   aware that the greatest risk 
factor for a contralateral tumor is a prior TCGT.

 Resumo 

Introdução: O Úraco é um remanescente embriológico da alan-
toide. Durante o desenvolvimento fetal, a bexiga é contígua com a 
alantoide, mas durante o 4º e o 5º mês de gestação o Úraco involui 
e forma uma banda fibromuscular que liga a cúpula vesical ao 
umbigo, situando-se entre a Fascia Transversalis anteriormen-
te e o peritoneu parietal posteriormente. Quando a involução é 
incompleta várias anomalias podem resultar: úraco patente; sinus 
uraco-umbilical; diverticulo vesico-uracal, quisto do úraco.

Caso Clínico: Os autores descrevem o caso clínico de um 
doente de 56A de idade, fumador, que é enviado á consulta de 
Urologia por suspeita de neoplasia vesical localmente avançada. 
Apresentava sintomatologia álgica referida á região infra-umbi-
lical com cerca de um ano de evolução, bem como sintomas 
constitucionais. Semqueixas miccionais associadas. Ao exame 
objectivo apresentava massa infra-umbilical palpável sem conti-
guidade com a região supra-púbica. O estudo imagiológico com-
plementar (Ecografia, TACe RMN abdomino-pélvica), mostrou 
uma massa heterogénea, volumosa, sem plano clivagem com 
a parede abdominal anterior e sem aparente plano clivagem 
com a cúpula vesical, colocando como diagnóstico diferen-
cial uma neoplasia vesical localmente avançada ou tumor do 
úraco. Efectuou cistoscopia que evidenciou uma lesão sólida, 
hiperémica suspeita de corresponder a invasão e\ou compres-
são extrínseca. Efectuou posteriormente RTU-V que evidenciou 
cistite folicular focalmente e epitéliourotelial sem sinais de ati-
pia citológica. Perante o resultado dos exames imagiológicos e 
anatomo-patológicos decidiu-se pela cirurgia com exérese radi-
cal da lesão.O estudo anatomo-patológico da peça operatória 
revelou tratar-se de um processo inflamatório crónico abeceda-
docompatível com abcesso do úraco. O doente evoluiu favora-
velmente, apresentando-se bem e sem queixas até à data.

Discussão: A patologia do úraco é mais frequente na criança 
do que no adulto, sendo o quisto do úraco a patologia mais 
comum e a sobre-infecção (via directa, hematogénea ou linfá-
tica) a sua habitual forma de apresentação. A transformação 
maligna é frequente com doença invasiva à data de diagnósti-
co, pelo que aexérese cirúrgica radical é habitualmente indi-
cada, uma vez que a imagiologia complementar não permite 
diagnóstico exacto, sobretudo em massas sólidas infectadas.
Trata-se portanto duma patologia rara, com formas de apresen-
tação atípicas, atrasando o diagnóstico, e que exige um elevado 
índice de suspeição clínica, nomeadamente para o Urologista, 
dado que nem sempre existe disfunção miccional associada.

 Abstract 

Introduction: Urachal is an embryological remnant of the 
allantois. During fetal development, the bladder is contigu-
ous with the allantois, but during the 4th and 5th month of 
pregnancy, Urachal regresses to form a fibromuscular band 
that connects the dome bladder to the umbilicus, standing 
between the transversalis fascia anteriorly and the pari-
etal peritoneum after. When the regression is incomplete it 
may result in several anomalies: patient urachus, urachus-
umbiblical sinus, urachal bladder diverticula, urachal cyst.

Case Report: The authors describe a case report of a 56yr old 
patient, smoking, which is sent to Urological consultation for 
suspected locally advanced bladder neoplasm. He had pain 
symptoms referred to infra-umbilical area with  about one year 
of evolution, as well as constitutional symptoms. He disclaimed 
micturition complaints. The physical examination showed a 
palpable mass below the umbilicus without contiguity with the 
suprapubic region. The complementary imaging study (ultra-
sound, MRI and CT scan to abdomen and pélvis), showed a 
heterogeneous mass, bulky, without cleavage plane with the 
abdominal wall and also no apparent plan with the bladder 
dome, puting into question the differential diagnosis of a locally 
advanced bladder cancer or a tumor of the urachus. Cystoscopy 
was performed and showed a solid lesion, hyperemic, suspected 
to match invasion and \ orextrinsic compression. Trans-urethral 
ressection of the bladder (TURV) performed later showed a fol-
licular cystitis focally and urothelial epithelium with no signs of 
cytological atypia. Given the results of imaging and pathologi-
cal studies it was decided to move on to surgery with radical 
excision of the lesion.The pathological study of surgical speci-
men revealed a chronic inflammatory process compatible with 
abscess of the urachus.The patient progressed favorably, per-
forming well and no complaints so far.

Discussion: The pathology of the urachus is most common 
in children than in adults, with the cyst of the urachus being 
the most common pathology in this age and over-infection 
(direct, hematogenous or lymphatic route) the usual form 
of presentation. Malignant transformation is common with 
invasive disease at the time of diagnosis, so the radical sur-
gical excision is usually indicated, since no additional imag-
ing allows accurate diagnosis, particularly in solid infected 
masses. It is therefore a rare disease, with atypical forms of 
presentation, delaying diagnosis, and requires a high index 
of suspicion, particularly for the urologist, because there is 
not always associated with micturition dysfunction.
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 Resumo 

Introdução: Os tumores renais benignos derivam do tecido cor-
tical ou dos vários componentes mesenquimatosos do parênqui-
ma ou da cápsula renais. A diferenciação clínica e imagiológica 
entre lesões benignas e malignas é difícil, sendo mesmo impos-
sível nalguns casos. Tumores benignos mesenquimatosos como 
hemangiomas, linfangiomas, lipomas e fibromas são raros.

Caso Clínico: Descrevemos o caso clínico de um doente de 
64 anos com um hemangioma renal. Doente de 64 anos, sexo 
masculino, seguido em consulta de Urologia por litíase urinária. 
Realizou avaliação imagiológica com Tomografia Computorizada 
que demonstrava litíase a nível do ureter terminal esquerdo. 
Este exame apresentava também lesão suspeita de malignidade 
a nível do pólo superior do rim direito, que foi posteriormen-
te, melhor caracterizada com Ressonância Magnética. Nesta 
identificava-se uma lesão de aspecto quístico, com cerca de 
28 x 26mm, com captação de contraste e classificável como 
categoria IV de Bosniak. Submetido a nefrectomia parcial polar 
superior. O exame anatomopatológico mostrou tratar-se de um 
tumor benigno - hemangioma misto, capilar e cavernoso, com 
2,4 x 2 x 1,3 cm de dimensões, bem delimitado. Desde então o 
doente apresenta-se assintomático, com boa função renal. TC 
de reavaliação demonstra aspectos cicatriciais polares superio-
res do rim direito, sem outras alterações de relevância.

Discussão: Mesmo com os exames auxiliares de diagnóstico 
disponíveis actualmente, o diagnóstico diferencial das massas 
renais continua a ser um desafio. Perante a probabilidade de 
correspoderem a carcinoma de células renais são realizadas 
nefrectomias radicais ou mesmo parciais, constatando-se pos-
teriormente tumores benignos de que é exemplo este raro sub-
tipo, o Hemangioma.

 Abstract 

Introduction: Benign renal tumors may arise from cortical 
tissue or from the various mesenchymal derivatives within 
the parenchyma or capsule of the kidney. Differentiation from 
malignant renal masses by radiographic or clinical means 
can be challenging if not impossible in some instances. 
Mesenchymal benign renal tumors, like hemangiomas, lymp-
hangiomas, lipomas and fibromas, are rare.

Clinical Case: We present a case report of a 64 year-old 
man with a renal Hemangioma. This report refers to a 64 
year-old patient followed in consultation for urinary lithia-
sis. Imagiological evaluation by CT scan, for this purpose, 
showing lithiasis at the left side terminal ureter, as well as 
a lesion suspicious of malignancy at the upper pole of the 
right kidney, wich was then better evaluated by MRI. This 
examination revealed a cystic lesion, about 28x26mm, with 
contrast uptake and classifiable as Bosniak category IV.He 
underwent upper pole partial nephrectomy. The histopatho-
logical examination revealed that it was a benign tumor – a 
mixed Hemangioma, with capillary and cavernous features, 
sized 2x2,4x1,3 cm, and well-defined. The patient has been 
asymptomatic, with regular renal function. CT scan re-eval-
uation showed upper pole healing features of the right kid-
ney, with no other relevant changes. 

Discussion: Even with the various imaging techniques at our 
disposal, the differential diagnosis of renal masses remains 
a challenge. Given the likelihood that these lesions corre-
spond to renal cell carcinoma, we perform radical or partial 
nephrectomies, verifying subsequently benign renal tumors, 
example of wich is this rare subtype, the Hemangioma.
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 Resumo 

Introdução: A schistosomíase ou bilharziose é uma parasito-
se dos climas quentes, endémica em 76 países em desenvol-
vimento. África e Médio Oriente são as regiões mais afecta-
das, surgindo de forma mais localizada na Ásia e continente 
Americano. Embora rara em Portugal, estão descritos alguns 
casos isolados no Algarve e em imigrantes das ex-colónias. O 
Schistossoma haematobium é o principal agente da schisto-
somíase urinária, apresentando tropismo pelo plexo venoso 
perivesical. Esta patologia está associada a diversas complica-
ções a nível do aparelho urinário, como uropatia obstrutiva e 
carcinoma pavimentocelular da bexiga.

Caso Clínico: Descrevemos o caso clínico de um doente de 
37 anos, raça caucasiana, natural e residente em Portugal, a 
quem foi diagnosticada schistosomíase urinária após ressecção 
transuretral de pseudotumor vesical. Um doente de 37 anos 
recorreu ao serviço de urgência apresentando um quadro de 
hematúria total. Referia disúria e episódios de hematúria ter-
minal intermitente nos seis meses prévios. Não apresentava 
antecedentes pessoais relevantes, negando viagens para fora 
do continente Europeu ou outras alterações clínicas ou labora-
toriais, à excepção de eritrocitúria no exame sumário de urina. 
Analiticamente sem alteração dos parâmetros inflamatórios ou 
da função renal. Ecografia renal e vesical, assim como radio-
grafia do aparelho urinário sem alterações relevantes. A ure-
trocistoscopia evidenciava uma lesão endoluminal de aspecto 
polipóide, hiperemiada, envolvendo as paredes vesicais pos-
terior e lateral esquerda. A tomografia computorizada abdo-
mino-pélvica revelou ausência de hidronefrose, ureter esquer-
do moderadamente dilatado a nível dos dois terços distais e 
espessamento com ligeiro grau de hiperdensidade da parede 
vesical lateral esquerda. Sem outras alterações. Foi submeti-
do a biópsia vesical por ressecção transuretral que revelou em 
exame anatomopatológico tratar-se de cistite polipóide cróni-
ca com infiltrado inflamatório de predomínio eosinofílico asso-
ciado a ligeira reacção granulomatosa do tipo corpo estranho 
com numerosas formas e ovos de Schistossoma, com aspectos 
morfológicos sugestivos de S. haematobium. Os exames cul-
turais de urina, bacteriológico e parasitológico, foram negati-
vos. Iniciou terapêutica com o antiparasitário Prazinquantel, 
constatando-se melhoria imagiológica do processo de uropatia 
obstrutiva e redução da lesão vesical endoluminal em exame 
cistocópico após quatro semanas.

Discussão: A schistosomíase urinária, apesar de rara nesta 
área geográfica, pode ter uma apresentação clínica semelhante 
ao tumor da bexiga, devendo ser considerada no seu diagnós-
tico diferencial. Este assume particular relevância quando se 
tratam de doentes provenientes de regiões endémicas. O anti-
parasitário Praziquantel deverá ser a terapêutica de primeira 
linha em todas as formas e estadios de schistosomíase urinária 

apresentando elevadas taxas de cura e reversão das suas com-
plicações, nomeadamente a uropatia obstrutiva. 

 Abstract 

Introduction: Schistosomiasis, also known as bilharziasis, is 
a parasitic disease of warm climates. It’s endemic in 76 devel-
oping countries. Africa and Middle East are the most afflicted 
regions, being more restrained in the Asian and American 
continent. Although rare in Portugal, there are a few reported 
cases in Algarve and in immigrants from the former colonies. 
Schistosoma haematobium is the causative agent of urinary 
schistosomiasis, being attracted to the perivesical venous 
plexus. This disease is associated with several urinary tract 
complications, such as obstructive uropathy and bladder 
squamous cell carcinoma.

Clinical Case: We present a case report of a 37 year-old man, 
caucasian, born and resident in Portugal, who was diagnosed 
urinay schistosomiasis, after transurethral resection of a blad-
der pseudotumor. A 37 year-old patient presents to the emer-
gency department with total hematuria. He reported a 6 month 
history of dysuria and intermittent terminal hematuria. His 
past medical history was irrelevant, denying having ever trav-
eled outside the European continent. There were no other clini-
cal or laboratory findings except for erythrocyturia in urinaly-
sis. He had regular renal function and inflammatory response 
parameters. No significant changes were found on renal and 
bladder ultrasound, as well as plain x-ray of the abdomen. 
Cistoscopy revealed an endoluminal vesical lesion, a polypoid, 
hyperemic mass, involving the posterior and left side bladder 
wall. Abdominopelvic CT scan showed no hydronephrosis, a 
moderately dilated left ureter at its middle and lower portions 
and a thickened and slightly hyperdense left bladder wall. He 
underwent transurethral resection with bladder biopsies of 
the mass, that revealed chronic polypoid cystitis with eosino-
philic inflammatory infiltrate and mild foreign body reaction 
with many Schistosoma worms and eggs, with morphological 
features suggesting S. haematobium. Urine culture tests were 
negative. The patient was treated with an antiparasitic drug 
- Praziquantel, showing imagiological improvement of the 
obstructive process and vesical mass shrinkage in cystoscopic 
findings, four weeks later.

Discussion: The urinary schistosomiasis, although rare in 
this geographical area, may have a clinical presentation 
similar to the bladder tumor and should be considered in its 
differential diagnosis. This is particularly important when 
dealing with patients from endemic regions. The antipara-
sitic drug Praziquantel should be the first choice treatment 
for all forms and stages of urinary schistosomiasis, showing 
good cure rates and frequent remission of its complications, 
including obstructive uropathy.
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 Resumo 

Introdução: As lesões benignas do rim apresentam-se ao clí-
nico como um desafio diagnóstico interessante. Apesar da 
sensibilidade dos meios imagiológicos actuais o diagnóstico 
definitivo é histológico. O adenoma metanéfrico do rim é um 
tumor raro. Tumor de crescimento lento, não metastizante e 
com excelente prognóstico.Apresenta-se (Ultrassonografia e 
Tomografia Computorizada) como lesão bemcircunscrita, sóli-
da, por vezes com calcificações, hipovascular em estudoangio-
gráfico. Geralmente assintomático, 10% associados a policite-
mia. Ocorremaioritariamente em indivíduos jovens/meia-idade. 
Mais comum no sexo feminino.Histologicamente é composto 
por células epiteliais nefroblásticas, cuja origem serelacio-
na com o desenvolvimento do túbulo proximal do rim fetal. 
Diagnósticodiferencial com lesões malignas como Nefroblastoma, 
Carcinoma de Células Renaispapilar. Apresentamos 2 casos clí-
nicos de Adenoma Metanéfrico do Rim.

Caso Clínico: Doentes do sexo feminino, com 59 (doente A) 
e 37 (doente B) anos de idade. Achado imagiológico na rea-
lização de estudo ultrassonográfico de rotina: lesões renais 
bem delimitadas, arredondadas, conteúdo heterogéneo, suges-
tivo de quistohemorrágico. Doente A com antecedentes de 
incontinência urinária de esforço, doente B sem anteceden-
tes patológicos relevantes. TC (A) revelou massa renalsólida, 
bem limitada, de 5 cm´s, que não capta contraste, sugestiva 
de quisto comconteúdo não líquido. TC (B) “… formação 
nodular, 18 mm, terço médio do rimesquerdo, hipovascular… 
efeito de realce… parecendo tratar-se de massa sólidahipovas-
cularizada”. Sem alterações hematológicas, sem alterações da 
função renale/ou hepática (A e B).Doente A foi sujeita biopsia 
de massa renal, no pólo inferior do rim direito, comcerca de 
5x5 cm´s, cujo diagnóstico revelou adenoma metanéfrico. Foi 
decididaabordagem cirúrgica, com realização de Nefrectomia 
Parcial, cuja peça operatóriaconfirmou diagnóstico histológico 
de adenoma metanéfrico de 6,5x5,5x4,5 cm´s.Doente B sub-
metida a Nefrectomia Parcial Laparoscópica à esquerda, por-
complicação intraoperatória (hemorragia abundante por lesão 
vascular) a cirurgia foiconvertida em Nefrectomia Radical, 
revelando a peça operatória “…lesão com2,2x2x1,5 cm´s… 
adenoma metanéfrico do rim esquerdo”.

Discussão: O Adenoma Metanéfrico do rim é uma lesão benig-
na rara. Tal como outras lesões renais o diagnóstico imagioló-
gico é difícil. A combinação de estudo imagiológico revelando 
lesão circunscrita, sólida, com calcificações, hipovascular, em 
indivíduo de meia-idade do sexo feminino, pode fazer supor 
lesão benigna e orientar o clínicopara realização de biopsia 
diagnóstica e posterior orientação. Dada a sua baixa incidên-
cia, a falta de meios imagiológicos e citológicos com grande 
especificidade, a terapêutica cirúrgica é a atitude preconizada 
dada a suspeita de malignidade.

 Abstract 

Introduction: Benign lesions of the kidney present a challeng-
ing clinical diagnosis. Despite the sensitivity of current imag-
ing tecniques, definitive diagnosis is made histologically. The 
metanephric adenoma of the kidney is a rare, slow-growing 
tumor with good prognosis (although there are descriptions 
of cases of metastatic disease). It can present itself (ultra-
sound and CT scan) as a well circumscribed, solid lesion, 
sometimes with calcifications and hypovascular on angiog-
raphy. Usually it is asymptomatic, being in 10% associated 
with polycythemia. It occurs mostly in the young and middle 
aged people, and is more common in females. Histologically 
it is composed of epithelial cells, whose origin is related to the 
development of the fetal kidney proximal tubule. Differential 
diagnosis with malignant lesions as Nephroblastoma or 
Papillary Renal Cell Carcinoma, may make this condition 
over treated.
We present two clinical cases of renal metanephric adenoma

Case Reports: Two female patients, 59 (A) and 37 (B) years. 
Incidental finding in routine ultrasound revealed renal 
lesions well demarcated, rounded, varied content, suggestive 
of hemorrhagic cyst. TC (A) showed a solid and limited right 
renal mass with 5 cm's, without contrast uptake, suggestive 
of a cyst without liquid content. TC (B) "...nodule, 18 mm, 
middle third left kidney, hypovascular enhancement effect 
... solid mass hypovascular”. No hematological changes, 
normal renal and hepatic function (A and B). Patient (A) 
has undergone renal mass biopsy that revealed renal meta-
nephric adenoma. Performed right partial nephrectomy, with 
histological diagnosis of metanephric adenoma (6.5 x5, 5x4, 
5 cm's). Patient B underwent laparoscopic left partial neph-
rectomy, converted to radical nephrectomy, revealing a "... 
tumor with 2,2x2x1, 5 cm's ... metanephric adenoma of the 
left kidney ".

Discussion: Metanephric Adenoma of the kidney is a rare 
benign lesion. Like other renal lesions, diagnostic imaging 
is difficult. The combination of imaging studies revealing a 
circumscribed solid lesion with calcifications and hypovas-
cular in individual middleaged female, can sugest a meta-
nephric adenoma and can guide the clinician to perform a 
diagnostic biopsy. Given its low incidence, lack of means of 
definitive imaging and cytology, surgical therapy is recom-
mended because of the risk of malignancy.
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 Resumo 

Introdução: Os tumores paratesticulares representem cerca 
de 7-10% das massas intraescrotais, sendo que a sua maio-
ria têm origem no cordão espermático. 30% destas lesões são 
malignas, correspondendo o Lipossarcoma a 3-7% das lesões 
sarcomatosas. O linfoma não-Hodgkin primário do testículo é 
uma doença linfoproliferativa extra ganglionar rara, com uma 
incidência estimada em 0.26 por 100.000 casos anuais, consti-
tuindo cerca de 1% de todos os linfomas não-Hodgkin, 4% dos 
linfomas não-Hodgkin extra-ganglionares e cerca de 5% das 
neoplasias do testículo. Apresentamos caso clínico de doente 
com linfoma testicular e lipossarcoma do cordão espermático 
ipsilateral.

Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 63 anos de idade. 
Doente com antecedentes pessoais patológicos irrelevantes 
que em Novembro 2008 percepcionou lesões “arredondadas 
na região inguinal direita”, lesões com aumento progressivo, 
lento, sensação de peso escrotal, sem dor. Sem sinais infla-
matórios locais e aparentemente com gónadas livres de lesão. 
Ultrassonografia revelou formações nodulares inguinais à direi-
ta. TC Abdomino-Pélvica (23/01/2009): “adenopatia inguinal 
direita com cerca de 1,5 cm´s”. Biópsias por via percutânea 
em 26/02/2009 do testículo direito, testículo esquerdo e cor-
dão espermático direito, cuja histologia revelou Linfoma não 
Hodgkin, tipo B linfocítico no testículo direito. Consulta de 
Hematologia (19/03/2009) sem sintomas B. Biopsia aspirado 
medular e biopsia óssea (19/03/2009): sem infiltração por lin-
foma.Iniciou tratamento médico em 19/03/2009. Realizou o 1º 
ciclo com protocolo CVP e depois 7 ciclos de protocolo CHOP, 
o último em 17/08/2009. Realizou TAC da região pélvica de ava-
liação final de tratamento em 18/10/2009, que revelou “lesão 
nodular a nível da região inguinal direita”. Ecografia Testicular 
em 17/11/2009 que revelou: "Testículos de morfologia e dimen-
sões normais. Na região do cordão espermático à direita obser-
vamos várias formações nodulares em conglomerado, a maior 
com cerca de 2,3x0,7 cm. "PET-CT em 23/11/2009 que revelou 
captação aumentada de FDG a nível testicular, de difícil valori-
zação e ausência de outros focos de captação anormal de FDG. 
Incisão por via inguinal com exposição do cordão e testículo. 
Constatada a presença de nódulos de aspecto lipomatoso do 
cordão, com apecto macroscópico em “cacho de uva”, reali-
zada biopsia extemporânea que revelou lesão fibrolipomatosa 
com diagnóstico imunohistoquímico posterior de lipossarcoma 
do cordão espermático. Submetido a Orquidectomia Radical 
Direita com laqueação alta do cordão espermático (20/04/2010) 
revelando o estudo anatomo-patológico Lipossarcoma bem dife-
renciado do cordão espermático direito. Sem terapêutica adju-
vante até ao momento. TC Abdómen e Pélvis (10/12/2010) sem 
alterações. À data doente encontra-se assintomático em plano 
de vigilância imagiológico e laboratorial.

Discussão: Este caso tem a particularidade de duas lesões, 
uma lesão paratesticular e testicular per si raras, ocorrerem 
em simultâneo num único indivíduo, o que em conjunto cons-
tituem, até á data, um caso único descrito na literatura. 

 Abstract 

Introduction: Paratesticular tumors represent about 7-10% 
of the scrotal masses, and the majority originate from the 
spermatic cord. 30% of these lesions are malignant, liposar-
coma corresponds to 3-7% of sarcomatous lesions. Primary 
non-Hodgkin lymphoma of the testis is a rare extra nodal 
lymphoproliferative disorder, with an estimated incidence 
of 0.26 per 100,000 cases per year, constituting about 1% of 
all non-Hodgkin lymphoma, 4% of non-Hodgkin's extra-gan-
glionic and about 5% of testicularneoplasms. We present a 
clinical case of patient with testicular lymphoma and lipos-
arcoma of homolateral spermatic cord.

Clinical Case: Male patient, 63 years old. Irrelevant clini-
cal story until November 2008 when perceived "rounded 
nodules in the right groin, lesions with progressive increase, 
slow growing, heavy feeling in scrotum, no pain”. Absence of 
local inflammatory signs, gonads apparently free of injury. 
Ultrasonography revealed right inguinal nodules. Abdomino-
pelvic CT (23/01/2009): "right inguinal adenopathy of about 
1.5 cm's." Percutaneous biopsies in 26/02/2009 (right, left 
testis and right spermatic cord) revealed non-Hodgkin lym-
phoma type B lymphoma of the right testicle. Bone marrow 
aspirate and biopsy (03/19/2009): no infiltration by lym-
phoma. Began medical treatment on 19/03/2009 (CVP pro-
tocol and after CHOP protocol). Testicular ultrasound and 
Pelvic CT revealed on 17/11/2009: "Testes morphology and 
normal dimensions…. Right spermatic cord, several nod-
ules in the aggregate, the largest with about 2.3 x0, 7 cm." 
PET-CT in 23/11/2009, revealed increased uptake of FDG at 
scrotal region. Surgical exploration: inguinal incision with 
exposure spermatic cord and testis. Given the presence of 
nodules of lipomatous aspect of the cord, with macroscopic 
aspect of bunch of grapes, extemporaneous biopsy was per-
formed revealing a lesion liposarcoma of the spermatic cord. 
Submitted to Radical Right Orchiectomy with high ligation 
of the spermatic cord (20/04/2010) Pathologic study revealed 
a well-differentiated liposarcoma of the right spermatic 
cord. No adjuvant therapy to date. CT Abdomen and Pelvis 
(10/12/2010) with no disease. Patient is asymptomatic under 
clinical surveillance. 

Discussion: To our knowledge the combination of this two 
injuries, paratesticular and testicular, occurring simultane-
ously in a single individual, constitutes, to date, a single case 
reported in the literature.
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 Resumo 

Introdução: O carcinoma do testículo apesar de representar 
apenas 1 a 1,5% do total de neoplasias no homem, constitui a 
doença maligna mais frequente entre os 15 e os 35 anos. Várias 
evidências clínicas e experimentais apoiam a importância dos 
factores congénitos, especialmente a criptorquidia, na etiolo-
gia destes tumores, dos quais cerca de 90-95% são tumores de 
células germinativas. O carcinoma do testículo é actualmente 
uma das neoplasias sólidas com maior taxa de cura, que se 
deve em parte à existência de técnicas de diagnóstico precisas 
e acessíveis e de tratamento multimodal efectivo. 

Material e Métodos: Os autores efectuaram uma revisão siste-
mática dos processos clínicos dos doentes diagnosticados e trata-
dos por neoplasia do testículo no Serviço de Urologia do Centro 
Hospitalar de Lisboa Central de Março de 2001 a Março de 2011.

Resultados: Entre Março de 2001 e Março de 2011 foram diag-
nosticados 42 doentes com neoplasia maligna do testículo, com 
idade média de 33,4 anos (19-72 anos). 5 doentes (12%) tinham 
antecedentes de criptorquidia, 3 dos quais no testículo com 
tumor. O testículo mais afectado foi o direito (54,7%) tendo-se 
verificado afecção bilateral assíncrona em 3 doentes (7%). A apre-
sentação clínica mais frequente foi a presença de nódulo testicu-
lar palpável (42,8%) e em 3 doentes (7%) o único sintoma foi dor 
testicular. Da avaliação pré-operatória realizada, verificou-se que 
a maioria dos doentes (64%) tinha marcadores tumorais (LDH, 
α-FP, β-HCG) normais, sendo que 35,7% tinham pelo menos um 
destes marcadores elevados. O tipo histológico mais frequente 
foi o seminoma (50%), verificando-se em 43% dos doentes tumo-
res de células germinativas não seminomatosos e em 7% tumores 
de células não germinativas. Ao diagnóstico, a maioria dos doen-
tes encontrava-se no Estádio I. Após Orquidectomia Radical foi 
efectuado tratamento complementar em 43% dos doentes, nos 
quaisa quimioterapia com esquema com cisplatino (BEP) foi a 
opção terapêutica mais frequente, com poucos efeitos secundá-
rios graves. O tempo de seguimento médio foi de 26 meses (0 
por abandono da consulta - 104 meses), durante o qual a maioria 
dos doentes teve evolução favorável,verificando-se recidiva gan-
glionar da doença em 4 doentes (9,5%) e carcinoma no testículo 
contralateral em 3 (7%). Actualmente apenas 1 doente apresenta 
recidiva ganglionar do tumor, estando previsto tratamento com-
plementar com BEP. Durante o seguimento não se registaram 
óbitos por carcinoma testicular. 

