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INTRODUÇÃO

Rim em ferradura é a anomalia de fusão mais comum, ocorrendo em
aproximadamente 1 em 400 nascimentos. Os rins direito e esquerdo são unidos
medialmente pelo parênquima ou por um istmo fibroso.1
Embriologicamente, o blastema metanéfrico anormal migra em direção a linha
média, permitindo o contato e a fusão dos pólos inferiores. A ascenção dos rins é impedida
pela artéria mesentérica inferior ao nível de L3 ou L4, não ocorrendo também sua rotação
normal. Desta forma, a pelve renal fica localizada ventralmente e os ureteres
freqüentemente cruzam sobre o istmo.
O suplemento vascular dos rins em ferradura pode ser complexo, sendo que, na
maioria dos casos, recebe múltiplas artérias e veias(Figura 1). Habitualmente, o istmo
recebe vascularização própria, podendo receber ramos arteriais das artérias mesentérica
inferior, ilíaca ou sacrais.2,3

Embora a maioria dos rins em ferradura não cause sintomas, algumas patologias
encontradas podem necessitar cirurgia, dentre as quais se destacam: obstrução da junção
ureteropélvica, nefrolitíase e tumores renais.4
A complexidade da anatomia do rim em ferradura torna a realização de cirurgias
laparoscópicas um desafio, devendo o cirurgião estar preparado para possíveis
complicações trans e pós-operatórias.
Como não existem extensas séries de casos publicados, será dada atenção aos
procedimentos mais realizados por via laparoscópica para tratamento de patologias em rins
em ferradura, dentre os quais se destacam: pielopalstia, nefrectomias, pielolitotomia,
calicovesicostomia e ureterocalicostomia, onde serão abordados os principais aspectos
técnicos, bem como estratégias para prevenir complicações.

Figura 1. Aortografia demonstrando múltiplas artérias para o rim em ferradura (setas
brancas e ponta de setas). A seta preta indica a artéria mesentérica inferior, 2007.

PIELOPLASTIA

A obstrução da junção ureteropélvica(JUP) ocorre em 15 a 33% dos rins em
ferradura. Vários fatores podem contribuir para a ocorrência desta patologia, entre eles:
inserção alta do ureter, vascularização anômala do rim, compressão do istmo devido ao
trajeto ventral do ureter.5,6

Schuessler et al descreveram a primeira pieloplastia laparoscópica em 1993.7 A taxa
de sucesso da pieloplastia laparoscópica varia de 94 a 98%, comparáveis com os resultados
da cirurgia aberta, com as vantagens de um procedimento minimamente invasivo.8,9
As taxas de sucesso atingidas com a cirurgia aberta para tratamento da obstrução da
JUP em rim em ferradura variam de 55 a 80%. O procedimento padrão adotado é a
pieloplastia desmembrada, istmectomia e nefropexia.10,11
Autores têm descrito o sucesso na pieloplastia laparoscópica em rim em
ferradura.12,13 Bove et al descreveram uma série com 11 pacientes que apresentavam
anomalia do trato urinário superior, onde 5 pacientes apresentavam rim em ferradura, nos
quais foram realizadas pileloplastias laparoscópicas. O tempo cirúrgico médio foi de 3,2
horas, sangramento médio de 122 ml e seguimento radiológico médio de 8 meses
evidenciando melhora da função renal. Não foram descritas transfusões ou complicações
transoperatórias.12
Lane et al descreveram 1 caso de pieloplastia direita e nefrectomia esquerda em rim
em ferradura. O tempo cirúrgico foi de 5,7 horas, sangramento foi menor que 350 ml e não
foram observadas complicações.14
Chammas et al publicaram sua experiência com 3 pacientes submetidos a
pieloplastia assistida por robô. O tempo cirúrgico médio foi de 148,3 minutos e
sangramento estimado foi menor que 100 ml. Os resultados funcionais, determinados por
urografia excretora, foram bons após um seguimento médio de 21 meses. Um paciente
necessitou de litotripsia extracorpórea e outro apresentou um episódio de pielonefrite.
Outras complicações significantes não foram descritas15.

