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EDITORIAL

 Mais um ano. 

 Estamos felizes: melhoramos, as pessoas nos honram mandando seus trabalhos. 

Estamos a caminho de uma avaliação na plataforma QUALIS, que garantirá inserção de 

trabalhos para os autores com vinculação acadêmica no currículo Lattes. 

 Estamos investindo, cada vez mais, em peer review, que julgamos o critério essencial 

para avalizar qualquer forma de produção científica. Reconhecemos os problemas na 

avaliação por pares, mas ainda não nos parece que haja um método substituto de qualidade. 

Optamos por revisões duplo-cego, que acreditamos ser a forma mais justa e imparcial. 

Temos que agradecer – muito – aos nossos revisores, atuais e passados, por este trabalho 

árduo, que fazem somente por amor às nossas quatro causas e bandeiras: o nosso trabalho 

de médicos, a nossa belíssima especialidade, a nossa associação e a nossa Revista, construída 

do nada com o trabalho de todos. 

 Modificamos o layout da Revista, como vocês vão ver. Pretendemos com isso 

melhorar a leitura e obter um padrão mais uniforme com relação às outras Revistas Médicas.

 Nosso número 11 traz estudos de colegas do Brasil inteiro, com temas muito 

variados.

 Apresentamos três trabalhos de pesquisa com pacientes. O primeiro, prospectivo, 

testa a possibilidade de melhora clínica de casos de bexiga neuropática com o uso de 

eletroestimulação paravertebral. Parece que temos chance, talvez esta possa se tornar uma 

proposta de tratamento complementar, ainda que não substitua a necessidade de 

farmacoterapia e cateterismo intermitente. Adicionalmente, os efeitos sobre o intestino 

neurogênico são bastante bons. Outro trabalho, também prospectivo, diagnostica os 

problemas que temos com a não uniformização de ultrassonografias para estudo de 

uropatias da infância. Nos parece importante que o que sabemos da prática no dia a dia seja 

estratificado, para um diagnóstico exato do problema, que é muito importante. Ultrassom é 

o exame mais usado para avaliação e, principalmente, para seguimento, em crianças. Melhor 

ainda: o trabalho sugere uma proposta relativamente fácil de implantar para melhorar estas 

limitações, através do uso de formulários-padrão. O terceiro toca num ponto bastante 

controverso: a indicação de frenotomias linguais em lactentes e neonatos. 

 Também trazemos no número 11 duas revisões sobre problemas incomuns em 

cirurgia pediátrica: os resultados e indicações de toracotomias para ressuscitação em 

pacientes pediátricos e conduta terapêutico em ganglioneuromas.

 Os casos clínicos desta edição discutem a ocorrência de pielonefrite 

xantogranulomatosa em um rim duplicado e um caso de perfuração espontânea de ductos  

biliares.

 Nossa sessão de economia discute as minúcias dos investimentos, acentuando que o 

momento da escolha do investidor influencia – e muito – os lucros. 

 Na sessão classificações um clássico: refluxos vesicoureterais. 

 Boa leitura a todos, espero que gostem.

 Finalmente, que venham as festas, que sejam maravilhosas, um momento precioso 

de congraçamento e descanso. E que venha um ano novo melhor. Teremos certamente 

muita coisa nova. Novo governo no país e no estado do Rio de Janeiro, novas gestões na CIPE 

e na CIPERJ. Que as novidades tragam progresso, paz, ânimo e prazer para trabalhar.
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ESTUDO PILOTO DE ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCUTÂNEA 
PARASSACRAL EM CRIANÇAS COM BEXIGA NEUROGÊNICA: 

EFEITOS NAS FUNÇÕES VESICAL E INTESTINAL

ARTIGO
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AUTORES

RESUMO:

 O objetivo deste estudo foi avaliar a 

eletroestimulação transcutânea parassacral (EES) 

como uma nova opção de tratamento, não invasiva e 

sem efeitos colaterais relevantes, em crianças com 

bexiga neurogênica (BN).

 Os pacientes foram submetidos a três sessões 

de EES por semana, de 30 minutos, durante cinco 

semanas, totalizando 15 sessões. A intensidade da 

corrente variou entre 20 e 60mA, e a frequência era de 

20Hz. A avaliação do tratamento foi realizada através 

da comparação dos dados clínicos e urodinâmicos pré 

e pós EES.

 Após as 15 sessões, 63% das crianças 

apresentaram maior sensibilidade vesical (p=0,025). 

Quanto à continência, houve melhora em 50% das 

crianças. Quanto à capacidade cistométrica máxima 

(CCM), não houve aumento estatisticamente 

significante (p=0,51). O número de pacientes com 

contração não inibida (CNI) diminuiu, sem, entretanto, 

atingir a significância estatística (p=0,069). Em relação 

à obstipação, previamente à eletroestimulação, 8 de 9 

pacientes eram obstipados – sendo que 6 pacientes 

apresentavam escala de Bristol 1 ou 2; e 5 faziam uso 

de medicação para obstipação ou lavagens. Após as 

sessões, apenas 3 pacientes tinham Bristol 2 e nenhum 

apresentava Bristol 1. Em 4 pacientes, a mãe referiu 

melhora importante da obstipação, em 2 parcial, em 2 

não houve alteração e apenas 1 piorou. 

 No tocante à função vesical, houve efetividade 

da EES em crianças com BN nos parâmetros de 

incontinência urinária, sensibilidade vesical e cessação 

das CNI. Quanto à função colônica, houve melhora da 

obstipação em 72% dos pacientes. 

P A L A V R A S - C H A V E :  b e x i g a  n e u r o g ê n i c a , 

e l e t r o e s t i m u l a ç ã o  n e r v o s a  t r a n s c u t â n e a , 

incontinência urinária, obstipação.

ABSTRACTS:

 The aim of this study was to evaluate 

transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) 

effectiveness as a new option of treatment for children 

with neurogenic bladder, not invasive and without 

relevant side effects.

 The patients were submitted to three sessions a 

week, 30 minutes each, for five weeks, totalizing 15 

sessions.  The current ranged from 20 to 60 mA and 

the frequency was 20 Hz. The treatment evaluation 

was done by comparing clinical and urodynamics 

parameters pre and post TENS. 

 After 15 sessions, 63% of the children 

presented with vesical sensibility (p=0,025). 

Regarding continence, 50% of the children improved 

after TENS. Concerning the maximum cystometric 

capacity (MCC), there was no significant increase 

(p=0,51). The number of patients with detrusor 

overactivity (DOA) decreased, but in the analysis there 

was no statistical significance (p=0,069). Respecting 

constipation, before TENS, 8 out of 9 patients were 

constipated – 6 of them had a 1 or 2 on Bristol's Stool 

Chart and 5 of them were in use of medication for 

constipation or enemas. After TENS, only 3 patients 

had a scale 2 and none of them had a scale 1 on 

Bristol's Stool Chart. In 4 patients there was a 

significant improvement of constipation, in 2 partial 

ISSN 2318-9509         Volume VI -  Número II - novembro de 2018



5

improvement, in other 2 there was no difference and 

only 1 worsened. 

 The results show that TENS in children with 

neurogenic bladder was effective on improving 

continence, vesical sensibility and decreasing DOA. 

Constipation improved in 72% of patients. 

KEYWORDS: neurogenic bladder, transcutaneous 

nerve stimulation, urinary incontinence, constipation. 

INTRODUÇÃO:

 A bexiga neurogênica é uma condição na qual 

ocorrem problemas de armazenamento de urina e na 

micção, e muitas vezes está associada à constipação. A 

causa mais comum de bexiga neurogênica em 

crianças é a mielomeningocele (1).

 Acerca das alterações urinárias, o tratamento 

inicial consiste em medicamentos anticolinérgicos e 

no cateterismo intermitente limpo. Para aqueles os 

quais este tratamento não é efetivo, procedimentos 

cirúrgicos como a ampliação vesical podem ser 

indicados. No entanto, há, a médio prazo, uma maior 

incidência de cálculos vesicais e distúrbios 

hidroeletrolíticos (2) e, a longo prazo, possível 

aumento na incidência de neoplasias no segmento 

ampliado (3).

 Com relação à função intestinal, a maioria das 

crianças com história de mielomeningocele têm alta 

frequência de problemas (75-92%) (4) – como 

constipação, incontinência fecal, soiling e dor 

abdominal – que são refratárias ao tratamento clínico. 

 A eletroestimulação transcutânea parassacral 

(EES) é uma opção de tratamento bem estabelecida 

para pacientes com disfunções do trato urinário 

inferior não neurogênicas (5). Por outro lado, a 

apl icação da e letroest imulação em bexiga 

neurogênica tem sido investigada com uma maior 

profundidade apenas recentemente (6). Na literatura 

pesquisada, há poucos estudos relacionando a 

eletroestimulação no tratamento de crianças com 

bexiga neurogênica.

 O objetivo deste estudo é avaliar o efeito da 

eletroestimulação transcutânea parassacral, opção 

não invasiva e sem efeitos colaterais relevantes, em 

crianças com bexiga neurogênica, analisando seu 

impacto na função vesical e intestinal desses 

pacientes.

MATERIAL E MÉTODOS:

 Ensaio clínico prospectivo não randomizado. 

Foram incluídas nesse estudo crianças (1 a 17 anos e 

11 meses) diagnosticadas com bexiga neurogênica 

que acompanham ou foram referidas ao ambulatório 

de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Clínicas da UFPR. 

 Foram incluídos pacientes com bexiga 

neurogênica decorrente de mielomeningocele e 

outras causas neurológicas, que apresentavam um ou 

mais dos seguintes fatores: incontinência urinária, 

intolerância ao anticolinérgico, infecção urinária de 

repetição, contrações não inibidas (CNI) ou baixa 

capacidade vesical ao estudo urodinâmico. 

 As crianças em uso de medicações como 

anticolinérgicos ou imipramina foram incluídas, sem 

cessar ou alterar a posologia. O cateterismo limpo 

intermitente foi mantido naqueles que já estavam 

fazendo seu uso.

 Critérios de exclusão: crianças com outras 

anormalidades associadas; com cirurgia genital 

prévia; já submetidos a cirurgia para ampliação 

vesical; que não completarem as 15 sessões 

propostas; e pacientes que não realizaram a avaliação 

clínica e urodinâmica após as sessões.

 Foram realizadas 3 sessões de EES por semana, 

com duração de 30 minutos cada, por 5 semanas, 

t o t a l i z a n d o  1 5  s e s s õ e s .  F o i  u t i l i z a d o  o 

eletroestimulador da Neurodyn III (Figura 1) com 

ARTIGO

Figura 1: Aparelho utilizado para a eletroestimulação 

transcutânea parassacral
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frequência de 20Hz. Os eletrodos foram colocados em 

p o s i ç ã o  p a r a s s a c r a l .  N a s  c r i a n ç a s  c o m 

mielomeningocele, os eletrodos inferiores foram 

colocados ao nível da cicatriz e os superiores logo 

acima, a fim de se realizar o estímulo na medula 

íntegra (Figura 2). A intensidade da corrente era 

determinada de acordo com o que a criança 

conseguia tolerar, variando de 20 a 60 mA.

 Para avaliação da função vesical, todos os 

pacientes foram submetidos pré-tratamento a: 

avaliação clínica, exame físico apropriado e estudo 

urodinâmico (EUD). No pós-tratamento, foi realizada 

 Para avaliar a resposta da EES na melhora da 

continência urinária, a resposta ao tratamento foi 

aval iada de acordo com as orientações da 

International Children's Continence Society (ICCS): 

ausência de resposta é definida como uma redução de 

0% a 49% dos sintomas, resposta parcial como uma 

redução de 50% a 89%, resposta é definida como uma 

redução de 90% ou superior e uma resposta completa 

é definida como redução de 100%. (8)

 No fim do tratamento foi avaliada a percepção 

dos pais com relação ao resultado do tratamento na 

função vesical e intestinal da criança: melhora 

importante, melhora parcial, sem melhora e piora. 

RESULTADOS:

 Dez pacientes foram incluídos, entretanto, dois 

destes foram excluídos da análise vesical: um por não 

ter terminado as 15 sessões de eletroestimulação e 

outro por não ter realizado a avaliação clínica e 

urodinâmica após o procedimento. Em relação à 

análise intestinal, apenas um paciente foi excluído por 

ter feito apenas 12 sessões. Em todos os pacientes a 

causa da bexiga neurogênica era a mielomeningocele 

lombossacra. 

          As sessões ocorreram de abril a dezembro de 

ARTIGO

avaliação clínica e urodinâmica (Figura 3).

 Para avaliação da função intestinal, os pais 

eram instruídos a completar um diário do hábito 

intestinal, fornecendo dados sobre o número de 

defecações por semana, forma de fezes e episódios de 

dor durante a defecação.

 Foi avaliada a escala de Bristol (Figura 4) pré e 

pós EES, como um dado objetivo da forma das fezes, 

levando-se em consideração que pacientes com 

escala de Bristol de 1 a 3 são considerados obstipados, 

e de 4 a 5 com fezes normais.

Figura 2: Posição dos eletrodos

Figura 3: Fluxograma do tratamento

Figura 4: Escala de fezes de Bristol
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2017. Seis realizaram as sessões no Hospital de 

Clínicas e 4 em sua cidade de origem, após 

orientações às mães ou às fisioterapeutas. Entretanto, 

destes últimos, dois foram excluídos.

Avaliação clínica da função vesical

 Antes da EES, metade dos pacientes fazia 

cateterismo intermitente limpo (CIL) entre 4-6 vezes 

por dia, sendo que 2 ficavam secos entre os CIL. Em 

relação aos outros 4 pacientes que não faziam CIL, 

100% apresentava perdas em grande quantidade sem 

sentir na fralda. Além disso, dois destes precisavam da 

manobra de Credé para iniciar a micção. 

 Todos os pacientes utilizavam fralda, mesmo 

aqueles secos entre os CIL, pela insegurança quanto 

ao risco de se molhar. Nenhum deles apresentava 

sensibilidade vesical. Cerca de 62,5% dos pacientes 

faziam uso de oxibutinina e 25% de imipramina. 

         Na avaliação pós-tratamento, as duas crianças 

que realizavam CIL e não ficavam secos entre eles, 

apresentaram melhoras  no seu escore  de 

incontinência: uma passou de escore 1 (molhado uma 

vez ao dia) para escore 0 (completamente seco), e a 

outra de escore 2 (molhado por menos de 50% do 

tempo entre os cateterismos) para escore 1. Dos 

pacientes que não realizavam CIL, um deles passou a 

apresentar fralda mais seca entre as trocas. 

