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 Resumo 

Introdução: A nefrectomia parcial laparoscópica é considera-
da uma das cirurgias que requerem uma curva de aprendiza-
gem mais ampla no âmbito da cirurgia laparoscópica urológi-
ca. Os passos principais são: Dissecção adequada, Controlo do 
pedículo vascular, Obtenção de um correcto encerramento do 
parênquima renal e da via urinária.
A forma de actuação perante os quistos complexos do rim é 
objecto de alguma discussão e controvérsia, bem como o papel 
da abordagem laparoscópica destas lesões. O caso teve como 
objectivo apresentar um caso de abordagem laparoscópica de 
um quisto renal complexo de grandes dimensões. 

Caso Clínico: Paciente sexo masculino, 33 anos de idade, com 
sintoma inicial de dor no flanco direito. Ecografia revela massa 
quística complexa do pólo inferior com hidronefrose secundá-
ria. TAC abdominal demonstrou massa renal no pólo inferior 
do rim direito (Bosniak 3). Com o doente em posição lateral 
procedeu-se a dissecção do rim com identificação dos vasos 
do pedículo vascular renal bem como do uréter. Procedeu-se a 
uma dissecção cuidadosa da massa renal separando-a da pelve 
renal, cálices e área intra-sinusal. Efectuou-se a clampagem da 
artéria com progressão da enucleação da massa com controlo 
cuidadoso da hemostase utilizando hemolocks. Procedeu-se ao 
encerramento da pelve renal e do parênquima com sutura con-
tínua com interposição de hemolocks e colocação de agente 
hemostático. 

Discussão: Perdas sanguíneas operatórias: 100ml (aprox.). 
Tempo de isquemia: 28 minutos. Doente com boa evolu-
ção tendo alta ao 5º dia pós-operatório. Histologia da lesão: 
Carcinoma células claras Grau de Fuhrman 2 pT1

b (6cm de 
diâmetro), margens negativas.
A nefrectomia parcial laparoscópica é uma opção no trata-
mento de quistos renais complexos de grandes dimensões. É 
indispensável proceder-se a uma dissecção meticulosa e cuida-
dosa na preparação do rim para a exérese da massa. A sutura 
contínua com hemolocks promove menor tempo operatório e 
facilita a tarefa de reconstrução do parênquima renal.

 Abstract 
 
Introduction: Laparoscopic partial nephrectomy is consid-
ered one of the surgeries that require a larger learning curve 
in laparoscopic urological surgery. The main steps are: 
Adequate tissue dissection; Control of the vascular pedicle 
and obtaining a proper closure of the renal parenchyma and 
urinary tract. The objective is to present a case of laparoscop-
ic approach of a complex renal cyst of large dimensions. 

Clinical Case: Male patient, 33 years old, with initial symp-
tom of pain on the right flank. Ultrasound reveals a com-
plex cystic mass with secondary lower pole hydronephrosis. 
Abdominal CT showed a renal mass in the lower pole of right 
kidney (Bosniak 3). With the patient in lateral decubitus we 
proceeded to the dissection of the kidney vessels with identi-
fication of the renal vascular pedicle and the ureter. We pro-
ceeded to a careful dissection of the renal mass separating 
it from the renal pelvis, calyces and intra-sinus area. The 
renal artery was clamped.Theenucleation of the mass pro-
gressedwith careful control of haemostasis using hemolocks. 
The renal pelvis and parenchyma wereclosureusing sutures 
and interposition of hemolocks and placement of a hemo-
static agent. 

Discussion: Operative blood loss 100ml (approx.). Ischemic 
time: 28 minutes. Patient was discharged from the hospital 
on the 5th postoperative day. Histology of the lesion: Renal 
clear cell carcinoma Fuhrman grade 2 PT1B (6cm diameter), 
negative margins.
Laparoscopic partial nephrectomy is an option in the treat-
ment of large complex renal cysts. It is essential to undertake 
a careful and meticulous dissection of the kidney in prepa-
ration for the excision of the mass. The continuous suture 
combined withhemolocks leads to shorter operative time and 
facilitates the task of reconstructing the renal parenchyma.

