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RESUMO
3URSµVLWR A colocação de cateter duplo-J pode
substituir o uso da nefrostomia na nefrolitotomia
percutânea (NLP), no entanto requer a realização
de cistoscopia adicional para sua remoção. Este
estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade
e segurança da retirada do cateter duplo J atraY«V GH XP ƃR H[WHULRUL]DGR QR DFHVVR SHUFXW¤neo lombar pós NLP.
0DWHULDLV H P«WRGRV Pacientes submetidos a
NLP com colocação de duplo-J e programação
de retirada em <2 semanas foram incluídos nesVH HVWXGR SURVSHFWLYR 2 GXSOR - IRL ƃ[DGR D XP
ƃR H[WHULRUL]DGR QD UHJL¥R ORPEDU SDUD SRVWHULRU
retirada ambulatorial. O desfecho primário foi sucesso na remoção lombar do duplo-J. Desfechos
VHFXQG£ULRVIRUDPGLƃFXOGDGHGHUHPR©¥RGRGXplo J, vazamento de urina pela incisão, dor e comSOLFD©·HVUHODFLRQDGDVH[FOXVLYDPHQWHDRSURFHVso de retirada, medidas por hemoglobina sérica e
XOWUDVVRQRJUDƃD
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INTRODUÇÃO\
O tratamento padrão-ouro para pacientes
FRPF£OFXORVUHQDLVJUDQGHVHFRPSOH[RV«D
nefrolitotomia percutânea (NLP), descrita pela
primeira vez em 1976 por Fernström e Johansson (1-3). A NLP padrão inclui a colocação de
nefrostomia com objetivo de drenar o rim e os
trajetos criados durante o procedimento, além
de permitir acesso ao sistema urinário quando
necessário uma segunda abordagem (4). Ao
longo dos anos, o procedimento foi tornandoVH PHQRV LQYDVLYR H DWXDOPHQWH H[LVWH XPD
tendência para a realização da NLP sem uso
de nefrostomia, chamada de técnica “tubeless”, que pode ser realizada com o uso de um
cateter ureteral como único método de drenagem ou sem nenhum outro método de drenagem (“totally tubeless”) (5-8).
Apesar da técnica sem nefrostomia estar associada a menor tempo de internação
e menos uso de analgésicos, a colocação do
GXSOR- WHP D GHVYDQWDJHP GH H[LJLU XPD
ǰ
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cistoscopia adicional para remoção do cateter, aumentando o custo do tratamento e o
estresse psicológico para o paciente (9, 10).
Convencionalmente, os cateteres duplo-J são
retirados usando um cistoscópio rígido e pinça de apreensão, sendo um procedimento ambulatorial com anestesia local. No entanto, o
procedimento pode ser doloroso e causar lesão uretral em homens (9, 11). Recentemente, a
FLVWRVFRSLDƄH[¯YHOWRUQRXVHXPDDOWHUQDWLYD
mais atraente para retirada do cateter, mas o
equipamento nem sempre está disponível em
todos os países e instituições (9).
Para evitar a necessidade de cistoscopia,
alguns autores propuseram uma técnica para
retirar o cateter duplo-J pelo acesso percutâQHRORPEDUSX[DQGRXPƃRSUHVRDHOHHH[WHriorizado na incisão lombar (12-14). Este estudo
teve como objetivo avaliar a viabilidade e segurança dessa técnica, o que poderia reduzir
custos e outras desvantagens da cistoscopia.