         Dessa forma, com relação a continência, nos 6 

pacientes previamente incontinentes, de acordo com 

a normatização da ICCS, um obteve resposta 

completa, dois tiveram resposta parcial e, nos demais 

pacientes (n=3), houve ausência de resposta. 

Portanto, no parâmetro clínico incontinência, 

obtivemos melhora em 50% dos pacientes.

         A respeito da sensibilidade vesical, 63% dos 

pacientes passaram a sentir a bexiga cheia após as 15 

sessões de EES (pré 0%, pós 63%, teste exato de Fisher, 

p=0,025) (Figura 5). Os resultados clínicos estão 

sumarizados na Tabela 1. 

 Sobre os parâmetros urodinâmicos, antes das 

sessões de EES, 62,5% dos pacientes tinham CCM 

menor que a CVE e 87,5% apresentavam CNI (Figura 

6). Após o tratamento, não houve aumento 

estatisticamente significante da CCM (teste t pareado, 

p=0,51). O número de pacientes que apresentavam 

CNI diminuiu, sem, entretanto, atingir a significância 

ARTIGO

Figura 5: Sensibilidade vesical (SV) pré e pós 

eletroestimulação (EES)

SV = sensibilidade vesical; EES = eletroestimulação 

transcutânea parassacral

Figura 6: Capacidade cistométrica máxima (CCMC) 

pré e pós eletroestimulação (EES)

CCMC = capacidade cistométrica máxima; EES = 

eletroestimulação transcutânea parassacral

Figura 7: Presença de contrações não inibidas (CNI) 

pré e pós eletroestimulação (EES)

CNI = contrações não inibidas; EES = 

eletroestimulação transcutânea parassacral

CVE: capacidade vesical esperada, CCM: capacidade 

cistométrica máxima, CNI: contrações não inibidas, S: 

sim, N: não, DF: dado faltante.
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melhora de Bristol 1 para 2, 1 paciente permaneceu 

com 2 e em 1 paciente houve piora da escala de Bristol 

de 3 para 2. Na população tratada, houve melhora da 

escala de Bristol com significância estatística (teste de 

Wilcoxon, p<0,05). Avaliando-se apenas os pacientes 

previamente obstipados, houve melhora em 72% dos 

pacientes, em 1 (14%) o quadro permaneceu igual e 

em 1 (14%) houve piora. 

 Nos 2 pacientes que eram previamente não-

constipados, não houve mudança após a EES. 

Foi avaliada também a percepção dos pais em relação 

ARTIGO

estatística (pré 100%, pós 43%, teste exato de Fisher, 

p=0,069) (Figura 7). Os resultados urodinâmicos estão 

sumarizados na Tabela 2.

 Na avaliação subjetiva realizada pelos pais ao 

fim do tratamento em relação à melhora da função 

vesical, 5 (63%) referiram melhora importante, 2 (25%) 

melhora parcial e 1 (12%) sem melhora. A média das 

notas dadas pelos pais ao fim do tratamento foi de 8,4.

Avaliação clínica da função colônica

 No pré-tratamento (Tabela 3), 78% dos 

pacientes eram obstipados - 4 pacientes tinham escala 

de Bristol 1, 2 pacientes escala de Bristol 2 e 1 paciente 

com escala de Bristol 3. Apena 2 pacientes dos 9, não 

tinham obstipação. Um deles (paciente 7) era 

previamente obstipado e teve melhora após 

tratamento clínico com polietilenoglicol (PEG) antes 

de iniciar a eletroestimulação, por essa razão, a escala 

de Bristol pré EES era 5.

 Dos 7 pacientes obstipados, 4 pacientes já 

faziam tratamento clínico para obstipação (PEG, 

lactulona ou enemas), porém sem melhora. Um 

paciente havia sido submetido a apendicostomia para 

lavagem anterógrada programada de cólon 

(procedimento de Malone), também sem melhora da 

obstipação e com efeitos colaterais (paciente 

apresentava dor e, às vezes, lipotomia nas lavagens 

com glicerina).

 No pós-tratamento (Tabela 3), a obstipação 

caiu para 33%. Dos 7 pacientes que apresentavam 

previamente ao tratamento a escala de Bristol de 1 a 3, 

no pós tratamento 3 pacientes ainda apresentavam 

escala de Bristol 2: em 1 desses pacientes houve 

Tabela 1: Avaliação clínica pré e pós 

eletroestimulação (EES)

*CIL: cateterismo intermitente limpo, EES: 

eletroestimulação transcutânea parassacral, ICCS: 

International Children's Continence Society, NA: não 

se aplica, S: sim, N: não. 

Tabela 2: Avaliação urodinâmica pré e pós 

eletroestimulação (EES)

* EES: eletroestimulação transcutânea parassacral, 

CVE: capacidade vesical esperada, CCM: capacidade 

cistométrica máxima, CNI: contrações não inibidas, S: 

sim, N: não, DF: dado faltante. 

Tabela 3: Escala de Bristol pré e pós eletroestimulação 

(EES)

EES: eletroestimulação transcutânea parassacral

Tabela 4: Percepção dos pais em relação à 

repercussão do tratamento na função intestinal dos 

pacientes
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à repercussão do tratamento na função intestinal dos 

pacientes (Tabela 4). Em 86% dos pacientes, os pais 

referiram melhora da função intestinal.

DISCUSSÃO:

 A literatura em eletroestimulação transcutânea 

para crianças com bexiga neurogênica é bastante 

escassa. Na literatura pesquisada, foram encontradas 

apenas 5 publicações que avaliam a função vesical 

após esse tipo de tratamento (9, 10, 11, 12, 13). Destas, 

apenas duas se referem à eletroestimulação na região 

parassacral (ESS) (9, 13). 

 Cirovic et al. obteve melhora significativa nos 

sintomas de urgência (p<0,01) e diminuição da 

enurese noturna (p<0,01) no grupo que recebeu a 

terapia combinada (anticolinérgico+EES) (9). Em 2009, 

Kajbafzadeh et al. observou que 78% dos pacientes 

ganhou continência depois do tratamento (9), e em 

2010, foi obtida melhora no escore de incontinência 

em 9 dos 12 pacientes avaliados (10). Em 2014, este 

autor obteve melhora significativa no escore de 

incontinência após as sessões ao comparar com o 

grupo sham (p<0,02) (11). Nepomuceno observou 

melhora da continência em 87% das crianças do grupo 

que recebeu a EES (p=0,01) (13). Em nosso estudo, 

50% dos pac ientes  obt iveram melhora na 

incontinência, sendo que um desses passou a ter 

escore de incontinência de 0. 

 Nepomuceno (13) observou que a maioria das 

crianças passou a ter sensibilidade vesical após o 

tratamento com a EES (p=0,06); o que foi também 

observado no presente estudo: 63% das crianças 

passaram a ter sensibilidade vesical após as sessões 

(p=0,025). 

 Quanto à capacidade cistométrica máxima 

(CCM), não foi obtida melhora significativa nesse 

estudo, semelhante a resultados publicados 

anteriormente (8, 9, 12). Contrastando com sua 

própria publicação prévia (10), Kajbafzadeh et al. 

obteve melhora significativa da CCM com a EES (11, 

12).

 Cirovic et al. (9) mostrou que no grupo que 

recebeu a terapia combinada (oxibutinina mais EES), 

com 22 pacientes apresentando CNI antes da EES, um 

ano após o fim do tratamento, somente um desses 

pacientes continuou tendo CNI (p<0,05). Em nosso 

estudo, o número de pacientes com contrações não 

inibidas diminuiu, sem, no entanto, obter significância 

estatística. 

  Em relação à função colônica, foram encontrados 

apenas 2 artigos que avaliam a repercussão da 

eletroestimulação na função intestinal de pacientes 

com mielomeningocele. Um deles com EES 

associando eletrodos transcutâneos abdominais (14) 

e outro com eletroestimulação transretal (15).

 Os três estudos, apesar de eletroestimularem 

sítios diferentes, tiveram uma resposta satisfatória 

global. Quando comparamos os resultados destas 

publicações (14,15) com as do presente estudo, temos 

que a melhora encontrada na função intestinal em 

nosso estudo piloto (72%) é semelhante aos dados já 

publicados. Com a estimulação transretal (15), houve 

melhora da constipação intestinal de 68%, e com o 

estimulo parassacral e abdominal combinado a 

obstipação melhorou em 72% (14). 

 Em relação à avaliação subjetiva, observamos 

que a melhora observada pelos pais suplantou os 

resultados observados objetivamente quando 

avaliados os parâmetros clínicos e urodinâmicos da 

análise vesical. Houve também uma melhora subjetiva 

de 86% na função intestinal dos pacientes submetidos 

à eletroestimulação. Referente a isso, pode-se 

também inferir que a melhora global na qualidade de 

vida não é algo que possa ser medida apenas com 

parâmetros objetivos.

 Uma limitação do presente estudo foi a 

obtenção de uma coorte pouco uniforme, com 

metade dos pacientes realizando o cateterismo 

intermitente limpo e os demais não, assim como a 

utilização de tratamento farmacológico, que também 

não era uniforme entre todos os pacientes. Entretanto, 

para que não houvesse interferência desta última 

variável (tratamento farmacológico), e como o 

paciente seria o controle dele mesmo, já que se estava 

avaliando o pré e pós tratamento, optamos por 

manter o status que o paciente apresentava ao 

ingressar no estudo: com ou sem tratamento 

farmacológico. 

 Em conclusão, no tocante à função vesical, 

houve efetividade da eletroestimulação transcutânea 

parassacral em crianças com bexiga neurogênica nos 
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parâmetros de incontinência urinária, sensibilidade 

vesical e cessação das CNI.  Em relação à função 

intestinal, os resultados obtidos mostram que houve 

melhora da obstipação em 72% dos pacientes 

submetidos ao tratamento. 
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RESUMO:

INTRODUÇÃO: A necessidade de estandardizar 

os exames de ultra-som US) direcionadois a 

u ro log i s t a s  ped iá t r i cos  (UP )  e  de  med i r 

objetivamente as dimensões de estruturas 

anatômicas específicas é reconhecida. Nossa 

pesquisa pretende verificar a completude e 

precisão de informações obtidas em US de 

aparelho urinário (K/B) feitas em pacientes se 

apresentando à nossa clínica de UP.

MÉTODOS: Análise prospective e descritiva dos 

p a r â m e t r o s  m e n s u r á v e i s  e m  4 7  K / B  U S 

p e d i á t r i c o s  n u m  p e r í o d o  d e  3  m e s e s 

(ecogenicidade renal, medidas dos rins e pelves 

renais, volumes vesicais e espessura de parede 

vesical). Foi feita uma anãlise comparative entre 

radiologistas pediátricos versus radiologistas 

gerais, doença functional versus anatômica, 

instituição onde o exame foi feito e pedido do 

exame (estandardizado versus rotina).

RESULTADOS: Apenas metade dos relatos de US 

mostraram dados de todos os parâmetros 

relevantes e medidas anatômicas precisas. 

Pedidos estandardizados estiveram associados a 

relatos mais exaustivos. A execução do exames 

por radiologistas pediátricos, em hospitais 

acadêmicos ou pacientes com doenças funcionais 

não foram determinantes da qualidade do exame. 

CONCLUSÃO: O uso de protocolos ou check-lists 

seria útil para estandardizar relatos de US K/B US 

em urologia pediática.

PALAVRAS-CHAVE:  U l t rasound ,  Ped ia t r i c 

Urology, Quality

ABSTRACT:

INTRODUCTION:  The need to standardize 

ultrasound (US) reports directed to Pediatric 

Urologists (PU) and to measure the dimensions of 

specific anatomical structures is well recognized. 

Our research aims to verify the completeness and 

precision of the information in kidney and 

bladder (K/B) US from patients presenting to our 

referral PU Clinic.

METHODS: Prospective evaluation of descriptive 

and measurable parameters from 47 K/B Pediatric 

US in a 3-month period (kidneys echogenicity, 

k idney and pelv is  measurements ,  b ladder 

volumes, bladder wall thickness). Comparative 

analys is  between pediatr ic  versus general 

radiologists, functional versus non-functional 

disease, institution that performed the exam and 

request for the US (standardized versus routine).

RESULTS: Only half of the US reports provide 

information about all of the possible relevant 

p a r a m e t e r s  a n d  p r e c i s e  a n a t o m i c a l 

measurements. Standardized requests were 

r e l a ted  to  more  comprehens i ve  r epor t s . 
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Execution of the exam by Pediatric Radiologists 

(PR), in academic hospitals or patients suffering 

from functional diseases was not an independent 

determinant of the quality of the reports. 

CONCLUSION: The use of specific protocols or 

check-lists would be helpful to standardize K/B 

US reports in PU.

KEY WORDS: Ultrasound, Pediatric Urology, 

Quality

LIST OF ABREVIATIONS:

UTD: urinary tract disease

US: ultrasound

PR: Pediatric radiologist

GR: General Radiologist

K/B: Kidney and bladder

PU: Pediatric urologist

VD: voiding dysfunction

VUR: vesicoureteral reflux

UTI: urinary tract infection

UPJO: ureteropyelic junction obstruction

INTRODUCTION:

 Urinary tract diseases (UTD) are highly 

prevalent in children (approximately 1, 5 and 20% 

of the children present fetal hydronephrosis, 

ur inary t ract  infect ions (UTI )  and voiding 

dysfunction (VD), respectively). US is the most 

frequently used complementary exam for triage, 

diagnosis and follow up of Pediatric UTD. This 

test is innocuous, inexpensive, easily available 

and radiation-free. Also, it is easily accepted by 

patients.

 Quality of the machines, collaboration of 

the patients, specific disease and expertise of the 

performer are important determinants of the 

quality and reliability of US exams. Maybe due to 

the relat ive rar i ty of  special ized Pediatr ic 

Radiologists (PR) and the unique characteristics 

of Pediatric UTD, the quality and extent of 

information obtained by K/B US varies a lot, 

limiting the usage of US to define clinical choices.

The frequent subjective descriptions for some 

da ta  a re  a  se r ious  l im i t a t i on ,  h i nde r i ng 

compar i son between ser ia l  examinat ions , 

especially if executed by different operators. This 

hampers or even prevents the usage of US for 

follow up or to compare patients. Many authors 

and medical societies have suggested that the 

utilization of standardized protocols and routine 

measurements of specific dimensions allow 

better comparability between reports (1-2).