1. V008 - Abordagem intra-sinusal laparoscópica para a nefrectomia 
parcial num quisto do polo inferior renal de grandes dimensões

Laparoscopic partial nephrectomy in a patient  
with a largerenal cyst of the inferior renal pole
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 Resumo 

Introdução: Em 1990, o UroLume®, um stent uretral perma-
nente, biocompativel e reepitelizavel, foi estabelecido como 
a endoprótese de escolha no tratamento dos apertos uretrais. 
Enquanto os estudos iniciais eram favoráveis, o follow up longo 
mostrou a falência deste, com taxas de sucesso entre os 13 e os 
45% nos follow up com mais de 10 anos. Verificou-se também 
várias complicações, incluindo a migração dos stents (7%); a 
incrustação (17%); a infecção (27%); dor ou desconforto (32%) 
e a reestenose (45%) por reepitilização e crescimento hiperplá-
sico intraluminal. O uso de stents uretrais foi subsequentemen-
te contraindicado em doentes com fibrose periuretral extensa, 
como a que se apresenta na sequência de traumatismos ure-
trais. Apesar desta contra-indicação, manteve-se a utilização de 
stents uretrais no tratamento de apertos traumáticos da uretra.

Caso Clínico: Doente, sexo ♂, 41 anos, vítima de acidente de 
viação há 8 anos do qual resultou traumatismo pélvico com 
traumatismo da uretra bulbar proximal. Submetido a coloca-
ção de stent uretral permanente (UroLume®) em Abril de 2003. 
Episódio de retenção urinária aguda em Outubro de 2008, com 
colocação de drenagem suprapúbica. Realizou cistouretrografia 
retrógrada que revelou defeito de preenchimento bulbar pro-
ximal com 2 cm de extensão e uretrocistoscopia flexível, onde 
se visualizou calcificação do lumen uretral bulbar em todo o 
seu diâmetro. Uretrolitoextração endoscópica com Holmiun® 
laser em Dezembro de 2008. Após um follow up de 10 meses, 
inicia novas queixas de disfunção miccional com uma uro-
fluxometria revelando obstrução. Foi submetido a ressecção 
endoscópica transuretral com utilização de ansa pediatrica do 
tecido de reepitilização em Outubro de 2009. Aos 9 meses de  
follow up reinicia queixas de reestenose. Em Agosto de 2010 
é submetido a remoção via perineal de UroLume® e segmento 
de uretra bulbar fibrosada em bloco. Reconstrução em 1 tempo 
com utilização de mucosa bucal para reconstrução do prato 
uretral dorsal e utilização de retalho sintético de Pelvicol® para 
reconstrução da face ventral. 

Discussão: Apresentamos o vídeo da reconstrução cirúrgica e 
das uretroscopias de follow up às 3 semanas, 2 meses e 6 meses, 
onde se observa a boa integração do retalho sintético com reepe-
tilização deste por transferência epitelial. A remoção destes tipos 
de stents uretrais permanentes e a posterior reconstrução repre-
senta um desafio cirúrgico com alguma complexidade de exe-
cução, devido à criação de um defeito circunferencial. Existem 
poucas referências bibliográficas sobre a utilização de materiais 
sintéticos ao nivel uretral. Neste video demonstramos a boa inte-
gração deste tipo de retalhos, podendo constituir uma possível 
alternativa para o futuro, ao nível da reconstrução uretral.

 Abstract 
 
Introduction: In 1990, the Urolume®, a permanent urethral 
stent, biocompatible and reepithelial was established as the 
stent of choice in the treatment of urethral grips. While ini-
tial studies were favorable, the long follow-up showed the 
failure of this, with success rates between 13 and 45% in 
follow up with more than 10 years. There are also several 
complications, including stent migration (7%); incrustation 
(17%), infection (27%), pain or discomfort (32%) and resteno-
sis (45%). The use of urethral stents was subsequently con-
traindicated in patients with extensive periurethral fibrosis. 
Despite this contraindication, it remained the use of urethral 
stents in the treatment of traumatic strictures of the urethra.