Conclusões: Os carcinomas testiculares são neoplasias com 
elevadas taxas de cura, optimizadas pela associação da orqui-
dectomia radical a tratamentos complementares, cuja apli-
cação e selecção depende principalmente do tipo histológi-
co (seminomavs tumores não seminomatosos) e estadio do 
tumor. A vigilância cuidadosa e prolongada com utilização de 

marcadores tumorais e exames imagiológicos é fundamental, 
permitindo detectar atempadamente recidivas tumorais.

 Abstract 

Introduction: Testicular cancer despite representing only 1 
to 1.5% of all cancers in men, is the most common malignan-
cy among 15 to 35 years. Several clinical and experimental 
evidence supports the importance of congenital factors, espe-
cially cryptorchidism, in the etiology of these tumors, of which 
about 90-95% are germ cell tumors. Carcinoma of the testis 
is now one of the solid tumors with higher cure rate, which is 
partly due to the existence of accurate diagnostic techniques 
and accessible and effective multimodal treatment.

Material and Methods: The authors conducted a systematic 
review of clinical records of patients diagnosed and treated 
for testicular cancer in the Department of Urology, Centro 
Hospitalar de Lisboa Central, from March 2001 to March 2011.

Results: Between March 2001 and March 2011 42 patients were 
diagnosed with malignant neoplasm of the testis, with a mean 
age of 33.4 years (19-72 years). 5 patients (12%) had a history of 
cryptorchidism, three of whom in the affected testicle. The most 
affected testicle was the right (54.7%), and it was found asyn-
chronous bilateral disease in 3 patients (7%). The most frequent 
clinical presentation was a palpable testicular nodule (42.8%) 
and in 3 patients (7%) the only symptom was testicular pain. In 
the preoperative evaluation performed, it was found that most 
patients (64%) had normal tumor markers (LDH, α-FP, β-HCG), 
and 35.7% had at least one of these markers elevated. The most 
frequent histological type wasseminoma (50%), 43% of patients 
had nonseminomatous germ cell tumors,  and 7% had non-germ 
cell tumors. At diagnosis, most patients were at Stage I. After 
radical orchiectomy, adjuvant treatment was performed in 43% 
of patients in whom chemotherapy with cisplatin (BEP) was the 
most frequent therapeutic option with few serious side effects. 
The average follow-up was 26 months (0 for abandonment of 
the consultation - 104 months), during which most patients had 
a benign course, there was ganglionar recurrence of the disease 
in 4 patients (9.5%) and testicular cancer in the contralateral 
testicle in 3 patients (7%). Currently only one patient has lymph 
node recurrence of the tumor, with adjuvant treatment with 
BEP planned. During follow up there were no deaths from tes-
ticular carcinoma.

Conclusions: Testicular carcer are neoplasms with high 
cure rates, optimized by the association of radical orchiecto-
mywith complementary treatments, whose application and 
selection depends mainly on the histological type (seminoma 
versus nonseminomatousgerm cell tumours) and stage of the 
tumor. Close and prolonged surveillance with use of tumor 
markers and imaging studies is essential, allowing timely 
detection of tumor recurrence.
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 Resumo 

Introdução: Apresentação de caso clínico de adenocarcinoma 
primário da bexiga. Revisão bibliográfica do tema. 

Material e Métodos: Revisão retrospectiva dos registos clíni-
cos do doente. Revisão dos artigos publicados nos últimos 20 
anos mediante pesquisa na PubMed. 

Resultados: A apresentação clínica foi semelhante à maio-
ria dos tumores vesicais, hematúria monossintomática, num 
doente de sexo masculino, 59 anos de idade. Em fragmentos de 
RTU-V foi feito o diagnóstico histológico de adenocarcinoma  
vesical com invasão da camada muscular própria. A avaliação 
clínica e imagiológica complementar confirmou o facto de ser 
primitivo da bexiga e também a ausência de metastização. A 
terapêutica adoptada foi a cistoprostatectomia radical com 
uretero-ileostomia cutânea e linfadenectomia ileo-obturadora 
bilateral alargada. A avaliação histológica da peça operatória 
confirmou a existência de adenocarcinoma vesical primário 
com invasão da gordura perivesical – pT3bN0. Foi submetido 
a quimioterapia adjuvante com esquema de oxaliplatino, 5-flu-
oracilo e folinato de cálcio (FOLFOX), encontrando-se sem 
recidiva clínica e imagiológica ao primeiro ano de follow-up. 

Conclusões: O adenocarcinoma primário da bexiga representa 
0,5-2% de todas as neoplasias vesicais estando classicamente 
associado a um mau prognóstico. Os dados publicados são 
escassos e evidenciam uma má resposta à quimioterapia e 
radioterapia convencional. Apesar da cistectomia radical se 
assumir como o tratamento de eleição, a adopção de esquemas 
de quimioterapia utilizados no tratamento de adenocarcino-
mas intestinais parece ser promissora.

 Abstract 

Introduction: Case report of primary adenocarcinoma of the 
bladder. Bibliographic revision of the topic.

Material and Methods: Retrospective revision of the patient´s 
clinical file. PubMed search of articles published during the 
last 20 years. 

Results: The clinical presentation was similar to most blad-
der tumors with asymptomatic hematuria in a 59 year 
old male patient. The histologic exam of bladder resection 
fragments revealed a muscle invasive bladder adenocarci-
noma. Further clinical and radiologic evaluation confirmed 
the existence of a primary bladder adenocarcinoma with 
absence of metastasis. The patient was submitted to radical 
cistoprostatectomy with transileal cutaneous ureterostomy 
and bilateral iliac and obturator lymph node dissection. The 
histological exam revealed a Primary bladder adenocarci-
noma with macroscopic invasion of the perivesical adipose 
tissue – pT3bN0. Adjuvant chemotherapy with oxaliplatin, 
fluorouracil and calcium folinate ( FOLFOX) was adminis-
tered. At 1 year follow-up clinical and radiological signs of 
tumor recurrence were absent. 

Conclusions: Primary bladder adenocarcinoma represents 
0.5 to 2% of all bladder cancers and is generally associat-
ed with a bad prognosis. The published data is scarce and 
shows a weak tumor response to conventional chemotherapy 
and radiotherapy. Although radical cistectomy is the treat-
ment of choice, the use of chemotherapy regimens usually uti-
lized in intestinal adenocarcinomas seems promising.
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 Resumo 

Introdução: Apresentação de caso clínico de litíase do alto 
aparelho urinário bilateral, volumosa.

Material e Métodos: Revisão retrospectiva dos registos clíni-
cos do doente.

Resultados: Apresenta-se caso clínico de litíase coraliforme 
renal e ureteral bilateral, em doente de 41 anos de idade, sexo 
masculino, tetraplégico e acamado há 21 anos, internado por 
urossépsis recidivante a agente bacteriano multirresistente. A 
dismorfia anatómica marcada e a deterioração clínica cíclica 
pesaram na opção terapêutica cirúrgica tendo-se optado por 
uma abordagem convencional agressiva – pielolitotomia direi-
ta e ureteropielolitotomia esquerda mediante laparotomia com 
incisão de Chevron. Foi complementada a técnica cirúrgica com 
ureterorrenoscopia semirígida e flexível para litofragmentação 
endoscópica com laser HO:Yag de litíase residual ureteral e renal 
esquerda. O doente teve alta sem evidência de litíase residual.   

Conclusões: O tratamento endoscópico, anterógrado e retró-
grado, bem como a litotrícia extra-corpórea de ondas de cho-
que revolucionaram a abordagem terapêutica da litíase do alto 
aparelho urinário nas duas últimas décadas. Porém, determi-
nantes anatómicos e clínicos podem condicionar a sua utili-
zação, momento na qual técnicas convencionais cirúrgicas 
clássicas podem ser uma opção a considerar.  

 Abstract 

Introduction: Case report of bilateral upper urinary tract 
stone disease.

Material and Methods: Retrospective revision of the patient`s 
clinical file

Results: Clinical case: 41 year old quadriplegic male patient 
bedridden for the last 21 years, with various episodes of uro-
sepsis with multiresistent bacteria. The extremely dismorfic 
body habitus and ciclic clinical deterioration influenced the 
sugical option decision, which consisted of a conventional 
aggressive surgical approach – right pielolithotomy and left 
ureteropielolithotomy through a Chevron incision. The sur-
gical technique was complemented with the use of Ho:YAG 
laser for the fragmentation of residual left ureteral and renal 
stone fragments utilizing both flexible and semi-rigid uret-
eroscopy. The patient was discharged with no residual stone 
fragments.

Conclusions: Antegrade and retrograde endoscopy, as well 
as extracorporeal shockwave lithotripsy have revolutionized 
the therapeutic approach to upper urinary tract stone dis-
ease in the last 2 decades. Notwithstanding, the use of open 
surgical techniques is an option to consider when anatomic 
and clinical factors limit the use of these recent techniques.
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 Resumo 

Introdução: A ureterorrenoscopia (URS) é uma técnica endou-
rológica essencial na prática da Urologia contemporânea, que 
oferece possibilidades tanto diagnósticas como terapêuticas. 

Objectivos: Revisão crítica da utilização da URS no tratamento 
da litíase do alto aparelho urinário, no Hospital de Egas Moniz. 

Material e Métodos: Estudo retrospectivo dos registos clínicos 
dos doentes submetidos a URS entre Julho de 2001 a Março 
de 2011 no Hospital de Egas Moniz. Avaliação da utilização da 
URS no tratamento da litíase do alto aparelho urinário no que 
se refere à demografia da nossa série, localização e volume da 
litíase, meios técnicos utilizados, tipo de anestesia e avaliação 
de eficácia terapêutica. A avaliação da taxa livre de cálculo foi 
feita, em regra, mediante realização de radiografia de controlo 
às 4 semanas e aos 3 meses quando adequado. 

Resultados: No período de Julho de 2001 a Março de 2011 foram 
realizadas 1627 URS num total de 1504 doentes. Realizaram-se 
em média 167 procedimentos por ano, sendo a idade média dos 
doentes operados 53,1 anos (DP=16,1). 48,1% das URS foram 
realizadas em homens. Do total de procedimentos, 7,6% pro-
cedimentos foram bilaterais. A urolitíase constituiu a patologia 
mais frequente, representando 77% do total. Dos 1253 casos de 
litíase tratados, 50,3% tratavam-se de doentes do sexo mascu-
lino. A idade média dos doentes operados foi 52,6 anos (DP= 
15,5). A localização do cálculo foi renal em 25,8% dos casos, 
ureteral em 68,3% e ambos em 5,9%. A abordagem endoscópica 
para a quase totalidade dos casos de litíase ureteral foi feita com 
ureterorrenoscópio semi-rígido e em 16,5% dos casos de litía-
se renal foi realizada URS flexível (isolada ou combinada com 
URS semi-rígida). As URS foram realizadas com intenção tera-
pêutica em 53,2% dos casos de litíase renal, 86,1% dos casos de 
litíase renal e ureteral e 76,1% na litíase ureteral. O litotriptor 
preferencialmente utilizado foi o laser Ho:YAG (Dornier®), em 
respectivamente 95,8%, 85,9%; e 79,7% da litíase renal, renal e 
ureteral, e ureteral. Na nossa série a colocação de stent ureteral 
foi uma regra, nomeadamente, 95% do total de procedimentos 
terapêuticos. A taxa livre de cálculo dos casos submetidos a URS 
terapêutica na litíase renal, renal e ureteral, e ureteral foi de 
54,1%, 82,1% e 94,0% respectivamente.

Conclusões: A URS faz parte da prática urológica diária. No 
tratamento da litíase do alto aparelho urinário e associada mais 
frequentemente à litotrícia intracorpórea com laser Ho:YAG 
permite obter excelentes resultados terapêuticos, particular-
mente na litíase ureteral.

 Abstract 

Introduction: Ureterorenoscopy is an endourologic tech-
nique essential to the everyday practice of Urology, offering 
diagnostic and therapeutic possibilities.

Objectives: Revision of the the use of ureterorenoscopy for the 
treatment of urinary upper tract stone disease in the Urology 
department of Hospital Egas Moniz.

Materials and Methods: Retrospective review of clinical 
files of patients submitted to ureterorenoscopy between July 
of 2001 and March of 2011. Evaluation of the demograph-
ics, stone localization and size, technical means utilized, 
anesthesia and therapeutic efficacy of the utilization of 
Ureterorenoscopy for the treatment of upper tract stone dis-
ease. The evaluation of stone-free rate was done with KUB 
roentgenogram at 4 and 12 weeks postoperatively when 
appropriate. 

Results: Between July of 2001 and March of 2011, 1627 
Ureterorenoscopies were performed in a total of 1504 patients 
with an annual average of 167 procedures. The patient medi-
an age is 53.1 years (SD=16,1) and 48.1% of the patients were 
males. Of all procedures, 7.6% were bilateral. Stone disease 
was the motive for surgery in 77% of cases. Of the 1253 stone 
disease cases treated, 50.3% were males. The patient median 
age was 52.6 years (SD=15,5). The localization of stone dis-
ease was renal in 25,8% of cases, ureteral in 68.3% and both 
in 5.9% of cases. The endoscopic approach to most of the cas-
es of ureteral stones was semi-rigid ureterorenoscopy and in 
16.5% of renal stones flexible ureterorenoscopy was utilized 
(isolated or combined with flexible endoscopy). Therapeutic 
intent was present in 53.2% of cases of renal stones, 86,1% 
of cases of combined renal and ureteral stones  and 76.1% 
of cases of ureteral stones. The lithotripter preferentially uti-
lized was the Ho:YAG Laser (Dornier®) in 95.8% of renal stone 
cases, 85.9% of combined renal and ureteral stone cases 
and 79.75 of ureteral cases. A ureteral stent was placed in 
approximately 95% of therapeutic procedures. The stone-free 
rate after the procedures was 54.1% in the renal stone group, 
82.1% in the combined renal and ureteral stone group and 
94% in the ureteral stone group of patients.

Conclusions: Ureterorenoscopy is used on a daily basis in 
urological practice. It`s use in association with the most fre-
quently used intracorporeal lithotriptor, the Ho:YAG laser, 
offer excellent therapeutic results, particularly in ureteral 
stone disease.
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 Resumo 

Introdução: Os tumores do testículo são neoplasias sólidas 
pouco frequentes, representando 1% das neoplasias malignas 
no homem. Atingem principalmente adultos entre os 15 e os 
34 anos sendo responsáveis por 9% das mortes por cancro 
nesta faixa etária. 95% dos tumores primários do testículo são 
neoplasias de células germinativas, sendo compostos por cinco 
variantes celulares básicas, podendo ocorrer formas mistas em 
mais de 50% casos. A taxa de cura é elevada, em particular se 
a doença for diagnosticada em estadio baixo/intermédio e na 
variante seminomatosa. 

Objectivos: Efectuar o levantamento e revisão de todos os casos 
de neoplasia maligna do testículo diagnosticados nos últimos 
10 anos no Hospital do Barreiro e caracterizar a amostra no 
âmbito da epidemiologia, estadiamento clínico-patológico, tra-
tamento e prognóstico.

Material e Métodos: Estudo descritivo retrospectivo, tendo 
sido efectuada colheita de dados através da consulta do arqui-
vo clínico do serviço de Urologia e do serviço de Anatomia 
Patológica do Hospital do Barreiro. Foram consultados os pro-
cessos clínicos de todos os indivíduos diagnosticados com neo-
plasias malignas do testículo entre o ano 2001 e 2010, inclusi-
vé. Para cada caso foi determinado o ano de diagnóstico, idade, 
presença de factores de risco, clínica/apresentação inicial, 
lateralidade, estadiamento, histologia, tratamento e evolução 
até ao presente.

Resultados: Entre o ano 2001 e 2010 foram diagnosticados 18 
casos de tumores malignos do testículo (média 1,8 casos/ano). 
A idade média de diagnóstico foi 36,0 anos. Registou-se um 
caso associado a criptorquídia e outro a adenocarcinoma da 
próstata. 61% dos casos ocorreram à esquerda, 33% à direita 
e 5% foram bilaterais. A apresentação inicial mais frequente 
(83%) foi a presença de uma massa testicular indolor e 33% 
apresentavam alteração dos marcadores tumorais (LDH, αFP 
e/ou βhCG). O estadiamento inicial revelou 56% em Estadio 
I, 22% em Estadio II e 22% em Estadio III. Histologicamente 
constatou-se 5 casos de Seminoma puro (27,8%), 5 casos de 
Carcinoma Embrionário puro (27,8%), 6 casos de tumores mis-
tos (33%), um caso de tumor metastático (adenocarcinoma da 
próstata) e 1 caso de um fibroma benigno. Após orquidectomia 
radical, dos doentes com diagnóstico de tumor seminomato-
so puro, quatro efectuaram radioterapia (RT) e um efectuou 
quimioterapia (QT). Dos doentes com tumores germinativos 
não-seminomatosos, todos foram submetidos a QT (2 a 4 
ciclos de Bleomicina, Etoposido, Cisplatina). Actualmente 89% 
dos indivíduos estão em aparente remissão completa. Os dois 
casos fatais (11%) ocorreram em doentes com diagnóstico de 
Carcinoma Embrionário puro em estadio III. 

Conclusões: Apesar da dimensão reduzida da amostra, cons-
tatou-se uma elevada prevalência da variante histológica 
Carcinoma Embrionário (55%). O prognóstico dos doentes é 
geralmente bom, facto confirmado nesta série, sendo o está-
dio clínico e patológico o principal factor determinante do 
prognóstico.
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 Resumo 

Introdução: O sarcoma sinovial primário do rim é uma entida-
de rara cujo diagnóstico diferencial com carcinoma de células 
renais com diferenciação sarcomatosa é difícil. 

Material e Métodos: Descrevemos o caso de um doente de 
17 anos com sarcoma sinovial primário do rim cuja forma de 
apresentação foi hipertensão arterial (HTA) grave.

Resultados: Um doente de 17 anos, com HTA grave medica-
da com nifedipina e nebivolol, foi submetido a investigação de 

causas secundárias, no decurso da qual foi realizada TC renal 
que revelou volumosa lesão expansiva heterogénea com pon-
to de partida no rim esquerdo, predominantemente quística 
com áreas sólidas captantes (10.6x8.9x16cm). Foi submetido a 
nefrectomia radical esquerda sem intercorrências. O relatório 
anatomo-patológico da peça concluiu que os achados morfo-
lógicos e imunocitoquímicos seriam compatíveis com o diag-
nóstico de sarcoma sinovial monofásico do rim esquerdo.  
Os gânglios hilares esquerdos e pré-aórticos com aspecto 
macroscópico sugestivo de invasão tumoral que foram exci-
sados foram negativos para tecido de neoplasia. Perante este 
resultado foi efectuada a pesquisa da translocação t (x;18) 
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através da técnica de FISH com sonda para o gene SYT; verifi-
cou-se que na amostra testada este gene não estava rearranjado. 
Foi orientado para a consulta de Oncologia e iniciou quimio-
terapia adjuvante com doxorrubicina e ifosfamida. Realizou-se 
uma PET-TC com 18F-FDG para pesquisa de metástases tumo-
rais um mês após a cirurgia. O exame revelou três imagens 
com aumento de metabolismo para FDG, intramedulares, no 
fémur direito. Para melhor esclarecimento foi realizada RMN 
que foi inconclusiva. Pouco tempo após este segundo exame de 
imagem o doente inicia quadro de dor incapacitante a nível do 
joelho direito, que cedia apenas a analgésicos opiáceos e com 
necessidade de utilização de auxiliar de marcha; foi referenciado 
à consulta de Ortopedia Oncológica. A biópsia das lesões foi rea-
lizada para estabelecimento definitivo da natureza das mesmas. 
O doente faltou à consulta de follow-up por ter sofrido fractu-
ra patológica quatro dias após a biópsia. A anatomia patológica 
viria a revelar displasia fibrosa, sem tecido de neoplasia. Após 
18 meses de follow-up o doente apresenta-se em remissão, sem 
evidência de doença loco-regional ou metastização à distância.

Conclusões: A forte evidência histológica e imunohistoqui-
mica permitem o estabelecimento do diagnóstico de sarcoma 
sinovial do rim que, neste caso, se enquadra nos 10% que não 
apresentam rearranjo do gene SYT. A favor do diagnóstico 
está igualmente a evolução clínica favorável, característica do 
subtipo monofásico de sarcoma sinovial do rim. De referir o 
falso positivo na PET-TC provocado pela displasia fibrosa do 
fémur. Esta é uma entidade patológica de etiologia genética, 
não hereditária, por vezes associada a lesões sarcomatosas 
ósseas, que até ao momento nunca foi relacionada com o sar-
coma primário do rim. A associação destas duas entidades no 
presente caso clínico pode, pela raridade de ambas, sugerir 
uma alteração genética comum não descrita na bibliografia. O 
falso positivo na tomografia de emissão de positrões efectuada 
no seguimento de doentes oncológicos é uma situação infre-
quente com raros casos descritos e colocou particular dúvida 
interpretativa no que concerne ao follow-up do nosso doente. 

Palavras-chave: tumor renal, sarcoma sinovial primário do 
rim, displasia fibrosa óssea, gene SYT.

 Abstract 

Introduction: Primary synovial sarcoma of the kidney is a 
rare condition whose differential diagnosis with sarcomatoid 
renal cell carcinoma is difficult.

Materials and Methods: We report a case of a 17-year-old 
patient with primary synovial sarcoma of the kidney present-
ing with severe hypertension. 

Results: A search for secondary causes was performed in a 
17-year-old patient with severe hypertension treated with nife-
dipine and nebivolol; a CT-scan showed a big heterogeneous 
expansive lesion originating from the left kidney, mainly cys-
tic with contrast enhancing solid areas (10.6x8.9x16cm). 
Radical left nephrectomy was performed without intercur-
rences. The pathology report concluded that the morphologic 
and immunocytochemical findings were compatible with a 
synovial monophasic sarcoma of the left kidney. Hilar and 
pre-aortic lymph nodes macroscopically suggesting of being 
invaded and thus, resected during surgery, were negative for 
neoplasm cells. Based on these results, a cytogenetic analy-
sis was performed to search for t(x;18) translocation using 
the FISH technique using a probe for the SYT gene; in the 
sampled tissue no rearrangement of this gene was found. The 
patient was referred to the Oncology Department and started 
an adjuvant doxorubicin-iphosphamid chemotherapy treat-
ment One month following surgery, 18F-FDG positron emis-
sion tomography and computed tomography were performed 
for metastasis detection. Three intramedullary lesions with 
increased FDG metabolism were found in the right femur. 
An MRI was then performed for a better assessment of these 
lesions although it was found to be inconclusive. Shortly after 
that the patient complained about incapacitating right knee 
pain requiring opioids and auxiliary equipment for walking. 
The patient was referred to Oncological Orthopaedics con-
sultation. The bone lesions were biopsed for definitive etiolo-
gy assessment. The patient missed the follow-up consultation 
because he suffered a pathological fracture four days after 
biopsy. The pathology report revealed fibrous dysplasia with 
no malignant tissue. The patient is now in remission after 
an 18-month follow-up, without loco-regional or metastatic 
disease.

Conclusions: According to the very suggestive histological 
and immunocytochemical findings of a synovial sarcoma 
of the kidney, the diagnosis can be made assuming that the 
patient fits the 10% of the cases that do not present with a SYT 
gene rearrangement. The good clinical course after surgery 
also makes the monophasic subtype a more likely diagnosis. 
One should also remind the PET-CT false positive related to 
the bone fibrous dysplasia. This is a rare genetic condition, 
non-hereditary, sometimes associated to sarcomatous bony 
lesions but not until now related to primary kidney neo-
plasms. The association of these two entities in the present 
case-report, considering the rarity of each one of them, may 
suggest one single genetic disorder not yet described. The PET 
false positive in the follow-up of oncological patients is infre-
quent and was the source of some doubts during our patient’s 
follow-up. 
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 Resumo 

Introdução: Procedeu-se à avaliação das complicações em 
cirurgia laparoscópica urológica na nossa instituição.

Material e Métodos: Desde Janeiro de 2000 até Março de 2011, 
foram realizadas 370 intervenções cirúrgicas urológicas por 
laparoscopia no Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE (CHLN) 
inluindo 36 prostatectomias radicais, 33 nefrectomias simples, 
16 nefrectomias parciais, 196 nefrectomias radicais, 15 pielo-
plastias, 14 nefroureterectomias, 14 suprarrenalectomias e 40 
outros procedimentos. Os registos operatórios de cada inter-
venção foram retrospectivamente avaliados. As complicações 
intra e pós-operatórias foram categorizadas de acordo com a 
classificação de Clavien-Dindo. A dificuldade de cada proce-
dimento foi classificada de acordo com o European Scoring 
System (ESS). 

Resultados: De entre as 370 intervenções por laparoscopia, 
verificaram-se complicações em 16 doentes, correspondendo 
a uma taxa global de complicações de 4.32%. A conversão para 
cirurgia aberta ocorreu em 10 doentes (3.7%). A nefrectomia 
radical e nefroureterectomia apresentaram a taxa mais elevada 
de complicações (22.1%), significativamente superior a outros 
procedimentos classificados pelo ESS como “difícil”. 86.7% das 
complicações pós-operatorias correspondem a grau I ou II de 
Clavien-Dindo.

Conclusões: As complicações de cada procedimento foram 
avaliadas de acordo com a dificuldade técnica segundo o ESS. 
Atendendo aos resultados do nosso estudo retrospectivo, a 
nefrectomia radical e a nefroureterectomia foram o grupo mais 
difícil, corroborando os dados da classificação do ESS. A cor-
recta classificação do grau de dificuldade é benéfica não só para 
a prevenção de complicações mas também no planeamento do 
processo de aprendizagem da cirurgia laparoscópica.

 Abstract 

Introduction: We have evaluated complications of urological 
laparoscopic surgery at our institution.

Material and Methods: From January 2000 to March 2011, 
370 urologic laparoscopic surgical procedures were performed 
at Centro HospitalarLisboa Norte, EPE (CHLN), including 36 
radical prostatectomies, 33 simple nephrectomies, 16 partial 
nephrectomies, 196 radical nephrectomies, 15 pyeloplasties, 
14 nephroureterectomies, 14 adrenalectomies and 40 other 
procedures. Medical records of each procedure were retrospec-
tively evaluated. Intra-operative and post-operative complica-
tions were graded according to the Clavien-Dindo classifica-
tion. The difficulty of each procedure was classified according 
to the European Scoring System (ESS).

Results: Among the 370 laparoscoscopic procedures, compli-
cations occurred in 16 patients, resulting in a total compli-
cation rate of 4.32%. Conversion to open surgery occurred 
in 10 (3.7%) patients. Radical nephrectomy and nephroure-
terectomy had the highest incidence of complications (22.1%) 
which was significantly higher than that of other procedures 
classified as “difficult group” according to the EES. Clavien-
Dindo grade I and II accounted for 86.7% of post-operative 
complications.