 The aim of this research is to examine the 

range, quality and objectivity of data obtained 

from US K/B reports in Pediatric Urology (PU). As 

a secondary object ive,  we also wanted to 

determine whether some variables influenced the 

quality of K/B US (Pediatric versus General 

Radiologists, routine forms versus standardized 

protocols, performed in teaching institutions 

versus private clinics versus hospitals without any 

teaching or research obl igat ions,  pat ients 

p r e s e n t i n g  v o i d i n g  d y s f u n c t i o n  v e r s u s 

anatomical disease).

METHODS:

 We prospectively evaluated all K/B US 

reports from patients brought to PU clinic in 

Servidores do Estado Federal Hospital, Rio de 

Janeiro, Brazil (teaching institution, referral for 

PU) from May 1st to July 31st 2012. A mean of 

thirty 0-18 year-old children are seen in PU clinics 

week, including new referrals and follow up cases. 

The examining Radiologists worked in different 

institutions, including our own, and were either 

chosen by patients (private institutions) or 

scheduled according to availability in our Public 

Health System. A single US report was analyzed 

for each patient (the first brought to the clinics in 

the period if patients had more than one K/B scan 

during the study period). No UTD report was 

excluded.

 The following data were registered for each 

report: 

1) Institution.

2) Specialist who executed the scan: Pediatric 

radiologist (PR) versus General Radiologist (GR).

3) Routine requests (“bladder and kidney US”) 

versus standardized requests (protocol exam 
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request asking specifically for kidney localization, 

echogenicity, size, cortical thickness, pre and 

post-voiding pyel ic and ureteral diameter, 

bladder wall thickness, pre and post voiding 

bladder volume measurements).

4) Presence or absence of clinical voiding 

dysfunction (VD). 

 Data comprised upper tract information 

(localization, size, cortical thickness, echogenicity 

of the kidneys, pyelic postero-anterior diameter, 

postural variations in pyelic diameter, pre and 

post-voiding ureteral diameter) and lower tract 

information (bladder wall thickness, pre and post 

voiding bladder volume). Quantifiable data were 

later classified into exact measurements and 

subjective description. 

 Four bladder and pyelic post-voiding 

volume evaluations were excluded because of 

bladder incont inent divers ions (2 bladder 

exstrophies and two vesicostomies).

 Primary voiding dysfunction, neurogenic 

bladder, posterior urethral valves and prune belly 

cases were grouped as voiding dysfunction (VD).

  Data were statistically evaluated by chi 

square tests, using as significant values p<0.05 

and multivariate analysis.

RESULTS (see also table 1):

 47 US scans were evaluated (17 females, 30 

males). Ages varied between 0 and 16 years-old, 

except for a 19 year-old patient (VUR post 

ureteral reimplant presenting UTI and VD). 

Diagnoses were fetal hydronephrosis or UPJO 

(n=13, 27.6%), primary VD (n=12, 25.5%), VUR 

(n=5, 10.6%), PUV (n=5, 10.6%), neurogenic 

bladder (n=4, 8.5%), bladder/cloacal exstrophy 

(n=3,  6 .4%) ,  ur inary  l i th ias is  (n=3,  6 .4%) , 

repetitive UTI (n=2, 4.3%) and other (n=4, 8.5%). 

Some patients had more than one diagnosis. 

General data obtained from the reports are 

described on table 1. Seventeen exams (36.2%) 

came from private institutions, 19 (40.4%) from 

teaching/academic hospitals and 11 (23.4%) from 

assistencial non-academic institutions. Data are 

summarized on tables 1 and 2.

1. General analysis:

 No radio logis t  re fer red to Pediat r ic 

nomograms. There were no citations of kidney 

scars, characteristics of the calices or postural 

variations of pyelic diameter. Report of different 

parameters varied from 91.5% (kidney size 

measurements) to 12.3% (post-voiding pyelic PA 

diameter). Some variables were reported in less 

than a third of the reports (renal echogenicity, 

ureteral diameter, post-voiding bladder volume). 

Only 3 of the chosen parameters were cited in 

more than 80% of the reports (kidney localization 

a n d  s i z e ,  p y e l i c  d i m e n s i o n s ) .  T h e  e x a c t 

measurement of pyelic PA diameter was reported 

in only in 29.8%. Post-voiding pyelic diameter and 

post-vo id ing b ladder  vo lume were  rare ly 

p r e s e n t e d .  S u b j e c t i v e  d e s c r i p t i o n s  w e r e 

preferred to exact measurements, except for 

kidney size.

ARTIGO

Table 1: Objectively measured/ total number of reports. Post-voiding AP pyelic diameter was considered exclusively in 

standardized requests, as the parameter was not measured in any of the exams deriving from non-standard requests.
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2. Comparative analysis between PR (n=23, 

48.9%) and GR (n=24, 51.1%) reports:

PR were disproport ionately  distr ibuted in 

teaching institutions (16/23 scans). There were no 

significant differences between PR and GR 

relating to citation of parameters or obtainment 

o f  m e a s u r e m e n t s  w h e n  a p p l i c a b l e . 

Characteristics of the patients were similar 

between Radiologists. 

3. Comparative analysis of routine (n= 28, 59.6%) 

versus standardized requests (n=19, 40.4%) 

(figure 1):

Standardized requests were commoner in VD 

cases (12/25 - 48% versus 7/22, 31.8%, p=0.7) and 

in teaching hospitals (12/19 – 63.2% versus 7/28 – 

25% in private or assistance institutions, p=0.02). 

Distribution was similar between PR and GR scans 

(10/23 versus 9/24 standardized requests) . 

Reports corresponding to standardized requests 

were more uni form and cons idered renal 

echogenicity,  post-voiding pyel ic diameter 

(p=0.001), pre (p=0.02) and post-voiding bladder 

volume (p=0.006), cortical thickness (p=0.03), 

ureteral diameter and bladder wall thickness 

more  f requent l y .  Exac t  measurements  o f 

quantif iable variables were avai lable more 

frequently in the standardized request group 

(significant differences for cortical thickness 

(p=0.02), pre-voiding pyelic diameter (p=0.001) 

and bladder wall thickness (p=0.013)). Post-

vo id ing pye l i c  d iameter  were  cons idered 

exclusively in the standardized requests group 

and always objectively measured.

4. Comparative analysis between teaching, 

private and assistance units (tables 1 and 2): 

The number of VD cases did not differ between 

the 3 groups. PR were concentrated in teaching 

and assistance institutions (16/19 and 7/11, 

respectively). No PR was found in the private 

health facilities chosen by the patients. Teaching 

institutions used standardized requests more 

frequently (12/19, versus 1/11 in assistance 

hospitals and 6/17 in private institutions). In 

g e n e r a l  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a s s i s t a n c e 

institutions was inadequate and worse than that 

of the other institutions. Teaching hospitals 

tended to perform better relating to considering 

renal echogenicity, cortical thickness, pre and 

post-voiding bladder volume (differences not 

significant). Teaching institutions used exact 

measurements to evaluate quantifiable variables 

more frequently. Significant differences were 

found  compar ing  teach ing  to  as s i s tance 

institutions (kidney size, cortical thickness and 

pre-voiding pyelic diameter, p=0.008, p=0.05, 

p=0.006, respectively). The only significant 

difference in the comparison between teaching 

and private institutions concerned pre-voiding 

pyelic diameter (p=0.002).

5. Comparative analysis between scans for VD 

patients and the others: 

Standardized requests more frequently used in 

the VD group (12/25 versus 7/22, not significant, 

p=0.4). Bladder wall thickness was cited more 

frequently in the VD group (p=0.002), so as 

ureteral diameter (p=0.009). No differences were 

found for the other parameters or in the 

proportion of exact measurements taken. 

ARTIGO

Figure 1: Proportion of specific data reports: standard 

versus routine requests
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DISCUSSION:

 To standardize US exams is essential for 

PU. Many authors have commented on the need 

to adopt uniform descriptive parameters, avoid 

subjectivity and take exact measurements when 

a p p l i c a b l e .  T h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f 

Roentgenology, in particular, has suggested 

standards for pediatric US (3). Similarly, the 

Society for Fetal Urology (SFU) has proposed to 

systemat ica l ly  subst i tute  inexact  data for 

objective measurement for fetal hydronephrosis 

(2). We are aware that some radiologists may only 

describe “significant” information on the reports, 

and some argue that the absence of specific data 

on the reports may simply mean that they are 

normal. In our opinion this might not be so 

simple, as the definition of “significant” may vary 

between special ists and cl inical situations. 

Indeed, “negative” may be as important as 

“positive” data. 

 A standardized protocol seems to be an 

easy way to provide specific, comparable and 

constant information to clinicians. Obviously, a 

protocol is no substitute for medical expertise: 

e v e n  t h e  b e s t  p r o t o c o l  n e e d s  t o  b e 

complemented by the operators ́interpretation of 

the situation and circumstances, especially 

regarding unexpected findings. 

 The radiological manifestations of some 

diseases depend on the dynamics of the urinary 

tract: the severity or even the observation of 

some findings depends on the repletion status of 

the bladder. Variations of the pre and post-

voiding pyelic diameter can help to differentiate 

obstructive from functional hydronephrosis, 

which is critical for the diagnosis and evaluation 

of the results of treatment. 

 “Non-invasive” protocols are the state-of-

t h e - a r t  f o r  c h i l d r e n  p r e s e n t i n g  v o i d i n g 

dysfunction as a component of their disease, 

involving dynamic US, uroflowmetry and perineal 

e lectromyography.  Most  pat ients  need to 

compare different moments of their clinical 

course. Exact measurements facilitate this job. 

N o t a b l y ,  v o i d i n g  d y s f u n c t i o n s  t h a t  m a y 

complicate or be causative to specific clinical 

situations are not necessarily obvious in children, 

even after exhaustive history taking, and US 

findings may be their first evidence. 

 We were able to find only one other paper 

c o n c e r n i n g  K / B  P e d i a t r i c  U S  r e p o r t s 

characteristics (4). Govender et al present a 

retrospective evaluation of 366 reports/ 18 

months (20.3/month versus 15.7/month in our 

study) in a Pediatric academic service. The 

complexity of their cases was probably lower than 

ours, as our clinic is a referral for PU and theirs a 

general Pediatrics service. The authors used a 

data index to qualify the reports and found a 

mean quality of 32%, slightly better for fellows in 

training than for senior radiologists. We also did 

not find better reports when comparing PR to GR, 

contrary to our initial hypothesis. The explanation 

may be the tendency of experts to focus on 

specific aspects of the patient in spite of other 

characteristics and to value subjective judgments 

based on personal experience, while less senior or 

less specialized professionals tend to follow 

protocols. Again matching our results, kidney 

data analysis were more precise than data about 

renal pelvis, ureters and the bladder (41% versus 

5% versus 29%) in their paper: 92% of their cases 

did not have renal pelvis measured. Our data are a 

little more favorable (table 1), but clearly depend 

on the usage of standardized requests.

 One unexpected observation is the high 

p r o p o r t i o n  o f  U S  c o m i n g  f r o m  p r i v a t e 

institutions, as we are dealing with patients from 

a public hospital in a country served by an all-

including governmental system of health. This 

suggests either that our patients are having 

difficulties in getting K/B US in public institutions 

or that our institution is providing clinical care 

t h a t  i s  n o t  a v a i l a b l e  f r o m  p r i v a t e 

hospita ls/profess ionals :  consequent ly ,  our 

patients are referred to us for treatment, 

eventually opting for getting diagnosis from 

other institutions. In our opinion this last 

hypothesis may apply to complex cases, but is 

h i g h l y  i m p r o b a b l e  f o r  r o u t i n e  p a t i e n t s . 
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Difficulties to get US in our institution or other 

public hospitals is probably related to excessive 

work ing  loads  in  rad io logy  depar tments , 

insuff ic ient avai labi l i ty of professionals or 

inadequate logistics. Another worrying aspect is 

the low quality of the exams originating from 

pure assistance public institutions. 

 Some data (nomograms for age, pyelic 

d i a m e t e r  p o s t u r a l  v a r i a t i o n s )  w e r e  n o t 

considered by the radiologists in the reports. 

Others were rarely reported (bladder wal l 

thickness, data about the ureters). Echogenicity 

was also not much described despite being 

important in Pediatrics, as a sign of kidney 

dysplasia. The low frequency of citation of some 

data may be related to restricted dissemination of 

knowledge about clinical usefulness of the data 

(pye l i c  d iameter  pos tura l  va r ia t ions  (5 ) ) , 

inadequate  parametr izat ion (b ladder  wal l 

thickness) (6) or logistical problems  (difficulties 

to obtain post-voiding images because of non-

collaboration of patients, lack of time from the 

professional, unavailability of adequate toilets for 

the patients).

 A  r e c e n t  p a p e r  p o i n t s  t o  f r e q u e n t 

discrepancies between the reports of General and 

Pediatric Radiologists (7): disagreements were 

found in > 40% of the reports, including 2/3 of the 

hydronephrosis cases. The paper does not 

concern specifically genitourinary scans and 

focuses in CT interpretation. We did not replicate 

this finding. 

 The only variable that influenced the final 

qua l i t y  o f  our  repor t s  was  the  usage  o f 

standardized requests. Other authors also have 

suggested that the usage of check-lists in 

Pediatric Radiology may be of help (8). The 

adoption of standardized protocols and/or 

check-lists might be useful to get better and more 

uniform reposts for pediatric K/B US scans. 

CONCLUSION:

The reports of Pediatric K/B US frequently lack 

important infomation. The usage of specific 

protocols and/or check-lists to ascertain the 

individual aspects to be considered in Pediatric 

K/B US scans could be effective to standardize 

and get better quality reports. 
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RESUMO

Objetivo: Avaliar a influência da frenotomia lingual na 

manutenção da amamentação exclusiva em lactentes 

identificados com anquiloglossia até os 6 meses de 

idade. 

Método: Foi desenvolvido um estudo observacional 

transversal, com coleta de dados primários por meio 

de questionário e abordagem quantitativa, sobre 

lactentes que possuíam anquiloglossia grave e foram 

operados, lactentes com anquiloglossia grave não 

operados e lactentes que não possuíam nenhum grau 

de alteração no frênulo da língua, atendidos em um 

hospital privado do extremo sul catarinense, no ano 

de 2017. 

Resultados: Dos 46 lactentes, 23 (50%) não possuíam 

anquiloglossia, sendo o grupo controle, 11 (24%) 

eram portadores de anquiloglossia grave operados no 

primeiro mês de vida e 12 (26%) eram pacientes com 

anquiloglossia grave não operados até o sexto mês. 

