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RESUMO COMENTADO

Injeção endoscópica de colágeno como tratamento da
incontinência urinária de estresse Tipo I na mulher idosa.

Endoscopic collagen injection therapy in elderly
women with Tipe I stress urinary incontinence.

FAERBER, GJ - J Urol 1996; 155: 512-4.

O autor avaliou 12 mulheres de 68 a 85 anos de idade (média de 76) com incontinência urinária de estresse
Tipo I, submetidas como terapia a injeção endoscópica de colágeno. Por incontinência urinária Tipo I, entendeu-se
as pacientes que apresentavam perda de urina ocasionalmente com atividades severas de esforço, tais como durante
exercícios, no levantar-se, no tossir ou respirar. Todas as pacientes foram submetidas ao estudo urodinâmico com
fluoroscopia onde se fazia a determinação do pico pressórico vesical de perda urinária na posição semi-sentada a
45ºC. A classificação do Tipo I foi ratificada pelo fato do colo vesical estar fechado ao repouso, ausência de movimen-
tação do colo vesical e uretra durante o esforço e pressão intravesical de perda urinária maior que 60cm de água. Tal
pressão variou nas 12 pacientes de 60 a 120 cm de água (média 82,5 cm H

2
0).

Nenhuma paciente se beneficiou com os exercícios para o assoalho pélvico. Duas delas não tiveram resulta-
dos com a terapia anticolinérgica empírica; quatro referiram resultados mínimos com a reposição estrogênica e 4
foram submetidas a procedimentos antiincontinência mais de 20 anos anteriormente à aplicação do colágeno.

Três pacientes realizaram a injeção de colágeno sob anestesia geral ou bloqueio raquidiano e 9 sob anestesia
local. Cinco injeções foram feitas periuretralmente através de agulha raquidiana 22 e 10 por via transuretral com
cateter agulhado de 5F. Em ambos os métodos, a injeção era feita às 3 e 9 horas da submucosa do colo vesical com
controle endoscópico. O colágeno era injetado até que a coaptação visual da mucosa uretral fosse notada. Antibió-
ticos orais foram ministrados antes do procedimento e continuados por 48 horas. A alta era após a micção espontâ-
nea e se o resíduo vesical fosse maior que 50 ml, as pacientes eram orientadas para o cateterismo intermitente.

O seguimento foi feito 1, 3, 6 e 12 meses após a injeção do colágeno e a seguir anualmente. Com um tempo
médio de 10,3 meses (variação de 3 a 24 meses), l0 das 12 pacientes (83%) estavam curadas; e as outras duas
referiram melhora subjetiva na incontinência. O número médio de injeções por paciente foi de 1,25 (1 injeção em nove
e 2 em três pacientes) e a média de colágeno injetado por paciente foi de 2,2 cm3 (variação de 1,0 a 3,5 cm3). Houve
um aumento da pressão intravesical de perda urinária com a manobra de Valsalva após a injeção do colágeno numa
média de 22 cm de água (variação de 0 a 40 cm de água).

Comentário editorial

A incontinência urinária de estresse ou de esforço caracteriza-se pela perda involuntária de urina precedida
de tosse, espirro, risada, exercícios e esforços, que acarretam aumento da pressão intra-abdominal com conseqüente
não contenção uretral. No Tipo I, a incontinência é caracterizada pelo fechamento do colo vesical ao nível ou acima
da margem inferior da sínfise púbica no repouso. Ao esforço, o colo vesical e a uretra proximal abrem-se mas descem
menos que 2 cm com perda do ângulo uretrovesical posterior. A pressão intravesical de incontinência com a manobra
de Valsalva varia de 60 a 120 cm de água (1). A incontinência urinária Tipo I tem sido tradicionalmente tratada pela
colporrafia anterior e recentemente pela suspensão endoscópica vesical com excelentes resultados.