Conclusions: We evaluated the complications of each pro-
cedure using the EES for classification of technical difficul-
ty. Based on the results of our retrospective study, radical 
nephrectomy and nephroureterectomy are the most difficult 
group, matching the ESS classification. Appropriate grading 
by technical difficulty is beneficial not only for the prevention 
of complications but also for the planning of the laparoscop-
ic surgery learning process. Keywords: Urological laparo-
scopic surgery complications, Clavien-Dindo classification, 
European Scoring System
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 Resumo 

Introdução: O Carcinoma vesical não músculo-invasivo ape-
sar de cursarcaracteristicamente com um prognóstico favorá-
vel apresenta taxas de recorrência e progressão elevadas. A 
alteração da classificação da OMS de 1973 pela versão de 2004 
visa alcançar melhorias em termos de estandardização, diag-
nóstico e estratificação do risco. No entanto estas carecem de 
evidência científica.

Objectivos: Este trabalho tem como objectivo estabelecer uma 
comparação entre as 2 classificações e avaliar o seu impacto 
prognóstico.

Material e Métodos: Foi elaborado no hospital de Braga um 
estudo retrospectivo. O desenho do estudo consistiu no levan-
tamento de todos os doentes da instituição com diagnóstico 
de Carcinoma Vesical não músculo-invasivo sujeitos a RTU-
TV, no período compreendido entre Janeiro 2004 e Junho 
2008. Foram revistos 276 casos. Destes 121 foram incluídos 
no estudo. Efectuou-se o teste Qui-quadrado, o teste de Fisher 
e o teste T para detectar diferenças entre grupos em análise. 
Recorreu-se às curvas de sobrevivência Kaplan-Meier e ao tes-
te log-rank para comparar os tempos livres de recorrência e 
progressão.

Resultados: No total dos casos em estudo, observou-se uma 
Taxa de Recorrência de 32% (39 em 121) e uma Taxa de 
Progressão de 19% (23 em 121). Para o estadio T1, a classifi-
cação da OMS 1973 revelou diferenças significativas entre os 
grupos G2 e G3 relativamente ao tempo Livre de Progressão 
(p=0,044), com taxas de progressão de 15 e 42%, respectiva-
mente. Considerando os doentes classificados como Alto Grau, 
observaram-se igualmente diferenças significativas entre os 
subgrupos G2 e G3, em relação ao Tempo Livre de Progressão 
(p=0,029), com taxas de progressão de 9,1 e 41,9%, respecti-
vamente. Na presente série, o teste log-rank não mostrou dife-
renças significativas nas taxas de progressão entre os grupos 
T1 Baixo Grau e Alto Grau (p=0,237).

Conclusões: Conclui-se que a classificação OMS 1973 estratifi-
ca pelo menos dois grupos de prognóstico distintos em termos 
de progressão, G2 e G3, os quais têm tendência a ser engloba-
dos pela classificação de 2004 num único grupo. Estudos com 
amostras maiores poderão contribuir para clarificar os resul-
tados apresentados.

 Abstract 

Introduction: Non-muscle invasive bladder, despite having a 
favorable prognosis presents with high recurrence and pro-
gression rates. The proposal of replacement of the 1973 WHO 
classification by 2004 version has the objective of achiev-
ing a better standardization, improving the diagnosis and 
risk stratification. However, these benefits lack scientific 
evidence.

Objectives:  This paper aims to compare the two classifica-
tions and assess their prognostic impact.

Methods: Between January 2004 and June 2008 a retrospec-
tive, cross sectional analysis was performed at Hospital de 
Braga. The study sample consisted of patients diagnosed 
with Non-muscle invasive bladder urothelial carcinoma 
undergoing TUR-TV. We retrospectively reviewed 276 cases 
of transurethral resection. Of these, 121 were included in the 
study of the WHO classifications. The Chi-square and Fisher's 
t test were performed to detect differences between groups in 
analysis. Survival curves and the Kaplan-Meier log-rank test 
was used to compare the recurrence free time and progres-
sion free time.

Results: In all cases studied, there was a recurrence rate of 
32% (39 out of 121) and a progression rate of 19% (23 out of 
121). For stage T1, the 1973 WHO classification showed sig-
nificant differences between G2 and G3 for the progression-
free period (p = 0.044), with progression rates of 15 and 42% 
respectively. Considering patients classified as High Grade, 
there were also significant differences between subgroups G2 
and G3 in relation to the Progression-free period (p = 0.029), 
with progression rates of 9.1 and 41.9% respectively. In this 
series, the log-rank test showed no significant differences in 
progression rates between groups T1 Low Grade and T1 High 
Grade (p = 0.237).

Conclusions: We conclude that the 1973 WHO classification 
stratifies at least two distinct prognostic groups in terms of 
progression, G2 and G3, which tend to be aggregated by the 
2004 classification on a single group. Studies with larger 
samples could help clarify the results obtained. 
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 Resumo 

Introdução: O transplante renal afigura-se como a terapêuti-
ca de primeira linha para a doença renal terminal (DRT) no 
doente pediátrico. Os autores apresentam uma revisão da sua 
experiência no transplante renal pediátrico na sua instituição, 
relativa à última década.

Material e Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo com 
base em consulta dos registos clínicos dos doentes pediátricos, 
submetidos a transplantação renal durante o período decorrido 
entre os anos de 2000 e 2010. Incidiu-se especial atenção às com-
plicações urológicas decorrentes desta intervenção cirúrgica.

Resultados: Foram realizados durante este período 54 trans-
plantes renais pediátricos (5,86% do total de transplantes renais 
realizados durante este período). A idade média dos pacientes 
era de 14 anos (DP: 3,85). A principal causa de DRT que moti-
vou o transplante foi uropatia refluxiva. O tempo médio de 
terapêutica renal de substituição renal pré transplante nestes 
doentes foi de 20 meses (DP: 17,36), sendo que em 7 (13%) 
casos o transplante foi realizado de forma “preemptive”. 11% 
(n=6) dos enxertos eram provenientes de dador vivo, sendo os 
restantes 89% (n=48) oriundos de dador cadáver (idade média 
do 18,03 anos, DP: 14,391). Utilizaram-se as seguintes técnicas 
antirefluxivas para implantação ureteral: implantação directa 
55% (n=30) e Lich-Gregoir 45% (n=24) . O tempo médio da 
cirurgia foi de 176 minutos (DP: 55,11) (dado não possível 
de objectivar em 16 cirurgias). O tempo médio de interna-
mento foi de 11 dias. Com um tempo médio de follow-up de 
58,11 meses (DP:34,87meses) um doente faleceu após perda 
do transplante (1,8%) e constatou-se a falência de 9 enxertos 
(16,6%) (causas: 4- 2; 4- 6; 1- 5). O tempo médio de sobrevida 
do transplante nestes indivíduos com perda do transplante, foi 
de 23 meses [1-97 meses] sendo que em 4 casos ocorreu perda 
imediata do enxerto. Em 9,3% (n=5) dos casos observaram-
se complicações urológicas com necessidade de intervenção 
cirúrgica (estenose do uréter terminal - n = 4; linfocelo da loca 
renal - n = 1). Em todos estes a taxa de sucesso da intervenção 
foi de 100%.

Conclusões: Os dados aqui apresentados evidenciam a necessi-
dade da realização desta técnica em centros únicos e com expe-
riência, de forma a reduzir a morbilidade e a mortalidade desta 
terapêutica para níveis aceitáveis. Uma surpresa para os autores 
é a baixa taxa de complicações graves urológicas documentadas, 
quando comparadas ao transplante renal no adulto.

 Abstract 

Introduction: Renal transplant is the first line therapy for 
renal disease (ESRD) in pediatric patients. The authors pres-
ent a review of experience on renal pediatric transplant at 
their institution on the last decade.

Material and Methods: We conducted a retrospective study 
based on consultation of the medical records of pediatric 
patients undergoing renal transplantation during the period 
between the years 2000 and 2010. We focused a particular 
attention to urological complications arising from this surgi-
cal intervention.

Results: We conducted during this period, 54 pediatric kid-
ney transplants (5.86% of total kidney transplants performed 
during this period). The average age of patients was 14 years 
(SD = 3.85). The main causes of ESRD were that motivated 
the vesicoureteral reflux. The average length of renal replace-
ment therapy renal transplantation before these patients was 
20 months (SD: 17.36), and in 7 (13%) cases the transplant 
was performed in a "preemptive." 11% (n = 6) grafts were 
from living donor, the remaining 89% (n = 48) derived from 
cadaver donors (mean age of 18.03 years, SD = 14.391). We 
used the following techniques to antireflux ureteral implan-
tation: direct implantation 55% (n = 30) and Lich-Gregois 
45% (n = 24). The mean surgical time was 176 min (SD: 
55.11) (data not possible to objectify in 16 surgeries). The 
average hospital stay was 11 days. The average hospital stay 
was 11 days. With a median follow-up of 58.11 months (SD: 
34.87 months) one patient died after graft loss (1.8%) and it 
was noted the failure of 9 grafts (16.6%) (causes: 4-2, 4-6, 
1-5). The median survival time of transplantation in these 
patients with graft loss, was 23 months [1-97 months] and in 
four cases was immediate graft loss. 9.3% (n = 5) of the case 
there were complications with the need for urological surgery 
(stenosis of the ureter terminal - n = 4; renal lymphocele of 
loca - n = 1). In all these, the success rate of intervention was 
100%.

Conclusions: The data presented here highlight the need to 
perform this technique in single centers with experience in 
order to reduce morbidity and mortality of this therapy to 
acceptable levels. A surprise for the authors is the low rate of 
major urological complications documented when compared 
to kidney transplantation in adults. 

73. P148 - Transplante renal pediátrico: perspectiva urológica – 
Experiência monocêntrica dos últimos 10 anos

Pediatric renal transplantation: The urological perspective –  
A single center experience of the last 10 years

Autores:
J Preza-Fernandes1, M Oliveira1, F Almeida1, F Teves1, F Branco1, J Cabral1, I Braga1, MJ Gomes2, J Queiróz2, A Lhamas3, AC 

Henriques4, A Fraga5

Instituições: 
1Interno da Formação Específica de Urologia; 

2Assistente Graduado de Urologia; 
3Chefe de Serviço de Urologia; 

4Chefe de Serviço de Nefrologia; 
5Director de Serviço de Urologia.

www.apurologia.pt



Posters

155

 Resumo 

Introdução: Priapismo define-se como uma erecção persistente 
não associada ao desejo ou estímulo sexual e que persiste após a 
relação sexual ou masturbação. O priapismo de alto débito está 
essencialmente associado a fenómenos de trauma pelvico. Embora 
não constitua uma emergência médica é de extrema importância 
atentar e tratar precocemente esta patologia de forma a diminuir 
a probabilidade de ocorrência de disfunção eréctil.

Material e Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo 
com base em consulta dos registos clínicos dos doentes com 
o diagnóstico de priapismo de alto débito, submetidos a trata-
mento minimamente invasivo com embolização superselectiva 
de ramos da Artéria Pudenda (AP), durante o período decorrido 
entre os anos de 2000 e 2010. Incidiu-se especial atenção às 
complicações de disfunção eréctil decorrentes desta patologia.

Resultados: Durante o período decorrido entre 2000 e 2010, 
foram observados na nossa instituição 5 pacientes com o diag-
nóstico de priapismo de alto débito. A idade média destes 
doentes era de 39,5 anos, sendo que em todos esta patologia 
decorrou pós traumatismo perineal. O tempo médio entre o 
trauma e o diagnóstico foi de 23,6 dias [4-91dias]. O diagnós-
tico foi efectuado através de história clínica, gasimetria de 
sangue aspirado dos corpos cavernosos e ecodoppler peniano. 
Objectivou-se acidemia em todas as amostras gasimétricas 
colhidas e pO2 média de 57,5mmHg (DP: 7,80). Em 4 pacien-
tes foi demonstrada a existência de uma fístula arteriovenosa 
(FAV) entre a Artéria Cavernosa (AC) e os corpos cavernosos 
(CCs). Num doente além da FAV entre a AC e o CC ipsilateral, 
foi constatada por persistência de tumescência peniana após 
a primeira intervenção, uma pequena comunicação entre um 
pequeno ramo da Artéria Dorsal Profunda do Pénis (ADPP) do 
pénis e o CC ipsilateral. Num outro doente constatou-se uma 
única FAV entre um ramo da ADPP e o CC. Todos os doentes 
foram submetidos a embolização superselectiva com partícu-
las de álcool polivinílico (Polyvinyl alchool - PVA) das artérias 
atingidas. A taxa de sucesso inicial da técnica foi de 60% (n=3). 
Um doente teve necessidade de uma intervenção adicional. 
Houve necessidade de 3 intervenções no doente com presença 
da FAV entre ramo da ADPP e o CC, para se atingir a detumes-
cência peniana. O tempo médio de follow-up é de 82,6 meses 
[2-112meses]. A taxa de disfunção eréctil com necessidade de 
inibidores da 5 fosfodiasterase (I5FD) é de 60% (n=3). Todos 
à excepção de um destes doentes foi posteriormente encami-
nhado para uma consulta de Medicina Sexual.

Conclusões: Sendo uma patologia com uma baixa incidência 
e com uma terapêutica altamente especializada, este estudo 

monocêntrico apresenta resultados bastante positivos no tra-
tamento e abordagem destes doentes. Apesar de inicialmen-
te parecer tratar-se de um número bastante reduzido, estes 
números e resultados estão em acordo com as séries monocên-
tricas recentemente publicadas acerca do tema. 

 Abstract 

Introduction: Priapism is defined as a persistent erection not 
associated with sexual desire or stimulation, which persists 
after intercourse or masturbation. The high flow priapism 
is primarily associated with pelvic trauma. Although not a 
medical emergency is of utmost importance an attempt to 
treat this disease as early as possible, in order to decrease the 
likelihood of erectile dysfunction.

Material and Methods: We conducted a retrospective study 
based on consultation of the medical records of patients diag-
nosed with high flow priapism, who underwent minimally 
invasive treatment with selective embolization, during the 
period between years 2000 and 2010. We focused particular 
attention to the complications of erectile dysfunction caused 
by this pathology.

Results: During the period between 2000 and 2010 were 
observed in our institution, 5 patients with a diagnosis of 
highflow priapism. The average age of these patients was 
39.5 years, and in all of this took place after perineal trauma 
pathology. The average time between trauma and diagnosis 
was 23.6 days [4-91dias]. The diagnosis was made by clini-
cal history, blood gas analysis of blood aspirated from the 
corpora cavernosa and penile Doppler ultrasound. We objec-
tived acidemia in all samples collected and a pO2 blood gas 
average of 57.5 mmHg (SD: 7.80). In 4 patients was dem-
onstrated arteriovenous fistula (AVF) between the cavern-
ous artery (AC) and corpus cavernosum (CC). In a patient 
beyond the AVF documented between the AC and DC ipsilat-
eral, it was found a small communication between a small 
branch of the Deep Dorsal Artery of the Penis (DAPP) and the 
CC of the penis. In another patient it was only documented 
a single small AVF between a branch of the DAPP and the 
CC. All patients underwent superselective embolization with 
particles of polyvinyl alcohol (Polyvinyl alchool - PVA) of the 
arteries affected. The rate of initial success of the technique 
was 60% (n = 3). One patient experienced a need for further 
intervention. 3 interventions were necessary in the patient 
with the presence of AVF between the DAPP branch and the 
CC, to achieve penile detumescence. The median follow-up 
is 82.6 months [2-112meses]. The rate of erectile dysfunction 
with need of inhibitors of phosphodiesterase 5 (I5FD) was 
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 Resumo 

Introdução: Se o conduto ileal era e talvez ainda seja para alguns 
o “gold standard”, a introdução das derivações continentes, e par-
ticularmente das neobexigas ortotópicas veio, em nossa opinião, 
alterar substancialmente esta situação. Efectivamente a ausência 
de urostomia e a possibilidade de realizar uma micção pelas “vias 
naturais” representa um ganho considerável em qualidade de 
vida. Após algumas tentativas com outras técnicas, desde Outubro 
de 1991 utilizamos sistematicamente, a descrita por Studer. 

Material e Métodos: De out 1991 a out 2010 realizámos em 26 
doentes uma neobexiga ortotópica, modificámos ligeiramente 
a técnica original de Studer, realizando a anastomose uretero-
ileal segundo Wallace. Em 23 doentes a neobexiga foi realizada 
quando da cistectomia por tumor infiltrante da bexiga, num 
doente foi realizada para ampliação vesical após cistectomia 
subtotal por cistite crónica (folicular? Glandular?) com bai-
xa capacidade vesical, e em 2 doentes, portadores de conduto 
ileal, que optaram por uma reconversão em derivação urinária 
ortotópica. Aos doentes a quem indicámos cistectomia radical 
com derivação intestinal, foi sempre proposta uma neobexiga 
ortotópica a não ser nos casos em que a uretra não podia ser 
preservada por razões oncológicas. Não foi em nenhum caso 
desaconselhada a derivação ortotópica apenas por o doente 
apresentar um risco cirúrgico mais elevado, efectivamente 
consideramos que a neobexiga ortotópica de Studer não apre-
senta uma morbilidade significativamente superior em relação 
às outras derivações intestinais tecnicamente mais simples e 
nomeadamente ao conduto ileal. Obtivemos “follow-up” de 1 
a 14 anos em 19 doentes, 10 doentes foram seguidos mais de 
5anos, e 5 doentes mais de 10 anos. 

Resultados: Um doente faleceu na sequência de um enfarte 
cerebral, a taxa de mortalidade foi de 3,8% (1/26). As restantes 
complicações foram aceitáveis, de referir que não houve com-
plicações de natureza digestiva, nem problemas significativos 
com a cicatrização do reservatório intestinal, apenas 1 doente 
apresentou uma pequena fistula cutânea que curou com algalia-
ção prolongada (33 dias). Registámos 1 caso de estenose tardia 
da anastomose ureteroileal esquerda. Nos doentes avaliáveis a 
médio e longo prazo a capacidade do reservatório mostrou-se 
satisfatória em todos os casos. Todos os doentes tiveram micções 
espontâneas, não tendo sido necessário recorrer a autocatete-
rismo em nenhum caso. A recuperação da continência urinária 
diurna foi em todos os casos satisfatória e comparável ao que 
sucede nas prostatectomias radicais. O grande problema reside 
no controlo miccional nocturno onde mesmo a longo prazo, a 

maior parte dos doentes não conseguem um controlo miccional 
satisfatório e têm de usar uma protecção durante a noite. 

Conclusões: Os resultados com a técnica de Studer, foram 
bons e as complicações perfeitamente aceitáveis para este tipo 
de cirurgia. Não obstante as dificuldades no controlo miccio-
nal nocturno a neobexiga ortotópica de Studer permite sem-
pre uma melhor qualidade de vida que as derivações exter-
nas. De referir a grande satisfação dos 2 doentes em que foi 
realizada uma reconversão do Bricker em derivação urinária 
ortotópica.

 Abstract 

Introduction: If the ileal conduit was and still is for some the 
"gold standard", it is clear that continent urinary diversions, 
and particularly orthotopic neobladder has substantially 
changed this situation. The absence of urostomy and the pos-
sibility of a normal transurethral voiding represent a consid-
erable gain in quality of life. After several attempts with other 
techniques, since October 1991 we used systematically the 
technique described by Studer.

Material and Methods: From October 1991 to October 2010 
we have performed orthotopic neobladder in 26 patients whit 
Studer’s technique, we have modified slightly the original 
technique performing the uretero-ileal anastomosis accord-
ing to Wallace. In 23 patients the orthotopic neobladder was 
performed as urinary diversion in the time of the cystectomy 
for infiltrating bladder tumor, in one patient the neobladder 
was performed for bladder augmentation after subtotal cys-
tectomy for chronic cystitis with low bladder capacity, and in 
2 patients presenting with an ileal conduit that asked for a 
reconversion to a continent orthotopic urinary diversion. In 
patients who we indicated a radical cystectomy with enteric 
diversion, it was always proposed an orthotopic neobladder, 
except in cases in which the urethra could not be preserved 
for oncological reasons. We believe that the Studer’s orthoto-
pic neobladder does not present a significantly higher surgical 
risk when compared whit other intestinal diversions techni-
cally simpler or to the ileal conduit. We obtained follow-up 
from 1 to14 years in 19 patients, 10 patients were followed 
more than 5years, and 5 patients over 10 years. 

Results: The mortality rate was 3.8% (1/26), one patient died 
following a cerebral infarction. The remaining complications 
were acceptable, there were no significant complications related 
whit the use of the intestine, or with the healing of the intestinal 

results for a single center in the treatment and management 
of patients. Although initially seem that this is a fairly small 
number of patients attended on our facilities, these figures 
and results are in agreement with the monocentric series 
recently published on the topic.

of 60% (n = 3). All except one of these patients were subse-
quently offered an appointment an followed on  our Unit of 
Sexual Medicine.

Conclusions: Being a disease with low incidence and with 
a highly specialized therapy, this study shows very positive 
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reservoir, only one patient had a small cutaneous fistula that 
was resolved with prolonged catheterization (33 days). We not-
ed one case of stricture of the left ureteroileal anastomosis. In 
patients whit long term follow-up the reservoir’s capacity was 
acceptable in all cases. All patients had spontaneous voiding, 
with no need for self catheterization in any case. The daytime 
urinary continence was satisfactory in all cases and compara-
ble to the urinary control recovery after radical prostatectomies. 
The major problem associated whit orthotopic neobladder is the 
nocturnal urinary incontinence, where, even in the long term, 

the recovery is not sufficient and the majority of the patients 
need to use a protection pad at night.

Conclusions: The results with Studer's technique are good, 
and the complications perfectly acceptable for this type of 
surgery. Despite the difficulties whit the nocturnal inconti-
nence, the orthotopic neobladder allows in all cases a better 
quality of life than external incontinent urinary diversions. 
We must emphasize the great satisfaction of the two patients, 
which underwent a conversion of ileal conduit in an ortho-
topic neobladder.

 Resumo 

Introdução: Os procedimentos urológicos representam 10-20% 
dos actos anestésicos totais, sendo realizados em doentes com 
grande variabilidade de idades e comorbilidades. A evolução 
das técnicas anestésicas e cirúrgicas tem permitido a realização 
de intervenções mais complexas, em doentes com maior risco, 
tornando a avaliação e o planeamento anestésico essenciais. A 
consulta pré-anestésica atempada permite uma melhor prepara-
ção do doente para o procedimento anestésico-cirurgico propos-
to, estando associada a melhor prestação de cuidados, a razão 
benefício/custo favorável e melhor satisfação dos doentes.  

Material e Métodos: Com o objectivo de caracterizar os doen-
tes urológicos do nosso hospital realizou-se um estudo descri-
tivo retrospectivo, que incluiu os doentes submetidos a pro-
cedimentos urológicos entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 
2010. Variáveis como a idade, sexo, classificação ASA, comor-
bilidades, avaliação em consulta, cancelamentos/adiamentos, 
período entre admissão e a cirurgia, complicações e sobrevida 
aos 30 dias foram estudadas.

Resultados: No período em estudo foram realizadas 134 cirur-
gias em 131 doentes, correspondendo a uma média de 3,7 
doentes por dia. A taxa de cancelamento foi de 9,3% sendo o 
principal motivo a falta de tempo operatório 67% (10), a falta 
de condições anestésicas motivou 13% (2) dos cancelamentos. 
Na amostra incluída a maioria dos doentes eram do sexo mas-
culino 76% (58) e a faixa etária mais prevalente correspon-
deu ao intervalo [50-75 anos]. Quanto à avaliação do estado 
pré-operatório, 86% (67) dos doentes apresentavam comor-
bilidades (ASAII-IV) e 37% (49) estavam-se descompensados 
ou apresentavam complicações associadas à sua patologia de 
base (ASA III e IV). Apenas 39% (44) foram vistos em con-
sulta. As comorbilidades mais prevalentes foram cardiovas-
culares 48%, endocrinometabólicas 34%, tabagismo14% e IRC 
13%. Verificamos que  98% (128) dos doentes entraram no dia 
da cirurgia ou na véspera. O anestesista teve que lidar com 2 
situações de via aérea previsivelmente difícil não sinalizada. 
As complicações registadas foram essencialmente cirúrgicas 
(15%), apenas 1 doente teve intercorrências médicas. 

Conclusões: Como descrito na literatura a maioria dos nos-
sos doentes urológicos apresentam inúmeras comorbilidades. 
Embora grande parte dos doentes idosos sejam avaliados em 
consulta, destacam-se 39% (19) dos doentes com patologias 
graves que não são referenciados à consulta de anestesia. 
Existe uma tendência crescente para optimização dos tempos 
operatórios e dos internamentos, o que obriga a que os doentes 
entrem na véspera ou no próprio dia da cirurgia. Também no 
nosso hospital se verifica esta entrada tardia dos doentes, a 
maioria deles (64%) sem avaliação anestésica prévia, tornando 
difícil a planificação adequada do acto anestésico e impossibi-
litando a optimização pré-operatória. A maioria dos estudos 
realizados sobre esta temática associa a avaliação anestésica 
pré-operatória atempada a maior segurança, a melhor plane-
amento anestésico, a menor taxa de cancelamentos, a menor 
tempo de internamento entre a admissão e a cirurgia, a uma 
redução dos custos e a uma maior satisfação do doente.

 Abstract 

Introduction: The urological procedures represent 10-20% of 
total anesthetic acts and they are preformed in patients with 
great variability of age and co morbidities. The evolution of 
anesthetic and surgical techniques has allowed the execution 
of more complex interventions, making the anesthetic assess-
ment and planning even more important. The preanesthetic 
evaluation enables better preparation of the patient to the 
anesthetic and surgical procedures and is associated with 
better patient care provided, a favorable ratio cost/benefit 
and patient satisfaction. 

Material and Methods: In order to characterize the uro-
logic patients of our hospital, we performed a retrospective 
descriptive study, including patients undergoing urologic 
procedures between January 1st and March 31st of 2010. 
Variables such as age, gender, ASA status, co morbidities, 
type of preoperative evaluation, cancellations/postpone-
ments, time between admission and surgery, complications 
and survival at 30 days were studied.

Results: During the studied period were performed 134 sur-
geries on 131 patients, corresponding to an average of 3.7 

76. P158 - O doente urológico: A visão da anestesia 

Urologic Patients: An Anesthetic Perspective  

Autores:
Ana Martins1, Joana Rebelo1, Isabel Fernandes1, Diana Gomes2, Lurdes Preto2

Instituições: 
1Interna de Anestesiologia; 

2Assistente hospitalar do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE.

www.apurologia.pt



Posters

158

 Resumo 

Introdução: O ureterocele é uma malformação congénita, em 
que ocorre uma dilatação cística do ureter terminal. É 4 vezes 
mais frequente no sexo feminino e ocorre quase exclusivamen-
te em indivíduos de raça branca. 80% surgem de ureteres que 
drenam os pólos superiores de sistemas excretores duplicados. 
Normalmente, a apresentação ocorre na fase pré-natal (ecogra-
fia materna) ou neonatal (infecções do aparelho urinário nos 
primeiros meses devida). Mais raramente, pode manifestar-se 
em crianças mais velhas ou em adultos, normalmente com um 
quadro de infecções urinárias de repetição. Apresentamos o 
caso clínico duma doente comureterocele complicado de litía-
se no contexto de duplicação pieloureteral bilateral.