S ob re  o  ques i to  m udança  do  pad rão  da 

amamentação, houve alteração nos pacientes 

operados 6(54,5%), sugerindo uma pega mais efetiva 

como benefício da cirurgia,  e o após acrescentar a 

fórmula alterou-se o padrão alimentar dos pacientes 

não operados 10(83,3%). Não houve diferença 

significativa entre o grupo controle e o grupo de 

pacientes com anquiloglossia não operados em 

relação a crescimento ou lesões mamárias. Além disso, 

averiguou-se que 11 (100%) das crianças pós 

frenotomia conseguiram perpetuar a sucção. 

Conclusões: As implicações para a prática do 

presente estudo revelaram que a frenotomia não 

p r o v o c o u  e f e i t o  s i g n i f i c a t i v o  q u a n t o  a o 

desenvolvimento pondero estatural dos lactentes ou 

lesões mamárias. Paradoxalmente, a frenotomia 

trouxe benefícios significativos na perpetuação da 

amamentação e a manutenção do aleitamento 

materno exclusivo.

PALAVRAS-CHAVE: anquiloglossia, cirurgia, 

amamentação.

ABSTRACTS:

Objective: To evaluate the influence of lingual 

frenotomy on the maintenance of exclusive 

breastfeeding in infants identified with ankyloglossia 

u p  t o  6  m o n t h s  o f  a g e .                               

Method: A cross-sectional observational study was 

performed, with primary data collection through a 

questionnaire and quantitative approach on infants 

who had severe ankyloglossia and were operated, 

infants with severe ankyloglossia who were not 

operated, and infants who had no degree of alteration 

in the frenulum in the tongue-tue at a private hospital 

in the extreme south of Santa Catarina in the year 

2017.  

Results: Of the 46 infants, 23 (50%) had no ankylglysia, 

the control group was 11 (24%) had severe 

ankyloglossia operated in the first month of life and 12 

(26%) were severe ankyloglossia patients not 

operated until sixth month. Regarding the standard 

issue of breastfeeding, this is more associated with the 

operated ones (54.5%), suggesting a more effective 

handgrip as a benefit of surgery, and after adding the 

formula is more associated with the non-operated 10 

(83.3%). There was no significant difference between 
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the control group and the group of patients with non-

operated ankyloglossia in relation to growth, maternal 

withdrawal in breastfeeding or breast lesions.  In 

addition, it was verified that 11 (100%) of the children 

post-surgery, manage to perpetuate the suction.  

Conclusions: Implications for the practice of the 

present study revealed that the frenotomy had no 

significant effect on the growth of infants, maternal 

withdrawal or breast lesions. Paradoxically, the 

frenotomy has brought significant benefits in 

perpetuating breastfeeding and maintenance of 

exclusive breastfeeding.

KEYWORDS: ankyloglossia, surgery, breastfeeding.

INTRODUÇÃO :

 O frênulo lingual é uma estrutura de fixação 

que possui a função de possibilitar ou restringir a livre 

movimentação da língua 1 (um órgão da cavidade oral, 

que participa de forma ativa das ações de sucção, 

deglutição, mastigação e fala) 2. O frênulo lingual se 

forma a partir da quarta semana gestacional, no 

momento que na linha média estão posicionados os 

arcos faríngeos, surgindo após as protuberâncias 

linguais laterais 3. Essas saliências se dilatam 

rapidamente e se fundem entre si somando-se com o 

tubérculo ímpar, originando os dois terços anteriores 

da língua 4. Depois da base formada, ocorrem a 

apoptose e a reabsorção do músculo esquelético na 

parte ventral anterior, permanecendo o frênulo lingual 

como único elo, uma fina faixa de tecido 5.

 Quando as fases de morte celular e de 

reabsorção não ocorrem de forma plena na formação 

da prega mucosa, o tecido residual resultará em 

diferentes tipos de frênulo lingual, dentre eles: 

anteriorizado, curto, curto e anteriorizado e 

praticamente ausente, fixando assim a língua ao 

assoalho da boca e essa alteração da prega mucosa irá 

modificar a mobilidade da língua, sendo que tal 

alteração pode ser parcial ou total, sendo nomeada de 

anquiloglossia 1,6,7. 

 A incidência geral anquiloglossia varia de 

0,88% a 12,8%,  essa variação na incidência  é 

decorrante da ausência de protocolos padronizados 

no passado 1,6. No Brasil, há o Teste da Linguinha, cuja 

obrigatoriedade entrou em vigor desde 2014. O teste 

consiste na avaliação do frênulo da língua em bebês 

recém-nascidos para verificar futuros problemas na 

amamentação, crescimento, dentição e fala 1. 

 Caso seja detectada alguma alteração no Teste 

da Linguinha, este deve ser refeito em 30 dias. Na 

persistência de anormalidades existem possibilidades 

d e  m a n e j o s  p a r a  a  c o r r e ç ã o ,  t a i s  c o m o 

acompanhamento clínico e modalidades cirúrgicas 8 . 

Sugere-se que anquiloglossia, por restringir a livre 

movimentação da língua, possa resultar no 

comprometimento da amamentação, por interferir 

negativamente nas funções de sucção e deglutição 9 . 

Essa interferência pode causar aerofagia, cansaço 

precoce do lactente na amamentação, aumento de 

cólicas, atraso no desenvolvimento ponderal, irritação 

no lactente, lesões na mama da mãe, entre outros 

sintomas, que acabam por levar ao desmame precoce 

10,11.

 Para avaliação da anquiloglossia duas escalas 

são as mais utilizadas, o Assessment Tool for Lingual 

Frenulum (ATLFF)  e Bristol Tongue Assessment Tool 

(BTAT) 12,13, ambos avaliam critérios anatômicos e 

funcionais da língua. No primeiro, com escore que 

avalia 5 critérios anatômicos e 7 funcionais, variando 

cada critério entre 0 e 2, a soma desta pontuação com 

resultado ≤ 8 nos critérios anatômicos, ou ≤ 11 nos 

critérios funcionais, é considerada como indicação de 

frenotomia lingual. O BTAT foi baseado no ATLFF e é 

considerado uma simplificação deste, é baseado em 2 

critérios anatômicos e 2 funcionais, cada um com 

escore de 0 a 2, onde a soma destes, quando ≤ 3 indica 

anquiloglossia severa. No Brasil, Martinelli et al. 12 , 

propuseram um protocolo de avaliação do frênulo 

lingual em bebês com a finalidade de diagnosticar as 

limitações dos movimentos da língua, sendo baseado 

na história clínica, avaliação anatomofuncional e 

avaliação da sucção nutritiva e não nutritiva, 

indicando ou não a necessidade da frenotomia 

lingual.

 O efeito da anquiloglossia sobre o aleitamento 

materno tem sido assunto de controvérsia há muitos 

anos, mas a anquiloglossia consiste em uma 

preocupação clínica sobretudo nas duas últimas 

décadas, devido à valorização da amamentação no 

cuidado da criança no primeiro ano de vida 1, visto que 
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como uma recomendação global de saúde pública, os 

lactentes devem ser amamentados exclusivamente 

nos primeiros seis meses de vida para alcançar 

crescimento, desenvolvimento e saúde ideais 14.  

Muitos consultores de lactação acreditam que a 

anquiloglossia pode causar dificuldades no 

aleitamento e que a frenotomia é o tratamento de 

escolha 10. Por outro lado, os pediatras têm sido mais 

conservadores. A Japan Pediatric Society também 

assume a posição de que a anquiloglossia não causa 

dificuldades de alimentação; assim sendo, a 

frenotomia não é necessária na infância 15. 

 Diante dessa realidade, objetivou-se com o 

presente estudo avaliar a real importância da 

frenotomia e o impacto dessa na lactação das crianças 

até os 6 meses de vida.

MATERIAIS E MÉTODOS:

 Este trabalho teve seu projeto aprovado sob o 

n°: 2.253.163 em 1° de setembro de 2017, pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa da UNESC – Criciúma. 

Caracterizando-se por um estudo observacional 

transversal, com coleta de dados primários por meio 

de questionário e abordagem quantitativa. 

 O estudo foi realizado em clínica privada, 

especializada no atendimento pediátrico, no 

município de Criciúma, Santa Catarina e teve como 

público alvo lactentes com mais de 6 meses e menos 

de 18 meses, com anquiloglossia severa, submetidos 

ou não a frenotomia, e lactentes sadios no ano de 

2017. Esses pacientes corresponderam a lactentes 

saudáveis nascidos na macrorregião de Criciúma, 

todos provenientes de hospitais terciários da região.  

 Em um grupo foram incluídos todos os 

pacientes submetidos a frenotomia lingual no 

primeiro mês de vida, devido anquiloglossia severa 

por um cirurgião pediátrico, com mais de 6 meses e 

menos de 18 meses.  Outro grupo foi de pacientes 

com mais de 6 meses, encaminhados para frenotomia 

lingual, que possuíam anquiloglossia severa, e até o 

momento não tinham sido tratados. O terceiro grupo, 

referente a lactentes saudáveis, ou seja, sem 

anquiloglossia, foram alocados ao acaso, entre 

aqueles pacientes que estavam realizando consultas 

de puericultura na clínica. 

 Para efeito de anquiloglossia severa, foram 

considerados os pacientes com pontuação de 0-3 na 

esca la  de  Br i s to l ,  ava l iação rea l i zada por 

fonoaudiólogos responsáveis pelo Teste da 

Linguinha, nos hospitais da região. Foram excluídos da 

pesquisa lactentes com outras malformações 

congênitas, síndromes genéticas, anquiloglossia leve,  

nos casos de condições maternas que impossibilitam 

a amamentação, ou quando da recusa dos 

responsáveis na participação.

 A escala de Bristol utilizada é baseada em 4 

itens, cada um com valor de 0 a 2, sendo 0 para o pior 

resultado e 2 para o melhor em cada item: 

- Aparência da língua ( coração, ligeira fenda, 

redonda).

- Fixação do frênulo no alvéolo inferior (no topo do 

rebordo alveolar, na face interna do rebordo alveolar, 

no meio do soalho da boca).

- Elevação da língua no choro (mínima, bordas 

somente para meados da boca, totalmente elevada 

para meio da boca).

- Protusão da língua (ponta fica para trás da gengiva 

,ponta sobre a gengiva , ponta pode se estender ao 

longo do lábio inferior). 

 Os pacientes cuja soma dos itens tem como 

resultado de 0 a 3,  são considerados com 

anquiloglossia severa.

 O questionário utilizado no estudo foi aplicado 

entre 6-18 meses de vida incompletos do lactente, 

com o intuito de analisar retrospectivamente os 6 

primeiros meses de vida destas crianças (período de 

amamentação exclusiva preconizada pela OMS). Esse 

instrumento de coleta de dados contém 23 

questionamentos visando avaliar as comorbidades 

familiares, maternas e do lactente. Foram definidas 

comorbidades maternas, como patologias crônicas 

que necessitassem de medicação de uso continuado, 

como diabetes, patologias cardíacas, hipertensão, etc. 

 Pa ra  o  l ac ten te ,  doenças  ca rd íacas , 

gastrointestinais, respiratórias crônicas. O padrão da 

amamentação se referia a frequência das mamadas, 

engasgos, pausas durante a mesma e dificuldade de 

início da sucção. Foi avaliado se o lactente estava 

dentro das curvas de crescimento pondero-estatural 
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da OMS e se as mães tiveram problemas relacionados 

a lesões mamárias e dores na amamentação, o que 

p o d e r i a  l e v a r  a o  a b a n d o n o  d a  p r á t i c a .           

Os dados coletados no presente trabalho foram 

organizados em planilhas, para posterior análise, do 

software IBM Statistical Package for the Social 

Sciencies (SPSS) versão 21.0.As análises inferenciais 

foram realizadas com um nível de significância α = 

0,05 e um intervalo de confiança de 95%. Todos os 

resultados foram expressos por meio de tabelas. A 

invest igação da dist r ibuição das var iáveis 

quantitativas quanto à normalidade foi realizada por 

meio da aplicação do teste de Shapiro-Wilk. A 

associação das variáveis uso de álcool, anquiloglossia 

familiar, padrão de amamentação entre outras com o 

grupo de sadios, operados e não operados foi obtido 

por meio do teste razão de verossimilhança. As 

diferenças estatisticamentes significativas foram 

obtidas após análise de resíduo.

RESULTADOS:

 Dos 46 lactentes, 23 (50%) eram hígidos, 11 

(24%) eram portadores de anquiloglossia severa 

operados até o 6o mês de vida e 12 (26%) eram 

pacientes com anquiloglossia grave não operados 

pela patologia. Quanto ao uso materno de álcool 

durante a gestação entre o grupo de sadios, operados 

e não operados, após feita a análise de resíduo para 

determiner a categoria do grupo que gerou a 

significância, mostrou então que o uso de álcool está 

mais associado aos operados (18,2%) e que no grupo 

de pacientes sadios, 100% das mães não utilizaram 

bebidas alcóolicas durante a gestação (Tabela 1).         

Em relação a presença de casos de anquiloglossia na 

família entre o grupo de sadios, operados e não 

operados, após realização de análise de resíduo para 

ver qual categoria do grupo gerou a significância, 

nota-se que o “não” 21(91,3%) está associado aos 

sadios e o “sim” aos operados 7(63,6%) e não 

operados 7(58,3%) (Tabela 2).    

 Já sobre o quesito padrão de amamentação e o 

grupo de sadios, operados e não operados, gerando a 

análise de resíduo pra ver qual categoria do grupo 

gerou a significância notou-se que pós cirurgia está 

mais associado aos operados 6(54,5%) e o após 

acrescentar a fórmula está mais associado aos não 

operados 10(83,3%) ( Tabela 3).

 Quanto a manter ritmo da mamada houve 

significância, revelando que quem não manteve ritmo 

está mais associado aos sadios 9(39,1%), e quem 

mantém ritmo está associado aos operados 

11(100,0%). E quanto a idade do lactente e o grupo de 

sadios, operados e não operados, obtive-se que a 

idade do lactente de mais de um ano está mais 

associado aos não operados (Tabela 4).

DISCUSSÃO:

 A incidência geral da anquiloglossia varia de 
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Tabela 1: Dados gerais dos pacientes
¥ Valor obtido após realização do teste de razão de 

verossimilhança.

b Valor obtido estatisticamente significativo após realização de 

análise de resíduo.