ǲ

RECET | RETIRADA DE CATETER DUPLO J POR ACESSO LOMBAR PÓS NLP

MATERIAIS E MÉTODOS
Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa institucional, uma coleta de dados prospectiva foi realizado de junho de 2013 a novembro
de 2018. Durante esse período, 292 pacientes
foram submetidos a NLP.
Todos os pacientes foram submetidos a NLP
VREDQHVWHVLDJHUDOHUHFHEHUDPSURƃOD[LDDQWLbiótica segundo as principais diretrizes (15, 16).
Em seguida, um cateter ureteral foi colocado por
cistoscopia para contrastar o sistema coletor
urinário e sonda vesical foi locada para drenar a
EH[LJD2VSDFLHQWHVIRUDPFRORFDGRVQDSRVLção prona ou supina, de acordo com a preferência do cirurgião. A punção renal foi realizada sob
RULHQWD©¥RGHƄXRURVFRSLDXVDQGRXPDDJXOKD
de 18G e o acesso foi dilatado em três etapas
usando dilatadores de 10-20-30Fr. Os cálculos
foram fragmentados usando litotridor balístico e
os fragmentos removidos com pinça.
O método de drenagem preferencial, por
apresentar menor morbidade pós-operatória,
ǳ
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foi o cateter duplo-J, sendo a nefrostomia usada nos casos de sangramento importante, perfuração do sistema coletor e necessidade de
segunda abordagem pela mesma via de acesso.
O tempo de permanência do cateter duplo-J foi
GHWHUPLQDGR DR ƃQDO GR SURFHGLPHQWR SHOR FLrurgião, sendo mantido por 1 a 2 semanas nos
casos mais simples, e de 3 a 4 semanas nos caVRVPDLVFRPSOH[RVFRPVXVSHLWDGHOHV¥RGR
sistema coletor ou múltiplas punções. Foram incluídos no estudo os pacientes em que o duplo-J
foi programado para remoção em <2 semanas.
2VSDFLHQWHVFRPFLUXUJLDVPDLVFRPSOH[DVHP
TXH R FDWHWHU VHULD SUHIHUHQFLDOPHQWH GHL[DGR
SRU!VHPDQDVIRUDPH[FOX¯GRVGHYLGRDRULVco potencial de migração precoce do cateter, inIHF©¥RSHORƃRH[WHULRUL]DGRRXFLFDWUL]D©¥RGR
trajeto com impossibilidade de retirado do cateter pela região lombar. O posicionamento dos
cateteres (6Fr - 26cm) foi feito de forma anteróJUDGDGHL[DQGRFRPXPƃR SROLSURSLOHQR 
SUHVR ¢ H[WUHPLGDGH SUR[LPDO H H[WHULRUL]DGR
através do acesso percutâneo.

O cuidado pós-operatório foi semelhante ao
da NLP padrão. De acordo com o protocolo instituFLRQDOWRPRJUDƃDFRPSXWDGRUL]DGDVHPFRQWUDVte foi realizada no primeiro dia de pós-operatório
para avaliar complicações e fragmentos residuais.
Os pacientes receberam alta, após controle da dor
e estabilidade clínica, com um curativo protegenGRRƃRQDUHJL¥RORPEDU$UHWLUDGDGRGXSOR-IRL
UHDOL]DGDGHIRUPDDPEXODWRULDOSX[DQGRRƃRVXavemente até que todo o cateter fosse removido
pela região lombar. Um pequeno curativo de gaze
foi colocado sobre a incisão por 24h.
O desfecho primário foi o sucesso para a
retirada completa do duplo-J através da região
ORPEDU'HVIHFKRVVHFXQG£ULRVIRUDPGLƃFXOGDde para remoção do cateter relatada pelo méGLFR H[WUDYDVDPHQWR GH XULQD SHOD LQFLV¥R QR
período antes e depois da retirada, dor durante
o processo de retirada utilizando escala visual analógica de dor que varia de 0 a 5, sangramento no processo de retirada que foi avaliado
coletando hemoglobina sérica no dia da retirada e 3 dias após, e complicações relacionadas
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a retirada que foram avaliadas por ultrassonoJUDƃDGLDVDSµV
A análise estatística foi realizada no software SPSS 18.0 para Windows. Os dados foram
submetidos inicialmente ao teste de normalidaGHGH.ROPRJRURY6PLUQRYSDUDYHULƃFDUTXDLV
testes paramétricos deveriam ser aplicados.
Para comparar a diminuição do nível sérico de
hemoglobina no pré e pós-operatório, foi realizado o teste t de Student pareado. O teste de
6SHDUPDQ IRL XWLOL]DGR SDUD YHULƃFDU VH KDYLD
uma correlação entre o tempo de permanência
do duplo-J e a resistência para removê-lo, o vazamento de urina durante e após a retirada e a
dor durante a retirada. Foi utilizado alfa de 5%.
2V GDGRV GHPRJU£ƃFRV H FO¯QLFRV IRUDP DSUHsentados como média±desvio padrão ou mediana±intervalo interquartil.