Caso Clínico: Trata-se duma doente do sexo feminino, 29 
anos,raça caucasiana, natural do Brasil, sem antecedentes 
pessoais relevantes, que foi admitida no Serviço de Urologia 
do Hospital Garcia de Orta por quadro compatível com cóli-
ca renal esquerda refractária à terapêutica analgésica, sem 
outra sintomatologia associada. Realizou ecografia renal que 
mostrouuretero-hidronefrose esquerda, condicionada por 
cálculo de 8mm na junção ureterovesical esquerda e cálcu-
lo vesical com cerca de 2cm. Analiticamente, sem alterações 
relevantes, nomeadamente leucocitose ou alterações da fun-
ção renal. Procedeu-se a colocação de nefrostomia percutâne-
aecoguiada à esquerda. A nefrostografia mostrou bifidezpie-
loureteral esquerda sem litíase do ureter evidente. No Bloco 
Operatório, sob anestesia geral, procedeu-se a cistoscopia com 
identificação de ureterocele direito, tendo-se realizado incisão 
endoscópica do mesmo, com exteriorização do cálculo que 
foi subsequentemente fragmentado (cistolitolapaxia balística 
com SwissLithoclast®). O pós-operatório decorreu sem inter-
corrências. Realizou URO-TC de controlo que mostrou: litíase 
não obstrutiva nos grupos caliciais inferiores bilateralmente 
(3-4mm); sem evidência de litíase ureteral ou vesical; mostrou 

ainda duplicidade pieloureteral direita completa e bifidezpie-
loureteral esquerda (com fusão ureteral a nível pélvico); sem 
dilatação aparente do aparelho excretor.

Discussão: Habitualmente, o tratamento cirúrgico (endoscó-
pico, laparoscópico ou por cirurgia aberta) dos ureteroceles 
depende de factores como a idade, localização, quantidade 
de parênquima renal funcionante, existência de refluxo vesi-
coureteral e anomalias associadas. Nos casos complicados de 
litíase, a abordagem endoscópica parece ser a mais adequada, 
podendo posteriormente ser complementada por procedimen-
tos por via aberta ou laparoscópica conforme necessário.

 Abstract 

Introduction: The ureterocele is a congenital malforma-
tion, in which occurs a cystic dilatationof the terminal por-
tion of the ureter.It is four times more common in females 
andoccurs almost exclusively in caucasians.80% arise fro-
mureters draining the upper pole of duplicated excretory 
systems. Usually, the presentation occurs in the pre-natal 
(maternal ultrasound) or neonatal (urinary tract infections 
infirst months of life) periods.More rarely, it presents in older 
childrenor adults, usually with repeated urinary tract infec-
tions. We present the case of a patient with ureterocele com-
plicated by lithiasis in the context of bilateral pyeloureteral 
duplication.

Clinical Case: Female patient, 29 years, caucasian, native 
of Brazil, withoutrelevant past medical history, was admit-
ted to the Urology Department ofHospital Garcia de Ortawith 
symptoms compatible with left renal colic, refractory to anal-
gesic therapy, with no other associated symptoms. The renal 
ultrasound showed uretero-hydronephrosiscaused by an 
8mm calculus in the left ureterovesical junction and a vesi-
cal calculus with 2cm.Laboratory studiesdidn’t showrelevant 
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patients per day. The cancellation rate was 9.3% and the 
main reason was the lack of operating time 67% (10) and 
the absence of anesthetic conditions led to 13% (2) of can-
cellations. The majority of patients studied were male 76% 
(58) and most prevalent age group was the [50-75 years]. 
According to the evaluation of the preoperative status, 86% 
(67) of patients had co morbidities (ASAI-IV) and 37% (49) 
were presented with decompensate or with complications 
associated with their underlying disease (ASA III and IV). 
Only 39% (44) had an anesthesia outpatient assessment. 
The most prevalent co morbidities were cardiovascular 
48%, endocrine/metabolic 34%, smoking 14% and CRF 13%. 
We found that 98% (128) of patients entered on the day of 
surgery or day before. The anesthesiologist had to deal with 
two patients with difficult airway unmarked previously. 
Complications recorded were essentially surgical (15%), only 
one patient had clinical events. No mortality reported.

Conclusions: As described in the literature, most of our 
patients have several co morbidities. Although most elderly 
patients are assessed in consultation previously, we noticed 
that 39% (19) of patients with serious diseases were not 
referred pre-anesthetic evaluation. There is a growing ten-
dency to optimize operative periods and time of hospitaliza-
tion, which requires that patients come in the day before or 
on the day of surgery. Also in our hospital we noticed this late 
admission of patients, most of them (64%) don’t have prior 
anesthetic evaluation. Preoperative evaluation is the key for 
a good preoperative preparation and intraoperative han-
dling. When done in the outpatient clinic, it allows for better 
analysis and further investigation, improving the quality of 
the preparation and decreasing hospital costs. 
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findings, including leukocytosis or decreased renal function. 
A left percutaneous nephrostomy, guided by ultrasound, 
was placed and the nephrostography showedincomplete 
pyeloureteralduplication, but no clear signs oflithiasis of the 
left ureter.In the Operating Room, under general anesthesia, 
a cystoscopy was performedand it showed the presence of 
a right ureterocele, which was endoscopically incised. The 
calculus was freed and subsequently fragmented (ballistic 
cystolitholapaxywith Swiss Lithoclast®). The postoperative 
period was uneventful. The control URO-CT scan showed 
bilateral non-obstructive lithiasis inthe inferior calyceal 
groups (3-4mm), with no evidence of lithiasisin the ureter or 

in the bladder; it also showed complete pyeloureteralduplica-
tion on the right and incomplete pyeloureteralduplication on 
the left(with ureteral fusion at the level of the pelvicbrim).

Discussion: Usually, surgical treatment (endoscopic, lap-
aroscopic oropen surgery) of ureteroceles depends on factors 
such as age, location, amount of functioning renal parenchy-
ma, presence of vesicoureteral reflux and associated abnor-
malities. In cases complicated withlithiasis, the endoscopic 
approach appears to be adequateand may subsequently be 
complemented by openproceduresor laparoscopic surgery, as 
needed.

 Resumo 

Introdução: O Carcinoma Neuroendócrino de Grandes 
Células (LCNEC) atinge frequentemente os pulmões e trac-
to gastrointestinal. A origem vesical primária é muito rara 
(apenas 8 casos descritos na literatura – fonte: pubmed.org), 
apresentando-se habitualmente em estadios localmente avan-
çados e metastizados. Devido à escassez de casos, a sua his-
tologia, imunohistoquímica e comportamento não estão bem 
definidos, presumindo-se que partilhe marcadores biológicos 
e prognóstico com os Carcinomas de Pequenas Células (SCC) 
e restantes Carcinomas Neuroendócrinos (NEC) da bexiga.  
A Cistectomia Radical seguida de quimioterapia adjuvante 
(QTa) foi a terapêutica adoptada na maioria dos casos descri-
tos. Análise retrospectiva do processo de um doente portador 
de um LCNEC.

Caso Clínico: C.S.R., doente do sexo masculino, 79 anos, 
que recorreu ao Serviço de Urgência do CHC por hematúria 
macroscópica franca com coágulos, assintomática, com evolu-
ção de 1 mês. A uretrocistoscopia revelava uma lesão séssil, de 
grandes dimensões, ocupando praticamente toda a face ante-
rior e face lateral esquerda da bexiga. Perante o aspecto inva-
sivo e extenso da massa tumoral, e contraindicação à cirurgia 
radical (idade, estado geral e comorbilidades significativas: 
sequelas de AVC, DPOC, HTA, Dislipidémia e HBP) foi progra-
mada Cistectomia Parcial. A 30-10-2008 foi submetido a remo-
ção completa da neoplasia com margens macroscopicamente 
livres. A anatomia patológica revelou tratar-se de um “car-
cinoma neuroendócrino de grandes células da bexiga, com 
áreas focais e superficiais (2%) de adenocarcinoma, carci-
noma micropapilar e carcinoma epidermóide, estadio pT3”. 
A TC abdomino-pélvica evidenciou adenomegálias volumosas 
a nível das cadeias ilíacas. O pós-operatório complicou-se com 
deiscência da sutura (infecção por Staphylococcus aureus 
e Enterococcus faecalis) e fístula vesico-cutânea, encerrada 
espontaneamente após colocação de aspiração activa por son-
da vesical. Teve alta ao 30º dia pós-operatório com micções 

espontâneas e programação de QTa com cisplatinum e etopo-
sido. Por agravamento do estado geral, não reuniu condições 
para iniciar quimioterapia prevista e foi mantido sob terapêu-
tica paliativa. Dois meses após a cirurgia manifestava recidiva 
local e progressão das adenopatias descritas, que condiciona-
vam linfedema significativo dos genitais e membros inferiores. 
Faleceu ao 3º mês pós-operatório.

Discussão: Os doentes portadores de LCNEC parecem apre-
sentar alto risco metastático, de acordo com os escassos casos 
descritos. É um tumor raro, de comportamento imprevisto e 
tratamento indefinido. O diagnóstico e tratamento precoce 
poderão eventualmente melhorar o prognóstico destes doen-
tes, sendo necessárias séries para definir a evolução destas 
neoplasias.

 Abstract 

Introduction: The large cell neuroendocrine carcinoma 
(LCNEC) often affects the lungs and gastrointestinal tract. Its 
primary origin in the bladder is very rare (8 cases reported - 
source: pubmed.org), presenting usually in locally advanced 
and metastatic stages. Due to the paucity of cases, their his-
tology, immunohisto-chemistry and behavior are not well 
defined, assuming that shares biological markers and prog-
nosis with small cell carcinoma (SCC) and other neuroendo-
crine carcinomas (NEC) of the bladder. Radical cystectomy 
followed by adjuvant chemotherapy (QTa) was the therapy 
adopted in most cases described. Retrospective analysis of 
the process of a male patient with a LCNEC.

Clinical Case: CSR, male patient, 79 years old, who under-
went in the emergency department of the Centro Hospitalar de 
Coimbra with complaints of asymptomatic gross hematuria 
with clots (1 month of evolution). Urethrocystoscopy revealed 
a sessile and large lesion, occupying almost the entire ante-
rior and left lateral bladder wall. Given the extensive and 
invasive aspect of the tumor mass, and contraindication to 
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 Resumo 

Introdução: A infecção urinária é a complicação mais frequen-
te em cirurgia urológica. Com o desenvolvimento da investi-
gação farmacêutica e a utilização indiscriminada de antibió-
ticos emergiu um grupo de agentes microbianos, designados 
multirresistentes, que são uma ameaça permanente na prática 
clínica.A prevalência de estirpes produtoras de beta lactama-
ses de largo espectro (ESBL) tem vindo a aumentar ao longo 
dos anos, apesar do seu reconhecimento recente (1983). 

Material e Métodos: Neste trabalho apresentam-se os resulta-
dos de uma análise retrospectiva dos microorganismos isola-
dos em produtos biológicos de todos os doentes internados no 
serviço de Urologia durante o ano de 2010.

Resultados: Identificaram-se 83 agentes microbianos, dezoito 
dos quais (21,9%) são produtores de betalactamases de largo 
espectro. Escherechia spp. e Klebsiella spp. foram os géneros 
mais prevalentes. Verifica-se que todas as estirpes produtoras 
de ESBL são sensíveis ao meropenem e 4 (22,2%) são sensí-
veis a amicacina. Verifica-se uma sensibilidade intermédia de 
44,4% e 55,6% à nitrofurantoína e amicacina respectivamente.

Conclusões: A reduzida sensibilidade aos antibióticos dispo-
níveis em ambulatório e em ambiente hospitalar alerta para a 
necessidade de medidas de prevenção, vigilância e tratamen-
to por forma a minimizar a prevalência de microorganismos 
multirresistentes.

 Abstract 

Introduction: Urinary infection is the most frequent compli-
cation of urologic surgery. With the developments of the phar-
maceutical industry and the uncontrolled use of antibiotics a 
group of microbial agents emerged, designated as multiresis-
tant, representing a threat to everyday clinical practice. The 
prevelence of expanded spectrum beta-lactamases (ESBL) 
has increased over the years since its recent description in 
1983. 

Material and Methods: We present a retrospective analysis 
of all microbial agents isolated in cultures of biological prod-
ucts collected in the Urology department during one year. 

Results: Eighty three agents were isolated and 18 (21,9%) of 
them were producers of ESBL. Escherechia spp. and Klebsiella 
spp. were the most prevalent species. All the ESBL producing 
bacteria were sensitive to meropenem according to antibiotic 
sensibility tests and four (21,9%) were sensitive to amicacin. 
An intermediary sensibility was reported in 44,4% and 55,6% 
to nitrofurantoin and amicacin, respectively. 

Conclusions: The reduced sensibility to available antibiotics 
is a true sign of concern for the need to implement measures 
of prevention, surveillance and treatment of bacteria infec-
tion in order to minimize the prevelence of multirresistant 
agents.
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radical surgery (age, general condition and significant comor-
bidities: stroke sequelae, COPD, hypertension, dyslipidemia, 
and BPH),   partial cystectomy was scheduled. On the 30th of 
October of 2008 the patient underwent a complete removal 
of the tumor with macroscopically free margins. Pathology 
revealed that it was a "large cell neuroendocrine carcinoma 
of the bladder with focal areas and surface (2%) of adenocar-
cinoma, micropapillary carcinoma and squamous cell carci-
noma, stage pT3”. CT scan showed massive lymphadenopathy 
at the level of iliac chains. The postoperative course was com-
plicated by suture dehiscence (infection by Staphylococcus 
aureus and Enterococcus faecalis) and vesico-cutaneous fis-
tula, which spontaneously closed after placement of an active 
aspiration on the urethral catheter. He was discharged on the 

30th postoperative day with spontaneous voiding. QTa with 
cisplatinum and etoposide was programmed. However, his 
general state of deterioration didn’t allow chemotherapy and 
he was kept under palliation. Two months after surgery local 
recurrence arose and lymphadenopathy progressed, which 
conditioned significant genital and lower limbs lymphedema. 
The patient died 3 months after surgery. 

Discussion: Patients with LCNEC seem to have high meta-
static risk, according to the few cases described. It is a rare 
tumor of unpredictable behavior and indefinite treatment. 
The early diagnosis and treatment may possibly improve the 
prognosis of these patients. Series are needed to define the 
evolution of these neoplasms.
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 Resumo 

Introdução: Os pseudoaneurismas renais surgem após lesão 
incompleta da parede dos vasos arteriais renais e frequente-
mente resultam de procedimentos como a biopsia renal per-
cutânea, nefrolitotomia percutanea, cirurgia endoscópica ou 
nefrectomia parcial. A hemorragia associada é potencialmente 
fatal se a pressão dentro do pseudoaneurisma for superior à 
exercida pelo tamponamento das estruturas contíguas.

Caso Clínico: Apresenta-se o caso de um doente imunodepri-
mido que recorre ao serviço de urgência por dor lombar súbi-
ta e hematúria macroscópica não traumática com repercussão 
hemodinâmica. Identifica-se Klebsiella pneumoniae multirre-
sistente em uro e hemoculturas. A tomografia computorizada 
identifica lesão vascular mesorrenal com enfarte periférico. A 
angiografia que se apresenta evidencia volumoso pseudoaneu-
risma renal com fistula para o excretor impossível de embolizar 
por via endovascular. O doente desenvolve hemorragia subarac-
noideia fatal após ruptura de aneurismas do polígono de Willis. 

Discussão: Os pseudoaneurismas de causa infecciosa estão 
descritos em doentes imunodeprimidos podendo ser uma cau-
sa rara de hematúria. O tratamento preferencial é endovascu-
lar embora em situações particulares a nefrectomia simples 
pode ser a única solução para a hematúria.

 Abstract 

Introduction: Pseudoaneurisms originate from incomplete 
lesion of renal arterial walls and frequently result from pro-
cedures like percutaeous renal biopsy, percutaneuos neph-
rolithotomy, endoscopic surgery or partial nephrectomy. 
The eventual bleeding risk is potentially fatal if the pressure 
inside the pseudaneurism is superior to that originating from 
contiguous anatomic structures.

Clinical Case: It is presented a case of an imunossupressed 
man that recurs to emergency department complaining of 
non-traumatic acute lumbar pain and macroscopic hema-
turia with hemodinamic repercussion. It was identified a 
multiresistant Klebsiella pneumoniae in blood and urine cul-
tures. The TC identified a vascular lesion in the kidney with 
peripheral stroke. The angiography here presented shows 
a volumous pseudoaneurism with fistulae to the caliceal 
system impossible to solve by endovascular treatment. The 
patient suffers a fatal subaracnoid bleeding after rupture of 
Willis system aneurisms.

Discussion: Pseudoaneurisms due to infectiuos causes are 
described in imunossupressed patients as a rare cause of hema-
turia. The recomended treatment is endovascular surgery, even 
though nephrectomy can be the only solution for hematuria.

80. P169 - Pseudoaneurisma renal de etiologia infecciosa

Kidney pseudoaneurism of infectious etiology
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 Resumo 

Introdução: Disfunção eréctil (DE) caracteriza-se pela dimi-
nuição da capacidade do individuo na manutenção de uma 
erecção, sendo a etiologia orgânica uma das mais comuns 
(cerca de 80%). A etiologia vascular primária está presente em 
cerca de 60% dos doentes. Em aproximadamente 20-30% dos 

doentes com DE é devida a disfunção veno-oclusiva (DVO). 
Vários processos fisiopatológicos podem estar na sua origem, 
sendo um deles a insuficiência congénita ou adquirida dos 
mecanismos veno-oclusivos tecidulares. Procedimentos cirúr-
gicos vasculares, em particular na cirurgia venosa peniana, são 
recomendados para um grupo restrito e criterioso de doentes, 
estando indicados em homens jovens, com extravasamento 

81. P170 - Embedding of deep dorsal vein of the penis –  
EDDVP Abordagem Cirúrgica da disfunção eréctil  

por falência dos mecanismos veno-oclusivos

Embedding of deep dorsal vein of the penis –  
EDDVP A surgical approach to erectile dysfunction of veno-occlusive
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etiology is the most common (80%). A primary vascular etiology 
is present in about 60% of patients. Inapproximately20-30% of 
patients with ED is due to veno-occlusive dysfunction (VOD). 
Severalpathophysiological processes may be at its origin, one 
being the failure of congenital oracquired veno-occlusive tis-
sue mechanisms. Vascular surgical procedures, particularly 
in the penile venous surgery is recommended only for a lim-
ited and careful selected patients and is indicated only fory-
oung men with congenital venous leakage or post-traumatic 
situations. In this context we describe a case of VOD where 
were used a recent surgical technique for treatment.

Clinical Case: Male patient, 23 years old, with primary ED 
with erections degree level 3/5. With a known history of motor 
vehicle accidents, unrelated to the presenting complaints. 
Medicated initially with type-5 phosphodiesterase inhibitors 
(PDE5-I), with little significant improvement in the clinic.
Pre-op penile doppler with vasoactive agent (alprostadil 10 
mg), revealed: "tumescencewithout rigidity, maximum systol-
ic velocity within the normal range (78.35 cm/s), withabnor-
mal diastolic velocity (9.41 cm/s)."Cavernosography showed 
"moderate leak, not getting stiff." The patient was submitted to 
the incorporation of approximately 1 cm proximal to deepdor-
sal vein with EDDVP (Embedding of Deep Dorsal Vein of the 
Penis) technique andhas passed uneventfully.Good outcome 
postoperatively, no signs of local complications. Monitored in 
consultation one month after surgery, began PDE5-I, resulting 
in a morefrequent nocturnal spontaneous erections with rigid-
ity grade 5 / 5. Control penile doppler with vasoactive agent 
(alprostadil 10 mg), post-op, revealed:"observed the develop-
ment of penile tumescence and rigidity; normal permeability 
ofthe cavernous arteries with peak systolic velocity within the 
normal range (maximumvalue reached 110.5 cm/s), observ-
ing proper progression of diastolic wave, so thereare no signs 
of dysfunction of vascular cause.Currently without PDE5-I to 
maintain a satisfactory sexual activity.

Discussion: Venous surgery of the penis can be considered 
curative in certain situations. Currently only 15 to 20% of 
men with ED are treated. The fact that, the success ofphar-
macological therapy in this case were not achieved and the 
fact that it is a primary DE in a young individual, we pro-
posed the implementation of new surgical technique -EDDVP. 
Good results were achieved in the short to medium term, 
but there is a need for greatermonitoring and evaluation of 
similar cases. Despite the unsatisfactory results in the long 
term have reduced the indications forvenous surgery in DE, 
the new surgical technique of a surgical procedure EDDVP 
issimple and appears to be effective in the treatment of venous 
leakage in the deepdorsal vein DE.

venoso congénito ou pós-traumático. Neste contexto descre-
ve-se um caso clínico de DVO onde foi utilizada uma técnica 
cirúrgica recentemente descrita para o seu tratamento.

Caso Clínico: Doente do sexo masculino, com 23 anos de idade, 
com DE primária, com erecçõesgrau 3/5. Com história conhe-
cida de acidentes de veículo motorizado, sem relaçãocom as 
queixas que apresenta. Medicado, inicialmente, com inibidor 
da 5-fosfodiesterase (I5PDE), com melhoria pouco significati-
va da clínica.Eco-doppler peniano com agente vasodilatador 
(alprostadilo 10 µg), pré-operatório,revelou: “tumescência sem 
rigidez; velocidade máxima sistólica dentro da normalidade 
(78,35 cm/s), com velocidade telediastólica fora da normalidade 
(9,41 cm/s).”Cavernosografia mostrou: “fuga moderada, não se 
conseguindo rigidez.”Foi submetido à incorporação proximal 
de aproximadamente 1 cm de veia dorsalprofunda em trajecto 
subalbugíneo pela técnica de Embedding of Deep Dorsal Vein 
of the Penis (EDDVP), tendo decorrido sem intercorrências.
Boa evolução pós operatória, sem sinais de complicações locais. 
Vigiado em consulta, um mês após cirurgia iniciou I5PDE, ten-
do retomado erecções espontâneas nocturnas mais frequentes, 
com rigidez de grau 5/5. Eco-dopller com agente vasodilatador 
(alprostadilo 10 µg), de controlo, pós-operatório,dois meses 
após cirurgia, revelou: “observou-se desenvolvimento de tumes-
cência erigidez peniana; normal permeabilidade das artérias 
cavernosas, com picos develocidade sistólica dentro da norma-
lidade (valor máximo obtido 110,5 cm/s),observando-se adequa-
da progressão da onda diastólica; não existem por isso sinaisde 
disfunção de causa vascular.” Actualmente, sem necessidade de 
I5PDE para manter uma actividade sexual satisfatória.

Discussão: A cirurgia de venosa do pénis pode ser considerada 
curativa em determinadas situações. Actualmente só 15 a 20% 
dos homens com DE são tratados. O facto da taxa desucesso 
da terapêutica farmacológica neste caso não ter sido ideal e 
associada aofacto de se tratar de uma situação de DE primária 
num indivíduo jovem, propôs-se arealização de uma técnica 
cirúrgica recentemente utilizada - EDDVP. Como descrito, 
foram obtidos bons resultados a curto/médio prazo, mas háne-
cessidade de um maior acompanhamento e avaliação destes 
casos. Apesar de resultados pouco satisfatórios a longo prazo 
terem reduzido as indicaçõespara a cirurgia venosa na DE, a 
nova técnica cirúrgica de EDDVP é um procedimentoopera-
tório simples, e que parece ser eficaz, no tratamento de fuga 
venosa da veiadorsal profunda na DE.

 Abstract 

Introduction: Erectile dysfunction (ED) is characterized by 
reduced ability in maintaining an erection, and the organic 
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 Resumo 

Introdução: O úraco é um vestígio embrionário derivado da 
alantóide. Está localizado no espaço pré-peritoneal. Espaço 
esse, em forma de pirâmide e delimitado lateralmente pelas 
artérias umbilicais obliteradas e inferiormente pela cúpula 
vesical. O encerramento e obliteração do úraco ocorre durante 
o desenvolvimento embrionário. A permeabilidade é rara mas 
as anomalias podem existir. De entre estas o quisto do úraco 
representa 30% dos casos e apresenta-se mais frequentemente 
nos adultos. O objectivo do estudo é apresentar um caso raro 
de volumoso quisto do úraco, seu diagnóstico e tratamento.

Caso Clínico: Apresenta-se um doente do sexo masculino, 56 
anos de idade, infectado pelo vírus da imunodeficiência huma-
na (HIV) que recorre à consulta por tumefação abdominal e 
queixas de enfartamento pós-prandial precoce. Ao exame 
objectivo detectou-se uma volumosa massa hipogástrica, de 
consistência elástica, indolor e sem sinais inflamatórios ou de 
drenagem espontânea ou provocada. Era portador de tomogra-
fia computorizada e ressonância magnética que documenta-
vam lesão quística, com as dimensões de 18x13x19 centíme-
tros, estendendo-se da cúpula vesical à cicatriz umbilical, sem 
evidência de comunicação com estas estruturas. O doente foi 
submetido a laparotomia infra-umbilical e excisão completa do 
úraco e lesão quística. Procedeu-se a excisão da lesão quís-
tica conjuntamente com segmento da cúpula vesical e cica-
triz umbilical. A cirurgia e o pós-operatório decorreram sem 
intercorrências.

Discussão: A patência do úraco pode levar a um espectro alar-
gado de entidades clínicas, todas elas associadas a semiologia 
inespecífica. A existência destas anomalias poderá ser particu-
larmente crítica num doente infectado pelo HIV dado risco de 
infecção ou a dificuldade no diagnóstico diferencial tumoral. A 
ressecção completa é mandatória, minorando assim casos de 
sobre-infecção ou de carcinoma nas peças excisadas de forma 
incompleta. 

 Abstract 

Introduction: The urachus is a vestigial tubular-shaped rem-
nant of the allantois. It’s located preperitoneal in the midline 
of a pyramid-shaped space that is lined by the umbilical arter-
ies and based on the anterior dome of the bladder. Urachus 
obliteration occurs during embryonic development. The com-
plete obliteration origin a fibrous structure named median 
umbilical ligament. Patency of urachus is rare. Among ura-
chal anomalies, urachal cysts have been described in 30% of 
the cases and present most commonly in adults. The objective 
of the study is to report a case of persistent patency of embry-
onic urachus, its diagnosis and surgical management. 

Clinical Case: A 56 years-old male patient, infected by the 
human immunodeficiency virus (HIV), presented with low-
er abdominal mass and complaints of postprandial peptic 
dysfunction but no urinary symptoms. Physical examina-
tion revealed an infra-umbilical soft, not painful mass that 
upraised the anterior abdominal wall and had no inflammato-
ry characteristics. Contrast enhanced computerized tomogra-
phy (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) of abdomen 
and pelvis documented a cyst measuring 18x13x19 centime-
ters extending from the anterior dome of the bladder and the 
umbilicus. This patient underwent open surgery for complete 
excision of the urachal cyst. Complete excision of patent ura-
chus and its cyst was performed without complications. This 
complete excision was achieved by the resection of umbilicus, 
anterior dome of the bladder and cyst in one specimen. 

Discussion: Persistent patency of the embryonic urachus can 
lead to a spectrum of urachal remnant diseases that mani-
fest with no specific abdominal or urinary symptoms. Patent 
urachal tract remnants in HIV infected patients are clinically 
significant since they are susceptible to infection and can 
mimic malignant tumors on imaging. Complete resection is 
mandatory due to high risks of carcinoma and infection in 
unresected or incompletely resected remnant.

82. P171 - Quisto do Úraco no adulto,  
excisão cirúrgica de uma rara entidade clínica

Urachal Cyst in the adult, surgical excision of a rare condition
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 Resumo 

Introdução: O Priapismo é uma condição urológica rara, mas 
de consequências catastróficas se não resolvida atempada-
mente. Define-se por erecção prolongada e dolorosa na ausên-
cia de estímulo sexual, com duração pelo menos de 4 horas. 
Pode representar a apresentação de uma patologia sistémica, 
pelo que, na avaliação de um doente com priapismo se deverá 
proceder ao despiste dessas mesmas patologias. Existem dois 
tipos de priapismo, designados de baixo débito (isquémico) e 
alto débito (não isquémico): o primeiro é de maior gravidade, 
o doente manifesta dor e a análise dos gases revelará acidose, 
hipoxémia e hipercápnia; já no segundo geralmente não exis-
tem manifestações álgicas e não existem os parâmetros hipo-
xémicos e hpercápnicos. Procede-se à descrição de um caso 
clínico de um doente observado no Serviço de Urgência do 
Hospital de São José e posteriormente no Serviço de Urologia 
do mesmo Hospital.