Na literatura, a injeção de colágeno no tratamento da incontinência urinária por deficiência esfincteriana
(Tipo III) tem sido um método efetivo, de baixo risco e pouco invasivo, com índices de sucesso a curto prazo de 73 a
94% (2,3). O número de tratamentos oscila de 1,7 a 1,9 com uma variação na utilização do colágeno de 14 a 16 cm3.
Num seguimento médio de 46 meses, aproximadamente 80% das pacientes apresentam cura ou melhora da inconti-
nência com um número médio de sessões de 3,2 e uma utilização de colágeno de 28 cm3. Tais achados demonstram que
o colágeno tem um efeito antiincontinência não duradouro e depende de reaplicações (4).

Por outro lado, a utilização do colágeno em mulheres com incontinência urinária Tipo II (hipermotilidade
uretral) oferece um índice de cura em um ano de 60%, cifra esta aquém daquelas entre 75 e 92% quando se faz a
suspensão endoscópica do colo vesical (5).

O autor deste artigo conseguiu resultados sobreponíveis aos da literatura levando-se em consideração a
incontinência urinária de esforço Tipo I. Parece que o volume de colágeno utilizado, bem como o número de sessões
são menores no Tipo I. Dessa forma, o uso do colágeno representa um tratamento alternativo, sobretudo em mulheres
idosas. Entretanto, os resultados deverão se repetir com um maior número de estudos e com um maior tempo de
seguimento.
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Biópsia de próstata por agulha transperineal guiada
por ultra-som transuretral em pacientes sem o reto.

Transperineal prostate needle biopsy guided by transurethral
 ultrasound in patients without the rectum.

SEAMAN, EK; SAWCZUK, IS; FATAL, M; OLSSON, CA; SHABSIGH, R - Urology 1996; 47 (3): 353-5.

Os autores do Departamento de Urologia do Centro médico da Columbia-Presbyterian University - Nova Iorque
- USA, reuniram 5 pacientes com elevação do PSA (variação de 5,6 a 21,4 ng/ml com média de 13,5 ng/ml após remoção
do reto por adenocarcinoma retal (1) e colite ulcerativa (4). As idades variaram de 58 a 73 anos com média de 65,8 anos.

Sob sedação intravenosa e anestesia local os pacientes foram submetidos a biópsias por via transperineal orien-
tados por ultra-som transuretral. Um probe de 5,5 MHz foi passado transuretralmente através da camisa do ressectoscópio
ACMI 26 Fr. O volume prostático foi calculado pela seguinte fórmula: comprimento x largura x altura x 0,52 e, daí,
obtinha-se a densidade do PSA. A largura e altura foram avaliadas na imagem transversa e o comprimento era medido
pela retirada do probe de base para o ápice prostático. A antibioticoprofilaxia foi feita com ciprofloxacina 500 mg, duas
vezes ao dia, iniciado um dia antes do procedimento. Não houve complicações nos procedimentos.

O exame anatomopatológico revelou hiperplasia prostática benigna em dois pacientes em cujos seguimentos
apresentaram elevação do PSA sendo realizadas novas biópsias. No total foram efetuados 7 procedimentos, sendo
detectados 3 casos de adenocarcinoma prostático.

Comentário editorial

Os pacientes com elevação do PSA e sem presença do reto são um desafio ao diagnóstico urológico pela impossi-
bilidade da realização do toque e do ultra-som transretal. O ultra-som abdominal e a própria ressonância nuclear
magnética não dão a precisão diagnóstica auferida pela biópsia.

Em tais casos, já foram realizados para orientar a biópsia transperineal (1), o ultra-som transabdominal(2) e o
transuretral(3), com desvantagens na obtenção da imagem prostática, uma vez que, em 26% dos casos não foram bem
visualizadas. No presente estudo, a próstata pôde ser bem vista em todos os sete procedimentos. O limite da técnica é a
obtenção das imagens somente no plano transverso. O acesso a este tipo de probe também poderá restringir o uso técnico
a alguns centros.
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