Clinical Case: A 41 years old male, victim of traffic acci-
dent 8 years ago, which resulted in pelvic trauma with 
proximal bulbar urethral trauma. Permanent urethral stent 
(Urolume®) placement in April 2003. Acute urinary retention 
in October 2008, with suprapubic drainage. Urethrography 
reveal a 2cm proximal bulbar defect and flexible urethrocys-
toscopy, visualized calcification of the bulbar urethral lumen. 
Endoscopic laser Holmiun® in December 2008. After a follow 
up of 10 months, starts new complaints of voiding dysfunc-
tion with a obstruction on the uroflowmetry. He underwent 
transurethral endoscopic resection using a pediatric loop in 
October 2009. At 9 months of follow up complaints of rest-
enosis restarts. In August 2010 is subjected to removal of the 
Urolume® and fibrotic segment of the bulbar urethra en bloc 
by perineal approach. Reconstruction at the same time, with 
buccal mucosa for urethral reconstruction of the dorsal plate 
and use of synthetic patch of Pelvicol® for reconstruction 
of the ventral surface. We present the video of surgical and 
follow-up urethroscopy at 3 weeks, 2 months and 6 months, 
which reveal the successful integration of synthetic patch 
with epithelial cell transfer.

Discussion: The removal of permanent urethral stents and 
the subsequent reconstruction is a surgical challenge with 
some complexity due to the creation of a circumferential 
defect. There are few references about the use of synthetic 
materials at the urethral reconstruction. In this video we 
demonstrate the successful integration of such grafts that can 
be a possible alternative for the urethral reconstruction.

2. V009 - Uretroplastia combinada de retalho de mucosa bucal dorsal e 
retalho sintético de Pelvicol® ventral num único tempo

Combined urethroplasty with dorsal buccal mucosa graft and ventral  
synthetic Pelvicol® graft after removal of urolume® and adjacent urethra
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 Resumo 

Introdução: Os autores apresentam um vídeo científico de 
uma doente de 78 anos de idade submetida a radioablação 
laparoscópica por tumor do rim. 

Caso Clínico: Doente de 78 anos de idade do sexo feminino 
com antecedentes de hipertensão arterial, referenciada à con-
sulta externa de Urologia por massa renal suspeita com cerca 
de 2,4 cm de maior diâmetro do terço superior do rim direito. 
Realiza TC Abdomino-Pélvica que confirma a massa renal sóli-
da com captação de contraste pela periferia e no seu interior. 
É submetida a Radiofrequência Laparoscópica de tumor renal 
sob controlo ecográfico, tendo-se realizado biópsia renal pré-
via no mesmo tempo operatório, que revelou um Carcinoma 
de Células Renais – células clara. A doente teve uma boa evo-
lução no pós-operatório com alta ao 3º dia de internamento. 
Actualmente é seguida em consulta externa encontrando-se 
assintomática sem evidência de recidiva tumoral.

Discussão: A Radioablação laparoscópica pode ser uma opção 
de tratamento válida para os doentes com pequenas massas 
renais sem aparentemente comprometer o controlo oncológi-
co da doença e preservando ao máximo a sua função renal.

 Abstract 
 
Introduction: The authors present a scientific video of a 78 
year old patient that underwent laparoscopic radiofrequency 
ablation of renal tumor.

Clinical Case: Female patient with 78 year old with a history 
of hypertension, referred to the Urology for suspicious renal 
mass of about 2.4 cm in diameter of the right upper pole. 
Abdomino-pelvic CT confirmed the solid renal mass with 
contrast enhancement. The patient underwent laparoscopic 
radiofrequency ablation of renal tumor under ultrasound 
guidance. During the surgery were done a renal biopsy that 
revealed a renal cell carcinoma - clear cell. The patient had 
a good postoperative outcome with discharge at the third day 
of hospitalization. Nowadays the patient is asymptomatic 
without evidence of tumor recurrence.

Discussion: The laparoscopic radiofrequency ablation may 
be a valid treatment option for patients with small renal 
masses without apparently compromising oncologic control 
and kidney function.

3. V018 - Radioablação Laparoscópica de Tumor Renal

Laparoscopic Radiofrequency Ablation of Renal Tumor
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 Resumo 

Introdução: As neoplasias de células germinativas (NCG) cons-
tituem a forma de tumor sólido mais frequente em homens 
entre os 15 e os 35 anos. Apenas 3 a 5 % das mesmas têm ori-
gem extra-gonadal, mais frequentemente a nível mediastínico 
ou retroperitoneal. Pensa-se que a sua génese se prenda com a 
transformação maligna de células germinativas anormalmente 
migradas durante a embriogénese. A literatura disponível reve-
la um prognóstico mais desfavorável do que o dos seus equi-
valentes gonadais, nomeadamente com neoplasias deste tipo 

não seminomatosas, pelo que se impõem estratégias de tra-
tamento muito agressivas, sempre que possível multimodais, 
compreendendo quimioterapia sistémica adaptada ao grupo de 
prognóstico e exérese cirúrgica agressiva das massas residuais, 
já que as mesmas apresentam frequentemente tumor viável 
(25%) ou teratoma (16%), sendo impossível identificar estes 
doentes com base em critérios meramente clínicos.