Técnica

Devido às anormalidades no suprimento sanguíneo encontradas no rim em
ferradura, angiografia ou angiotomografia deve ser obtida no pré-operatório. O
conhecimento prévio do suprimento vascular é importante antes da mobilização do rim e do
istmo, devendo evitar lesão ou ligadura de vasos que cruzam o ureter proximal.
Em relação ao acesso, pode-se optar pela via transperitoneal e extraperitoneal.
Embora alguns centros têm descrito sucesso pela via extraperitoneal para cirurgia ablativa,

a via transperitoneal proporciona maior espaço de trabalho para reconstrução do sistema
coletor. Hsu e Presti realizaram um pieloplastia extraperitoneal com tempo aproximado de
6,7 horas.13,16,17
Na técnica transperitonial antes do acesso abdominal, pode-se introduzir um fio guia
por cistoscopia para que este fique posicionado no sistema coletor, o que facilitará a
introdução do duplo J posteriormente.18
A posição adotada pode ser decúbito lateral em 90º ou modificado em 45º. A
colocação dos portais pode ser em linha ou em triângulo. Pode-se optar por 3 ou 4 portais.
O cólon é rebatido até expor istmo. Se o istmo for proeminente, deve ser seccionado. Para
isto, é necessária a liberação do istmo da aorta, o que pode exigir a liberação prévia do rim.
O istmo pode ser dividido usando-se eletrocautério, bisturi ultrassônico, Ligasure,
grampeador endoscópico ou Plasmakinetic Superpulse Generator(Gyrus)).2,19-22 A
hemostasia pode ser obtida por argônio, cola de fibrina, trombina, fita de celulose ou sutura.
O rim acometido deve ser mobilizado lateralmente. Nefropexia não é necessária.
A pieloplastia desmembrada pode ser aplicada para quase a totalidade dos casos.
Heineke-Mickulicz é utilizada para segmentos curtos de estenose e Y-V plastia para
inserção alta. O ureter e a pelve renal devem ser transpostos sobre qualquer vaso presente.
Após o término da sutura posterior, um cateter duplo J deve ser introduzido sobre o fio
guia. Um dreno deve ser posicionado próximo da anastomose. O dreno deve ser retirado no
pós-operatório somente após remoção da sonda Foley da bexiga, observando-se um baixo
volume de drenagem. Quando há aumento do débito urinário após a retirada da sonda, ela
deve ser colocada novamente para manter a bexiga descomprimida. O cateter duplo J deve
ser retirado após 6 semanas.
O quadro abaixo sintetiza as principais medidas adotadas para prevenção de
complicações durante ou após a pieloplastia para rim em ferradura:

Figura 2. Passos importantes e complicações prevenidas na realização de pieloplastia em
rim em ferradura, 2008.

O que fazer

Por quê?

Complicação prevenida

Arteriografia/angiotomografia

Prevenir acidentes vasculares

Sangramento,

desvascularização,

pré-operatória

fístula.

Passagem prévia do fio guia

Facilitar introdução do duplo J

Dificuldade

na

passagem

anterógrada do fio guia.
Liberação do cólon (ampla)

Visualização do istmo e aorta

Sangramento, lesão de alça

Secção do istmo (proeminente)

Eliminar fator obstrutivo

Re-obstrução do sistema coletor

Transposição do ureter

Eliminar fator obstrutivo

Re-obstrução do sistema coletor

Colocação do cateter duplo J

Diminuir

débito

urinário

na Fístula

urinária,

estenose

da

anastomose, manter anastomose pérvia anastomose
Retirada do dreno antes da sonda Após a retirada da sonda pode haver Peritonite(via
vesical

aumento do débito urinário pelo dreno

transperitoneal),

abcesso.

NEFRECTOMIAS

Quando se realiza cirurgia ablativa em rim em ferradura não é obrigatório o estudo
pré-operatório da vascularização renal, principalmente em rins não-funcionantes, onde o
suprimento sangüíneo é mínimo devido à atrofia do parênquima.23-25 O estudo vascular é
importante quando se planeja uma nefrectomia parcial.22
Nefrectomia laparoscópica para rim em ferradura pode ser realizada por via
transperitoneal ou retroperitoneal. Quando se opta pela retroperitoneoscopia deve-se ter
cuidado para não abrir o peritônio inadvertidamente. Molina e Gill sugerem, em caso de
tumor, quando for optado pela nefrectomia parcial, que seja usada a via transperitoneal para
tumores anteriores e retroperitoneal para tumores posteriores26.
A heminefrectomia devido à unidade renal não-funcionante é a indicação mais
freqüente para nefrectomia em rim em ferradura.13,20,23,25,27-30 Há poucos relatos de
heminefrectomia para tumores renais, sendo a heminefrectomia radical aplicada na maioria
dos casos, algumas vezes podendo ser utilizado hand-assisted.16,31,32 Molina e Gill relatam
um caso de nefrectomia parcial por retroperitonioscopia devido a um cisto complexo de 2
cm. no rim direito. O tempo de isquemia fria foi de 31 minutos e a hemostasia foi obtida
com Surgicel e sutura com Vicryl 0. Sangramento foi menor que 100 ml e o tempo
cirúrgico foi de 3,3 horas26. Tsivian et al relatam um caso de nefrectomia parcial