De um total de 292 pacientes submetidos
ao PCNL, 42 preencheram os critérios de in-

FOXV¥R 2V GDGRV GHPRJU£ƃFRV HVW¥R UHVXmidos na Tabela 1.
O número médio de dias até a retirada do
cateter foi de 8.0±3.25, variando de 5 a 20 dias.
'RLV SDFLHQWHV UHODWDUDP H[WHULRUL]D©·HV DFLdentais do duplo-J, um através da região lombar
com 4 dias de pós-operatório e outro através da
uretra com 2 dias de pós-operatório, sendo que
nenhum foi relacionado à remoção da nefrostomia. Não foi possível retirar o duplo-J através
GRƃRSHODUHJL¥RORPEDUHPFDVRVGHYLGR¢
UHVLVW¬QFLD¢WUD©¥RPDVDSµVFRUWDURƃRHOHV
foram removidos por cistoscopia padrão sem
GLƃFXOGDGH1RVFDVRVDVSDFLHQWHVHUDPPXlheres com 20 e 15 dias de uso do duplo-J, que
atrasaram a retirada devido perda de seguimento ambulatorial. Os outros 38 cateteres foram
retirados pela região lombar sem resistência.
Houve uma média correlação positiva entre o
tempo com o duplo-J e a resistência à tração
(correlação de Cohen r=0.451; p=0.004).
1¥RKRXYHH[WUDYDVDPHQWRH[FHVVLYRGHXULna pela incisão, nem antes nem após a retirada
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'DGRVGHPRJU£ƃFRVGHWRGRVRVSDFLHQWHVLQFOX¯GRVQRHVtudo. Os dados de gênero e Guy’s Stone Score foram apresentados pelas frequências; idade, tamanho do cálculo e
tempo operatório apresentaram normalidade dos dados e
foram apresentados como média±desvio padrão; o tempo de
internação e o tempo de duplo-J não apresentaram normalidade dos dados e foram apresentados como mediana±intervalo interquartil.

Pacientes (n)

42.

Idade (anos)

44.1±13.32

Gênero
Masculino (%)

36

Feminino (%)

64

Tamanho

21.8±9.38

do cálculo (mm)
Guy’s Stone Score
1 (%)

52.4

2 (%)

28.6

3 (%)

16.6

4 (%)

2.4

Tempo operatório (min)

117.7±46.40

Tempo de Internação (dias)

2.0±0.0

Tempo de duplo-J (dias)

8.0±3.25
ǫǮ
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GRFDWHWHU+RXYHOHYHH[WUDYDVDPHQWRGXUDQWH
a retirada em 22 pacientes (55%), mas com resolução espontânea após alguns segundos. Foi
observada uma média correlação positiva enWUHRWHPSRGHGXSOR-HRH[WUDYDVDPHQWRGH
urina pela região lombar (correlação de Cohen
r=0.343; p=0.03).
De acordo com a escala visual analógica de
dor variando de 0 a 5, 35 pacientes (87.5%) desFUHYHUDPGRULQVLJQLƃFDQWHDOHYHGXUDQWHRSURFHVVRGHUHWLUDGDGRFDWHWHUFRPSRQWXD©¥Rž
Apenas dois pacientes (5%) pontuaram 4 e três
(7.5%) pontuaram 5. Houve uma correlação positiva média entre o tempo de duplo-J e a dor relatada (correlação de Cohen r=0.325; p=0.038).
1¥RKRXYHUHGX©¥RVLJQLƃFDWLYDQRQ¯YHOV«rico de hemoglobina após a retirada do cateter
(p=0.084), e apenas três pacientes tiveram uma
GLPLQXL©¥RſJG/PDVVHPUHSHUFXVV¥RFO¯QLFD
Quatro pacientes não tiveram dados de hemoglobina coletados devido erro de coleta. Os dois
pacientes que tiveram seus cateteres removidos
acidentalmente não foram incluídos na análise.
ǫǯ
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Os dados de hemoglobina antes e depois da retirada do duplo-J estão resumidos na Tabela 2.
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DISCUSSÃO

$ XOWUDVVRQRJUDƃD UHDOL]DGD  GLDV DSµV D
retirada de duplo J mostrou coleção líquida perirrenal em três pacientes (8.1%), e o volume de
líquido coletado variou de uma pequena coleção
laminar não mensurável até uma coleção perirrenal de 8mL. Nenhum desses pacientes teve
repercussões clínicas relacionadas aos achados
GH XOWUDVVRQRJUDƃD &LQFR SDFLHQWHV Q¥R UHDOL]DUDPRH[DPHXOWUDVVRQRJU£ƃFRGHYLGRHUURGH
agendamento e não foram incluídos na análise.