Caso Clínico: Apresenta-se um caso de neoplasia de células 
germinativas extra-gonadal (NCGEG) retroperitoneal volumo-
so, condicionando destruição da unidade renal esquerda. No 

4. V038 - Tumor de células germinativas extra-gonadal – 
vertente cirúrgica de tratamento multimodal

Extragonadal germ cell tumour –  
surgical component of a multimodal approach
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 Resumo 

Introdução: Os quistos da vesícula seminal podem ser congé-
nitos ou adquiridos, e surgem por obstrução do canal ejacu-
latório. 80% dos quistos congénitos da vesícula seminal estão 
associados a agenésia renal ipsilateral. Essa ocorrência é rara 
e embriologicamente deve-se à falha ou ao mau desenvolvi-
mento dos ductos de Wolff.Geralmente são assintomáticos e 
quando sintomáticos geralmente dão queixas urinárias baixas 
inespecíficas. Apresentamos o vídeo da exérese via laparoscó-
pica transperitoneal de quisto volumoso da vesícula seminal.

Caso Clínico: Homem de 52 anos, carpinteiro, ex-fumador, 
hipertensão e dislipidémia controlados medicamente, que 
por episódio inicial de disúria e hematúria terminal recor-
re ao SU. Nega alterações da frequência urinária, febre ou 
dor. Sem alterações no exame objectivo, com toque rectal 
insuspeito. Análises sanguíneas sem alterações. PSA 0,9 ng/
dl. Análise urinária com ligeira leucocitúria e macrohema-
túria. Cultura urina estéril. Ecografia Urológica revela age-
nésia renal direita, com aparente imagem de megaureter em 
fundo de saco à direita. Bexiga sem alterações. Medicado 
empiricamente com antibioterapia 15 dias, com melhoria clí-
nica. Realizou Uro-RM que confirma agenésia renal direita, 
com estrutura tubiliforme e serpinginosa na vertente lateral 
direita, sem comunicação com bexiga ou outras estruturas, 

podendo corresponder a megaureter cego residual. Uro-TAC 
revela agenésia renal direita, com lesão expansiva tubular, 
fluida (…) provável megaureter com inserção anómala na 
vesícula seminal direita. A estrutura tubuliforme para-vesical 
direita foi considerada megaureter ectópico e realizou-se a 
sua exérese via laparoscópica transperitoneal. A histologia 
revelou tratar-se de vesícula seminal, confirmando o diagnós-
tico de quisto congénito da vesícula seminal direita. 

Discussão: Procede-se a exérese de estrutura tubuliforme 
para-vesical direita via laparoscópica transperitoneal. Foram 
usados 2 portas de 10mm e 2 portas de 5mm: 1 porta de 10mm 
peri-umbilical e outra 10mm na linha médio-clavicular, ao 
nível do umbigo; 1 porta de 5mm ao nível do hipogastro e outra 
de 5mm ao nível da espinha ilíaca antero-superior direita. A 
cirurgia demorou 164 min., com perdas hemáticas vestigiais. 
Sem complicações pós-operatórias, com alta no 3º dia pós-ope-
ratório. Histologia revelou “estrutura fibro-muscular cavitária 
de revestimento cilindrico, cúbico ou estratificado no seio do 
qual se identificam células com pigmento citoplasmático com-
patível com vesícula seminal”. Os quistos das vesículas semi-
nais associados a agenésia renal ipsilateral, são uma malforma-
ção urológica rara que se deve a desenvolvimento embrionário 
anormal do “botão” ureteral. Esta anomalia permanece assin-
tomática durante infância, puberdade e idade adulta jovem, 
tornando-se sintomática, durante 2ª e 4ª década de vida, altura 

5. V043 - Agenesia renal associado a quisto  
congénito da vesícula seminal homolateral 

Renal agenesis associated with congenital cyst  
of the homolateral seminal vesicle
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vídeo apresenta-se um resumo do caso e opções de tratamento 
empregues, dando ênfase à componente cirúrgica. É ilustra-
da a linfadenectomia retroperitoneal radical com nefrecto-
mia associada, realizada no contexto de massa residual pós 
quimioterapia.