Caso Clínico: Doente de 19 anos de idade, enviado do Hospital 
de Beja para o Serviço de Urgência do Hospital de São José por 
quadro de priapismo com cerca de 24 horas de evolução. O 
doente referia 2 episódios auto-limitados de erecção prolonga-
da na ausência de estímulo sexual com resolução espontânea 
nas últimas 3 semanas. O doente negava antecedentes médicos, 
cirúrgicos e traumáticos. Negava igualmente hábitos medica-
mentosos e toxicológicos. No Serviço de Urgência procedeu-se 
inicialmente à realização de gasometria dos corpos caverno-
sos, com hipoxémia, hipercápnia e acidose; posteriormente 
procedeu-se à lavagem dos corpos cavernosos. Foi realizada 
a instilação durante 1 hora a intervalos de 5 minutos de 500 
mcg/1ml de fenilefedrina. Por manutenção do quadro, o doen-
te foi submetido a shunt Cavernoso-esponjoso pela técnica de 
Winter. O doente foi internado e por manutenção da erecção 
foi submetido a nova Cirurgia – Shunt distal pela técnica de 
El-Gorab e shunt proximal – técnica de Quackels. Realizou-
se: aortografia com cateterização selectiva da artéria peniana 
tendo-se documentado aspectos de hipervascularização com 
vasos ectásicos e displásicos, não se tendo documentado fístu-
la AV de alto débito; embolização com microesferas dos aspec-
tos displásicos; avaliação pela Especialidade de Hematologia, 
não se tendo detectado qualquer patologia que pudesse ser 
implicada na génese do quadro clínico; no seguimento reali-
zou eco-dopller peniano que revelou coágulos no interior de 
ambos os corpos cavernosos, mais acentuados à direita e arté-
rias cavernosas com bom fluxo e resistência. Aos 8 meses de 
pós-operatório o doente mantém actividades físicas normais e 
tem actividade sexual mantida, sem disfunção eréctil.

Discussão: O priapismo é uma patologia rara, que pela sua pró-
pria raridade se reveste de dúvidas diagnósticas e abordagens 

terapêuticas. As condições de alto débito e baixo débito deve-
rão ser correctamente diagnosticadas pelas diferentes impli-
cações terapêuticas de que se revestem. É necessário intervir 
rapidamente no último por forma a impedir danos irreversíveis 
nos corpos cavernosos. De igual forma é importante excluir 
patologias subjacentes cuja manifestação inicial é o priapismo, 
e que se não abordadas, poderão originar recidiva do episódio. 
A disfunção eréctil pode ser uma consequência devastadora 
em indivíduos jovens.

 Abstract 

Introduction: Priapism is a rare urological condition but 
with catastrophic consequences if not resolved in time. It is 
defined as prolonged and painful erection in the absence of 
sexual stimulation, lasting at least 4 hours. May represent 
the presentation of a systemic pathology, so that, in evaluat-
ing a patient with priapism screening of these same diseases 
should be made. There are two types of priapism, designated 
for low flow (ischemic) and high flow (not ischemic): the first 
is more severe, the patient expresses pain and gas analysis 
will reveal acidosis, hypoxemia and hypercapnia; in the sec-
ond generally there are no painful manifestations and there 
are no hypoxemia and hypercapnia. Proceed to the descrip-
tion of a clinical case of a patient assessed in the emergency 
department of Hospital São José and later at the Urology 
Service of the same Hospital. 

Clinical Case: 19 years old patient, sent from the Beja’s 
Hospital for Emergency Service of the Hospital de São José 
for a picture of priapism with nearly 24 hours of onset. The 
patient reported two episodes of self-limited prolonged erec-
tion in the absence of sexual stimulation with spontaneous 
resolution in the last three weeks. The patient denied medi-
cal, surgical and traumatic history. Also denied medication 
and drug habits. In the ER initially was proceeded to perform 
blood gas analysis of the corpora cavernosa, with hypox-
emia, hypercapnia and acidosis and subsequently proceeded 
to wash the corpora cavernosa. Instillation was performed 
for 1 hour at 5 minute intervals of 500 mcg/1ml of phenyleph-
rine. By maintaining the clinical picture, the patient under-
went a shunt cavernous-spongy by the technique of Winter. 
The patient was admitted and by maintenance of erection 
was subjected to new surgery - the technique of distal shunt 
by the technique of El-Gorab and proximal shunt – tech-
nique of Quackels. We performed: aortography with selective 
catheterization of the penile artery and it was documented 
aspects of ectatic vessels with hypervascular dysplastic and 
there have been no documented AV fistula; embolization with 
microspheres aspects of dysplastic vessels; evaluation by the 
specialty of Hematology, without detection of any pathology 

83. P172 - Diagnóstico etiológico diferido num caso  
de priapismo de baixo débito
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that could be implicated in the genesis of the clinical; ultra-
sound followed by penis dopller revealed clots within both 
the corpora cavernosa, more pronounced on the right and 
cavernous arteries with good flow and resistance. At 8 
months postoperatively the patient maintains normal physi-
cal activities and sexual activity is maintained, without erec-
tile dysfunction. 

Discussion: Priapism is a rare condition, which by its very 
rarity is of diagnostic questions and therapeutic approaches. 
The conditions of high flow and low flow should be correctly 
diagnosed by different therapeutic implications that are invest-
ed. It is necessary to intervene rapidly in the last so as to pre-
vent irreversible damage to the corpora cavernosa. Similarly 
it is important to exclude underlying pathology whose initial 
manifestation is priapism, which if not addressed, could lead 
to recurrence of the episode. Erectile dysfunction can be a dev-
astating consequence in young people.

 Resumo 

Introdução: Segundo a definição conjunta da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e a Comissão Internacional para 
a Monitorização da Reprodução Medicamente Assistida 
(ICMART) a infertilidade é “uma doença do sistema repro-
dutivo traduzida na incapacidade de obter uma gravidez após 
12 meses ou mais de relações sexuais regulares e sem uso de 
contracepção”. Tanto na avaliação como no tratamento de 
uma infertilidade, o casal deve ser sempre considerado como 
unidade. A investigação do componente feminino e masculino 
da infertilidade deverá ser estudado paralelamente, para que 
tanto o diagnóstico como a terapêutica possam ser rapidamen-
te realizados. Existem inúmeros factores que influenciam o 
prognóstico da infertilidade, como a duração da infertilidade, 
se é a infertilidade é primária ou secundária ou os valores do 
espermograma. Cabe ao Urologista/Andrologista examinar os 
homens com problemas de fertilidade, podendo assim detec-
tar alterações urogenitais e, se necessário, tratar adequa-
damente. O Centro Hospitalar do Porto – Maternidade Júlio 
Dinis possui um centro de procriação medicamente assistida 
que, desde Março de 2010, tem na sua estrutura consultas de 
Urologia que permitem a avaliação da componente masculina 
da infertilidade.

Material e Métodos: Realizou-se um estudo retrospectivo da 
casuística da consulta de Urologia realizada no âmbito da 
Medicina da Reprodução nos período de 1 de Março de 2010 a 
15 Março de 2011. Foi efectuada uma consulta dos processos 
clínicos dos doentes.

Resultados: Durante o período analisado foram observados 
176 homens em primeira consulta, no contexto do estu-
do de casais inférteis. A média de idade era 32,8±5,4 anos 
[média ± desvio-padrão (DP)], a duração das relações sexuais 

desprotegidas era 3,3±2,8 anos. A maioria (82%) dos casos 
avaliados era de infertilidade primária, com 18% de casos de 
infertilidade secundária. Vinte e quatro (13,6%) dos homens 
apresentavam varicocele ao exame objectivo, adicionalmente 
18 homens apresentavam varicocele subclínico. Na avaliação 
do espermograma, 62(35,2%) doentes apresentavam casos 
extremos de síndrome de Oligo-Asteno-Teratozoospermia 
(<1M Espermatozóides/mL). Durante este período foram rea-
lizadas 44 biópsias testiculares e 10 cirurgias de correcção de 
varicocele. No estudo destes doentes foram realizadas 43 aná-
lises do cariótipo, com o diagnóstico de Sindrome Klinefelter 
(47,XXY) em 5 doentes, 1 doente mosaico 45,X/46,XY e um 
doente com microdelecção do cromossoma Y. No estudo hor-
monal [testosterona, hormona folículo-estimulante (FSH), 
hormona luteinizante (LH)] detectaram-se alterações em 27 
doentes, identificando-se hipogonadismo hipogonadotrófico 
em 5 doentes - nestes foi realizada indução da espermatogéne-
se. Relativamente aos estilos de vida, 69 (39,2%) dos homens 
estudados eram fumadores, 104 (59,1%) consumiam bebidas 
alcoólicas regularmente e 13 (7,4%) consumiam ou tinham 
consumido no passado drogas recreacionais. 

Conclusões: Os resultados obtidos demonstram que o 
Andrologista deve fazer parte da equipa responsável pela ava-
liação de um casal infértil. Nesta equipa, que deve ser mul-
tidisciplinar, a Urologia assume-se de fulcral importância na 
realização do estudo do componente masculino do casal, quer 
no esclarecimento etiológico, quer na realização de técnicas 
invasivas de diagnóstico quer na terapêutica.

 Abstract 

Introduction: Infertility is “a disease of the reproductive 
system defined by the failure to achieve a clinical pregnan-
cy after 12 months or more of regular unprotected sexual 
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years. Most of cases (82%) evaluated consisted in primary 
infertility and secondary infertility was 18%. Twenty four 
(13,6%) of the evaluated men presented varicocele in physical 
examination, and 18 more men presented varicocele in ultra-
sound examination. Sperm analysis showed severe cases of 
oligo-asteno-teratozoospermia syndrome (<1M Spermatozoa/
mL). During the period of the study we perform 44 testicular 
biopsies and 10 varicocele correction surgeries. Karyotype 
analysis was performed in 43 patients, with the diagnostic 
of Klinefelter syndrome (47, XXY) in five patients, 1 patient 
with mosaicism 45X/46XY and a patient with Y chromosome 
microdeletion. The hormonal investigation [testosterone; fol-
liclestimulating hormone (FSH), luteinising hormone (LH)] 
was abnormal in 27 patients, five presented hypogonado-
trophic hypogonadism – in these patients spermatogenesis 
were induced. Respecting lifestyle habits, sixty nine (39,2%) 
of the patients were smokers, 104 (59,1%) consumed ethanol 
regularly and thirteen (7,4%) had actual or past use of rec-
reational drugs.

Conclusions: The results showed that Andrologist should be 
part of the team that evaluates infertile couples. In this multi-
disciplinary teams the Urology has a major role in evaluating 
the male individual in the couple, and providing capacity to 
perform invasive diagnostic or therapeutic techniques.

intercourse” by the definition of the International Committee 
for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) 
and the World Health Organization (WHO). The couple should 
be always considered as a unit in the evaluation and man-
agement of infertility. Male and female should be evaluated 
simultaneous, allowing rapidly diagnosis and therapeutic 
measures. There are various factors related with the progno-
sis of infertility as duration of infertility, primary or second-
ary infertility or sperm analysis result. The role of Urologist/
Andrologist is to evaluate men with fertility problems, detect 
uro-genital anomalies and, if necessary, provide adequate 
treatment. Centro Hospitalar do Porto – Maternidade Júlio 
Dinis has a center for medically assisted reproduction with 
Urology consultation since March 2010, providing adequate 
evaluation of male causes of infertility.

Material and Methods: Retrospective study consisting in the 
analysis of the clinical record of all the patients in Urology 
consultation in Reproductive Medicine in the period of March 
1st 2010 to March 15th 2011.

Results: During this time were performed 176 first consulta-
tions in the evaluation of infertile couples. The men age of 
patients was 32,8±5,4 years (mean ± standard-deviation), 
duration of unprotected sexual intercourse was 3,3±2,8 

 Resumo 

Introdução: A taxa de complicações hemorrágicas e trans-
fusões sanguíneas no decurso da nefrolitotomia percutânea 
(NLPC) está geralmente associada a diversos factores, nome-
adamente: número de punções efectuadas, perfuração da pél-
vis renal, experiência do cirurgião, existência de anemia pré-
operatória, perdas hemáticas durante a cirurgia, entre outras. 
Contudo a necessidade de angioembolização em virtude de 
uma hemorragia arterial é um fenómeno raro, sendo a taxa de 
complicações pós-embolização muito variável, dado o pequeno 
número das séries publicadas, oscilando entre 0-16%.

Material e Métodos: Na nossa casuística de NLPC (n=205), 2 
casos tiveram necessidade de angioembolização no pós-ope-
ratório. Um dos casos, do sexo masculino, após a realização 
NLPC em decúbito ventral e correcção de síndrome de jun-
ção por via anterógrada desenvolveu hematúria. O segundo, 
do sexo feminino, após realização de NLPC em posição de 
Valdívia modificada desenvolveu quadro de hematúria. Ambos 
os casos tiveram necessidade transfusional. Ambos os doen-
tes, após estabelecimento de medidas conservadoras e por 
persistência da hematúria efectuaram TC com contraste e 

posterior arteriografia que evidenciou a existência de fístula 
arteriovenocaliceal.

Resultados: Após realização de arteriografia selectiva renal 
com confirmação de fístula arteriovenocaliceal, procedeu-se 
à embolização do ramo da artéria polar respectiva. Num dos 
casos o recurso inicial a microesferas entre 600 e 1000 µm não 
teve sucesso pelo que se recorreu à embolização com fragmen-
tos de Spongostan® inferiores a 1mm de diâmetro dissolvidos 
em soro fisiológico. No outro caso a embolização foi efectua-
da com recurso a microcoils 0.018 Fr complementados com 
Gelfoam®. Os doentes tiveram alta ao 5º e 6º dia pós-NLPC e 
3º e 4º dia pós procedimento endovascular, respectivamente, 
assintomáticos e sem hematúria.

Conclusões: A embolização selectiva de fístulas arterioveno-
caliciais tem alta taxa de sucesso, baixa incidência de compli-
cações e recuperação rápida sendo um procedimento minima-
mente invasivo que evita a cirurgia aberta, levando a menor 
sacrifício de parênquima renal. Por todos estes motivos, a 
arteriografia renal deverá ser sempre um meio de diagnóstico 
e tratamento nos casos de hemorragia arterial após cirurgia 
percutânea renal.
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 Abstract 

Introduction: The rate of bleeding and blood transfusions 
during percutaneous nephrolithotomy (PCNL) is usually 
associated with several factors including: number of punc-
tures, perforation of the renal pelvis, surgeon experience, 
preoperative anemia, blood loss during surgery, among oth-
ers. However the need for embolization due to arterial bleed-
ing is a rare phenomenon, but the rate of complications after 
embolization varies, ranging from 0-16%.

Material and Methods: In our series of PCNL (n=205), two 
cases required postoperatively embolization. One male, after 
performing PCNL in the prone position and anterograde cor-
rection of UPJ obstruction developed hematuria. The other, a 
female, after undergoing PCNL in modified Valdivia position 
developed also hematuria. Both cases required blood trans-
fusion. In both patients, despite of the conservative manage-
ment, hematuria persisted. A contrast CT and an angiogra-
phy revealed an arteriovenocaliceal fistula.

Results: After selective renal arteriography with confirmation 
of arteriovenous fistula, we proceeded with embolization of 
the respective polar artery branch. In one case, microspheres 
between 600 and 1000 um did not succeed so fragments 
of Spongostan® of less than 1mm in diameter dissolved in 
saline. In another case embolization was performed using 
microcoils 0,018 Fr supplemented with Gelfoam ®. Patients 
were discharged on day 5 and 6 day post-PCNL and on day 
3 and 4 after endovascular procedure, respectively, without 
any complaint or hematuria.

Conclusions: The selective embolization of arteriovenous fis-
tulas has high success rate, low incidence of complications, 
rapid recovery and is a minimally invasive procedure that 
avoids open surgery, leading to less renal damage. For all 
these reasons, renal arteriography should always be a means 
of diagnosis and treatment in cases of arterial bleeding after 
percutaneous renal surgery.

 Resumo 

Introdução e Objectivos: As opções terapêuticas iniciais do 
carcinoma da próstata localizado incluem a vigilância, a pros-
tatectomia radical (PR), e a radioterapia. Não existem estudos 
comparativos definitivos mas a evidência disponível sugere que 
a PR é mais eficaz em termos de sobrevida livre de doença a 
longo prazo (10 anos). O risco de recidiva bioquímica (RB) aos 
5 anos varia entre 35% (pT2) e 57% (pT3) e pode preceder de 
meses ou anos a recorrência clínica, apesar de estarem descri-
tos casos de recidiva local ou sistémica com PSA indetectável. 
Os objectivos deste trabalho consistem na avaliação estatística 
retrospectiva dos factores de risco implicados na RB após PRR, 
tentando comprovar qual o factor com maior influência.

Material e Métodos: Realizou-se a consulta de 171 processos 
clínicos referentes a doentes operados entre Janeiro 2000 e 
Dezembro 2005 (6 anos). A amostra foi avaliada quanto aos 
dados clínicos do doente, tumor e evolução. A idade média foi 
de 64,44 anos (46-76). O PSA médio foi de 11,88 ng/ml (1,4-
42,3). No estadiamento clínico (EC), 67,8% eram cT1 e 32,2% 
cT2. O Score Gleason da biopsia (SG) dividiu-se entre ≤ 6 
(66,1%), igual a 7 (21,1%), entre 8-10 (12,3%). O estadiamento 

patológico (EP) foi pT0 em 2 casos (1,2%), pT2 em 86 (50,3%), 
pT3a em 62 (36,3%), pT3b em 22 (12,9%) e 1 caso pT4 (0,6%). 
O SG do espécimen foi ≤ 6 em 39,2%, igual a 7 em 40,9% e 
entre 8-10 em 19,3%. Verificaram-se margens cirúrgicas positi-
vas (MCP) em 46 espécimen (26,9%); 28 (60,9%) apresentaram 
MCP únicas e 18 (39,1%) MCP múltiplas (≥ 2). A definição de 
RB utilizada correspondeu ao valor de PSA ≥ 0,2 ng/ml. Na 
avaliação do risco relativo (Odds Ratio-OR) e intervalos de 
confiança (IC) dos factores de risco associados à RB, foi apli-
cada a regressão logística univariada, considerando um nível 
de significância (α) de 5%.

Resultados: A RB ocorreu em 57 doentes (33,3%), com um tem-
po médio após cirurgia de 23,47 meses (3-72). Identificou-se 
RB precoce (< 3 anos) em 46 doentes (80,70%) e tardia em 11 
(6,40%). Obtiveram-se resultados estatisticamente significati-
vos para o aparecimento de RB nas variáveis PSA, EP, MCP. Os 
doentes com PSA > 10 (n=73 – 42,9%) têm o dobro do risco de 
RB comparativamente aos que têm PSA ≤ 10 (OR=2,02 95% IC 
[1,06-3,84], p=0,033). Doentes com EP ≥ pT3a (n=75 – 42,6%) 
apresentam risco 3,3x superior de RB relativamente aos está-
dios inferiores (OR=3,30 95% IC [1,70-6,40], p<0,0001). O ris-
co quadruplica nos doentes com MCP (n=46 – 23,8%) (OR=3,94 
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Staging (CS) was 67.8% CT1 and 32.2% CT2. Gleason Score 
of biopsy (GS) was divided between ≤ 6 (66.1%), equal to 7 
(21.1%), and 8-10 (12.3%). Tha Pathological Stage (PS) was 
pT0 in 2 cases (1.2%), pT2 in 86 (50.3%), pT3a in 62 (36.3%), 
pT3b in 22 (12.9%) and pT4 in 1 case (0.6%). Pathological 
GS was ≤ 6 in 39.2%, equal to 7 in 40.9% and 8-10 in 19.3%. 
There were positive surgical margins (PSM) in 46 specimens 
(26.9%); 28 (60.9%) had single PSM and 18 (39.1%) had mul-
tiple PSM (≥ 2). The definition of BR was the value of PSA ≥ 
0.2 ng/ml. Adjusted Odds Ratios (OR) with 95% confidence 
intervals (CI) were estimated through univariate logistic 
regression to assess risk factors. 

Results: BR occurred in 57 patients (33.3%), with an aver-
age time after surgery of 23.47 months (3-72). Early BR (< 
3 years) was identified in 46 patients (80.70%) and late BR 
in 11 (6.40%). We obtained statistical significant results for 
BR in the variables PSA, PS and PSM. Patients with PSA > 
10 (n=73 – 42.9%) have twice the risk of BR compared to 
those with PSA ≤ 10 (OR=2.02 95% IC [1.06-3.84], p=0.033). 
Patients with PS ≥ pT3a (n=75 – 42.6%) had 3.3 times higher 
risk of BR than the lower stages (OR=3.30 95% IC [1.70-6.40], 
p<0.0001). The risk quadruples in patients with PSM (n=46 
– 23.8%) (OR=3.94 95% IC [1.94-8.02], p<0.0001); triples in 
single PSM (28 casos – 14,6%) (n=125 – 76,2%) (OR=3,03 95% 
IC [1,30-7,06], p=0,01) and 6 times  higher (OR=6,06 95% IC 
[2,10-17,52], p=0,001) in multiple PSM (n=18 – 9,2%). 

Conclusions: According to the results obtained in this study, 
the risk factors with statistical significance for BR after RRP 
are the initial PSA > 10 ng/ml, PS ≥ pT3a and the presence of 
PSM. The presence of PSM and their number increase signifi-
cantly the risk of BR compared to other factors.

95% IC [1,94-8,02], p<0,0001); triplicam-se as MCP forem únicas 
(28 casos – 14,6%) (n=125 – 76,2%) (OR=3,03 95% IC [1,30-7,06], 
p=0,01) e é 6x superior nos doentes com MCP múltiplas (n=18 – 
9,2%) (OR=6,06 95% IC [2,10-17,52], p=0,001).

Conclusões: De acordo com os resultados encontrados e na 
série avaliada, consideram-se como factores de risco signifi-
cativamente estatísticos para RB após PRR, o PSA inicial > 10 
ng/ml, o EP ≥ pT3a e a presença de MCP. A presença de MCP e 
o seu número aumentam significativamente o risco de RB em 
comparação com os outros factores.

 Abstract 

Introduction and Objectives: The therapeutic options of 
localized protate cancer include surveillance, radical pros-
tatectomy (RP) and radiotherapy. There are no definitive 
comparative studies but available evidence suggests that RP 
is more effective in long term disease free survival (10 years). 
The risk of biochemical recurrence (BR) at 5 years ranges 
from 35% (pT2) to 57% (pT3) and may precede in months or 
years the clinical recurrence, despite the cases described of 
local and systemic recurrence with undetectable PSA. This 
paper objective is to make a retrospective statistical evalua-
tion of the risk factors involved in the BR after RRP and try to 
prove which is the factor with more influence.

Material and Methods: 171 medical records were analyzed 
from patients operated between January 2000 and December 
2005 (6 years). The sample was evaluated in order to clinical 
data, tumor and tumor development. Mean age was 64.44 
years (46-76). Mean PSA was 11.88 ng/ml (1.4-42.3). Clinical 

 Resumo 

Introdução: O adenoma nefrogénico é uma lesão rara, descri-
ta por Davis em 1949. São lesões benignas, que ocorrem por 
transformação metaplásicaurotelial em resposta a agressões 
sobre o epitélio de transição.

Material e Métodos: Os autores descrevem um caso clínico 
em que ocorreu a formação de adenoma nefrogénico na uretra 
prostática após a RTUP. Os dados foram recolhidos do proces-
so clínico.

Resultados: Doente de 72 anos, com antecedentes médicos 
de AVC e DPOC, foi submetido a RTUP por HBP sintomáti-
ca. Cerca de 1 ano depois iniciou hematúriatotalindolor. Na 

uretrocistoscopia observou-se uma lesão polipoide no terço 
proximal da uretra prostástica. Foi submetido a RTUP cujo 
estudo anátomo-patológico revelou uma entidade rara – ade-
noma nefrogénico da uretra com infiltração do estroma prostá-
tico. A uretrocistoscopia efectuada 6 meses após a cirurgia não 
demonstrou evidência de recidiva estando o doente assintomá-
tico. Esta entidade nosológica caracteriza-se por proliferação 
celular, geralmente secundária a estímulos irritativos, como 
por exemplo, infecções, litíase urinária, trauma ou cirurgia 
prévia como no caso descrito. A sintomatologia é inespecifica 
podendo apresentar irratibilidade vesical, hematúria macros-
cópica. O diagnóstico é obtido por uretrocistocopia e histolo-
gia. Alocalização mais frequente é vesical, porém, embora raro, 
pode surgir em qualquer área do aparelho urinário inferior. 
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Conclusões: O adenoma nefrogénico deve ser considerado quan-
do surge uma lesão vegetante na uretra prostática, principalmente 
se submetida a factores agressivos como cirurgias prévias. Apesar 
de ser considerada uma patologia benigna, esta pode recorrer 
em cerca de 20% dos doentes e progredir para adenocarcinoma 
mesonefrico. Assim,esta entidade requer seguimento através de 
uretrocistoscopiasseriadas, e ressecção transuretral de eventual 
recidiva dada a possibilidade de progressão para atipia.

 Abstract 

Introduction: The nephrogenic adenoma is a rare lesion first 
described in 1949 by Davis. It’s a benign lesion that appears 
by urothelialmetaplasic development when transition epithe-
lium is exposed to aggression.

Material and Method: The authors describe a case of neph-
rogenic adenoma post TURP. The data were collected from 
clinic file.

Results: A 72-year-old male, with a previous history of cere-
brovascular and respiratory disease, submitted to TURP 

due to a symptomatic benign prostatic hyperplasia. One 
year after the procedure begun painless total hematuria.
Urethrocystoscopy revealed polypoid lesion in the proximal 
prostatic urethra. Patient was submitted to TURP and his-
tologic studies revealed nephrogenic adenoma of the urethra 
with prostatic parenchyma infiltration. The follow up ureth-
rocystoscopy made 6 month later was normal and the patient 
was asymptomatic.Nephrogenic adenoma is usually second-
ary to infections, lithiasis, trauma or previous surgery, as in 
this patient. Symptoms are unspecific like vesical irritability 
or hematuria. The diagnosis is obtained by urethrocystos-
copy and histologic studies. The most frequent localization 
is the bladder, but it can appear anywhere else in inferior 
urinary system.  

Conclusions: The nephrogenic adenoma must be considered 
when a vegetate lesion is seen in de prostatic urethra, mostly 
if previous surgery was made. Although a benign disease, the 
nephrogenic adenoma can recur in 20% of cases and meso-
nephric carcinoma develop in rare cases. Lifetime follow up 
is necessary with urethrocystoscopy and eventually TURP to 
avoid development of complications.

 Resumo 

Introdução: A prostatectomia radicalperineal foi descrita por 
Young em 1905. Foi a primeira técnica cirúrgica para o trata-
mento radical do cancro da próstata. Em 1947, Millin descre-
veu a abordagem retropúbica desta cirurgia com notória van-
tagem na realização da linfadenectomia pélvica. Dado o relevo 
cirúrgico da linfadenectomia, a técnica retropubicatornou-se 
na técnica mais usada até quase desaparecimento da aborda-
gem perineal. Na última década, com o restreio mais eficaz 
do cancro da próstata, o surgimento de normogramas permi-
tiu a estratificação do risco dos doentes e a linfadenectomia 
pélvica deixou de ser mandatória nos doentes de baixo risco. 
Actualmente, muitos doentes com esta patologia preenchem 
os critérios deste grupo de baixo risco. Consequentemente, o 
interesse na prostatectomia radical perineal tem ressurgido.

Material e Métodos: Os autores efectuaram um estudo retrospec-
tivo recolhendo os dados dos casos submetidos prostatectomia 
radical por abordagem perineal nos últimos dois anos, através da 
análise dos processos clínicos de internamento e consulta. 