A NLP foi descrita pela primeira vez em
1976 por Fernstrom e Johansson (1). Ao longo
dos anos, a técnica substituiu a cirurgia aberWDSRUVHUFRPSURYDGDPHQWHVHJXUDHHƃFD] 
3). Tradicionalmente, um tubo de nefrostomia é
XVDGR SDUD TXDQWLƃFDU R VDQJUDPHQWR WDPSRnar a trajetória lombar, drenar o sistema coletor
e fornecer acesso para um segundo procedimento no caso de cálculos residuais (4). A técnica tem sido amplamente utilizada e o foco tem
sido torná-la cada vez menos invasiva, diminuinGR D PRUELGDGH VHP SHUGHU D HƃF£FLD 1HVVH
cenário, em 1997, Bellman e col. desenvolveram
uma técnica em que um cateter duplo-J substituiu o tubo de nefrostomia (7). Vários estudos
GHPRQVWUDUDP D VHJXUDQ©D H D HƃF£FLD GHVVD
DERUGDJHP PHVPR HP VLWXD©·HV HVSHF¯ƃFDV
como múltiplas punções, punções supra costais
e rim único (6, 17-20). O tempo de internação,
a necessidade de analgesia e o tempo para retornar ao trabalho foram reduzidos (6, 7, 10). No
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Teste t de Student pareado para níveis de hemoglobina sérica
antes e depois da retirada do duplo J (p <0.05).

Pré-retirada Pós-retirada

p

Hemoglobina (g/dL)
Média±DP

13.6±1.79

13.47±1.82

0.084
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entanto, a presença do duplo-J é frequentemente associada a aumento de frequência urinária,
urgência, dor e hematúria, além de apresentar
outras duas grandes desvantagens: a necessidade de cistoscopia para remover o duplo-J e a
impossibilidade de aproveitar o mesmo trajeto
da nefrostomia para um segundo procedimento
nos casos de cálculos residuais.
Em 1999, Goh e Wolf propuseram uma técQLFDHPTXHXPFDWHWHUXUHWHUDOIRLORFDGRHH[WHULRUL]DGR VXD H[WUHPLGDGH SUR[LPDO DWUDY«V
GRƄDQFRSRUDGLDVSDUDVHUUHWLUDGRDQWHV
da alta do paciente, concluindo que o método
IRL HƃFD] VHJXUR H UHGX]LX D PRUELGDGH  
1R HQWDQWR DOJXQV HVWXGRV UHODWDUDP H[WUDYDsamento de urina e aumento dos dias de hospitalização com essa técnica em comparação
ao uso do duplo-J convencional (22). A técnica
avaliada em nosso estudo foca em evitar esses
SUREOHPDV$Rƃ[DURGXSOR-FRPXPƃRH[WHriorizado na incisão é possível evitar a realização de cistoscopia para removê-lo, sem causar
desconforto ao paciente ou aumentar o tempo

de internação, com potencial de melhorar a relação custo-benefício da NLP.
$ UHPR©¥R GR FDWHWHU SX[DQGR R ƃR SHOD
região lombar se mostrou viável, confortável e
segura neste estudo. Apenas dois pacientes
DSUHVHQWDUDP GLƃFXOGDGH QD UHPR©¥R GR FDteter, provavelmente devido ao tempo um pouco maior de permanência com (observado por
uma correlação de Cohen positiva entre o tempo com o duplo-J e a resistência para retirá-lo,
r=0,451; p=0.004). No entanto, após cortar o
ƃRRFDWHWHUIRLUHPRYLGRSRUFLVWRVFRSLDFRQYHQFLRQDOVHPGLƃFXOGDGHVRXRXWUDVFRPSOLFD©·HV$SHQDVFLQFRSDFLHQWHVTXHL[DUDPVHGH
GRUVLJQLƃFDWLYDFRPXPDSRQWXD©¥RGHRX
de acordo com a escala visual analógica de dor.
A dor também se correlacionou positivamente
com o tempo de permanência com o cateter
(r=0.325; p=0.038), sugerindo que essa técnica
deva ser realizada apenas em pacientes que irão
ƃFDUSRXFRVGLDVFRPRGXSOR-1HVVHHVWXGR
o tempo de permanência que se mostrou segu-
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ro foi de até 14 dias. Não foi observado sangramento grave (os níveis séricos de hemoglobina
Q¥RWLYHUDPDOWHUD©¥RVLJQLƃFDWLYDS  HD
XOWUDVVRQRJUDƃDIHLWDGLDVDSµVDUHWLUDGDGR
duplo-J mostrou coleção líquida em apenas três
pacientes, os quais não apresentaram qualquer
manifestação clínica e foram tratados apenas
com vigilância ativa.
Vários métodos não endoscópicos foram
propostos para retirada de duplo-J (23-25). Um
GHOHV«GHL[DUXPƃRSUHVR¢H[WUHPLGDGHGLVWDO
GRFDWHWHUSDUDVHUSX[DGRSHODXUHWUDPDVDSµV
NLP, essa técnica implica em nova cistoscopia
DRƃQDOGDFLUXUJLDP¥VHGLVSRVLWLYRVFRPJDQFKRVQDH[WUHPLGDGHWDPE«PIRUDPSURSRVWRV
mas não são frequentemente usados. RecentePHQWHDFLVWRVFRSLDƄH[¯YHOWRUQRXVHRP«WRGR
preferido para remoção de duplo-J em países
desenvolvidos, mas ainda não está disponível
com facilidade em muitos países (9).
Outra vantagem da técnica proposta é a possibilidade de usar o cateter para ter acesso ao

