Vol. 4 (1): 32-34 | 2016

REVISTA ELETRÔNICA DA COMISSÃO DE ENSINO E TREINAMENTO DA SBU

RELATO DE CASO

Estenose da junção pieloureteral em
ectopia renal cruzada
Felipe Reis Delgado (1), Octavio Henrique Arcos Campos (2), Luis Mello (3),
Beatriz Cabral (4), Samuel Saiovici (3)
(1) Hospital Nossa Senhora de Lourdes, São Paulo, SP, Brasil; (2) Hospital Servidor Público Municipal,
São Paulo, SP, Brasil; (3) Escola Paulista de Medicina, São Paulo, SP, Brasil; (4) Urologia Pediatrica,
Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, São Paulo, SP, Brasil

Introdução
Ectopia renal cruzada com fusão é decorrente de anormalidade do desenvolvimento e migração do broto ureteral e do
blastema metanéfrico entre a quarta e oitava semana de gestação (3). A incidência de ectopia renal cruzada varia de 1:1300 a
1:7600 (1), com pequeno predomínio para o sexo masculino 3:2 (2), sendo mais comum a ectopia da esquerda para direita (3).
Esta anormalidade está mais frequentemente associada a refluxo vesicoureteral, nefrolitíase e infecção do trato urinário(ITU) (3,5).
Apresentamos um caso de estenose da junção pieloureteral em ectopia renal cruzada, quadro raro devido a concomitância de anormalidade de rotação e migração com obstrução do sistema coletor.
Apresentação do caso
Recém nato (RN) de termo, 08 dias de vida, foi encaminhado ao Urologista Pediátrico por alteração da Ultrassonografia ante natal. Clinicamente apresentava micções normais , sem evidências de infecção do trato urinário.
Ao exame físico , evidenciou-se bom estado geral ,sem massas abdominais palpáveis e genitália masculina sem alterações. A
ultrassonografia ante natal foi avaliada na época com a presença de cisto no rim direito e ausência do rim esquerdo.
Na reavaliação por método de imagem da criança , foi constatado aumento da dimensão renal à direita (12,1cm ) com imagem cística
na topografia do polo inferior de 4,7 x 3,6 cm e rim esquerdo não visibilizado. A função renal era normal e exames laboratoriais sem alterações.
Para obtenção de imagem mais detalhada da anomalia , foi realizado exame contrastado endo venoso (urografia excretora), que evidenciou ectopia renal cruzada à esquerda com estenose da junção pieloureteral da unidade ectópica (figuras 01 e 02 ).
A cintilografia renal com DMSA demonstrou 32% de função da unidade ectópica e 68% na unidade tópica e a uretrocistografia miccional não demonstrou alteração vesical ou refluxo vesico ureteral. Ocorreu infecção urinária clinicamente comprovada após a realização do último exame relatado.
Devido ao grau de dilatação apresentado à urografia excretora e a alteração da função da unidade ectópica evidenciada
na cintilografia, optou-se pela correção cirúrgica da obstrução.
Através de incisão de Pfannenstiel ampliada e abordagem extra peritoneal, com mobilização vesical e identificação dos
2 ureteres, seguindo o ureter esquerdo em direção ao flanco direito, identificou-se estenose da junção pieloureteral e grande
dilatação piélica da unidade ectópica. Realizados ressecção parcial da pelve e do segmento estenótico ureteral e pieloplastia por
desmembramento com ampla anastomose oblíqua pieloureteral e implante de cateter duplo j.
O menor apresentou boa evolução pós operatória em vigência de antibiótico profilaxia, recebeu alta no terceiro dia pós
operatório, retornando ao serviço 40 dias após, para retirada do cateter duplo J.
Na urografia excretora de controle pós tratamento (Figura 03) foi visibilizado resolução do quadro obstrutivo caracterizado pela redução da dilatação piélica e calicial , alem de progressão do contraste no ureter da unidade ectópica.
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Urografia excretora 90 minutos - pré tratamento

Figura 1 - urograﬁa excretora 90 minutos - pré
tratamento.
Figura 01

Figura 2 - urograﬁa excretora 180 minutos - pré
Figura 02
tratamento.

Urografia excretora 90 minutos - pré tratamento

Urografia excretora 180 minutos - pré tratamento

Figura 02

Figura 3 - urograﬁa excretora pós tratamento.
Figura 03

Urografia excretora pós tratamento

Urografia excretora 180 minutos - pré tratamento
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dIscussão

coureteral (3,5), sendo raro a concomitância com estenose da
junção pieloureteral, como no caso descrito.
A urografia excretora fornece informação importante
sobre o diagnóstico e anatomia do sistema coletor.(2) Atualmente a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear
magnética ocupam papel importante em relação a anatomia
do parênquima renal, sistema coletor, suprimento arterial,
drenagem venosa, e no rastreamento de cálculo, hidronefrose
e massas (6).
O tratamento cirúrgico é indicado apenas no caso
de sintomas ou deterioração do trato urinário superior, mais
comumente relacionado a nefrolitíase e refluxo vesicoureteral (3). No caso relatado a intervenção foi indicada devido a
alteração da função renal da unidade ectópica secundária a
estenose da junção pieloureteral.

Na ectopia renal cruzada, um rim atravessa a linha
média para o lado oposto caracterizando um vício de migração do broto ureteral. Os rins são fundidos em 85 a 90% dos
casos (1). Geralmente o rim ectópico ocupa uma posição mais
baixa do que o rim tópico e o polo superior do rim ectópico é
fundido ao polo inferior da unidade tópica (2).
A incidência de ectopia renal cruzada varia de 1:1300
a 1:7600 (1), com pequeno predomínio para o sexo masculino
3:2 (2), sendo mais comum a ectopia da esquerda para direita.
(3). Mais da metade dos pacientes com ectopia renal cruzada
apresentam outras anormalidades congênitas incluindo urogenital, gastrointestinal, cardiopulmonar, esquelética, neurológica e desordens cromossômicas (4). No caso em questão não
encontramos anormalidades de outros sistemas.
Os sintomas mais comuns são: dor, disúria, polaciúria, hematúria e massa palpável (1). Esta anormalidade está
associada a ITU, nefrolitíase, tumores uroteliais e refluxo vesi-
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