Resultados: Foram submetidos 23 doentes a prostatectomia 
radical por via perineal nos últimos dois anos. A idade média 
dos doentes foi 64 anos tendo 13 (57%) deles índice de massa 
corporal correspondente a obesidade, 6 (26%) excesso de peso 
e apenas 4 com peso normal. O PSA total pré-operatório médio 

foi 7,1 ng/dL e score Gleason 6 (3+3). O volume prostático 
médio foi 42cc e 31,2% tinhaestadio pT2a, 37,5% pT2c, 31,2% 
pT3a. O tempo médio cirúrgico foi 164 minutos com necessi-
dade transfusional média de 0,6 unidades de concentrado de 
eritrócitos por doente. O tempo médio de internamento foi 5 
dias. As principais complicações foram a hemorragia aguda (4 
casos), deiscência da sutura da anastomose (1 caso), infec-
ção da ferida operatória (4 casos), estenose da anastomose 
(1 caso). Dezanove (83%) doentes mantiveram continência, 7 
(30%) mantiveram função eréctil prévia, 5 (22%) mantêm erec-
ção satisfatória com auxílio de I-PDE5.

Conclusões: A prostatectomia radical por via perineal, ape-
sar de ter sido abandonada em muitos centros à vários anos, 
continua a ser uma alternativa válida com resultados similares 
às outras técnicas. Em doentes obesos apresenta vantagens 
cirúrgicas relativamente à abordagem retropúbica e vantagens 
económicas relativamente à abordagem laparoscópica/robóti-
ca. Com o crescente número de doentes com o diagnóstico 
de carcinoma da próstata localizado, esta técnica tem ganho 
renovado interesse.

 Abstract 

Introduction: Perineal radical prostatectomy was first 
described by Young in 1905. It was the first surgical technique 
to treatment of prostate cancer. In 1947 Millin described the 
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 Resumo 

Introdução: O ganglioneuroma é um tumor raro derivado das 
células ganglionares simpáticasl. Representa o membro mais 
diferenciado do grupo de tumores derivados do sistema nervo-
so simpático, sendo considerado por muitos autores o equiva-
lente benigno do neuroblastoma. A maioria é assintomática e 
achados acidentalmente. Quando provoca sintomatologia, esta 
geralmente resulta da compressão das estruturas vizinhas pela 
massa. A sua localização mais frequente é no mediastino pos-
terior seguido do retroperitoneu.

Material e Métodos: Os autores descrevem um caso clínico em 
que foi diagnosticado ganglioneuroma retroperitoneal através 
da análise do processo clínico e arquivo de imagiologia.

Resultados: Doente do sexo feminino, 73 anos de idade, sem 
antecedentes médico-cirúrgicos de relevo, assintomática até 
início de 2006, altura em que iniciou queixas álgicas do tipo 
moinha localizadas à região lombar e flanco esquerdo com 
agravamento progressivo. A ecografia revelou uma massa hete-
rogénea com cerca de 8 cm de maior diâmetro na dependência 
do rim esquerdo. Na tomografia computorizada observou-se, 
em contiguidade com o rim esquerdo, volumosa neoformação 
tecidular com características predominantemente expansivas 
com 8 x 7,7 cm de diâmetros longitudinal e transversal respec-
tivamente. A ressonância magnética excluiu invasão do parên-
quima renal. Procedeu-se a biópsia dirigida cujo diagnóstico 
histológico revelou ganglioneuroma. A doente foi submetida a 
laporotomia para exésere do tumor mas, intra-operatóriamente 
observou-se que este envolvia por completo o pedículo vascu-
lar do rim esquerdo pelo que houve necessidade de se proceder 
a nefrectomia esquerda complementar. O exame histológico 

revelou que a peça principal e os nódulos eram a mesma enti-
dade nosológica rara - ganglioneuroma (múltiplos). 

Conclusões: Apesar de raro, o ganglioneuroma deve ser consi-
derado quando surgem massas retroperitoneais. A abordagem 
diagnóstica, para além dos exames de imagem como ecografia, 
TC ou RMN, carece de biópsia. A terapêutica é cirurgica mas 
no entanto pode optar-se pela abstinência terapêutica. Está 
descrito a coexistência de ganglioneuroma com ganglioneuro-
blastoma, neuroblastoma, feocromocitoma e, ganglioneuromas 
observados durante anos acabaram por desenvolver tumores 
agressivos na sua evolução. Quando há envolvimento renal, 
deve ser avaliada a função filtrante do rim contralateral uma 
vez que a nefrectomia pode ser necessária. 

 Abstract 

Introduction: Ganglioneuroma is a rare tumour that is 
known to arise from sympathetic ganglia cells. It repre-
sents the most differentiated of sympathetic nervous system 
tumours, being considered the benign histologic spectrum of 
neuroblastoma. Most are asymptomatic and found acciden-
tally. The symptomatic one is the result of extrinsic compres-
sion of adjacent structures. They are usually located in the 
posterior mediastinum and retroperitoneum.

Material and Method: The authors describe a case of a 
patient that was diagnosed a retroperitoneal ganglioneuro-
ma, using de clinic file.

Results: A 73-year-old female, with no relevant comorbilities 
until 2006, presented chronic persistent low back and left 
flank pain. Ultrasound imaging revealed a left heterogeneous 
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retropubic approach with the clear advantage of pelvic 
lymphadenectomy. Because of this advantage, the Millin’s 
technique became prevalent and the perineal approach 
almost disappeared. In the last ten years, the advent of tumour 
classification and nomograms, permitted score stratification 
of patients, reducing the need of pelvic lymphadenectomy 
in low risk score patients. As the number of patients in this 
score group is significant, radical perineal prostatectomy has 
remerged as a valid option in this score group.

Material and Methods: Two years retrospective study con-
sidering the clinical file of patients submitted to perineal 
radical prostatectomy.

Results: In the past two years, 23 patients were submitted to 
perineal radical prostatectomy. The mean age was 64 years, 
13 (57%) had obesity, 6 (26%) overweight, and only 4 normal 
weight. The mean PSA was 7,1ng/dL and score Gleason 6 

(3+3). The mean prostatic volume was 42cc and 31,2% had 
pT2a, 37,5% pT2c, 31,2% pT3a cancer. The mean surgical 
time was 164 minutes, the need of transfusional support was 
0,6 units per patient. Hospitalization length was 5 days. The 
major complications were acute bleeding (4 cases), anasto-
motic dehiscence (1case), wound infection (4 cases), anasto-
motic stricture (1 case).  Nineteen (83%) remained continent, 
seven (30%) remained erectile function and 5 (22%) had erec-
tile dysfunction resolved with PDE5-I.

Conclusions: Perineal Radical Prostatectomy, in spite of 
being abandoned in many centers for several years, remains 
a valid alternative with similar results to other techniques. 
In obese patients this approach has surgical advantages 
relatively to retropubic approach and economic advantages 
relatively to laparoscopic/robotic approach. With the increas-
ing of localized prostatic cancer, this technique has gained 
renewed interest.
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mass with 8 cm in relation with renal parenchyma. Computed 
tomography imaging showed a tumour mass with 8x 7, 7 cm 
that seems to invade the renal parenchyma. Finally magnetic 
resonance imaging provided more information about the 
local extent of the tumour and excluded renal parenchyma 
invasion. After biopsy, histological classification revealed 
a ganglioneuroma. The goal of surgery was to excise the 
tumour, but because of the relationship to major renal ves-
sels, resectability was compromised and left nephrectomy 
was necessary. Biologic studies of tissue showed multiple 
ganglioneuroma.

Conclusions: This rare tumour must be considered when pre-
senting a retroperitoneal mass. Despite echography, CT scan, 
RMN an important, biopsy is definitive in diagnosis. Surgery 
is the gold treatment but some patients can have conservative 
treatment in specialised centers. In some tumour more then 
one histological pattern can coexist, from ganglioneuroma, 
to ganglioneuroblastoma, neuroblastoma or feocromocitoma. 
Otherwise these tumours can undergo spontaneous progres-
sion to malign tumours. When renal involvement is present, 
the contra-lateral kidney must be evaluated if nephrectomy 
is being considered.

 Resumo 

Introdução: A doença de Peyronie é caracterizada pela forma-
ção de uma placa originando deformidade peniana, sendo uma 
causa frequente de disfunção sexual.

Material e Métodos: Os autores recolheram dados dos proces-
sos clínicos dos doentes com doença de Peyronie submetidos 
a corporoplastia com excisão da placa e enxerto de pericárdio 
equino nos últimos 3 anos. Os parâmetros avaliados foram a 
curvatura peniana, a dor peniana, a dor aquando da erecção, 
satisfação do coito, curvatura residual, preservação da erecção 
e complicações pós-operatórias.

Resultados: Dozedoentes foram submetidos a corporoplastia 
com excisão da placa e enxerto de pericárdio equino. Todos 
os doentes tinham uma placa estável da face dorsal ou dor-
solateral da haste peniana. Todos tinham curvatura peniana 
superior a 60º, quatro (33%) tinham erecções dolorosas, três 
(25%) tinham dor peniana e nenhum tinha disfunção eréctil. 
Todos tinham dificuldade no coito. Em todos os doentes ocor-
reu alívio da dor peniana e das erecções dolorosa. Nove (75%) 
não tiveram curvatura residual e os restantes três passaram 
a referir coito satisfatório apesar da curvatura ligeira. Três 
doentes iniciaram ligeira disfunção eréctil pós-operatória que 
respondeu aos I-PDE5. Como complicações pós-operatórias de 
referir necrose do prepucio em um doente.

Conclusões: Apesar da curta experiência com esta técnica, os 
resultados iniciais são estimulantes. Sendo uma técnica sim-
ples, deverá ser sempre equacionada na correcção desta pato-
logia pelos seus resultados satisfatórios, principalmente em 
curvaturas acentuadas. 

 Abstract 
 
Introduction: Peyronie’s disease is characterizated by plaque 
in the penis and consequent penile deformity, being a frequent 
cause of sexual dysfunction.

Material and Method: The authors analysed the patient files 
that underwent to corporoplasty with plaque excision and 
replacement with equine pericardium graftin the last three 
years. The aim was to evaluate the penile curvature, penile 
pain relief both in flaccid and erect conditions, intercourse 
satisfaction, the resolution of the curve, erection preservation 
and post operative complications.

Results: Twelve patients were submitted to corporoplasty 
with plaque excision and replacement with equine pericar-
dium graft. All patients had a stable plaque in the dorsal or 
dorsolateral face of the penis. All had penile curvature supe-
rior to 60º, four (33%) had painful erections, three (25%) had 
penile pain and none had erectile dysfunction. In all patients 
there was unsatisfactory intercourse. In all patients a relief 
in penile pain was observed in both flaccid and erect phase. 
In nine (75%) there was no residual curve and the remaining 
had a satisfactory intercourse despite the residual curvature. 
Threepatients had erectile dysfunction resulting from surgery 
were treated with I-PDE5 with success. One patient had fore-
skin necrosis.

Conclusions: Although only some few cases were treated with 
this surgical technique, positive first results were achieved. 
This intervention is technically simple and should be consid-
ered in the correction of this disease.
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 Resumo 

Introdução: Os colectores urinários tipo Penrose são frequen-
temente utilizados por doentes com bexiga neurogénica e com 
deficits esfincterianos ou incapacidade de realizar cateteris-
mos vesicais intermitentes. O uso destes dispositivos associa-
se a várias complicações. 

Caso Clínico: Reportamos o caso de um jovem tetraplégico, 
referenciado à nossa consulta por aumento do volume do pénis 
e tumefacção prepucial. Trata-se de um indivíduo submetido a 
esfincterotomia externa há cerca de 20 anos de forma a melho-
rar o esvaziamento vesical. Desde então tem usado colecto-
res urinários de tipo Penrose fixos ao pénis com adesivo.  
Na consulta referia aumento progressivo do volume do pénis 
com cerca de 2 anos de evolução. Ao exame objectivo apre-
sentava tumefacção prepucial com áreas de aspecto verrucoso, 
não permitindo a retracção do prepúcio e a visualização da 
glande. Sem adenomegalias inguinais palpáveis. Foi submetido 
a circuncisão com exérese de todo o tecido prepucial suspeito. 
O exame histológico revelou espessamento cutâneo com fenó-
menos de linfagite e fibrose exacerbada.

Discussão: A elefantíase do pénis é uma afecção habitualmen-
te associada a filaríase, sendo extremamente rara nos países 
desenvolvidos. No caso apresentado a compressão da raiz do 
pénis e o acúmulo de pequenos traumatismos ao longo de 
vários anos terá dificultado a drenagem linfática e originado 
o linfedema crónico com espessamento cutâneo subsequente. 
Propomo-nos neste trabalho efectuar uma sistematização das 
causas de linfedema dos genitais externos masculinos, do seu 
tratamento, bem como reflectir acerca do papel do Urologista 
no tratamento destes pacientes.

 Abstract 
 
Introduction: Urinary collectors Penrose type are frequent-
ly used by patients with neurogenic bladder and sphincter 
deficits or inability to perform intermittent bladder catheter-
izations. The use of these devices is associated with several 
complications.

Clinical Case: We report the case of a young quadriplegic 
man who was referred to us with complaints of increasing 
volume of the penis and foreskin swelling. This patient had 
been submitted to external sphincterotomy 20 years ago to 
improve bladder emptying. Since then, collectors of Penrose 
type have been used, fixed to the penis with adhesive. In the 
consultation, patient referred progressive increase in the vol-
ume of the penis with 2 years of evolution. Physical examina-
tion showed swelling of the prepuce, with verrucous areas, 
not allowing the retraction of the foreskin and the visualiza-
tion of the glans. No inguinal lymphadenopathy was pal-
pable. He underwent circumcision with removal of all the 
suspected preputial tissue.Histological examination revealed 
skin thickening with fibrosis and lymphangitis. 

Discussion: Elephantiasis of the penis is a condition usually 
associated with lymphatic filariasis, which is extremely rare in 
developed countries. In the case presented, the  compression of 
the base of the penis and the accumulation of small injuries over 
several years have hampered the lymphatic drainage which 
lead to chronic lymphedema  with subsequent skin thickening. 
We intend to propose a classification of the external male 
genitalia lymphedema, as well as reflect on the role of the 
urologist in the treatment of these patients.
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 Resumo 

Introdução: A neoplasia do pénis é uma neoplasia pouco fre-
quente nos países desenvolvidos, com uma taxa de incidência 
que varia dos 0,1 (EUA) até 7,9 (alguns países sul america-
nos e asiáticos) por cada 100000. O controlo cirúrgico local 

da doença está bem definido mas a abordagem do tratamento 
dos gânglios linfáticos regionais mantém-se controversa. Não 
existem estudos verdadeiros estudos prospectivos da doença, 
com um nível de evidência máximo 2b, o que se reflecte no 
baixo grau das recomendações.
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Material e Métodos: Foram revistos os registos clínicos de 21 
doentes submetidos a tratamento na nossa instituição por neo-
plasia do pénis, entre Novembro de 2005 e Janeiro de 2011.

Resultados: Apresentamos 21 casos de doentes submetidos 
a tratamento cirúrgico para neoplasia do pénis. Aquando da 
cirurgia, apresentavam uma idade média de 62,8 anos, e têm 
um seguimentomédio de 17,5 meses. Cinco doentes abandona-
ram a consulta (sem registo hospitalar de óbito) e quatro fale-
ceram (três por progressão da doença e um por outra causa). 
Foram realizadas 3 circuncisões e 18 penectomias parciais. 
Vinte peças foram classificadas como carcinoma epidermói-
de e uma como metástase de carcinoma vesicalde células de 
transição. Aquando do diagnóstico, oito doentes apresentavam 
adenopatias inguinais, dois destes apresentavam adenopatias 
pélvicas e outros dois metastização à distância. Foi efectuada 
biópsia aspirativa em quatro doentes. A histologia foi negativa 

em dois doentese dois aguardam o resultado. Foi efectuada 
linfadenectomia inguinal radical bilateral em um doente e lin-
fadenectomia inguinal radical e pélvica, bilateral, noutro. Um 
doente foi classificado como N0 e outro como N3. Este último 
foi submetido a quimioterapia adjuvante.

Conclusões: A neoplasia do pénis é uma doença agressiva, com 
evolução desfavorável se não for avaliada e tratada com cele-
ridade. A linfadenectomia inguinal é defendida em doentes de 
alto risco. No entanto, a elevada morbilidade, associada a uma 
elevada percentagem de linfadenectomias negativas nas séries 
publicadas, levanta uma importante discussão de custo/benifí-
cio na práctica clínica diária. É necessária a centralização dos 
cuidados em centros de referência, a implementação das técni-
cas diagnósticas actualmente disponíveis, a identificação clara 
dos factores preditivos de doença linfática e a identificação de 
novos marcadores moleculares e técnicas imagiológicas, que 
permitam melhorar o tratamento destes doentes.

 Resumo 

Introdução e Objectivos: A síndrome metabólica (SM) tem sido 
associada a um maior risco de desenvolver doença cardiovas-
cular (DCV). A Disfunção Eréctil (DE) tem sido recentemente 
associada com a SM, sendo a disfunção endotelial (DEnd) o elo 
comum. A identificação precoce da DEnd é fundamental para 
a realização de intervenções agressivas de redução do risco 
cardiovascular. O nosso objectivo foi avaliar a função endo-
telial com o recurso à tonometria arterial periférica (PAT) em 
pacientes com síndrome metabólica, com diferentes níveis de 
gravidade de ED. 

Material e Métodos: Foram incluídos vinte homens com SM 
(ATP-III, 2001). Foram estratificados em diferentes níveis de 
gravidade ED de acordo com sua pontuação IIEF-5 (sem ED: 
22-25; intermédio: 8-21; grave: 5-7). A relação da amplitude 
da onda de pulso durante a hiperemia reactiva (PWA-RHI), 
em comparação ao valor basal medida pelo PAT foi calculada 
(DEnd: PWA-RHI <1,67). Os dados estão expressos em média 
± SD e a significância estatística foi estabelecida com valor 
de P <0,05. A análise estatística foi realizada com recurso ao 
software SPSS®. 

Resultados: A média de idade, peso, IMC e circunferência da 
cintura foram de 53,2 ± 7,24 anos, 98,5 ± 18,29 kg, 32,64 ± 
5,17 kg/m2 e 115,68 ± 12,43 cm, respectivamente. IMC 25,0-
29,9 (excesso de peso), 30,0-34,9 (obesidade grau 1), 35,0-39,9 
(obesidade grau 2) e 40 ou mais (obesidade mórbida) foram 

identificados em 30,0%, 45,0%, 10,0% e 15,0% dos pacientes, 
respectivamente. A média IIEF-5 foi de 12,95 ± 6,24. Sessenta 
e 25,0% dos pacientes referiam severidade da DE intermédia 
e grave, respectivamente. A média da PWA-RHI foi de 1,71 ± 
0,24. A DEnd foi observada em 50,0% dos pacientes. Uma ten-
dência para uma correlação positiva foi observada entre DEnd 
e gravidade da DE (P = 0,166). 

Conclusões: A tecnologia PAT é uma medida não-invasiva da 
função endotelial microvascular que oferece a possibilidade de 
estratificação do risco cardiovascular. Embora não seja esta-
tisticamente significativa, a correlação positiva entre DEnd e 
gravidade da DE aqui apresentados reforçam a maior risco de 
DCV em pacientes com SM e DE. Outros estudos envolvendo 
uma maior amostra de pacientes são necessários, e estão actu-
almente em curso. 

 Abstract 
 
Introduction and Objectives: Metabolic syndrome (MetS) 
has been associated with an increased risk of developing 
Cardiovascular Disease (CVD). Erectile Dysfunction (ED) 
has been recently associated with MetS, being endothelial 
dysfunction (EDys) the common link. The early identification 
of EDys is paramount to aggressive risk-reduction interven-
tions. We aim to evaluate endothelial function with the novel 
peripheral arterial tonometry (PAT) device in MetS patients 
with different levels of ED severity.

93. P195 - Avaliação não-invasiva da função endotelial  
em pacientes com síndrome metabólica e diferentes  

níveis de severidade da disfunção eréctil

Non-invasive evaluation of endothelial function in patients with Metabolic syndrome 
and different levels of Erectile dysfunction severity

Autores:
Nuno Tomada1,2, Luís Figueiredo1, Tiago Lopes1,  

Manuel Pestana2, Francisco Cruz1,2, Pedro Vendeira1,2 

Instituições: 
1Serviço de Urologia do Hospital São João; 

2Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

www.apurologia.pt



Posters

174

Material and Methods: Twenty men with MetS (ATP-III, 
2001) were included. They were stratified in different levels 
of ED severity accordingly to their IIEF-5 score (no ED: 22-25; 
intermediate: 8-21; severe: 5-7). The ratio of pulse wave 
amplitude during reactive hyperemia (PWA-RHI) compared 
to baseline as measured by PAT was calculated (EDys: PWA-
RHI<1.67). Data are expressed as mean±SD, and statistical 
significance was assumed at P-level<0.05. Statistical analy-
sis was performed with SPSS® software. 

Results: Mean age, weight, BMI and waist circumference were 
53.2 ± 7.24 years, 98.5 ± 18.29 kg, 32.64 ± 5.17 kg/m2 and 
115.68 ± 12.43 cm, respectively. BMI 25.0-29.9 (Overweight), 
30.0-34.9 (Obesity Class 1), 35.0-39.9 (Obesity Class 2) and 
40 or greater (Morbid Obesity) were identified in 30.0%, 

45.0%, 10.0% and 15.0% of patients, respectively. Mean IIEF-5 
was 12.95 ± 6.24. Intermediate and severe severity of ED was 
present in 60.0% and 25.0% of patients, respectively. Mean 
PWA-RHI was 1.71±0.24. EDys was observed in 50.0% of the 
patients. A trend for a positive correlation was observed 
between EDys and ED severity (P=0.166).

Conclusions: PAT technology is a non-invasive measure of 
microvascular endothelial function that offers the possibility 
of cardiovascular risk stratification. Although not statistical-
ly significant, the positive correlation between EDys and ED 
severity herein presented reinforces the higher risk for CVD 
in MetS patients with ED. Further studies enrolling a greater 
sample of patients are needed and currently ongoing.

 Resumo 

Introdução: A hemofilia A é uma alteração da coagulação asso-
ciada ao factor VIII, com uma prevalência de aproximadamen-
te 1/10000 indivíduos. Hemorragias espontâneas isoladas no 
sistema genito-urinário constituem uma complicação rara des-
ta patologia, assumindo-se como um desafio diagnóstico.

Caso Clínico: Doente de 34 anos, sexo masculino, anteceden-
tes de hemofilia A, recorreu ao Serviço de Urgência (SU) com 
queixas compatíveis com cólica renal esquerda, associada a 
hematúria. Ecografia realizada no SU apresentava discreta 
hidronefrose esquerda, sem identificação de causa obstrutiva. 
Teve alta com analgesia e orientado para a consulta externa 
(CE) de Urologia para estudo etiológico. Realizou TAC abdo-
mino-pélvico, no ambulatório, que revelou “marcado espessa-
mento e hipercaptação parietal do ureter proximal à esquerda 
(…), achados sugestivos de carcinoma de células de transição”. 
Uretrocistocopia e estudo citológico da urina realizados não 
revelaram alterações de relevo. Perante a hipótese de hemato-
ma intramural espontâneo em doente com alterações da coa-
gulação, decidiu-se realizar RM para melhor esclarecimento 
da lesão, que demonstrou achados sugestivos de hematoma.O 
estudo imagiológico (TAC) de reavaliação4 semanas mais tarde 
revelou resolução completa das alterações previamente identi-
ficadas. Confirmou-se, assim, como diagnóstico mais provável 
para o presente caso clínico: hematoma intra-mural do ureter 
proximal.

Discussão: Pela sua raridade e pelas semelhanças semiológicas 
com o carcinoma células de transição do aparelho excretor alto, 
o diagnóstico desta entidade nosológica constitui um importante 

desafio, fundamentalmente prevenindo eventualposterior orien-
tação terapêutica com desnecessária iatrogenia.

 Abstract 
 
Introduction: Hemophilia A is a bleeding disorder associated 
with factor VIII, with a prevalence of approximately 1 / 10000 
individuals. Isolated spontaneous bleeding in the genitouri-
narysystem is a rare complication of this disease, making the 
diagnosis a clinical challenge.

Case Report: Male, 34 years old, history of haemophilia A, went 
to the Emergency Department (ED) with signs and symptoms of 
left renal colic, associated with hematuria. Ultrasound results 
showed mild left hydronephrosis, without identification of the 
obstruction etiology. Convenient analgesic therapy and further 
study were performed in an outpatient basis. Abdominopelvic 
CT scan showed "marked thickening and parietal contrast 
uptake of the left proximal ureter (...), findings suggestive of 
transitional cell carcinoma." Urethrocystoscopy and urinary 
citology were performed, showing negative results. Given the 
hypothesis of spontaneous intramural haematoma in a patient 
with a coagulation disorder, we decided to perform MRI to bet-
ter clarify the lesion, which showed findings suggestive of a 
haematoma. A CT scan revaluationat 4 weeks demonstrated 
complete resolution of the suspicious imagespreviously identi-
fied. Therefore, with these results, the proposed diagnosis ofin-
tra-mural haematoma of the proximal ureterwas confirmed.

Discussion: Due to its rarity and the semiotic similarities 
with transitional cell carcinoma of the ureter, the diagnosis 
of this entity is a major challenge, essentially preventing fur-
ther iatrogenic therapeutic options. 
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 Resumo 

Introdução: A nefrectomia parcial (NP) constitui uma opção 
terapêutica válida em diversas patologias renais, nomeada-
mente em casos oncológicos e em doença benigna. O presen-
te trabalho pretende descrever a experiência do Serviço de 
Urologia do Hospital de São João neste tipo de cirurgia. 

Material e Métodos: Foi realizado um estudo descritivo, retros-
pectivo, de uma série de 56 casos submetidos a NP,entre Janeiro 
de 2007 e Dezembro de 2010. Cerca de 85% (n=48) dos casos 
correspondem a nefrectomia parcial aberta (NPA) e os restan-
tes a nefrectomia parcial laparoscópica (NPL) (n=8). Foram 
avaliados dados sócio-demográficos, histologia e dimensões 
das lesões, duração de internamento, tempo operatório, tempo 
e tipo de isquemia, variação da hemoglobina e creatinina pré 
e pós-operatórias, complicações no pós-operatório e recidiva 
nos casos oncológicos. A recolha de informaçãofoi efectuada 
através da consulta do processo clínico do doente disponível 
em suporte informático (SAM – Sistema de Apoio ao Médico) e 
dos registos operatórios do Serviço de Anestesiologia. Os doen-
tes foram seguidos até 28 de Fevereiro de 2011, sendo a media-
na de seguimento de 17,3 meses (P25-P75: 10,9-25,0).