Discussão: A histologia revelou a presença de necrose/fibrose 
e ausência de células malignas. Após um seguimento clínico e 
imagiológico de 9 meses, o doente permanece sem evidência 
de doença. As NCGEG são entidades extremamente raras com 
especificidades biológicas e clínicas. O tratamento multimodal 
é imprescindível nestes casos, ocupando a cirurgia secundária 
um papel fundamental na abordagem terapêutica.

 Abstract 
 
Introduction: Germ cell neoplasms (GCC) are the most 
common solid tumour in men between 15 and 35 years. 
Only 3-5% of them have extragonadal origin, most often at 
mediastinal or retroperitoneal location. Its origin is probably 
related to the malignant transformation of germ cells abnor-
mally migrated during embryogenesis. Available literature 
reveals a worse prognosis than their gonadal equivalents, 
so an aggressive treatment strategy is required, whenever 

possible multimodal, including systemic chemotherapy tai-
lored to the group of prognosis and aggressive surgical exci-
sion of residual masses, since they often have viable tumor 
(25%) or teratoma (16%), and it is virtually impossible to 
identify these patients based on purely clinical and/or radio-
logical aspects.

Clinical Case: The authors present a case of a bulky retro-
peritoneal extragonadal germ cell neoplasia, with ureteral 
and renal involvement with destruction of the left renal unit. 
The video presents a case report and treatment options, 
emphasizing the surgical component. A radical retroperi-
toneal lymphadenectomy associated with nephrectomy is 
illustrated, performed in the context of residual mass after 
systemic chemotherapy. 

Discussion: Histology revealed the presence of necrosis/fibro-
sis. Up to the present moment the patient remains without 
evidence of disease. Extragonadal germ cell cancers are 
extremely rare clinical situations with specific biological, 
clinical and management aspects. A multimodal treatment 
approach is essential in these cases. Aggressive secondary 
surgery as illustrated occupies a key role in the management 
plan of this unfortunate patients.
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de maior actividade sexual, com acumulação das secreções 
nas vesículas seminais por deficiente drenagem levando à for-
mação de quistos. Esta condição benigna e sintomática das 
vesículas seminais requer intervenção cirúrgica, que por via 
laparoscópica se torna mais fácil, com melhor visualização e 
menor morbilidade do que a via aberta. 

 Abstract 
 
Introduction: Seminal vesicle cysts may be congenital or 
acquired, and arise by ejaculatory duct obstruction. 80% of 
congenital seminal vesicle cysts are associated with ipsilat-
eral renal agenesis. This occurrence is rare and embryologi-
cally due to failure or poor development of the Wolffian ducts. 
They are usually asymptomatic and when symptomatic gen-
erally give nonspecific low urinary complaints. We present 
the video of laparoscopic transperitoneal excision of volu-
mous seminal vesicle cyst. 

Clinical Case: A 52-year-old carpenter, ex-smoker, hyperten-
sion and dyslipidaemia medically managed, which in an ini-
tial episode of hematuria and dysuria is refered to the emer-
gency room. Denie changes in urination, fever or pain. No 
changes in physical examination, with unsuspected digital 
rectal examination. Blood tests without changes. PSA 0.9 ng/
dl. Urinalysis with macrohematuria and leucocituria. Sterile 
uroculture. Urologic Ultrasound shows right renal agenesis, 
with an apparent image of blind megaureter to the right. 
Bladder unchanged. Empirically medicated with antibiot-
ics with clinical improvement. Uro-MRI performed confirm-
ing right renal agenesis, with tubular structure in the right 
lateral aspect, without communication with the bladder or 
other structures, which could correspond to residual blind 

megaureter. Uro-CT scan shows right renal agenesis, with an 
expansive tubular fluid (...) likely megaureter with anoma-
lous insertion in the right seminal vesicle. The tubular struc-
ture to right-bladder was considered ectopic megaureter and 
it was performed its transperitoneal laparoscopic excision. 
Histology revealed it to be seminal vesicle, confirming the 
diagnosis of congenital cyst of the right seminal vesicle. 