* (n=9) renda e operados

Tabela 2: correlação comorbidades e história familiar 

com cirurgias
¥ Valor obtido após realização do teste de razão de 

verossimilhança.

b Valor obtido estatisticamente significativo após realização de 

análise de resíduo.
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0,88% a 12,8%, sendo a frenotomia lingual ainda o 

tratamento mais aceito1. Todavia, o tema gera 

inúmeras controvérsias quanto aos seus benefícios e a 

influência da correção cirúrgica na manutenção da 

amamentação exclusiva em lactentes identificados 

com essa malformação congênita. 

 Dentre os fatores de risco para anquiloglossia, 

o presente estudo mostrou que dos 16 lactentes com 

história familiar positiva para anquiloglossia, 14 destes 

também possuíam história pessoal de anquiloglossia, 

evidenciando uma possível e significativa influência 

genética na doença.

 No estudo, duas mães ingeriram álcool na 

gestação,  cada uma teve um f i lho(a)  com 

anquiloglossia, como a amostra foi pequena não foi 

possível valorizar clinicamente o achado, apesar da 

significância obtida no presente estudo. Já no quesito 

perfil socioeconômico não houve relação significativa 

na comparação entre os grupos. Em relação a 

mudança no padrão da amamentação e manter ritmo 

da mamada, a totalidade das crianças operadas 11 

(100%) conseguem perpetuar a sucção, mantendo 

aleitamento exclusivo até os seis meses, mostrando 

que a frenotomia trouxe benefício significativo. Ao 

contrário do que Japan Pediatric Society, preconiza 

em seu artigo 15.

 Possivelmente o processo de realizar um 

procedimento para melhorar a amamentação influa 

no engajamento tanto quanto o efeito fisiológico na 

motricidade em si. Já os pacientes sadios, cerca de 

60% tiveram a implantação de fórmula alimentar antes 

dos 6 meses de idade, deixando o aleitamento 

materno exclusivo, o que era esperado segundo, 

Global Strategy for Infant e Young Child (2003) 14, no 

qual foi relatado que apenas 53% dos lactentes eram 

amamentados exclusivamente por leite materno, nos 

4 primeiros meses de vida16. E também, se nota que 

nas crianças menores de um ano há predomínio do 

grupo dos lactentes operados, mostrando que a 

frenotomia está sendo mais frequente devido ao Teste 

da Linguinha, principalmente no período de lactância, 

o que condiz com a revisão Frenotomy for tongue-tue 

in newborn infants 10.

 Outros quesitos como: lesões mamárias e o 

crescimento pôndero-estatural não apresentaram 

alterações significativas entre os sujeitos operados, 

não operados e sadios.

 Em relação aos lactentes  e a manutenção do 
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Tabela 3: características da amamentação versus 

cirurgias
¥ Valor obtido após realização do teste de razão de 

verossimilhança.

b Valor obtido estatisticamente significativo após realização de 

análise de resíduo.

Tabela 4: variáveis do lactente versus cirurgias
¥ Valor obtido após realização do teste de razão de 

verossimilhança.

b Valor obtido estatisticamente significativo após realização de 

análise de resíduo.
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ritmo da mamada, mostrou-se que o “não manter 

ritmo” está mais associado aos sadios, e o “manter 

ritmo” está associado aos operados. A relação de 

significância também é vista quanto ao número de  

desistências da amamentação, que foi menor no 

grupo submetido a frenotomia.  

 Do mesmo modo que a muitos estudos, o 

número de pacientes alocados foi pequeno associado 

com método retrospectivo, baseando-se apenas no 

relato dos pais na entrevista, diminuindo desta forma 

a força das conclusões. Ensaios clínicos randomizados, 

ainda que não seja possível serem cegados, são 

fundamentais para clarificar a indicação do 

procedimento e sua real necessidade 17.

CONCLUSÃO:

 As implicações para a prática referentes ao 

presente estudo revelaram que a frenotomia não 

p r o v o c o u  e f e i t o  s i g n i f i c a t i v o  q u a n t o  a o 

desenvolvimento pondero estatural ou de um maior 

número de lesões mamárias, o que vai ao encontro 

dos posicionamentos contrários ao procedimento. 

 Paradoxalmente, quanto a conseguir perpetuar 

a sucção e manter o  aleitamento exclusivo, o grupo 

de pacientes submetidos a cirurgia foi o que alcançou 

tais objetivos. Com base nestes argumentos, a 

frenotomia trouxe benefícios significativos, desta 

forma, validando os posicionamentos e estudos que 

recomendam a cirurgia precoce para esse fim.
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RESUMO:

Introdução: A toracotomia de reanimação nos 

pacientes pediátricos apresenta altas taxas de 

mortalidade e permanece controversa. Este artigo tem 

como objetivo revisar e avaliar a toracotomia de 

reanimação na população pediátrica.

Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura 

buscando pelo termo toracotomia de reanimação em 

pediatria. Relatos de caso foram excluídos. Faixa 

etária, mecanismo de trauma, indicações do 

procedimento, técnica cirúrgica e sobrevida foram 

revisados.

Resultados: Cinco artigos foram selecionados e 

analisados, contendo dados de 360 pacientes 

submetidos a toractomia de reanimação (três séries 

de casos e duas análises de banco de dados). Devido à 

natureza retrospectiva destes artigos, não foi possível 

identificar com clareza as indicações utilizadas, apesar 

de serem comumente descritas como semelhantes às 

utilizadas para a população adulta. A técnica cirúrgica 

e a composição da equipe assistente não foram 

indicados com frequência. Em sua maioria foram 

vítimas de trauma fechado (186 casos). O trauma 

penetrante foi mais comum em pacientes acima de 15 

anos de idade. sobrevida global observada foi de 

3,1%. Para o trauma penetrante a sobrevida 

encontrada foi de 5,7% e para vítimas de trauma 

fechado foi de 0,5%. 

Conclusão: Existem poucos dados acerca deste tema. 

O trauma fechado foi predominante em pacientes 

jovens (abaixo dos 15 anos). Devido à falta de 

melhores evidências, a toracotomia de reanimação 

em pediatria segue as indicações e técnicas 

recomendadas para adultos. As taxas de sobrevida são 

aparentemente comparáveis à população adulta. São 

necessários estudos complementares para esclarecer 

d i v e r s o s  a s p e c t o s  d e s t e  p r o c e d i m e n t o 

especificamente na população pediátrica.

PALAVRAS-CHAVE: toracotomia de emergência, 

pediatria, toracotomia de reanimação, trauma 

pediátrico

ABSTRACTS:

Background: Resuscitative thoracotomy in pediatric 

population presents high mortality rate and remains 

controversial. This paper aims to evaluate the 

resuscitative thoracotomy procedure at the pediatric 

population. 

Methods: A literature review was performed, 

searching for resuscitative thoracotomy in the 

pediatric group. Case reports were excluded. Age 

distribution, trauma mechanism, indications, 

procedure techniques and survival rates were 

reviewed.

Results: Five articles were selected and analyzed, 

containing the data of 360 pediatric patients 

submitted to emergency thoracotomy (three series of 

cases and two databank analysis).  Due to the 

retrospective nature of these articles, it was not 

possible to clearly identify the procedure indications, 

even though stated as similar to an adult population. 
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Surgical technique and trauma team composition 

were not frequently indicated. Most of the patients 

(186 cases) were victims of blunt trauma. Penetrating 

trauma was more common in patients >15year-old. 

Overall survival observed was 3.1%. Survival of 

penetrating trauma victims was 5.7% and 0.5% of 

blunt trauma victims. 

Conclusion: There is a paucity of data about this topic. 

Blunt trauma was more frequent in young patients (≤ 

15 years-old). Due to lack of better evidence, 

resuscitative thoracotomy in pediatric population 

follows indications and recommended techniques for 

adults. Survival rates are apparently comparable to 

adult patients. Further studies are needed to clarify 

several aspects of this procedure in the pediatric 

group.  

KEY-WORDS: emergency pediatric thoracotomy, 

resuscitative pediatric thoracotomy, pediatric

trauma

INTRODUCTION:

 Trauma is the main cause of morbidity and 

mortality in infants. Advances in prehospital care 

increased survival of children who once died in field 1, 

2. Therefore, the number of children severely 

traumatized requiring active resuscitation procedures 

when arriving to the emergency room (ER) increased. 

 Resuscitative thoracotomy was initially used to 

manage severe trauma in adults. In the initial 

experience, this procedure was widely used. The high 

associated mortality has narrowed its indications. In 

adults, better survival is related to penetrating thoracic 

wounds (specially isolated stab wound to the right 

ventricle) in patients with vital signs loss after hospital 

arrival 3. 

 Outside urban centers, pediatric trauma 

patients sometimes are conducted by general or 

trauma surgeons, which may have little experience 

with children operations, especially in the younger 

range. Alternatively, they may be treated by pediatric 

surgeons, that frequently have limited experience with 

trauma surgery, damage control principles and 

emergency thoracotomy. 

 There is an expectation of better outcomes in 

children submitted to this procedure, compared to 

adults, due to the characteristic physiologic response 

to shock. However, data regarding this procedure in 

the pediatric population are scarce 1,2. 

 This article aims to review general information 

(age, mechanism, trauma team composition, 

indications, resuscitative thoracotomy technique), as 

well as outcomes found in the literature for pediatric 

patients undergoing this procedure.

METHODS

 A l i terature review was performed in 

accordance to the Prisma Statement® through 

Medline, LILACS, EMBASE and Cochrane with 

publications between January 2010 and December 

2016, including patients from 0 to 18 years, searching 

for the words: pediatric thoracotomy, emergency 

pediatric thoracotomy, resuscitative pediatric 

thoracotomy, both in Portuguese and English. The 

initial selection of the articles was made based on the 

analysis of the abstracts. Articles containing the 

desired information were included. The references of 

the selected articles were also reviewed and if relevant 

were included in the literature review, even if related to 

adults. Repeated patients were excluded. Other 

articles considered relevant from adult population 

were included at the author's discretion. Case reports 

were excluded. 

 All obtained mortality data was presented in 

text or table. The evaluated data were: median age, 

trauma mechanism, clinical conditions at emergency 

room arrival, survival after the initial procedure and 

overall survival to hospital discharge. The summary of 

the results was presented in absolute number and 

percentages. No other analysis methods were 

performed. The articles review was conducted by two 

of the authors and they were all classified as evidence 

level C (retrospective series of cases).

Definitions:

 Resuscitative thoracotomy - a procedure 

performed at the accident location, in the emergency 

room or in the operating room as part of the initial 

resuscitation. 

 Urgent thoracotomy - procedure performed in 

a controlled environment – operating room (OR)– 

within the context of hemodynamic stability after a 
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successful initial resuscitation 1-13.

RESULTS: (TABLE 1)

 A total of 17 articles were analyzed and 6 were 

initially selected since they contained survival rates for 

the procedure 2, 8, 9, 11-13. From these articles, two of 

them were from the same institution 9, 12. Since the 

second article encompassed the period of the first 

article (1974-2013 and 1995-2009, respectively), only 

the larger series was used, reducing the number of 

articles to five. From these, two analyzed data 

obtained from data banks (National Trauma Databank 

– USA 8 and Illinois, USA 2). The three articles presented 

retrospective series, none of them with more than 4.5 

procedures/year, mainly concentrated in adolescent 

population 11-13. Eleven additional articles included 

were considered as containing relevant information 

for discussion 1, 3-7, 10. 

GENERAL INFORMATION

Gender, age and trauma mechanism

 In all articles, there was a predominance of 

males 2, 8, 11-13. In studies performed in USA 12, 13, which 

considered pediatric trauma under 18 years-old, there 

was a higher average age (15-16 years-old) and a 

predominance of penetrating trauma as trauma 

mechanism 12, 13. In the Austrian article, it was 

observed a lower average age (7.8 years-old) and the 

preponderance of blunt trauma (91%)11. In this study, 

the inclusion criteria was age under 16 years-old. 

Moore et all., considering separately the patients 

under 16 years-old, also observed higher incidence of 

blunt trauma (72%). Data from Illinois trauma 

databank,  in the same age range,  showed 

predominance of penetrating trauma (76%) 2.

Trauma team composition, indications and technique

 Only two articles mentioned trauma team 

composition. At these institutions, these patients were 

managed by trauma physicians 13 or trauma surgeons 

11.  

 Due to the retrospective nature of their own 

series, the authors did not follow a specific protocol for 

procedure indication. Nevertheless, they suggested 

the use of adult guidelines (American Heart 

Association - AHA 2005 11 , Western Trauma 

Association - WTA 13, or no further specified adult 

guidelines 2, 8, 12), based partially on the paucity of data 

in this population. 

 Only one article mentioned the surgical 

technique 11. In this article, the authors performed left 

anterior thoracotomy at fifth space and did not clamp 

the aorta. It is possible that most authors followed the 

adult protocols, in the absence of specific reports for 

pediatric population. 

OUTCOMES 

 Literature regarding this subject is usually 

related to small populations 2. The summary results of 

recently published articles are in Table 1. The overall 

survival rate was 3.1% (penetrating trauma: 5.7% and 

blunt: 0.5%). 

 Considering articles published since the 

eighties, only three pediatric patients with blunt 

trauma survived after emergency thoracotomy, only 

one of them was included in this literature review 

(1/186 patients) 8,12. This single survivor was 16 years-

old.

 When comparing adolescents (16-18 years-

old) and pediatric patients (<15 years-old) submitted 

to resuscitative thoracotomy, Moore et all. found a 
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higher survival rate on adolescents (4.8% vs. 0%), a 

group that presented also penetrating trauma 

predominance 12. There were three (3.3%) survivors, 

among all patients with <15 years-old victims of 

penetrating trauma 11-12. 

DISCUSSION:

 We reviewed the published literature in 

pediatric resuscitative thoracotomy for seven years, in 

four widely used virtual medical indexes and found 

five eligible articles. All of them were retrospective, 

based in single institution experience 11-13 or 

databanks 2, 8. One article collected data from 1974 12, 

when the ATLS principles were not yet established. 

This information solely suggests caution in analyzing 

any information contained in this review and claims for 

more research in this area.

 H o m o g e n e o u s l y ,  a l l  a r t i c l e s  h a d  a 

predominance of male gender 2, 8, 11-13, as seen in adult 

population 1, 3-7. In regard to age, two articles only 

collected data from patients' under 16 years-old 11, 13. 

Considering the articles collecting data from patients 

under 18.

years-old, the weighted average was 15.7 year-old 8, 

12, 13. This reveals a skewed curve towards the higher 

ages, with cases agglutination close to adult range. 