Resultados: Para a totalidade dos casos de NP, a mediana de ida-
de à data da cirurgia foi de 60,7 anos (P25-P75: 50,9-70,3), sen-
do a maioria do sexo masculino (62,5%). A análise estratificada 
entre NPA e NPL revelou apenas diferenças na idade [mediana 
(P25-P75): 63,0 (54,3-71,6) vs. 42,2 (32,8-60,4)]. O tempo de 
internamento (mediana) foi idêntico nos 2 grupos: 6 dias (4,5-7) 
vs. 5 dias (3,5-7,5). A proporção global de casos oncológicos foi de 
68,5% (n=37), com a seguinte distribuição pelos tipos histológicos: 
73,0% (n=27) células claras, 19,0% (n=7) papilar, 5,4% (n=2) cro-
mófobo e 2,6% (n=1) leiomiossarcoma. O estadiamento pela clas-
sificação TNM foi: 88,9% T1a, 5,6% T2b e 5,5% T3a. A proporção 
de casos com margens invadidas por tumor foi de 2,8% (n=1). A 
mediana do volume da lesão tumoraldescrito pela anatomia pato-
lógica foi de 12,2cm3 (4,7-30,6). O tempo de isquemia (mediana) 
foi inferior nos doentes submetidos a NPA: 23,0min (17,0-27,0) 
vs. 29,5 (25,0-34,0). A mediana da diminuição da hemoglobina no 
pós-operatóriofoi de 2,5 g/dL (1,8-3,7) e a mediana do aumento da 
creatinina foi de 0,1 mg/dL (0,0-0,3). A este respeito, não se verifi-
caram diferenças relevantes comparando NPA e NPL.A proporção 
global de complicações no pós-operatório foi de 15,7% (n=8), sendo 
as mais frequentes: hemorragia (n=2) e fístula urinária (n=2). Até 
há data, nenhum dos doentes oncológicos apresentou evidência de 
recidiva neoplásica ou sinais de metastização.

Conclusões: A nefrectomia parcial constitui uma opção tera-
pêutica válida para o tratamento de doentesdevidamente 
seleccionados, permitindo minimizar o agravamento da função 
renal. A proporção de complicações verificadas é sobreponível 
ao previamente reportado na literatura.

 Abstract 
  
Introduction: Partial nephrectomy (PN) is a valid therapeutic 
surgical option in several kidney diseases, namely in oncologi-
cal cases and benign disease. This study describes the experi-
ence of the Department of Urology in Hospital São João (Porto, 
Portugal).

Material and Methods: We conducted a descriptive retrospec-
tive case-series study, evaluating 56 patients who undergone 
surgery between January 2007 and December 2010. Open par-
tial nephrectomy (OPN) was performed in almost 85% (n=48) 
of the patients and the other went laparoscopic partial neph-
rectomy (LPN) (n=8). We assessed socio-demographic data, 
histology and tumor size, length of hospital in-stay, operative 
time, type and duration of renal ischemia, change of hemo-
globin and creatinineblood levels, rate of complications and 
postoperative recurrence in cancer cases. Data collection was 
carried out by consulting the electronic patientmedical records 
and operative records from Department of Anesthesiology. 
Patients were followed-up until 28th of February 2011, with a 
median follow-up of 17.3 months (P25-P75: 10.9 to 25.0). 

Results: Overall median age at the time of surgery was 60.7 years 
(P25-P75: 50.9 to 70.3), being mostly (62.5%) male patients. 
Stratified analysis between OPN and NPL only revealed differ-
ences concerning age [median (P25-P75): 63.0 (54.3 to 71.6) 
vs. 42.2 (32.8 to 60.4)]. Length of hospitalization (median) was 
similar in the 2 groups: 6 days (4.5 to 7) vs. 5 days (3.5 to 7.5). 
The overall proportion of cancer cases was 68.5% (n=37) with 
the following distribution by histologic types: 73.0% (n=27) 
clear cell, 19.0% (n=7) papillary, 5.4% (n=2) chromophobe and 
2.6% (n=1) leiomyosarcoma. The TNM staging was: 88.9% T1a, 
5.6% T2b and 5.5% T3a. The proportion of positive margins was 
2.8% (n=1). The median volume of tumor lesions (described by 
pathologist) was 12.2 cm3 (4.7 to 30.6). The ischemia time 
(median) was lower in patients undergoing OPN: 23.0 min 
(17.0 to 27.0) vs. 29.5 (25.0 to 34.0). The median of decrease 
in postoperative hemoglobin was 2.5 g/dL (1.8 to 3.7) and the 
median of increase in creatinine was 0.1 mg/dL (0.0 to 0.3). 
Regarding this point, there were no differences comparing OPN 
and NPL. The overall proportion of postoperative complications 
was 15.7% (n=8), being the most commonbleeding (n = 2) and 
urinary fistula (n = 2). Until now, none of the cancer patients 
have shown evidence of neoplastic recurrence or metastasis. 

Conclusions: Partial nephrectomy is a valid therapeutic 
option for treating selected patients, minimizing the deterio-
ration of renal function. The proportion of complications was 
similarto previously reported in the literature.
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: O objectivo do presente estudo é 
avaliar os resultados do nosso serviço no tratamento da litíase 
renal com nefrolitotomia percutânea (NLP).

Material e Métodos: Entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 
2010, 118 doentes foram submetidos a NLP no nosso serviço. 
Todos os registos foram retrospectivamente revistos. No pós-
operatório imediato todos os acontecimentos foram regista-
dos, nomeadamente complicações e litíase residual. Os doen-
tes foram seguidos de forma regular e a fragmentação completa 
comprovada com TAC sem contraste.

Resultados: Este estudo incluiu 118 doentes (52 masculinos 
e 66 femininos) com uma idade média de 54 anos. 75.4% 
dos doentes apresentavam cálculo coraliforme, 16.1% pélvi-
co e 8.5% caliceal. No grupo dos cálculos coraliformes, 56.2% 
eram completos e 43.8% incompletos. A NLP foi realizada na 
posição de Valdivia. A taxa de fragmentação completa após a 
primeira sessão de tratamento foi de 24.2% para os cálculos 
coraliformes completos, 38.2% para os coraliformes incom-
pletos, 55.5% para os pélvicos e 62.5% para os caliceais. Após 
um segundo e/ou terceiro tratamento (NLP ou LEOC) a taxa 
de fragmentação completa foi de 51.1%, 65.8%, 63.2% e 77.8%, 
respectivamente. O tempo médio de internamento foi de 5.4 
dias. Não foi objectivada qualquer lesão esplénica ou fístula 
arterio-venosa; 5 doentes necessitaram de suporte transfusio-
nal; 2 doentes apresentaram hematoma peri-renal importante. 
Na nossa série, 5 doentes foram submetidos a nefrectomia ( 2 
por pielonefrite xantulogranulomatosa e 3 por rins atróficos 
com litíase residual).

Conclusões: A NLP é uma opção terapêutica válida no trata-
mento de litíase renal, incluindo cálculos coraliformes comple-
tos, apresentando uma taxa de fragmentação completa eleva-
da, com uma taxa de complicações aceitável. Além disso, tem 
como vantagens a baixa morbilidade, o tempo de internamen-
to curto e a rápida integração na vida activa.

 Abstract 
 
Introduction and Objectives: The aim of this study is to eval-
uate the outcome of percutaneous nephrolithotomy (PNL) for 
treatment of kidney stones in our department.

Material and Methods: Between January 2007 and December 
2010, 118 patients underwent PNL. All the records were retro-
spectively reviewed. All peri-operative events were recorded 
especially complications and residual stones. Patients were 
followed regularly and stone-free status was evaluated with 
non-contrast CT.

Results: This study included 118 patients (52 male, 66 female) 
with mean age 54 years, being staghorn stones in 75.4% of 
the patients, pelvic stones in 16.1% and calyceal stones in 
8,5% . In the staghorn group, 56.2% were complete staghorn 
and 43.8% incomplete staghorn. The PNL were performed in 
supine Valdivia position. Stone-free rate after the first treat-
ment was 24.2% for complete staghorn, 38.2% for incomplete 
staghorn, 55.5% for pelvic and 62.5% for calyceal. After a sec-
ond or third treatment (PNL or ESWL) stone-free rate was 
51.1%, 65.8%, 63.2% and 77.8%, respectively. The mean hos-
pital stay was 5.4 days. There were no splanchnic injuries 
and no arterio-venous fistula; 5 patients needed blood trans-
fusions and 2 patients had significant parietal hematomas. 
In our series, 5 patients were submitted to nephrectomy (2 
xanthogranulomatous pyelonephritis and 3 atrophic kidneys 
with residual lithiasis)

Conclusions: PNL is a valuable treatment option for kidney 
stones, including complete staghorn stones, with a high stone-
free rate and acceptable rate of complications. Moreover, it 
has the advantages of low morbidity, short hospital stay and 
early return to work.
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 Resumo 

Introduction: Radical nephroureterectomy with excision of a 
bladder cuff is the gold standard treatment for upper urinary 
tract urothelial carcinoma (UUT-UC); however, there are cer-
tain conditions where a conservative or mini-invasive treat-
ment can be considered, namely in patients with a solitary 
kidney or unfit for radical surgery.  Some experience for con-
servative management of UUT-UC was accumulated mainly 
for low-grade, unifocal and small tumors.

Clinical Case: We present a case report of a 56-year old man, 
with a congenital solitary kidney and several co-morbidities, 
namely systolic heart failure class III of the New York  Heart 
Association, arterial hypertension, diabetes mellitus type II, 
chronic pulmonary obstructive disease, heavy smoking hab-
its, and anticoagulated with warfarin. Two years earlier, he 
was submitted to a trans-urethral bladder ressection for a 
low-grade papillary urothelial carcinoma. During follow-up, 
a right kidney lesion, located in the renal pelvis, was detected 
in a computed tomographic urography done for the study of 
hydronephrosis; urine cytology was negative for carcinoma 
and cystoscopy ruled out bladder tumor. A diagnostic rig-
id ureteroscopy was performed, but it was not possible to 
enter the renal pelvis due to a narrow pieloureteral junction; 

a renal pelvis saline washout was evaluated in search for 
malignant urothelial cells with a result suspicious for car-
cinoma. The patient was submitted to a nephroscopy, with 
identification of a single papillary lesion, less than 1 cm in 
diameter, close to the ureteral junction. The exophitic portion 
of the lesion was removed with forceps, the base was coagu-
lated with a Holmium:YAG laser (1 J, 10 Hz) and a nephros-
tomy tube was left in place to allow for further adjuvant topi-
cal therapy. Pathological analysis demonstrates a low-grade 
papillary urothelial carcinoma and the patient was proposed 
for adjuvant topical therapy.

Discussion: With the evolution of minimally invasive pro-
cedures, and the recognition of the low metastatic potential 
of low-grade UUT-UC, the need for nephroureterectomy has 
been questioned. The aim of the conservative management 
of UUT-UC is to preserve renal function. This may be con-
sidered imperative in patients with solitary kidney, renal 
insufficiency, severe co-morbidities, and with solitary, small, 
low-grade tumors. The biggest series published shows that 
oncological outcomes, though not brilliant, are acceptable, 
especially in patients with short life expectancy, with recur-
rence rate of 69% at 18,6 months and grade progression of 
15%. In our opinion, adjuvant topical therapies should be 
strongly considered.
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 Resumo 

Introdução: A gestão estratégica consiste nas decisões e exe-
cuções de gestão, que estabelecem e condicionam o desen-
volvimento da estratégia de uma organização e, consequen-
temente, a sua performance a médio e longo prazo. Tem por 
objectivo central proceder à análise da envolvente externa e 
interna da organização, assim como a elaboração de objecti-
vos e metas, faseadas temporalmente. A governança clínica de 
uma unidade de saúde, deve assim, ser praticada, dispondo de 
ferramentas que permitam às chefias a monitorização do fun-
cionamento assistencial, assim como a avaliação temporal dos 

resultados e a sustentabilidade económica, tecnológica e cien-
tífica, não esquecendo o papel social que deve desempenhar. 
Assim, o que importa é conhecer a organização ao nível dos 
seus recursos, capacidades e competências e o meio onde ela 
se encontra inserida. É crítico perspectivar a evolução desse 
meio, de forma a antecipar ameaças e oportunidades.

Material e Métodos: “Balanced Scorecard é uma metodo-
logia de medição e gestão de desempenho desenvolvida na 
Harvard Business School, por Robert Kaplan e David Norton, 
em 1992. Os métodos usados nela incluem: definição da 
estratégia empresarial, gestão do negócio, gestão de serviços 
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 Resumo 

Introdução: Os congressos médicos constituem importantes 
plataformas de intercâmbio de informação científica, seja ela 
derivada de trabalhos pré-clínicos ou clínicos. Face a tal, é 
expectável que esses mesmos trabalhos sejam posteriormen-
te publicados encerrando assim o ciclo científico. A taxa de 
publicação em revistas indexadas constitui um indicador indi-
recto da qualidade científica dos congressos médicos.

Material e Métodos: Foram incluídos nesta análise os abstracts 
apresentados sob a forma de comunicação oral ou poster nos 

Congressos da APU de 2005, 2007 e 2009. Foram avaliadas as 
seguintes características: ano da apresentação, forma, tipo de 
estudo, tema e publicação. Foi pesquisada a publicação por 
extenso em revista indexada usando palavras-chave e primeiro 
e último autor na Pubmed® (www.pubmed.gov).  

Resultados: Foram apresentados 377 abstracts nos 3 anos: em 
2005, 107 (59 comunicações orais; 48 posters); em 2007, 107 
(35 comunicações; 72 posters); em 2009, 163 (76 comunica-
ções; 87 posters). Nos 3 congressos, os abstracts apresentados 
abordaram predominantemente a temática oncológica (47,6% 
em 2005; 37,3% em 2007; 51% em 2009). A taxa de publicações 
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e gestão da qualidade; passos estes implementados através 
de indicadores de desempenho. O BSC (Balanced Scorecard) 
foi apresentado inicialmente como um modelo de avaliação e 
performance empresarial, porém, a aplicação em empresas 
proporcionou seu desenvolvimento para uma metodologia de 
gestão estratégica” e posteriormente a sua aplicação no sector 
público e particularmente em unidades hospitalares. Procura-
se apresentar um modelo teórico de gestão, fundamentado no 
Balanced Scorecard e aplicado a um Serviço de Urologia. A 
análise dos stakeholders e a análise SWOT constituem duas 
das principais ferramentas utilizadas no referido estudo estra-
tégico. A análise dos stakeholders irá permitir que a organiza-
ção conheça e se prepare para gerir indivíduos e entidades que 
se possam a vir a constituir como grupos de pressão capazes de 
afectar a performance estratégica do serviço. A análise SWOT 
permitirá fundamentar as estratégias a seguir na execução das 
metas. Um estudo estratégico será a base da formulação de um 
plano de sucesso que se materialize na definição da Missão, da 
Visão, dos Valores Corporativos, das grandes Linhas de orien-
tação estratégica, dos Principais objectivos, das Metas e das 
Iniciativas estratégicas. 

Conclusões: Com a apresentação de um relatório estratégico, 
faseado temporalmente e adequado a um modelo de gestão clíni-
ca por objectivos. Faz-se, igualmente a reavaliação de conceitos 
de gestão, como: novos indicadores de gestão clínica, aferição 
da produção por GDH, comparação e case-mix, contratualiza-
ção externa e gestão de pessoas, processos e equipamentos.

 Abstract 
 
Introduction: A strategic management are the management’s 
decisions and executions that establish and bound the strat-
egy development of an organization and, as a consequence, 
its medium and long term performance. Its central aim is 
to analyze the organization’s external and internal environ-
ment, as well as the gradual development of goals and tar-
gets. A Clinical Governance of a Health Unit should be done 
with tools that allow the directors to monitor how the assis-
tance is working as well as to make a temporal evaluation of 

the results and of the economic, technological and scientific 
sustainability, keeping always in mind the social role that 
it’s its main responsibility. So, what matters is to know the 
organization’s resources, capacities, competences and the 
environment where it is placed in. It’s vital to foresee the evo-
lution of this environment in order to anticipate both threats 
and opportunities.

Material and Methods: “The Balanced scorecard (BSC) is a 
strategic performance management tool developed in Harvard 
Business School, by Robert Kaplan and David Norton, in 1992. 
The methods used in it include: definition of the company 
strategy, business management, services management and 
quality supervision, each steps implemented by indicators of 
performance. The BSC (Balanced Scorecard) was presented 
initially as a model of evaluation and business performance, 
however, the application in companies provided a develop-
ment for a new tool of management and strategic” and later its 
application in public sector and particularly in hospitals and 
health services. In this work, we present a theoretical model of 
clinical management of a Urological Department, based in the 
Balanced Scorecard. The stakeholders’ analysis and the SWOT 
analysis represent two of the main tools used in the aforemen-
tioned strategic study. The analysis of stakeholders will enable 
the organization meet and prepare to manage individuals and 
entities can become as pressure groups can affect the perfor-
mance of strategic service. The SWOT analysis will substanti-
ate the following strategies in the implementation of the goals. 
A strategic study is the basis for formulating a plan for success 
they materialize in the definition of the mission, vision, corpo-
rate values, the broad strategic direction, the main objectives, 
goals and the strategic initiatives.

Conclusions: The presentation of a strategic report, tempo-
rally phased and appropriate to a model of clinical manage-
ment by objectives. It is also the re-evaluation of management 
concepts, as: new clinical management indicators, bench-
marking of production by DRG, comparison and case-mix, 
foreign contractualisation and managing people, processes 
and equipment.
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em revistas indexadas na Pubmed® decresceu de 15% em 2005 
para 13,1% em 2007 e 9,2% em 2009. A taxa global de publi-
cação das comunicações orais foi de 17,6%, significativamente 
superior à das apresentações em poster que foi de apenas 7,2% 
(p=0,002;qui-quadrado). Os casos clínicos (2,8%) e os estudos 
clínicos retrospectivos (3,1%) foram raramente publicados, ao 
contrário dos estudos clínicos prospectivos que tiveram taxa 
de publicação mais alta (65%); contudo a maior parte dos 
trabalhos apresentados foram estudos clínicos retrospectivos 
(34,2%) ou casos clínicos (28,6%) enquanto os estudos clínicos 
prospectivos constituíram apenas 5,3% do total apresentado.

Conclusões: A maior parte dos trabalhos apresentados nos 3 
últimos congressos nacionais de urologia são casos clínicos ou 
estudos retrospectivos que apresentam baixa taxa de publica-
ção. A taxa de publicação em revistas indexadas tem vindo a 
diminuir ainda que o número de trabalhos apresentados tenha 
aumentado. Assim sendo é extremamente importante que os 
autores não façam da apresentação de um trabalho num con-
gresso não deve ser o fim do ciclo científico mas a publicação 
do mesmo deverá ser a meta a alcançar. Os critérios de acei-
tação dos trabalhos a apresentar nos congressos dever-se-ão 
tornar cada vez mais exigentes para que a qualidade dos con-
gressos aumente.   

 Abstract 
 
Introduction: Medical meetings are important platforms for 
the exchange of scientific information, whether derived from 
preclinical or clinical studies. These papers are expected to 
be subsequently published in peer-reviewed journals thus 
completing the scientific cycle. The rate of publication in 
peer-reviewed journals is an indirect indicator of the scien-
tific quality of medical meetings.

Material and Methods: Abstracts presented in the form of 
poster or oral communication in the APU Congress of 2005, 
2007 and 2009 were included in this analysis. We evaluat-
ed the following characteristics: year of presentation, form 
of presentation, type of study, subject and publication. We 
searched for subsequent publication in the Pubmed® (www.
pubmed.gov) using keywords and first and last author. 

Results: 377 abstracts were submitted in the three years: in 
2005, 107 (59 oral communications, 48 posters); in 2007, 
107 (35 oral presentations, 72 posters) and in 2009, 163 (76 
oral communications, 87 posters). In these congresses, the 
abstracts presented dealt predominantly with oncology (47.6% 
in 2005, 37.3% in 2007 and 51% in 2009). The rate of publica-
tion in peer-reviewed journals indexed in Pubmed® decreased 
from 15% in 2005 to 13.1% in 2007 and 9.2% in 2009. The 
overall rate of publication of oral communications was 17.6%, 
significantly higher than that of poster presentations that was 
only of 7.2% (p = 0.002). Clinical cases (2.8%) and retrospec-
tive clinical studies (3.1%) were rarely published, unlike pro-
spective clinical trials that had the highest rate of publication 
(65%). The majority of the abstracts were retrospective clinical 
studies (34.2%) or clinical cases (28.6%) while the prospective 
clinical studies constituted only 5.3% of the total.

Conclusions: Most of the papers presented in the last three 
national congresses of urology are case reports or retrospective 
studies with a low publication rate. The rate of publication in 
peer-reviewed journals is decreasing even though the number 
of papers submitted has increased. Therefore it is extremely 
important that the presentation of a paper at a conference 
should not be the end of the scientific cycle but the publication 
the goal to achieve. The criteria for acceptance of papers to be 
presented at meetings should become increasingly demanding 
in order to increase the quality of the meetings.

 Resumo 

Introdução: O pseudotumor inflamatório renal, designado 
igualmente por tumor miofibroblástico inflamatório (TMI) do 
rim e o tumor miofibroblástico dos tecidos moles peri-renais, 
são lesões benignas, excepcionalmente raras, existindo ape-
nas alguns casos descritos. Devido à rara ocorrência é possível 
que não sejam consideradas no diagnóstico clínico e poten-
cialmente confundidas com lesões malignas, mesmo no exame 
anátomo-patológico. 

Caso Clínico: Descreve-se o caso clínico de um homem de 67 
anos de idade, submetido a nefrectomia radical à direita pelo 
diagnóstico clínico de neoplasia renal com cerca de 5,5 cm de 
maior diâmetro.

Discussão: O conhecimento da existência desta entidade é 
necessário para o correto diagnóstico anátomo-patológico. 
Embora a cirurgia de uma lesão potencialmente maligna não 
poder, na maioria dos casos, ser evitada, encontra-se descri-
to que um acompanhamento periódico, espaçado por curtos 
intervalos de tempo, através de ecografia e tomografia compu-
torizada (TC) pode ser considerado, caso o diagnóstico de TMI 
tenha sido colocado entre as hipóteses de diagnóstico diferen-
cial, particularmente na população pediátrica.

Conclusões: O TMI é normalmente confundido com um tumor 
maligno devido à apresentação clínica inespecífica, aspectos 
muito variáveis nos exames de imagem e histologia incarac-
terística. O diagnóstico definitivo requer ressecção cirúrgica. 
Se o TMI for considerado no diagnóstico diferencial, pode, 
eventualmente, optar-se por uma atitude conservadora, com 

100. P204 - Pseudotumor inflamatório renal –  
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 Resumo 

Introdução: O enfarte renal é uma entidade clínica rara, pro-
vocada por oclusão arterial dos vasos renais. Em algumas séries 
com autópsias, estima-se que a incidência possa rondar os 1,4% e 
como tal tratar-se de uma patologia subdiagnosticada. Está etio-
logicamente relacionado com patologia cardiovascular tal como 
a existência de trombos atriais ou ventriculares, fibrilhação auri-
cular ou patologia isquémica. O quadro clínico mais frequente é 
de dor abdominal de início súbito com irradiação para o flanco, 
estando em 50% dos casos associado a náuseas e vómitos e em 
menor número de casos a febre. O diagnóstico é muitas vezes 
feito tardiamente, baseado na suspeição clínica e com o apoio 
de TAC contrastado ou angiografia. O tratamento após esclareci-
mento etiológico passa pela terapêutica hipocoagulante ou ainda 
pela trombólise (sistémica ou intra-arterial dirigida) dependendo 
das condições clínicas do doente e janela temporal.

Caso Clínico: Apresenta-se o caso de um homem de 59 anos 
com antecedentes de enfarte agudo do miocárdio (cateterismo 
em 2004), hipertensão e dislipidemia, medicadas, que recorre 
ao serviço de urgência do Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia por quadro de dor abdominal de início súbito, localizada 
no flanco direito com irradiação lombar, sem posição antálgica 
e associado a vómitos alimentares. Sem outras queixas nomea-
damente febre ou sintomas urinários. Objectivamente apresen-
tava-se apirético, hemodinamicamente estável, sem alterações 

no exame físico. Neste contexto foi interpretado como cólica 
renal tendo feito analgesia apropriada e solicitada observação 
por Urologia.  No estudo analítico revelava leucocitose 14560/
mm3 79,7% neutrófilos e PCR 1,95. O ECG e marcadores car-
díacos apresentavam-se dentro da normalidade e o Rx abdomi-
nal não tinha alterações. A ecografia revelou ectasia da aorta 
abdominal, quistos renais bilaterais com proeminência dos 
grupos caliciais à esquerda, condicionada pelo quisto de maio-
res dimensões mas sem dilatações ou evidência de litíase; não 
tinha sinais de apendicite aguda e demonstrava ansas intesti-
nais distendidas por líquido, e hipercinéticas, questionando a 
possibilidade de gastroenterite. Atendendo à manutenção de 
queixas álgicas apesar de analgesia, é realizado TAC com con-
traste que revelou múltiplos enfartes do rim direito e aneuris-
ma da aorta infra-renal (3cm). Objectivamente excluiram-se 
outros orgãos atingidos, inicou-se terapêutica hipocoagulante 
e internou-se para estudo do ponto de vista cardiovascular.

Discussão: O interesse neste caso prende-se não só pela sua 
raridade mas também pelo facto de mimetizar várias patolo-
gias que cursam com dor abdominal com irradiação dorsal 
particularmente a cólica renal litiásica. No âmbito do servi-
ço de Urgência a suspeita clínica é preponderante, a análise 
da LDH auxilia na orientação mas a realização de TAC com 
contraste é essencial no diagnóstico, caracterização das áre-
as renais afectadas e de trombos visíveis (não aparente neste 
caso particular). O diagnóstico precoce possibilita o emprego 
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observações periódicas de curto prazo, principalmente na 
população pediátrica.

 Abstract 
 
Introduction: Inflammatory pseudotumor of the kidney, also 
known as inflammatory myofibroblastic tumor (IMT) of the 
kidney any myofibroblastic tumor of the peri-renal soft tis-
sue are benign lesions, exceptionally rare, with only a few 
reported cases. Due to its rare occurrence, most of the time 
are not considered in the clinical diagnosis and potentially 
could be confused with malignant lesions, even in the patho-
logical examination.

Clinical Case: We describe a case of a 67 years old man, who 
underwent right radical nephrectomy for a renal tumor clinical 
diagnosis, with approximately 5,5 cm in greatest diameter.

Discussion: The knowledge of this entity is necessary to the 
correct pathological diagnosis. Although surgery of a poten-
tially malignant lesion can not in most cases, be avoided, are 
described cases of conservative treatment with close periodic 
follow-up, using ultrasound and computed tomography (CT), 
when the diagnosis of IMT has been considered, particularly 
in the pediatric population.

Conclusions: IMT is usually confused with a malignant 
tumor due to its nonspecific clinical presentation, variable 
imaging and uncharacteristic histology. Definitive diagnosis 
requires surgical, resection. If IMT is considered at differen-
tial diagnosis, a conservative approach maybe an option, 
with periodic short-term observations, particularly in pedi-
atric population.
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Objectively the patient was afebrile, hemodynamically sta-
ble, without changes in physical examination. The analyti-
cal study revealed leukocytosis 14560/mm3 with 79.7% neu-
trophils and RCP 1.95. The ECG and cardiac markers were 
within normal limits and had no changes on abdominal 
X-ray. Ultrasonography revealed dilatation of the abdomi-
nal aorta, bilateral renal cysts with prominence of the left 
calyceal groups, conditioned by the larger cyst but without 
dilatation, had no signs of acute appendicitis or lithiasis and 
showed distended bowel loops with fluid, and hyperkinetic, 
questioning the possibility of gastroenteritis. Given the main-
tenance of pain complaints in spite of analgesia, a contrast 
enhanced CT scan is performed revealing multiple infarcts 
of the right kidney and an aneurysm of the infrarenal aorta 
(3 cm). After clinical exclusion of damage to other organs, 
hipocoagulation therapy was initiated and the patient was 
admitted for study of cardiovascular standpoint.