Discussion: It was performed the transperitoneal laparo-
scopic excision of the bladder right tubular structure. We 
used two 10mm ports and two 5mm ports: one 10mm peri-
umbilical port and another 10mm mid-clavicular line port at 
the level of the umbilicus, a 5-mm port at the level of the hypo-
gastric and another 5 mm port at the right anterosuperior ili-
ac spine. The surgery took 164 minutes, with vestigial blood 
loss. No postoperative complications, with patient discharged 
on day 3. Histology revealed "fibro-muscular cavity structure 
with cylindrical, cuboidal or stratified coating within which 
it’s identified cells with cytoplasmic pigment compatible with 
seminal vesicle." At 3 months follow-up, patient was well, 
with no complaints and no other urinary disorders, includ-
ing ejaculatory. Seminal vesicle cysts associated with ipsi-
lateral renal agenesis, are a rare urological malformation 
due to abnormal embryonic development of the ureteral bud. 
This anomaly is asymptomatic during childhood, puberty 
and young adulthood, becoming symptomatic during the 2nd 
and 4th decade of life, due to greater sexual activity, with 
accumulation of secretions in the seminal vesicles by poor 
drainage, leading to the formation of cysts. This benign and 
symptomatic condition of the seminal vesicles requires surgi-
cal intervention, that laparoscopically becomes easier with 
better visibility and less morbidity than open surgery. 

 Resumo 

Introdução: A sacropromontofixação é a técnica cirúrgica de 
eleição no tratamento dos prolapsos uterinos. A opção lapa-
roscópica tem ganho progressivamente preferência face à via 
aberta, principalmente tendo em consideração a melhor visu-
alização e acesso do plano de fixação da prótese posterior, a 
nível dos músculos levantadores do ânus, assim como melhor 
resultado cosmético, diminuição do tempo de internamento e 
rápido regresso à actividade diária. 

Material e Métodos: Apresenta-se um vídeo demonstrativo 
da sacropromontofixação laparoscópica, efectuada em duas 

doentes. A sintomatologia é sensação de peso e desconforto 
a nível vaginal. O exame objectivo confirmou a presença de 
prolapso uterino grau III/IV. 

Resultados: O tempo operatório foi 180 minutos. As perdas 
hemáticas foram desprezíveis. O dreno abdominal foi retirado 
às 24h e as doentes tiveram alta hospitalar ao 2º dia, com resu-
mo da actividade diária habitual ao 5º dia.

Conclusões: A sacropromontofixação laparoscópica é uma téc-
nica acessível, com comorbildade operatória aceitável, curto 
período de convalescença e óptimos resultados cosméticos.

6. V054 - Sacropromontofixação laparoscópica
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 Resumo 

Introdução: A mini-laparoscopia é uma área emergente da 
cirurgia minimamente invasiva. Ao contrário da cirurgia lapa-
roscópica convencional que utiliza instrumentos de 5, 10 e 
12 mm de diâmetro, a mini-laparoscopia utiliza instrumentos 
de dimensões inferiores que vão dos 2 aos 5 mm. O objectivo 
desta nova técnica é melhorar ainda mais a eficácia já bem 
estabelecida da laparoscopia convencional em termos de redu-
ção da dor e stress pós-operatório, diminuição da morbilidade 
cirúrgica e tempo de internamento e melhoria dos resultados 
cosméticos. A utilização de instrumentos de reduzido calibre 
permite até que determinadas cirurgias se possam fazer sem 
anestesia geral, como no caso de laparoscopias diagnósticas. 
Este tipo de cirurgia é uma realidade bem presente no âmbito 
da Cirurgia Geral e Ginecologia, mas o seu uso na Urologia 
ainda está a evoluir. Os autores apresentam a sua experiência 
inicial com esta técnica, num caso de correcção laparoscópica 
de uma síndrome de junção pielo-ureteral.

Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 22 anos, com ante-
cedentes de nefrectomia direita por exclusão renal de etiolo-
gia desconhecida, diagnosticado com síndroma de junção à 
esquerda após detecção de hidronefrose em ecografia de roti-
na. Foi submetido a pieloplastia desmembrada de Andersen-
Hynes por mini-laparoscopia via transperitoneal. Utilizaram-se 
4 portas: uma de 5 mm para a óptica, duas de 3 mm e uma de 2 
para material de instrumentação. Os passos do procedimento 
foram os seguintes: lise de aderências peritoneais, incisão da 
fáscia de Toldt e sagitalização do cólon descendente, dissecção 
e exposição do bacinete e junção pielo-ureteral esquerda, exé-
rese do segmento estenosado da junção pielo-ureteral, espa-
tulamento do topo ureteral, anastomose pielo-ureteral com 
sutura contínua no bordo posterior com fio absorvível, cate-
terização ureteral com cateter JJ Ch 6 de 28 cm e totalização 
da anastomose.