 Interestingly, the single article that considered 

separately the adolescent population (16-18 year-old) 

observed the predominance of penetrating trauma 12. 

The same pattern was also observed in the two other 

articles that collected data from both penetrating and 

blunt trauma 2, 3. It appears reliable to consider 

penetrating trauma the predominant mechanism in 

this age range, based also in common sense and 

trauma room experience. 

 Considering the three articles that collected 

separated data for patients under 16 years-old, two of 

them showed predominance of blunt trauma 11, 12 and 

another of  penetrating trauma 2. In total, were 

reported 55 patients with blunt and 35 with 

penetrating trauma. It is possible that blunt trauma 

predominate as trauma mechanism leading to 

resuscitative thoracotomy in younger ages, but it may 

vary according to the area. Since we had four articles 

from the USA and one from Austria, it is not possible to 

further speculate about it.

 Even though we found a higher number of 

patients under 18 year-old suffering blunt trauma, we 

cannot assume this as predominating mechanism, 

once one of the larger studies just enrolled patients 

with blunt trauma 8. 

 In regard to team composition, apparently 

there is no specific team formation for severe trauma 

in children and adolescents. Taking in consideration 

general sense, there is not much concern for a trauma 

surgeon about resuscitation and surgery in 

adolescents, since physiology and anatomy are similar 

to adults. When it comes to younger ages, it may differ, 

mainly considering the low number of these 

procedures performed in the reporting centers 11-13. 

On the other hand, a pediatric surgeon may not be 

involved frequently with severe trauma and not 

become familiar to damage control procedures. 

Therefore, possibly there is a lack of experience and/or 

training for this procedure in younger ages and it may 

contribute to the significant mortality observed. Likely, 

there is a need for physicians experienced in child 

resuscitation when dealing with severe trauma.  

 Due to the lack of specific pediatric guidelines, 

the authors reported following adult guidelines as 

indications for resuscitative thoracotomy. In general, 

the above mentioned guidelines would follow as 

indications: a) cardiac arrest in victims of penetrating 

trauma that presented signs of life immediately before 

arrival to the emergency department; b) persistent 

hypotension due to intrathoracic bleeding non-
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responsive to volemic expansion; c) severe 

hypotension with evidences of cardiac tamponade or 

s y s t e m i c  a i r  e m b o l i s m .  T h e  m a i n  l i s t e d 

contraindications for the procedure in the same adult 

sources were: a) absence of life signs or assystolia at 

the emergency room admission in victims of blunt 

trauma; b) associated severe head injury; c) severe 

multiple system trauma 1, 3-7.

 Since only one article discussed the surgical 

technique and found that most of trauma teams for 

pediatric patients in this review were the regular 

emergency/trauma team, which commonly treats 

adult trauma, it is inferred that same adult techniques 

are used. A short compilation of technical steps for 

resuscitative thoracotomy in adults is presented in 

Table 2. Resuscitative thoracotomy provides the 

opportunity to: a) direct control of thoracic bleeding; 

b) pericardiotomy to diagnose and relief tamponade; 

c) internal cardiac massage; d) descendant aorta 

occlusion to improve cardiac and cerebral perfusion as 

well as reduce a possible distal bleeding; e) control of 

air embolism 1,6.

 Despite being controversial, resuscitative 

thoracotomy is still performed in children suffering 

blunt trauma. Considering that indications for the 

procedure in pediatrics are still not well established 

and as consequence, resuscitative thoracotomies 

were performed in variable anatomic and physiologic 

status in the analyzed articles. This may have 

influenced the high mortality rates currently observed.

 The overall survival rate of 5.7% observed 

among patients younger than 18 years submitted to 

thoracotomy for penetrating trauma at this paper 

seems to be lower than the mean survival of 11.9% 

found on adult studies 8. As patient's characteristics 

may be different regarding the mechanism of 

penetrating trauma (gunshot vs. stab wound), injury 

severity score, arrival time at hospital, it is not possible 

to state if this difference is real. The review of the 

articles included in this paper did not clarify this 

aspect: only two articles presented the mortality rate 

separated by type of penetrating trauma. Those 

represent in total eight patients victims of gunshot 

wound – all of them died and nine victims of stab 

wound – four of them survived 8,11. Therefore, the need 

for future investigation to evaluate this hypothesis 

remains. This possible difference may also lead the 

hospitals involved in the treatment of such patients to 

further characterize pediatric patients submitted to 

this procedure and to improve training for the health 

professionals.

CONCLUSION:

 There is a paucity of data about resuscitative 

thoracotomy in the pediatric population, basically 

originated from retrospective case series of tertiary 

hospitals and trauma databanks.  There is a 

predominance of males undergoing this procedure. 

Penetrating trauma is the predominant mechanism in 

adolescents (16-18 years-old). Due to the lack of 

better evidence, most articles suggested to follow 

indications and technique from the adult population. 

The overall survival was 3.5% (penetrating trauma 

survival: 5.7%; blunt trauma survival: 0.5%). Additional 

studies are needed to further characterize indications, 

team composition and repercussion of resuscitative 

thoracotomy in this group of patients. 
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RESUMO:

 O ganglioneuroma (GN) é um tumor originado 

da crista neural, de caráter benigno e raro; afeta 

crianças maiores de 3 anos, adolescentes e adultos 

jovens. A terapêutica amplamente conhecida a 

respeito dos GN envolve a excisão cirúrgica completa 

e denota prognóstico favorável, entretanto, existem 

poucos estudos a respeito de GN torácicos para 

discutir as terapêuticas indicadas, suas complicações e 

possíveis condutas adjuvantes a serem efetuadas. Esse 

estudo consiste na revisão da literatura com objetivo 

de consolidar conhecimento acerca da conduta mais 

adequada a ser adotada em pacientes pediátricos que 

apresentam ganglioneuromas torácicos. Para a 

organização desta revisão, utilizaram-se às principais 

plataformas de pesquisa PUBMED, MEDLINE e 

Cochrane Database, onde selecionaram-se periódicos 

relacionados ao manejo dos ganglioneuromas nos 

últimos 10 anos. A terapêutica dos estudos 

encontrados é concordante quanto à excisão cirúrgica 

como medida segura e curativa. A conduta mais 

pertinente é a sua ressecção cirúrgica completa, 

indicando bom prognóstico, porém deve-se 

particularizar os casos.  

PALAVRAS-CHAVE: ganglioneuroma, neoplasia, 

conduta expectante e cirurgia.

ABSTRACTS:

 Ganglioneuroma (GN) is a rare benign tumor 

originating from neural crest cells, affecting children 

older than 3 years, adolescents and young adults. GN 

therapy involves complete surgical excision and shows 

a favorable prognosis. However, there are few studies 

on thoracic GN to discuss the indicated therapies, their 

complications and possible alternative techniques to 

be chosen. This study consists of a review of the 

literature with the purpose of issuing information on 

the most appropriate management to be adopted in 

pediatric patients with thoracic ganglioneuromas. For 

the organization of this review, we used the main 

research platforms PUBMED, MEDLINE and Cochrane 

Database, where we selected papers related to the 

management of ganglioneuromas in the last 10 years. 

The therapeutic described in these studies 

demonstrates that surgical excision is safe and 

curative studies are consistent. The most pertinent 

conduct is its complete surgical resection, connoting a 

good prognosis, although it is necessary to 

individualize cases. 

KEYWORDS: Ganglioneuroma,  neoplasms, watchful 

waiting and surgery.

INTRODUÇÃO:

 Os tumores neuroblásticos são derivados de 

células primitivas do sistema nervoso simpático e 

comuns na infância .  São subdivididos em: 

neuroblastoma (NB), ganglioneuroblastoma rico em 

e s t r o m a ,  g a n g l i o n e u r o m a  ( G N )  e 

ganglioneuroblastoma (GNB) nodular, sendo o GN 

um tumor totalmente diferenciado.

 O GN é originado da crista neural, de caráter 

benigno e raro; afeta crianças maiores de 3 anos, 

adolescentes e adultos jovens até a quarta década de 

vida e proporcionalmente os gêneros masculino e 
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feminino. Pode estar localizado, na maioria das vezes, 

na região abdominal, paravertebral cervical, lombar, 

sacral ou torácico 1.

 Clinicamente os GN podem ser assintomáticos 

por anos e diagnosticados incidentalmente por meio 

de exames complementares. No entanto, outras 

formas de apresentações podem acontecer, tais como 

superexpressão de catecolaminas, ocasionando 

variações na pressão arterial e rubor; produção de 

peptídeo intestinal vasoativo, provocando diarreia; 

efeitos de massa, resultando em compressão de 

estruturas adjacentes. 

 A terapêutica amplamente conhecida para GN 

envolve a excisão cirúrgica completa e evidencia 

prognóstico favorável. Contudo, existem poucos 

estudos a respeito de GN torácicos para discutir as 

terapêuticas indicadas, suas complicações, cirurgia 

preferencial ou possíveis condutas complementares 2.

OBJETIVO:

 Esse estudo consiste numa revisão descritiva 

da literatura com o objetivo de oferecer conhecimento 

acerca da conduta mais adequada a ser adotada em 

p a c i e n t e s  p e d i á t r i c o s  q u e  a p r e s e n t a m 

ganglioneuromas torácicos. 

MÉTODOS:

 Para a seleção dos artigos analisados no 

preparo desta revisão, utilizaram-se as plataformas de 

pesquisa PUBMED, MEDLINE e Cochrane Database, 

onde foram selecionados artigos relacionados ao 

manejo dos GN nos últimos 10 anos, sendo escolhidos 

os seguintes termos de busca: GANGLIONEUROMA, 

THORACIC TUMOR, MANAGEMENT e SURGERY.

 Foram incluídos todos os estudos relevantes 

publicados entre setembro de 2008 a setembro 2018, 

nas modalidades coorte prospectivo e retrospectivo, 

artigos de revisão sistemática e não sistemática, 

estudo de séries de casos e ensaios clínicos. Os filtros 

escolhidos foram estudos em humanos, artigos 

completos e faixa etária desde o nascimento até os 

dezoito anos, totalizando trinta e seis artigos. Após 

análise dos artigos para eleger os correspondentes ao 

objetivo deste estudo, foram excluídos vinte não 

condizentes com o objetivo principal do trabalho. Por 

fim, revisamos as listas de referências bibliográficas 

dos artigos selecionados e destes, incluíram-se mais 

dois artigos, totalizando 18. 

RESULTADOS:

 A  t e rapêu t i ca  desc r i t a  dos  e s tudos 

encontrados é concordante quanto à excisão cirúrgica 

como medida segura e curativa. Apesar disso, de 

acordo com Hayat é imprescindível a análise pré-

operatória completa para um bom planejamento: 

deve ser feita a análise clínica para conclusão de 

gravidade do paciente, a partir da sintomatologia, 

bem como exames  complementa res  pa ra 

investigação da localização, sua vascularização e 

continuidade do tumor 2.

 Para De Bernardi a histologia do tumor precisa 

sempre ser avaliada por um profissional experiente, 

p o i s  a  d i f e r e n c i a ç ã o  e n t r e  G N  e 

ganglioneuroblastoma “intermixed” (GNBi) pode ser 

muito difícil e a classificação tem critérios subjetivos. 

Com a finalidade de comprovar tal dificuldade de 

diagnóstico, em seu trabalho De Bernardi observou 

que cerca de 35% dos pacientes em seus estudos 

tiveram o diagnóstico modificado de GN para GNBi, 

após revisão histológica por 2 patologistas 3-4.

 Outro fator a ser considerado além do subtipo 

histológico do tumor, mesmo sendo conclusivo como 

GN - um tumor benigno - este pode apresentar 

tamanhos variados, influenciando no tipo de cirurgia 

abordada. Caso a massa possua grandes dimensões, 

esteja alocada em região de difícil acesso ou sejam 

numerosas pode ser necessário mais de uma 

intervenção. Além disso, é primordial a ação de uma 

equipe multidisciplinar, com um neurocirurgião para 

desprendimento do tumor e análise prévia, associado 

a um cirurgião pediátrico. É fundamental o 

seguimento rigoroso para acompanhamento dos 

múltiplos GN 5.

 Consoante a isso, Ando et al indicam a 

terapêutica através de uma única abordagem: por 

laminectomia ou costotransversectomia apenas em 

casos que o cirurgião está seguro que o tumor não 

está unido a artérias ou em situações impossíveis de 

excluir a malignidade tumoral no pré-operatório 6.

 Segundo Mordant, um ponto interessante a ser 

destacado é a possibilidade de recorrência de GN ou 
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transformações tumorais para subtipos mais 

agressivos. Por esse motivo é imperativo o 

seguimento clínico mesmo após a retirada do tumor, 

pois já foram reconhecidos casos com períodos de 

regressão espontânea e estabilização; Existem 

situações em que outros tumores, como, os 

neuroblastomas, por exemplo, são evoluem para GN 

ou GNB através da terapia citotóxica 7. 

 Diferentemente dos neuroblastomas ou GNB, 

os GN geralmente não são produtores de 

catecolaminas, mas alguns produzem esses 

neurotransmissores. Nestes um maior cuidado deve 

ser empregado, devido à possibilidade de liberação 

durante o procedimento cirúrgico, culminando com 

alterações pressóricas e maior gravidade 8.

 Ainda assim, uma análise do Italian Co-

operative Neuroblastoma Group não encontrou 

nenhum caso cirúrgico complicado por crise 

hipertensiva catecolaminérgica, e Haberken et al 

encontraram uma incidência ínf ima destas 

complicações. Recomenda-se intervenção pré-

operatória com reposição volêmica de fluidos a fim de 

se  min imizar  a  h ipotensão decorrente  da 

vasod i la tação  e  a  admin i s t ração  de  a l fa-

bloqueadores, seguidos de beta-bloqueadores para 

controle da taquicardia somente naquelas crianças 

com sinais e sintomas significativos de aumento de 

neurotransmissores 9.

 Baseando-se nisto, estudos estão sendo 

empregados para a avaliação pré-operatória do 

paciente para que se constate um valor de referência 

ideal das catecolaminas urinárias que possa significar 

menor probabilidade de efeitos adversos durante a 

operação. Alternativa também viável é o emprego de 

fármacos que atuam no bloqueio alfa adrenérgico, a 

ser realizado no pré e per-operatório. Todavia, 

existem trabalhos relatando desvantagens, devido ao 

atraso para a cirurgia e o efeito prejudicial para o 

prognóstico da criança 8.