Discussion: The interest in this particular case comes not 
only from its rarity but also because renal infarction mimics 
an amount pathologies that occur with abdominal pain with 
dorsal irradiation and particularly renal colic from lithiasis. 
Within the emergency service, clinical suspicion is paramount, 
the analysis of LDH assists in guiding, but the contrasted CT 
scan is essential in the diagnosis, characterization of the 
affected areas and visible thrombus (not apparent in this par-
ticular case). Early diagnosis allows the use of thrombolysis, 
particularly in the first 12 hours, which is not the case at most 
times, and in this particular case the patient initiated hipoco-
agulation. This therapy is crucial in morbidity and mortality, 
particularly avoiding recurrences, or other organs ischemia. 
Although the diagnosis is often delayed, in several series there 
is at least partial renal function recovery with therapy.

da trombólise particularmente nas primeiras 12h, o que não se 
verifica na maioria das vezes, acabando este doente por iniciar 
terapêutica hipocoagulante. Esta terapêutica é fundamental 
na morbi-mortalidade, nomeadamente evitando recorrências 
ou isquemia noutros orgãos. Apesar do diagnóstico ser mui-
tas vezes tardio, em várias séries é referida recuperação, pelo 
menos parcial, da função renal com esta terapêutica.

 Abstract 
 
Introduction: The Renal infarction is a rare disorder caused 
by arterial occlusion of renal vessels. Some autopsy series, 
estimate that the tue incidence might be around 1.4% and 
as such this is probably an underdiagnosed condition. 
Etiologically, it’s related to cardiovascular diseases such as 
the presence of atrial or ventricular thrombus, endocarditis, 
atrial fibrillation or ischemic pathology. The most frequent 
clinical presentation is the sudden onset of abdominal pain 
radiating to the flank and in 50% of cases is associated with 
nausea and vomiting with fewer cases of fever. The diagnosis 
is often made   late, based on clinical suspicion and with the 
support of contrasted CT or angiography.. The treatment after 
etiologic diagnosis could be hipocoagulation or thrombolysis 
(systemic or arterial directed) depending on the patient's 
clinical condition and time window.

Clinical Case: We report the case of a man of 59 years with 
a history of myocardial infarction (catheterization in 2004), 
hypertension and dyslipidemia, medicated, that comes to 
the emergency department of the Hospital de Vila Nova de 
Gaia with complains of abdominal pain radiating to the 
right flank, restless with pain intensity and vomiting; with-
out other symptoms including fever or urinary symptoms. 

de cirurgia ambulatória, do Serviço de Urologia do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia entre Janeiro de 2009 e 
Fevereiro de 2011, fazendo alusão não só aos valores globais 
por cirurgia, mas também ao funcionamento do serviço em 
termos de consulta, avaliações pré e pós operatórias e compli-
cações. São igualmente descritos os resultados de questioná-
rios de qualidade, feitos por esta Unidade às 24h pós cirurgia, 
e inquéritos de satisfação ao 30º dia pós-operatório.

Resultados: Neste intervalo de tempo foram operados 740 
doentes (713 H e 27 M), correspondendo a cerca de 40% de 
toda a cirurgia do serviço em igual período. A média de idades 
foi de 41 anos (min 6; max 85) e o tempo médio de espera 
até à cirurgia foi de 2 semanas (dependendo da disponibilida-
de do doente). A maioria dos procedimentos realizados foram 

 Resumo 

Introdução: A cirurgia ambulatória tem vindo a expandir-se em 
termos do número de doentes intervencionados e desta forma 
melhorando a produtividade dos serviços, reduzindo listas de 
espera e custos. Este tipo de cirurgia engloba todos os procedi-
mentos que requerem um período de convalescência curto, per-
mitindo alta clínica no dia da intervenção. No caso particular da 
Urologia existe grande potencial em termos do número de cirur-
gias passíveis de realização neste regime, quer seja pela quanti-
dade de patologia relacionada com genitais externos, quer pelo 
elevado número de procedimentos endoscópicos. 

Material e Métodos: Este trabalho representa a análise retros-
pectiva de todos os doentes intervencionados, em regime 

102. P067 - 50% das cirurgias urológicas  
em regime de ambulatório – utopia ou realidade?  

Experiência do serviço de Urologia do CHVNG
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surgery, in the Department of Urology from the Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia / Espinho between January 2009 and 
February 2011, alluding not only to the overall numbers in 
terms of surgery but also to the function of the unit in terms of 
consults, pre and post operative evaluation and most frequent 
complications. It also describes the results of questionnaires 
on quality, made by the Unit 24 hours after surgery, and satis-
faction surveys at the 30th postoperative day.

Results: In this time interval 740 patients were operated 
(713 M and 27 W), representing about 40% of all surgery 
performed in the Urology department in the same period. 
The average age was 41 years (Min 6 Max 85) and the aver-
age waiting time to surgery was 2 weeks (depending on the 
availability of the patient). The most performed procedures 
were circumcisions (40.4%), vasectomy (12.7%) and varico-
celectomies (9.8%), and in females the majority corresponded 
to the placement of urethral slings (2%). About 66.5% of all 
surgeries were performed under local anesthesia or local-
regional, the remaining 33.5% correspond to surgery under 
general anesthesia / spinal anesthesia. 427 patients were 
contacted by telephone at 24 hours post-op, and of these only 
9 required to go to health services during this period, most of 
which with soaked dressing. Of the patients contacted, about 
41% reported mild to moderate pain at 24 hours that resolved 
with analgesia that was given by the unity, and about 82.6% 
resumed their normal activity without limitation the follow-
ing day, the remaining 17.4% had only light limitations. The 
overall complication rate is around 2%, more commonly late 
complications and grade I, such as hematomas and seromas, 
especially in more complex surgeries as hydrocelectomies or 
orchidectomy in elderly patients with more comorbidities. 
The overall satisfaction of patients was above 98%, with 
almost 70% noting that they were very pleased with the over-
all monitoring.

Conclusions: With an increase of nearly 25% from 2009 to 
2010, the urologic surgery at the outpatient clinic CHVNGE 
has grown rapidly, increasing its weight in terms of the 
annual number of surgeries in the Urology Department, 
and  diversity of procedures, aiming to reach 50% of overall 
Urologic surgery. The surveys, site visit and contact protocols 
have guaranteed levels of quality in patient monitoring, sat-
isfaction and reduction of waiting lists.

circuncisões (40,4%), vasectomias (12,7%) e varicolectomias 
(9,8%), sendo de referir que no sexo feminino a maioria dos 
procedimentos corresponde à colocação de slings uretrais 
(2%). Cerca de 66,5 % de todas as cirurgias foram realizados sob 
anestesia local ou loco-regional, correspondendo os restantes 
33,5% a cirurgia sob anestesia geral/raqui. Foram contactados 
telefonicamente 427 doentes às 24h pós-op, sendo que destes 
apenas 9 necessitaram de recorrer a serviços de saúde nesse 
período, a maioria dos quais por apresentar penso repassado. 
Dos doentes contactados, cerca de 41 % referiram dor ligeira a 
moderada às 24h que resolvia com analgesia cedida pela uni-
dade, e cerca de 82,6% retomaram a sua actividade normal sem 
limitações no dia seguinte; os restantes 17,4% referem apenas 
limitações ligeiras. A taxa de complicações global ronda os 
2% sendo mais frequentes as complicações tardias e de grau 
I, como hematomas e seromas locais, sobretudo em cirurgias 
mais complexas como hidrocelectomias ou orquidectomias em 
doentes idosos com mais comorbilidades. A taxa de satisfação 
global dos doentes foi superior a 98%, com quase 70% a referir 
terem ficado muito satisfeitos com o acompanhamento global.

Conclusões: Com um incremento de quase 25% do ano de 2009 
para 2010, a cirurgia urológica em ambulatório do CHVNGE 
tem crescido rapidamente, aumentando o seu peso anual em 
termos do número e diversidade de procedimentos, almejando 
alcançar 50% do total das cirurgias do serviço. A realização de 
inquéritos, visita às instalações e protocolos de contacto têm 
garantido patamares de qualidade no acompanhamento dos 
doentes, na sua satisfação e redução de lista de espera.

 Abstract 
 
Introduction: Ambulatory surgery has been expanding in 
numbers and thus improving the productivity of services and 
reducing waiting lists and costs. This type of surgery includes 
all procedures that require a short period of convalescence, 
allowing clinic discharge on the day of the intervention. In 
the particular case of urology there is great potential in terms 
of the number of surgeries feasible in this scheme, whether 
from the amount of external genital pathology associated or 
endoscopic procedures. 

Material and Methods: This work represents a retrospec-
tive analysis of all patients that were submited to ambulatory 
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 Resumo 

Introdução: Existe um aumento de incidência de neoplasias nos 
doentes transplantados em relação à população em geral. As 
neoplasias do rim nativo representam 4,8% de todos os tumores 
malignos em doentes em hemodiálise submetidos a transplante, 
quando comparado com 2,5% na população em geral.

Caso clínico: Os autores descrevem o caso clínico de um doen-
te de 57 anos, com história de HTA de longa data, com evolu-
ção para doença renal terminal em hemodiálise durante 3 anos 
e cardiopatia isquémica. Foi submetido a transplante renal de 
dador cadáver com implantação de rim esquerdo na fossa íliaca 
direita há 1 ano. Efectuou terapêutica imunosupressora com 
basiliximab, tacrolimus, micofenolato de mofetil, prednisona, 
apresentado boa evolução da função renal (creatinina 1,2mg/
dL). Foi detectado um nódulo no pólo inferior do enxerto renal 

com cerca de 3,8cm em ecografia renal de seguimento. A RMN 
abdomino-pélvica revelou tratar-se de uma área sólida, nodu-
lar, suspeita de lesão neoformativa. Foi submetido a nefrecto-
mia parcial com margem de segurança 5mm, por incisão de 
Gibson. O exame histológico mostrou tratar-se de um carci-
noma renal do tipo células claras, grau 1 de Fuhrman, com 
margens de ressecção livres (pT1b). Houve boa recuperação da 
função renal (creatinina 1,5mg/dL) e mantém seguimento em 
consulta de pós-transplante.

Discussão: O carcinoma de células renais em rim transplan-
tado é raro, havendo controvérsia quanto à melhor opção 
terapêutica: técnica conservadora versus transplantectomia e 
retorno à hemodiálise. A nefrectomia parcial deve ser equacio-
nada em função da localização do tumor, da sua relação com as 
estruturas vasculares do enxerto, da sua dimensão e do grau de 
dificuldade/exequibilidade da técnica cirúrgica.

103. P207 - Carcinoma de células renais em rim  
transplantado – a propósito de um caso clínico
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 Resumo 

Introdução: Apesar da ressecção prostática transuretral 
(RTU-P) com corrente monopolar permanecer como padrão 
de referência, as comorbilidades e o envelhecimento progressi-
vo dos doentes têm estimulado o desenvolvimento de técnicas 
minimamente invasivas para o tratamento cirúrgico da HBP. 
A vaporização da próstata com laser 80W KTP (potassium-
titanyl-phosphate) constitui actualmente uma das alternati-
vas à técnica clássica tendo demonstrado em ensaios clínicos 
resultados sobreponíveis a curto e médio prazo, com menor 
número de complicações intra-operatórias. Este trabalho tem 
como objectivo a apresentação de uma série de doentes que, 
face às suas comorbilidades médicas, foram submetidos a 
vaporização prostática com laser KTP. 

Material e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes com o 
diagnóstico de hipertrofia benigna da próstata submetidos a 
vaporização prostática com laser KTP 80W entre 2007 e 2010 
no Serviço de Urologia do Hospital Egas Moniz. Foram regista-
dos parâmetros demográficos dos doentes e score da Sociedade 

Americana de Anestesiologia (ASA); Avaliação pré-operatória 
com história clínica, doseamento de PSA total, fluxometria, 
ecografia prostática; Registo de tempo operatório, de inter-
namento e de algaliação e existência de complicações intra e 
pós-operatórias. Revisão pós-operatória com história clínica, 
fluxometria e medição de PSA. Não foi efectuado estudo com-
parativo do IPSS por falta de registos pré-operatórios. 

Resultados: Dos 33 doentes operados a média de idades 
foi de 74 anos com score ASA ≥ III em 67% dos casos, sen-
do que 52% (17 doentes) eram anticoagulados ou sofriam de 
distúrbios hematológicos. O tempo cirúrgico médio foi de 65 
minutos (30-95m) para um volume prostático médio de 62cc 
(32-150cc), com tempo de algaliação médio de 1,4 dias (1-3d) 
e permanência média no internamento de 2,4 dias (2-4d). 
Apenas houve necessidade de transfusão de 1 UCE num doen-
te, registando-se também um episódio de retenção urinária 
aguda no pós-operatório. Dez doentes operados apresentaram 
sintomatologia de armazenamento que melhorou com trata-
mento médico. Ocorreram dois episódios de hematúria transi-
tória autolimitados por volta da 5ª semana pós-operatória. Não 

104. P211 - Vaporização da Próstata com Laser KTP – 80 W 
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 Resumo 

Introdução: A Braquiterapia é uma técnica que tem vindo a ser 
cada vez mais divulgada. No entanto, são vários os Urologistas 
e Internos da Especialidade que ainda não tiveram a oportuni-
dade de realizar ou presenciar a realização desta cirurgia mini-
mamente invasiva. Os autores descrevem a realização desta 
técnica com o objectivo de optimizar a divulgação da mesma.

Material e Métodos: Apresentação dos vários passos da técnica 
de Braquiterapia realizada no Serviço de Urologia do Hospital 
Militar Principal.

Resultados: A realização da Braquiterapia inclui os seguintes 
passos: 1- Posicionamento: O correcto posicionamento do 
doente, template e sonda ecográfica permite aferir os dados 
necessários que posteriormente são utilizados para o plane-
amento dosimétrico; 2- Planeamento dosimétrico: Cálculo 
efectuado por um Físico consoante a actividade da semente, 
dose totalde administração e volume prostático, obedecendo 
a objectivos dosimétricos de tratamento (D90, V 100%, D10 
uretral e D30 rectal) 3- Preparação das sementes radioactivas 
por um Radioterapêuta; 4- Implante de sementes e dosimetria 

intra-operatória realizadas pelo Urologista em conjunto com 
o Físico.

Conclusões: A Braquiterapia é uma técnica minimamente inva-
siva mas cuja realização não é isenta de riscos. A manipulação 
de material radioactivo, a necessidade de tratamento oncoló-
gico e a proximidade de estruturas como a uretra e o recto são 
condições que exigem uma abordagem criteriosa e sistemati-
zada, para que esta seja desempenhada da forma o mais pre-
cisa possível. Desta forma pode-se atingir o máximo benefício 
terapêutico minimizando as complicações associadas.

 Abstract 
 
Introduction: Brachytherapy is a technique that has become 
increasingly widespread. However, there are several Urologists 
and Residents that have not yet had the opportunity to perform 
or witness this minimally invasive surgery. The authors describe 
this technique with the aim of optimizing thedisclosure.

Material and Methods: Presentation of the various steps of 
Brachytherapy performed in Department of Urology of the 
Hospital Militar Principal.

105. P000 - Braquiterapia – Step by Step
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houve registo de síndrome pós-RTU, incontinência, apertos da 
uretra e esclerose do colo vesical. Os resultados do seguimento 
aos 12 meses revelaram uma melhoria do fluxo urinário médio 
em 10,2ml/s (basal: 9,1ml/s para pós-op: 19,3ml/s) com uma 
diminuição média do PSA total sérico em 42%. 

Conclusões: A vaporização prostática com laser KTP provou 
ser um procedimento seguro e com resultados clínicos favorá-
veis em doentes com elevado risco cirúrgico. 

 Abstract 
 
Introduction: Although monopolar transurethral resection of 
the prostate is still considered the gold standard for the treat-
ment of benign prostatic hyperplasia, many minimally inva-
sive therapies have been developed as the patients present 
with more comorbidities. Vaporization of the prostate with 
80W KTP laser (potassium-titanyl-phosphate) represents an 
alternative, with mid-term follow data showing similar effica-
cy and fewer intra-operative complications. This work reports 
a serie of patients that were submitted to greenlight vaporiza-
tion of the prostate mainly due to their comorbidities.
 
Material and Methods: Retrospective study in patients with 
the diagnosis of benign prostatic hyperplasia treated with 
vaporization of the prostate with the 80W KTP laser between 
2007 and 2010 in the Urology Department of Hospital Egas 
Moniz. Preoperative assessment included: medical and 

physical examination, ASA score, PSA measurement, fluxom-
etry, ultrasound measurement of prostatic volume. Surgical 
data including operative time, occurrence of peri-operative 
complications, catheterization and hospitalization time was 
also recorded. Patients were followed after surgery with clin-
ical reevaluation, fluxometry and serum PSA. 

Results: The mean age of the 33 patients submitted to sur-
gery was 74 years old, with an ASA score ≥ III in 67% of the 
patients. Hematologic disease or oral anticoagulation was 
present in seventeen patients. Mean operative time was 65 
minutes (30-95m) for a prostatic volume ranging 62cc (32-
150cc). Mean catheterization was 1, 4 days. Patients stayed 
in the hospital for an average of 2, 4 days. In the pos-opera-
tive period there was one patient requiring a red blood cells 
transfusion and one acute urinary retention. Thirty percent 
of the patients referred early post-operative storage symp-
toms that improved after medical therapy. Two patients 
mentioned autolimited episode of hematuria around the 5th 
week after surgery. There were no records of TUR-syndrome, 
incontinence, urethral stricture and bladder neck contrac-
ture. Follow up data revealed an improvement in urinary 
stream of 10ml/s (baseline: 9,1ml/s to post-op: 19,3ml/s) and 
a 42% decrease in serum PSA. 

Conclusions: Vaporization of the prostate with KTP laser is 
a safe procedure with good clinical results even in surgical 
high risk patients.
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Results: Brachytherapy includes the following steps: 
1-Positioning: the correct positioning of the patient, probe 
and template allows the data necessary to assess that are lat-
er used for dosimetric planning; 2-Dosimetric Planning: cal-
culation by a physicist depending on the activity of seed, total 
dose and administration prostate volume, obeying the dosim-
etric treatment targets (D90, V 100% D10 urethral and rectal 
D30) 3-Preparation of radioactive seeds by a Radioterapeuta; 
4-Seed Implant and intraoperative dosimetry performed by 
Urologist in conjunction with the physical.

Conclusions: Brachytherapy is a minimally invasive technique 
but whose realization is not without risks. The handling of 
radioactive material, the need for oncological treatment and the 
proximity of structures as the urethra, and rectum are condi-
tions that require a careful and systematic approach, to be held 
as precise as possible. This way you can achieve maximum ther-
apeutic benefit while minimizing the associated complications.

 Resumo 

Introdução: Com a divulgação da utilização de técnicas minima-
mente invasivas na cirurgia urológica, a Braquiterapia tem vindo 
a desempenhar um papel de crescente importância no nosso país. 
Os autores apresentam a casuística operatória das Braquiterapias 
desde que começou a ser realizada neste Serviço.

Material e Métodos: Realização de Braquiterapias em 46 
doentes, sendo 41 de baixo risco (Gleason 6, PSA< 10, está-
dio <T2b) e 5 de risco intermédio (Gleason 7(3+4)). O Qmáx. 
Médio foi acima de 15 ml/sg e nos casos de Qmáx< 15 ml/sg 
foi realizada ITU-P unilateral no mesmo tempo operatório.  
O volume prostático médio foi < 50 cc. O radioisótopo implan-
tado foi I125RAPID STRAND da ONCURA® com actividade de 
0,368 mCi. A dosimetria foi intra-operatória em tempo real 
com softwareVarissed 8.0. A técnica de implantação foi reali-
zada com agulhas pré-carregadas guiadas por ecografia endo-
cavitária e fluoroscopia. 

Resultados: Os resultados oncológicos revelaram boas respos-
tas de PSA pós-operatório com curvas descendentes em todos 
os casos, incluindo os que apresentavam um PSA pré-operató-
rio superior a 10 e nos casos de Gleason7(3+4). Houve apenas 
registo de um caso de elevação de PSA pós-operatório.Os resul-
tados funcionais e complicações mostraram estar relacionados 
com as dosimetrias totais prostáticas (D90) e com a dosimetria 
uretral (D10 uretral) bem como com os parâmetros funcionais 
pré-operatórios. Registaram-se complicações em 31 doentes (1 
incontinência urinária de esforço, 9 apertos uretrais, 17 LUTS, 
2 rectorragias e 2 retenções urinárias agudas). 

Conclusões: A Braquiterapia é uma técnica que tem vindo a ser 
cada vez mais divulgada. Os resultados oncológicos revelaram boas 
respostas pós-operatórias e os resultados funcionais demonstraram 
estar relacionados com as dosimetrias totais prostáticas (D90), dosi-
metrias uretrais e parâmetros funcionais pré-operatórios. Sendo 
uma técnica minimamente invasiva e apresentando bons resultados 
oncológicos e funcionais torna-se, cada vez mais, uma opção no trata-
mento do cancro da próstata em casos devidamente seleccionados.

 Abstract 
 
Introduction: With the disclosure of minimally invasive tech-
niques in Urologic surgery, Brachytherapy has been playing a 
role of growing importance in our country. The authors pres-
ent the caserouting of Braquiterapias since that began to be 
held in this Service.

Material and methods: Braquiterapiasperformed in 46 patients, 
being 41 low risk (Gleason 6, PSA << 10, stage T2b) and 5 inter-
mediate risk (Gleason 7 (3 + 4)). The Qmax.average was above 
15 ml/sg and Qmax< 15 ml/sg was held unilateral TUI-P at 
the beginning of the procedure. Prostatic average volume was 
< 50 cc. The radioisotope deployedwas I125 RAPID STRAND of 
ONCURA® with activity of 0.368 mCi. Intraoperative dosimetry 
was in real-time with software Varissed 8.0. The technique of 
deployment was accomplished with preloaded needle guided 
by trans-rectal ultrasound and fluoroscopy. 

Results: Oncological results showed good responses from PSA 
postoperative with curves descendants in all cases, includ-
ing those that had a preoperative PSA exceeding 10 and in 
cases of Gleason 7 (3 + 4). There was just a case of postopera-
tive PSA elevation. Functional outcomes and complications 
showed to be relate to the total prostatic dosimetry (D90) and 
urethral dosimetry (D10 urethral) as well as with preopera-
tive functional parameters. There were complications in 31 
patients (1 stress incontinence, urethral grips 9 17 LUTS, 2 
rectorragias and 2 acute urinary retention). 

Conclusions: The Brachytherapy is a technique that has 
become increasingly widespread. Oncological results showed 
good responses and post-operative and functional outcomes 
have shown to be relate with the total dosimetrias(D90), pro-
static dosimetry, urethral dosimetryand preoperative func-
tional parameters. Being a minimally invasive technique 
and showing good oncological results and functional results 
becomes increasingly an option in the treatment of prostate 
cancer in cases well selected.
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 Resumo 

Introdução: As síndromes paraneoplásicas, raras nos carcinomas 
uroteliais de células de transição, definem-se como um conjunto 
de sinais ou sintomas que ocorrem em doentes com cancro, de 
efeito sistémico e sem relação com a localização do tumor. A 
hipercálcémia humoral das neoplasias (“Humoral Hypercalcemia 
of Maligancy”) deve-se à secreção, por parte das células tumo-
rais, dum péptido semelhante à paratormona (PTHrP) e, quando 
associada a neoplasias do urotélio, é sobretudo associada a carci-
nomas espinocelulares. A reacção leucemóide paraneoplásica é 
a presença de uma leucocitose induzida pelo tumor, na ausência 
de metástases medulares ou infecções, que, pela sua magnitude, 
se assemelha a uma leucémia. Deve-se à produção do factor de 
estimulação das colónias de granulócitos (G-CSF).

Material e métodos: Descreve-se o caso clínico de um indivíduo 
de sexo masculino, 67 anos, submetido a nefroureterectomia 
total esquerda e cistoprostatectomia radical. Histologicamente 
tratava-se de um carcinoma indiferenciado da bexiga e uréter 
terminal esquerdo (G4), rico em células gigantes, extensamen-
te necrosado (pT4a(G4)). Analiticamente à data da cirurgia 
apresentava marcada leucocitose com neutrofilia e hipercal-
cémia que reverteram no pós-operatório imediato. Estas alte-
rações voltam a surgir, documentando-se em dois internamen-
tos consecutivos: no primeiro, aproximadamente 1 mês após 
cirurgia e no segundo, 3 semanas após este, de valores mais 
expressivos e associadas quadro confusional agudo, prostração 
marcada, astenia, anorexia e obstipação. Neste último é con-
firmada recidiva pélvica. É proposto para quimioterapia palia-
tiva, acabando por falecer 2 meses após inicio desta.

Resultados: Foram excluídas as causas não paraneoplásicas da 
hipercalcémia e da reacção leucemóide Neste caso clínico a 
calcémia e a leucocitose com neutrofilia diminuem após cirur-
gia e aumentam antes da documentação da recidiva pélvica. A 
hipercalcémia é provocada pela secreção por parte das célu-
las tumorais de PTHrP, que se documenta. É muito provável, 
embora falte doseamento desta hormona, que a reacção leuce-
móide surja pela secreção de G-CSF.

Conclusões: Estamos perante um caso extremamente raro: 
estão descritos apenas 25 casos de associação de carcinomas de 
células de transição e reacção leucemóide e 10 casos de hiper-
calcémia paraneoplásica associada a carcinoma de células de 
transição, todos com prognósticos muito reservados. A moni-
torização quer destes efeitos paraneoplásicos, quer do G-CSF 
e PTHrP, pode ser usada como marcador tumoral (efeito tera-
pêutico e detecção de recidivas). Por outro lado, podemos estar 
perante um novo tipo de diferenciação histológica (hematopoié-
tica) que, no futuro, pode ser alvo de terapêuticas específicas.

 Abstract 
 
Introduction: Paraneoplastic syndromes, rare in transition cell 
carcinomas of the urothelium, are defined as a set of signs or 
symptoms with systemic effects, that occur in cancer patients 

unrelated to the tumor location. The Humoral Hypercalcemia of 
Maligancy is due to the secretion of a parathormone related pep-
tide (PTHrP) by tumor cells and, when associated with cancer 
of the urothelium, is mostly associated with squamous cell car-
cinoma. The paraneoplastic leukemoid reaction is the presence 
of a tumor-induced leukocytosis in the absence of bone marrow 
metastases or infections, which, by its magnitude, resembles 
a leukemia. It is due to the production of granulocyte colony 
stimulating factor (G-CSF).

Material and Methods: We describe a clinical case of a 67 years 
old male patient, that underwent total nephroureterectomy and 
radical cistoprostatectomy. Histologically was an undifferenti-
ated carcinoma of the bladder and left terminal ureter (G4), 
rich in giant cells and extensive central necrosis (pT4a (G4)). 
Analytically at the time of surgery he had a marked leukocyto-
sis with neutrophilia and hypercalcemia that reversed in the 
immediate postoperative period. These changes relapsed, docu-
mented on two consecutive admissions: the first about 1 month 
after surgery and the second, three weeks later, with even higher 
values (25,900 Leuc / ml, 84% N; Urine 14.6 mg / dl) associ-
ated with acute confusional state, marked prostration, malaise, 
anorexia and constipation. In this latter admition is confirmed 
a pelvic recurrence. The patient was proposed for palliative 
chemotherapy and eventually died two months later.

Results: Were excluded the non-paraneoplastic causes of hyper-
calcemia and leukemoid reaction. In this clinical case the cal-
cemia and the leukocytosis with neutrophilia decreased after 
surgery and increased before the documentation of pelvic recur-
rence. The hypercalcemia is caused by the secretion by tumor 
cells of PTHrP, which is documented. It is very likely, although 
lacking this hormone assay, that the leukemoid reaction emerge 
by the secretion of G-CSF.

Conclusions: We are dealing with an extremely rare case: only 
25 describe an association of transitional cell carcinomas and 
leukemoid reaction and 10 of paraneoplastic hypercalcemia 
with transitional cell carcinoma, all with very poor prognosis. 
The monitoring of these paraneoplastic effects and determina-
tion of the G-CSF and PTHrP can be used as tumor markers 
(therapeutic effect and detection of recurrence). Moreover, there 
may be a new type of histological differentiation (hematopoi-
etic) that in the future can be targeted by specific therapies.
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