rim quando um segundo procedimento é necessário em casos de cálculos residuais. O acesso
SRGH VHU REWLGR SDVVDQGR XP ƃRJXLD DWUDY«V
GRGXSOR-SX[DGRQDUHJL¥RORPEDU(VVDW«Fnica foi descrita anteriormente por Domenech
e col. (14), onde dos 13 pacientes de sua série,
apenas dois precisaram de um segundo procedimento e o acesso foi obtido com sucesso
usando por esse método nos 2 casos. Dois outros estudos avaliaram previamente essa técnica. Shpall e col. realizaram essa abordagem em
34 pacientes e obtiveram 100% de sucesso na
UHPR©¥RGRGXSOR-VHQGRRWHPSRP£[LPRGH
permanência com o cateter de 12 dias, no entanto, os autores não descreveram como avaliaram
as complicações (13). Agrawal e col. relataram
o mesmo resultado em 83 pacientes, com temSRGHSHUPDQ¬QFLDGRGXSOR-GHQRP£[LPR
dias, mas apenas relatando complicações relacionadas a NLP, não relatando as complicações
relativas ao processo de retirada do duplo-J por
via lombar (12). Foi utilizado controle de imagem
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após um mês, o que não pôde avaliar as complicações imediatas relacionadas a retirada do
duplo-J (12). O ponto forte do nosso estudo foi
o monitoramento de complicações relacionadas
H[FOXVLYDPHQWH D UHPR©¥R GR FDWHWHU XVDQGR
DYDOLD©¥R ODERUDWRULDO H XOWUDVVRQRJUDƃD QR GLD
da retirada e 3 dias após. Esses dois estudos
WLYHUDPXPDWD[DGHVXFHVVRGHHPFRQtraste com nosso resultado que mostrou falha
de 5%. Acreditamos que essa diferença ocorreu devido ao número de dias de permanência
do cateter, que foi removido 15 e 20 dias após a
NLP nos casos de falha. Em nosso estudo, sete
pacientes tiveram seus cateteres removidos
DSµV  GLDV DSUHVHQWDQGR XPD WD[D GH IDOKD
de 17.5% nesse subgrupo.
Na opinião dos autores, evitar a cistoscopia
hospitalar ou ambulatorial é a principal vantagem dessa técnica, mostrando-se um procedimento menos invasivo e mais confortável para
o paciente. Do ponto de vista de custos, é um
procedimento atrativo especialmente em hospi-

tais com recursos limitados ou acesso restrito
DRFLVWRVFµSLRƄH[¯YHODPEXODWRULDO
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CONCLUSÕES
Retirada do cateter duplo-J por via lombar
DWUDY«VGHƃRDSµV1/3«YL£YHOVHJXUDHLQGRORU
em pacientes cujos cateteres estão programados para serem removidos em <2 semanas. Este
HVWXGRGHPRQVWURXXPEDL[RULVFRGHFRPSOLFDções após a retirada usando esta técnica.
ABREVIAÇÕES
NLP - Nefrolitotomia percutânea.
CONFLITO DE INTERESSES
Nenhum declarado.
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