transperitoneal, também devido a cisto complexo de 2 cm . A hemostasia foi obtida com
Surgicel, sutura com Vicryl 1 e clipes de Hem-O-Lock para fixar os pontos33. Murakami et
al relataram um caso de nefroureterectomia para tumor de ureter. O tempo cirúrgico foi de
300 minutos e o sangramento estimado em 400 ml.34

Técnica

Para abordagem transperitoneal a disposição dos portais é a mesma da pieloplastia.
O cólon é liberado e o rim exposto. O ureter deve ser identificado, clipado e seccionado. O
rim é mobilizado e o istmo liberado da aorta. Quando o sistema coletor apresenta-se
dilatado devido à obstrução, ele pode ser descomprimido por uma punção percutânea com
uma agulha e aspiração do seu conteúdo. Após, o istmo é seccionado, podendo-se usar
eletrocautério, bisturi ultrassônico, Ligasure, grampeador endoscópico ou Plasmakinetic
Superpulse Generator(Gyrus)como fonte de energia.2,19-22 Hemostasia pode ser obtida por
argônio, cola de fibrina, trombina, fita de celulose e sutura. Pode-se dividir o istmo através
de uma abordagem extracorpórea.24,32 No caso de nefrectomia parcial, um cateter ureteral
deve ser introduzido antes do procedimento para que durante a cirurgia possa se verificar a
integridade da via excretora através da injeção de azul de metileno. Se houver
extravazamento, o sistema coletor deve ser suturado com Vicryl 2-0.
Após sua liberação, o rim deve ser colocado em um endosaco para ser morcelado.
Quando a cirurgia é realizada para tratamento de neoplasia, é aconselhado que o espécime
seja retirado intacto por uma incisão de Pfannestiel ou na linha média.
O quadro abaixo sintetiza as principais medidas adotadas para prevenção de
complicações durante ou após nefrectomias para rim em ferradura:

Figura 3. Passos importantes e complicações prevenidas na realização de nefrectomias em
rim em ferradura, 2008.
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CIRURGIAS POUCO FREQÜENTES

Valdívia-Uria et al publicaram sua experiência com 2 casos de abordagem
laparoscópica para cálculos complexos em rim em ferradura. Em um caso houve uma
fistula urinária transitória que cessou sem seqüelas após 5 dias. Após 6 meses de
seguimento não foi evidenciado litíase 35.
Hsu et al publicaram um caso de calicovesicostomia em rim em ferradura devido a
obstrução da JUP associada à duplicidade ureteral ipsilateral. Parâmetros intraoperatórios e
pós-operatórios foram satisfatórios36.
A ureterocalicostomia laparoscópica pode ser uma opção para tratamento primário
da obstrução da JUP em rim em ferradura. Neste caso, alguns aspectos técnicos são
importantes: excisão do parênquima renal do pólo inferior para exposição do o cálice
inferior, secção e espatulação do ureter proximal, anastomose ureterocalicial realizada
sobre um stent. A sutura deve incluir toda espessura do ureter e do cálice, evitando a
inclusão do córtex renal. Quando possível, a cápsula renal deve ser aproximada ao nível de
anastomose, tendo cuidado para não comprimir a anastomose. A anastomose deve ser
protegida, quando possível, com gordura perinéfrica ou omento.37-40

CONCLUSÃO

A abordagem laparoscópica para rim em ferradura pode representar um desafio para
o cirurgião devido à anatomia complexa deste órgão. As poucas séries publicadas
demonstram uma baixa incidência de complicações, porém, é flagrante um tempo cirúrgico
longo. Para permitir um baixo índice de complicações, os aspectos anatômicos devem ser

considerados no pré-operatório, principalmente em cirurgias que exijam a manutenção da
unidade renal comprometida. Desta forma, o cirurgião precisa ter em mente a necessidade
de um planejamento cirúrgico capaz de prevenir possíveis complicações, bem como, dispor
de fundamentos técnicos capazes de oferecer bons resultados em longo prazo.
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