Discussão: O tempo operatório foi 160 minutos. Não se veri-
ficaram quaisquer complicações cirúrgicas e teve alta ao 3º 
dia de pós-operatório. Actualmente encontra-se perfeitamente 
assintomático e sem recidiva clínica ou imagiológica. O trata-
mento cirúrgico por mini-laparoscopia do sindroma de junção 
pielo-ureteral é seguro e eficaz, com dor e morbilidade míni-
mas no pós-operatório, pelo menos equiparáveis ao da cirurgia 
laparoscópica tradicional, e com melhor resultado cosmético. 
No entanto, são necessários estudos comparativos entre ambas 
as técnicas para estabelecer a mini-laparoscopia como uma 
alternativa válida para o tratamento desta e de outras patolo-
gias urológicas.

 Abstract 
 
Introduction: Mini-laparoscopy is an emerging area of mini-
mal invasive surgery. Unlike conventional laparoscopic 
surgery, which uses 5, 10 and 12 mm diameter instruments, 
mini-laparoscopy uses smaller instruments from 2 to 5 mm. 
Its purpose is to improve the well established efficiency of 
laparoscopic surgery in reducing post-operative pain and 
stress, decreasing surgical morbidity and hospital stay, and 
improving cosmetic outcomes. By using smaller instruments, 
it allows that certain kinds of surgery may be performed with-
out general anesthesia in an office setting, namely diagnostic 
laparoscopies. This type of surgery is presently a common 
routine in General Surgery and Gynecology, but its applica-
tion in Urology is still evolving. The authors present their ini-
tial experience with this technique, in a case of laparoscopic 
correction of pelvic-ureteral junction syndrome.

Clinical Case: 22 year-old male patient, with former right 
nephrectomy for renal exclusion of unknown cause, diag-
nosed with a left pelvic-ureteral junction syndrome after 
hydronephrosis detection by a routine ultrasound. He was 
submitted to a mini-laparoscopic transperitoneal Andersen-
Hynes dismembered pyeloplasty. 4 ports were used: a 5 mm 
one for the scope, two 3 mm ones and one of 2 mm for instru-
mentation material. Procedure steps were the following: 
peritoneal adhesions release, incision of the Toldt fascia and 
medialization of descending colon, dissection and exposure 
of the left renal pelvis and pelvic-ureteral junction, excision of 
the stenosed segment, proximal ureteral end incision, pelvic-
ureteral anastomosis with a continuous absorbable suture of 
the posterior brim, ureteral catheterization with a double J 
6Fr catheter 28 cm long and anastomosis totalization. 

Discussion: Surgical time was 160 min. There were no intra 
or post-operative complications and the patient was dis-
charged at the 3rd post-operative day. Presently he’s perfectly 
assymptomatic without clinical or imagiologic relapse. 
Surgical treatment of pelvic-ureteral junction syndrome by 
mini-laparoscopy is safe and effective, with minimal post-
operative pain and morbidity, comparable at least with 
conventional laparoscopy, and with better cosmetic out-
come. However, further comparative studies between both 
techniques are necessary to establish mini-laparoscopy as a 
valid alternative for the treatment of this and other urologic 
pathologies.

7. V107 - Pieloplastia Desmembrada por Mini-Laparoscopia

Mini-Laparoscopic Dismembered Pyeloplasty
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 Resumo 

Introdução: A nefrolitotomia percutânea consiste na fragmen-
tação de cálculos por meio de um acesso percutâneo ao siste-
ma colector do rim. Apresentamos um vídeo em que usamos a 
posição de Valdivia na nefrolitotomia percutânea. 

Material e Métodos: O primeiro passo requer dilatação do sis-
tema colector, o que facilita a punção do cálice renal com a agu-
lha de nefrostomia. Após a colocação de fio guia e da utilização 
de dilatadores, introduz-se a bainha de Amplatz e nefroscopio. 
Usamos para fragmentar o cálculo Swiss Lithoclast, litotritor 
pneumático e ultrasónico. Neste procedimento utilizou-se a 
posição supina criada pelo Dr. Valdivia. Esta técnica apresenta 
as seguintes vantagens: 

- Evita mudanças de decúbito com o doente anestesiado.
- Vantagens anestésicas relativas á ventilação e controlo 

do doente.
- Não existe compromisso da ergonomia cirúrgica.