 A s  c o m p l i c a ç õ e s  m a i s  e n c o n t r a d a s 

correspondem a: síndrome de Horner, quilotórax, 

pneumotórax, dor em membros superiores, 

pancreatite pós-operatória e ruptura da veia cava 

inferior. Essas podem ser relacionadas ao próprio 

crescimento tumoral ou pós-procedimento cirúrgico. 

As complicações relacionadas ao ato cirúrgico 

correspondem a 30%, no entanto na maioria das vezes 

são transitórias 10.

 Uma complicação cirúrgica pouco presente, 

mas que necessita ser abordada é a paraplegia 

resultante da operação, principalmente nos GN da 

região torácica/mediastinal, especialmente os 

localizados no mediastino posterior. Isto acontece, 

porque quando o GN é retirado, a vascularização 

medular pode ser comprometida, gerando a 

paraplegia por isquemia ou sangramentos 11.

 Para evitar essa complicação deve ser feito um 

planejamento pré-operatório baseado na localização 

e relação do tumor com as demais estruturas, seja por 

tomografia computadorizada ou angiografia por 

ressonância magnética (padrão ouro), principalmente 

nos casos de tumores que excedem o comprimento 

de três artérias intercostais, aqueles localizados abaixo 

da vértebra T7 ou na parte superior do tórax próximo à 

artéria vertebral. No entanto, é suficiente, caso o 

ganglioneuroma seja mediastinal, recomendar a 

investigação das artérias de Adamkiewicz (AKA) 11-12.

 O único modo de prevenir a lesão dessas 

estruturas é localizar e mapear localização da AKA e 

vasos segmentares nutridores, críticos para a perfusão 

medular. Sem estas informações, que são obtidas pela 

angiografia espinhal pré-operatória, o cirurgião estará 

operando às cegas, sem o mapeamento anatômico da 

lateralidade da AKA e dos demais vasos 12.

 Outra complicação rara é a escoliose, causada 

por GN gigantes paravertebrais (maiores que 13 cm x 

08 cm x 06 cm). Conforme Yang foram encontrados 

apenas 16 relatos de casos sobre o tema. Diferente de 

outros tumores paravertebrais, o GN - mesmo com a 

escoliose - não gera dor ou miosite. O tratamento de 

escolha é baseado em uma cirurgia em dois tempos, 

isto é, primeiro a correção da escoliose ou 

deformidade, para em um segundo momento 

programar a ressecção cirúrgica do tumor 13-14.

 Após a real ização das correções das 

deformidades ocasionadas pelo tumor, o próximo 

passo para o manejo do GN é a exérese do tumor. 

Segundo Fraga, após o desenvolvimento de menores 
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e mais precisos instrumentos cirúrgicos, tornou-se 

possível a toracoscopia em crianças e lactentes, sendo 

a cirurgia vídeo-assistida (CVA) a técnica indicada no 

manejo de tumores neurogênicos localizados na 

região torácica. Isso ocorre pelo fato de não existir 

uma contraindicação absoluta para a realização da 

CVA em relação ao tamanho e grau de malignidade 

dos tumores, além de estar associada a um menor 

tempo operatório, menor tempo de internação pós-

cirurgia e menor chance de morbidade se comparada 

com a técnica convencional 16.

DISCUSSÃO:

 De acordo com os estudos abordados, os GN 

são resultados da maturação de NB ou GNB, ocorrem 

de maneira assintomática, podem alcançar tamanho 

suficiente para atingir ou deslocar órgãos vizinhos e 

geram repercussões apesar do seu caráter benigno.

 A conduta expectante, apesar de possível e 

justificada em alguns casos, não é de escolha devido a 

uma série de fatores: (a) os marcadores biológicos e de 

imagem não são suficientes, com relação a variantes 

malignas de tumores de origem neural, para um 

diagnóstico diferencial preciso de GN; (b) existência 

de relatos de transformações malignas de GN; (c) 

invasão de outros espaços do corpo pela sua grande 

dimensão, representando futuros problemas 16.

 A exérese pode ser completa ou parcial: 

ressecções parciais são aceitáveis quando há riscos 

cirúrgicos muito elevados e um possível desfecho 

desfavorável aos pacientes. Os casos de grandes GN, 

bem como os que afetam sítios cirúrgicos nobres 

devem ser sempre individualizados. Deve-se em todo 

caso, portanto, ponderar a relação risco-benefício 17. 

Embora o alvo terapêutico seja a ressecção cirúrgica 

completa, é sabido que a remoção parcial não altera a 

sobrevida global. Institui-se avaliar a localização, 

dimensão e associação com estruturas importantes, 

seguindo os princípios da operabi l idade e 

ressecabilidade, a fim de minimizar riscos ao paciente, 

como a paraplegia e escoliose, ainda que incomuns.

 Em relação a qual abordagem cirúrgica preferir, 

é concordante nos estudos analisados a preferência 

da técnica videoassistida, pelo menor tempo de 

drenagem torácica após a exérese, reduzida 

permanência no pós-operatório, índices ínfimos de 

recorrência e complicações inerentes à toracotomia 

17-18.
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RESUMO:

INTRODUÇÃO: A pielonefrite xantogranulomatosa 

(XGP) é uma forma rara de infecção urinária (UTI) 

granulomatosa que destrói o parênquima renal e é 

frequentemente associada a malformações 

obstrutivas ou litíase em crianças. Este traalho relata 

um caso de afecção isolada do pólo inferior de um rim 

duplicado. 

MATERIAIS E MÉTODOS: relato de caso e revisão de 

literatura.

RESULTADOS: Menina de 2.3 anos se apresenta com 

febre, dor abdominal, hipertensão e anemoa grave há 

um mês, com UTI previamente tratada. Uma massa 

abdominal dolorosa é palpável no flanco esquerdo.O 

exame de US mostra um rim esquerdo aumentado, 

com cálculos e hidronefrose, mostrando um 

parênquima desorganizado e com áreas de liquifação. 

Uma TC confirmou os achados de US e uma urografia 

excretora mostrou duplicção ipsilateral completa com 

exclusão do pólo inferior e preservação funcional do 

pólo superior. A paciente foi submetica a uma 

heminefrectomia dopólo inferior renal. O exame 

histopatológico confirmou PXG. A paciente persiste 

assintomática e com pressão arterial normal após um 

ano,mas com exclusão funcional completa do rim 

esquerdo, após ser tratada de disfunção miccional 

com sucesso.

DISCUSSÃO:  XPG é uma forma de doença subaguda 

com múltiplas expressões clínicas, inespecíficas. Os 

exames  de  imagem mos t ram p ione f rose , 

hidronefrosem litíase e destruição da arquitetura 

renal. O diagnóstico diferencial é com tumor de 

Wilms. As nefretomias para tratamento de PXG são 

tecnicamente difíceis. Detalhes quanto à preservção 

da função renal em dois casos de PXG associada a 

duplicidade relatados anteriormente não são claros. 

PALAVRAS-CHAVE: infecção urinária, pielonefrite, 

pielonefrite xantogranulomatosa, duplicação renal, 

Pediatria

ABSTRACTS:

I N T R O D U C T I O N :  X a n t o g r a n u l o m a t o u s 

pyelonephritis (XGP) is a rare granulomatous urinary 

tract infection (UTI) that destroys the renal 

parenchyma and is frequently associated to 

obstructive malformations and/or lithiasis in children. 

This research relates a case of isolated affection of the 

inferior pole of a duplicated kidney. 

MATERIALS AND METHODS: case report and 

literature review

RESULTS: 2.3 years-old female presenting fever, 

abdominal pain, hypertension and severe anemia for a 

month. Previously treated UTI. Painful abdominal 

mass in the left flank. Ultrasound showing augmented 

left kidney with calculus and hydronephrosis. The 

parenchyma was disorganized with areas of 

liquefaction. A CT confirmed The ultrasound findings 

and an excretory urography complete ipsilateral 

duplication with  exclusion of the inferior pole and 

preservation of the superior pole function. The patient 

w a s  s u b m i t t e d  t o  a  l e f t  i n f e r i o r  p o l e 

heminephrectomy. Histopathology confirmed XPG. 

The patient remains asymptomatic with normal blood 
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pressure after a year of follow up, but has a complete 

exclusion of the left kidney. She was also treated of 

voiding dysfunction.

DISCUSSION:  XPG is a subacute disease with variable 

and unspecific symptoms. Image exams show 

pyonephrosis, hydronephrosis, lithiasis and non-

uniform destruction of the renal architecture. 

Differential diagnosis with Wilms ́tumor is necessary. 

Nephrectomies to treat XPG are technically 

challenging. Details about the remaining ipsilateral 

function on the two pediatric cases of partial renal 

preservation are unclear. 

KEY WORDS: urinary tract infection, pyelonephritis, 

xanthogranulomatous pyelonephritis, kidney 

duplication, Pediatrics

INTRODUCTION:

 Xantogranulomatous pyelonephritis (XGP) is a 

rare form of subacute granulomatous urinary tract 

infection (UTI) that causes extensive destruction of the 

renal parenchyma and, in general, definitive functional 

exclusion. XGP is rare in children and is frequently 

associated to obstructive malformations and/or 

lithiasis. 

 This research relates a case of isolated affection 

of the inferior pole of a duplicated kidney. This 

circumstance, reported only 3 times in the literature, 

presents specific difficulties to preserve the unaffected 

renal segment, additionally to the customary 

problems of inflammatory affection of adjacent 

tissues by XPG.

CASE REPORT:

 A 2.3 years-old female, previously healthy, 

presents with fever, abdominal pain and distension, 

associated with severe anemia (hemoglobin 6.3 g/L), 

high levels of serum inflammatory markers (CRP 92 

mg/L) and leukocytosis with neutrophilia for a month. 

A UTI was diagnosed and treated with intravenous 

antibiotics in another hospital ,  with partial 

improvement. A hard and painful abdominal mass was 

palpable in the left flank/hemiabdomen and the 

patient showed hypertension, that was successfully 

treated with suitable drugs. 

 The child was submitted to an abdominal 

ultrasound that showed an augmented multilobulated 

left kidney with a coarse hyperechogenic  image 

measuring approximately 1 cm, suggestive of a renal 

calculus and associated with hydronephrosis affecting 

the pelvis and the calyces. The parenchyma was 

disorganized with areas of liquefaction suggestive of 

abscedation (figure 1).

 A CT confirmed volumetric increase of the left 

kidney, hydronephrosis and multiple hyperdense 

ipsilateral renal calculi, the larger measuring 15 mm 

and occupying the pelvis (figure 1). An excretory 

urography, indicated because of the suspicion of 

ipsilateral  renal duplication showed partial 

duplication attaining the right kidney (ureters joining 

at the level of the second lumbar vertebra). The left 

kidney showed complete duplication with  exclusion 

of the inferior pole, with preservation of the superior 

pole function. The ureter serving the superior pole was 

deflected in the direction of the median line by the 

augmented inferior pole, that presented multiple 
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Figure 1: Ultrasound showing hyperechogenic images 

with accoustic shadow (calculi) and architectural 

disorganization of the left kidney with áreas of 

liquefaction. CT (inferior images) showing architectural 

disorganization of the parenchyma of the left kidney, 

calculi and loss of the limits between renal tissue and the 

posterior abdominal wall. 
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radiopaque calculi (one of them molding the inferior 

pelvis) and an indistinct contour (figure 2).

 A static cintigraphy was judged unnecessary 

considering the excretory urography results. The 

patient was submitted to a left inferior pole 

heminephrectomy (figure 3). Histopathology of the 

specimen confirmed the diagnosis of XPG.

 The patient remains asymptomatic with normal 

blood pressure after a year of follow up. An ultrasound 

at the third post-operative month showed no atrophy 

or hydronephrosis of the preserved upper pole, but a 

static renal cintigraphy after 6 months proved total left 

renal functional exclusion and another ultrasound 

could not identify the left kidney remains. The right 

kidney stays normal, but augmented (79x36x38 mm, > 

100 percentile to the age 1), suggesting either 

functional compensation or a bigger kidney 

secondary to duplication. 

 The girl presented symptoms of hyperactive 

bladder and incoordination from the third post-

operative month (urge incontinence and intermittent 

flow) and was treated with oral anticolinergics (oral 

oxybutinin, 3 mg bid), with resolution of symptoms, 

without recurrence.  She is now being followed up 

annually with ultrasound and measurement of 

proteinuria.  

DISCUSSION:

 XPG is uncommon, especially among children. 

The most affected groups are school-aged children. 

The affection of toddlers is exceptional 2-3. Only 

approximately 50 cases in children were published in 

the last 10 years, most in underdeveloped countries 

affecting children after various episodes of UTI and/or 

with suocclusive malformations of the urinary tract, 

suggesting that late diagnosis or treatment of 

secondary UTI in those children may collaborate to 

XPG in children. The disease may be secondary to 

multiple episodes of pyelonephritis on children 

presenting with malformations or other primary 

urological diseases. Our patient did not show urinary 

tract obstruction but had clinical voiding dysfunction 

(VD) that persisted after treatment of the 

inflammatory syndrome. The literature does not cite 

VD as a factor to XPG in childhood, but this condition 

has gained relevance modernly as cause of pediatric 

UTI. In our opinion, considering the high frequency of 

VD among children, especially pre-school girls, this 

condition should be excluded as a cause of UTI, 

especially as these children have solitary kidneys after 

nephrectomy to treat XPG.  We did not exclude the 

possibility of vesicoureteral reflux in our patient, as a 

cystourethrography was contraindicated in the 
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Figure 2: Excretory urography, showing functionl 

exclusion of the lower pole of the duplicated left kidney. 

Renal lithiasis (arrow). Left kidney augmented with 

indistinct limits. Right kidney duplication. 

Figure 3: Clinical limits of the palpable mass. Surgical 

specimen (lower pole of the left kidney).
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presence of infection by the radiologist. 

 XPG is a subacute disease with variable and 

inespecific symptoms (fever, anemia, toxemia, failure 

to thrive, pain and abdominal mass). The presentation 

normally does not suggest typical UTI or urinary 

sepsis. Pyuria is typical, but a positive culture is 

inconstant. The most frequent bacteria involved are E 

coli, Proteus mirabilis and Pseudomonas aeruginosa. 

Fungic infections are extremely uncommon.

 Image exams show pyonephrosis associated to 

hydronephrosis and non-uniform destruction of the 

renal architecture. Most cases present calculi 

(secondary to chronic infection). On CT the typical 

images include parenchymal infiltration with indistinct 

limits, an augmented kidney and intensi peri-renal 

inflammatory reaction, blurring perirenal tissue plans 

and eventually affecting adjacent organs. The typical 

bear paw sign is rare.

The most important differential diagnosis is with 

tumors complicated by necrosis and may be difficult. 

Many children have a first diagnosis of Wilms ́tumor 3, 

5-8.  A precise diagnosis in those cases is fundamental, 

especially in hospitals that treat Wilms ́tumor with the 

SIOP protocol, as the usage of chemotherapy in 

children bearing a severe form of UTI associated with 

obstruction and calculi may be disastrous. In our 

patient the diagnosis of XGP was the first hypothesis, 

due to the presence of renal calculi, neutrophilia and 

functional exclusion of the affected segment. 

 The diagnostic confirmation depends on 

histology, that shows tissular deposition of lipid-laden 

macrophages (xanthomatous cells), in some cases to 

the point of substituting the renal parenchyma 

(substitutive renal lipomatosis). 

 Antibiotics are essential, but the absolute 

majority need surgery (total nephrectomy, in general). 

Some cases of focal affection without obstruction may 

be solved with clinical treatment and eventually 

percutaneous drainage 9. 

 Nephrectomies to treat XPG are technically 

challenging as the disease causes severe perinephric 

reactions with blurring of anatomical planes and 

infiltration of adjacent organs. Retroperitoneal access 

is contraindicated. There are reports of duodenal 10 

and colonic fistulae 4, spontaneous fistulae to the skin 

11 and, exceptionally, to the thorax 8, 12. 

Only 9 cases were treated by videosurgery 13-17 or 

video-assisted surgery 7. In 3/9 the patients were 

reoperated for complications (complex post-

operative abscesses) 13 or converted to open surgery 

18-19. Considering the surgical risks and complexities, 

some authors have suggested percutaneous drainage 

associated to renal artery embolization. The literature 

is poor and restricted to adults and the presence of 

multiple focuses of abscedation, extensive necrosis 

and calculi are serious hindrances to this method of 

treatment 20.

 Only three other cases of XPG affecting a 

duplicated kidney were described, one of them 

diagnosed only on a nephrectomy specimen of an 

adult 21. The other two cases affected the superior 22 or 

inferior 23 pole on toddlers. Details about the 

remaining ipsilateral function on these two pediatric 

cases are unclear. Our patient presented superior pole 

exclusion after some months. We hypothesize that this 

may be due to the extensive inflammatory reaction 

involving the tissues of the renal fossa, including the 

vessels and parenchyma of the preserved upper pole. 

We cannot infer from this case that preservation of the 

unnafected pole shoud not be tried, however. 
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RESUMO: Condição rara, a perfuração espontânea das 

vias biliares extra-hepáticas é uma afecção que ocorre na 

faixa etária pediátrica e que possui etiologia e patogênese 

desconhecidas, tendo múltiplas teorias não confirmadas 

acerca do tema. O diagnóstico é baseado na clínica e 

podem-se realizar testes invasivos para elucidação. A 

complicação mais frequente consiste no coleperitônio, 

com lento extravasamento da bile para cavidade 

abdominal. O quadro clínico corresponde a paciente 

previamente hígido que apresenta ascite progressiva, 

distensão abdominal, icterícia, acolia fecal, colúria, 

formação de pseudocisto biliar. A abordagem cirúrgica é 

mandatória. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema biliar; ruptura espontânea; 

coleperitonio

ABSTRACT: Spontaneous rupture of the extra-hepatic 

biliary system is a rare condition, occurs in pediatric age 

and has unknown etiology and physiopathology. There 

are multiples theories about the subject, none of them 

confirmed. The diagnosis is based on clinical data. An 

invasive approach can be necessary. The most frequent 

complication is the choleperitoneum, secondary to slow 

extravasation of bile to the abdominal cavity. Symptoms 

consist in a previous healthy patient that suddenly 

presents progressive ascites, abdominal distension, 

jaundice, acholic faeces, choluria and biliary pseudocyst. 

Surgical treatment is mandatory. 

KEY WORDS: Biliary system, spontaneous rupture, 

choleperitoneum

INTRODUÇÃO 

 Condição rara e pouco frequente, a perfuração 

espontânea das vias biliares extra-hepáticas é uma 

afecção que ocorre na faixa etária pediátrica, usualmente 

entre a 4ª e 12ª semanas de vida², e que possui etiologia e 

patogênese desconhecidas. Várias teorias têm sido 

fomentadas para sua explicação e incluem: malformação 

parietal; obstrução do colédoco distal com ruptura 

subsqeunte; e inserção anormal dos ductos extra-

hepáticos com refluxo do suco pancreático para o 

colédoco. Nenhuma teoria conseguiu ser comprovada 

até o momento² devido à baixa incidência de casos e, 

consequentemente, à dificuldade de estudo acerca do 

tema. A complicação mais frequente consiste no 

coleperitônio, com lento extravasamento da bile para 

cavidade abdominal e seu quadro clínico corresponde a 

paciente previamente hígido que apresenta ascite 

progressiva, distensão abdominal, icterícia, acolia fecal, 

colúria, formação de pseudocisto biliar³. O diagnóstico é 

baseado na clínica e, quando suspeita, pode-se realizar 

testes invasivos (paracentese para análise de líquido 

ascítico, exploração de vias biliares via colangiografia) 

para confirmação. A abordagem cirúrgica é mandatória.

OBJETIVO: 

 Relatar um caso de perfuração espontânea das 

vias biliares extra hepáticas, da suspeita clínica à 

abordagem cirúrgica e acompanhamento subsequente.

RELATO DE CASO: 

Lactente com 2 meses e meio de vida, sexo feminino, 

nascida com 39 semanas e 3/7 dias, peso 2960g, em pós 

operatório tardio de esofagoplastia termino-terminal por 

atresia de esôfago com fístula traqueo-esofágica distal 

além de tetralogia de Fallot com hipertensão pulmonar e 

ânus imperfurado com fístula reto-vulvar tratada 

inicialmente com colostomia. Reinterna em nosso serviço 

com quadro de distensão abdominal, vômitos e parada 

de eliminação de fezes. Ao exame apresentava-se REG, 
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desidratada, descorada 1+/4+, anictérica. O abdome era 

globoso, distendido e doloroso à palpação. Realizou-se 

ultrassonografia de abdome total, que evidenciou 

distensão líquida e gasosa difusa de alças intestinais, além 

de líquido livre levemente ecogênico em fossa ilíaca 

esquerda e pelve. Havia também descrição de liquido livre 

laminar peri-hepático e no espaço hepatorrenal. Optou-

se por laparotomia exploratória que evidenciou 

aproximadamente 200 mL de bile ao se realizar a lavagem 

exaustiva da cavidade abdominal. A vesícula biliar 

encontrava-se vazia e nenhuma outra lesão foi 

identificada nas alças intestinais.  Optou-se por 

colangiografia intra-operatória por punção na vesícula 

biliar, porém não houve progressão do contraste para o 

ducto colédoco (figura 1).  Não se detectou qualquer tipo 

de extravasamento de contraste. A conduta adotada foi a 

drenagem externa do leito biliar com dreno de Penrose. A 

paciente evoluiu sem intercorrências, com acolia fecal que 

melhorou espontaneamente, recebendo dieta no 8º dia 

de pós-operatório e alta hospitalar após 24 dias. Em 

03/04/13 foi operada em outro serviço para correção de 

tetralogia de Fallot (Pink Fallot), na data de 14/03/14 foi 

submetida   a   anorretoplastia sagital posterior.  Em 

12/11/14 realizado fechamento de colostomia. 

Posteriormente teve boa evolução e continua 

seguimento clínico em nosso ambulatório. 

DISCUSSÃO: 

 Várias teorias têm sido propostas para explicar a 

etiologia desta afecção rara. Alguns autores citam que a 

perfuração espontânea ocorre, na maioria dos casos, em 

parede anterior do canal biliar proximal, próximo à 

desembocadura do cístico. Desta forma, pode ser 

atribuída à uma malformação parietal localizada1,2 . 

Outros autores sugerem um mecanismo obstrutivo no 

colédoco distal ou uma união anormal dos canais 

pancreático e biliar com refluxo do suco pancreático para 

o colédoco 1,2. Seu quadro clínico é de início insidioso, 

geralmente em paciente hígido, que evolui para queda do 

estado geral, icterícia, fezes hipo ou acólicas, distensão 

abdominal progressiva, vômito, peritonite, ascite ou 

pseudocisto biliar 3. O diagnóstico é difícil de ser realizado, 

sendo baseado na história clínica, exames de imagem, 

paracentese abdominal e achados da laparotomia 

exploratória 2,4. Assim, ao suspeitar-se de quadro clínico 

condizente com a patologia, a abordagem cirúrgica deve 

ser realizada precocemente 5 para explanação 

diagnóstica e correção imediata, afim de evitar as 

complicações associadas. A literatura cita como 

tratamento padrão ouro a laparotomia exploratória com 

colangiografia intra operatória e drenagem externa do 

leito biliar, com colecistostomia 5 subsequente. Não é 

realizada a reparação da perfuração devido à sua 

capacidade de fechamento espontâneo após suporte 

adequado e às dificuldades de localização do local da 

perfuração espontânea.  A colecistectomia é indicada 

somente se a perfuração encontrar-se no ducto cístico ou 

na vesícula biliar 5. No geral, os pacientes evoluem bem e 

se evidencia baixo índice de recidiva e complicações 1,4, 

principalmente se a abordagem cirúrgica for realizada 

precocemente.

CONCLUSÃO: 

 Uma vez diagnosticada a perfuração espontânea 

das vias biliares através dos achados clínicos, laboratoriais 

e métodos invasivos, o tratamento precoce deve ser 

instituído a fim de evitar infecções secundárias e demais 

complicações do quadro. A laparotomia exploratória 

associada à colangiografia intra operatória, drenagem 

externa do leito biliar, colecistostomia e a não reparação 

primária da perfuração é considerada, atualmente, 

padrão ouro para o tratamento.
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Figura 1: Vesícula Biliar intacta pós injeção de contraste, que não 

progrediu para o ducto biliar principal
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 Alguns brasileiros têm trocado sua cidadania fiscal 

para outros países após optarem por mudar de residência em 

busca de maior segurança e oportunidades profissionais e 

educacionais. O retorno ao Brasil muitas vezes é uma 

incógnita nesta equação.

 Algumas precauções são importantes, a fim de se 

resguardar em relação às questões legais. Ao se retirar do 

Brasil em caráter definitivo ou temporário e passar à condição 

de não residente no Brasil, o cidadão deve:

·- Enviar para a Receita Federal a Comunicação de Saída 

Definitiva do País (CSDP), a partir de 30 dias antes da saída ou 

até o último dia de fevereiro do ano-calendário subsequente.

·- Enviar para a Receita Federal a Declaração de Saída Definitiva 

do País (DSDP), relativa ao período em que tenha 

permanecido na condição de residente no Brasil, no ano-

calendário da saída ou da caracterização da condição de não 

residente, até o último dia útil de abril do ano-calendário 

subsequente ao da saída definitiva, ou da caracterização de 

não residente, junto com as Declarações de Ajuste Anual 

correspondentes a anos-calendários anteriores, se obrigado e 

não entregou ainda.

·- Recolher em quota única, até a data prevista para a entrega 

das declarações, o imposto nelas apurado e os demais 

créditos tributários ainda não quitados, cujos prazos para 

pagamento são considerados vencidos nessa data, se o prazo 

menor não estiver estipulado na legislação tributária.

·- Comunicar tal condição, por escrito, à fonte pagadora, para 

que esta proceda à retenção do imposto sobre a renda na 

forma da legislação em vigor. O comunicado da condição de 

não residente às Fontes Pagadoras pode ser gerada pelo 

aplicativo de comunicação de saída definitiva do país (CDSP) 

ou pela declaração IRPF.

 O brasileiro não residente fica com uma situação 

similar ao estrangeiro. Se quiser manter uma conta bancária 

no país ela será do tipo “Conta de Domiciliado no Exterior”. Os 

bancos não são obrigados a mantê-las e os custos são 

maiores. Para abrir uma, pode ser necessário, além dos 

documentos legais, a designação de um procurador com 

amplos poderes no Brasil. A conta oferece serviços como 

débito automático e cartão crédito, mas movimentações 

maiores que R$ 10.000,00 só serão feitas por TED e Cheques 

Nominais, cruzados e escritos no verso a destinação do 

recurso.

 As tributações de IOF e de IR para não residentes são 

diferenciadas. Por exemplo, para a Previdência Privada a 

tributação passa a ser de 25% na fonte, independente se a 

escolha anterior foi pela tributação Progressiva ou Regressiva.

 Já no exterior é muito importante verificar quais são as 

condições fiscais. Por exemplo, nos EUA, o IRS permite que seu 

cidadão invista praticamente no mundo todo, em quase tudo, 

desde que declare e pague os impostos designados.

 Uma situação interessante é o investimento em 

fundos mútuos não americanos. São equiparados a PFICs 

(Passive Foreign Income Companies), mesmo que tenham 

estruturas similares aos fundos mútuos americanos. 

Considera-se que o cidadão está obtendo renda passiva 

daqueles fundos, mesmo que não esteja realizando o lucro, 

ou seja, transferindo os ganhos para sua conta corrente.

 Sendo assim, todo ano, os rendimentos precisam ser 

declarados em formulários especiais, e os impostos pagos, 

dentro das maiores alíquotas existentes. No ano seguinte, se 

os fundos renderem negativamente, não há como 

compensar o pagamento do ano anterior. Isto serve para 

estimular a escolha de fundos “regionais”. Não importa se o 

fundo não americano é logo ali no Canadá, em um fundo 

offshore distante ou aqui no Brasil. Porém, se o investidor opta 

por compra direta de ações esta regra não se aplica.

É altamente recomendável para a transferência de domicílio 

fiscal para outro país receber  a orientação de um planejador 

financeiro certificado  (CFP®) e de um escritório de advocacia 

especializado
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CLASSIFICAÇÕES

1 Refluxos primários (não associados a uropatia obstrutiva ou mecanismos de alta pressão miccional) ou 

secundários (associados a doenças obstrutivas ou dterminantes de altas pressões miccionais);

2 Classificação internacional (baseada no aspecto da cistouretrografia miccional), conforme as figuras abaixo

3 Refluxo de grau leve (graus 1 e 2), moderado (grau 3) e grave (graus 4 e 5)

CLASSIFICAÇÕES: REFLUXO VESICO-URETERAL
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