Neste vídeo pretende-se descrever a posição de Valdivia e as 
suas vantagens.

 Abstract 
 
Introduction: Percutaneous nephrolithotomy is the removal 
of a kidney stone via a track developed between the surface of 
the skin and the collecting system of the kidney. 

Material and Methods: The first step requires inflation of the 
renal collecting system. This makes subsequent percutaneous 
puncture of the renal calyx with a nephrostomy needle easier. 
After the use of a guide wire and dilators an access sheath 
is passed down track and into the calyx, and through this a 
nephroscope can be advanced into the kidney. An ultrasonic 
and pneumatic lithotripsy probe is used to fragment the stone 
Swiss Lithoclast.We have used the supine position created 
by Dr. Valdivia to perform the procedure known as percuta-
neous nephrolithotomy (PNL). This technique presents some 
advantages such as: 

- Avoids decubit changes.
- Ventilation advantages and better hemodynamic 

control.
- Ergonomics is not compromised.

In this video we pretend to describe this technique performed 
at our hospital. 

8. V129 - Nefrolitotomia Percutânea – Posição De Valdivia

Percutaneous Nephrolithotomy – Valdivia Position
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 Resumo 

Introdução: A crioablação é considerada a técnica ablativa com 
a menor taxa de recorrência tumoral. Possui taxas de complica-
ções diminutas, exigindo menos tempo de internamento com-
parativamente ao da nefrectomia, e pode ser aplicada a doentes 
com insuficiência renal ligeira; a sua indicação dependerá de 
factores como: dimensões, características e relação do tumor, 
idade e comorbilidades do paciente, reserva renal funcional, 
número de lesões e a preferência pessoal do doente. Os autores 
do presente vídeo propõe-se expôr e discutir uma perspectiva 
pessoal dos actuais parâmetros clínicos que regem a avaliação 
de doentes com tumor renal, numa perspectiva de eleger can-
didatos adequados para crioablação laparoscópica. Com o intui-
to de suportar a discussão, irá decorrer a apresentação de um 
video demonstrativo da técnica empregue na nossa instituição. 
Será igualmente feito um resumo da casuística do Serviço.

Material e Métodos: Suporte audiovisual: video captado intra-
operatoriamente. Caso clínico - técnica cirúrgica e resultados.

Resultados e Conclusões: A crioablação laparoscópica é uma 
técnica de aplicabilidade e resultados muito favoráveis no que 
respeita a casos de tumores renais múltiplos, de reduzidas 
dimensões, em doentes com reserva funcional renal limitada 
e comorbilidades significativas. Possui todavia algumas limita-
ções, sobretudo por não permitir um follow-up imagiológico e 
pela escassez de resultados no que respeita a taxa de sobrevida, 
entre outras que serão igualmente enunciadas e debatidas.

 Abstract 
 
Introduction: Cryoablation is amongst the ablation technics 
with less tumoral recurrence rate. It has very few complica-
tions, demanding less patient admittance time, and can also 

9. V135 - Crioablação renal laparoscópica – Quando e como

Laparoscopic Renal Cryoablation – When and How
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 Resumo 

Introdução: Os autores pretendem relevar a importância do 
tratamento cirúrgico minimamente invasivo na correcção da 
síndrome juncional pieloureteral. Assim apresentam um vídeo, 
referente á correcção cirúrgica laparoscópica num indivíduo 
do sexo masculino de 24 anos desta patologia do rim direito 
promovida por vaso anómalo.

Caso clínico: Indivíduo do sexo masculino, previamente sau-
dável e que recorre ao SU da nossa instituição em Agosto de 
2010, por episódio inaugural de cólica renal direita complicada 
de infecção do tracto urinário com febre com tradução ana-
lítica de SIRS (Systemic inflammatory response Syndrome). 
O estudo imagiológico no serviço de urgência com tomografia 
axial computurizada revelou franca dilatação pielocalical direi-
ta compatível com síndrome da junção pieloureteral ipsilateral 
provocado por artéria renal acessória para o pólo inferior do 
rim. Após derivação com cateterização ureteral foi encami-
nhado para consulta em ambulatório. O estudo complemen-
tar com cintigrafia (sem cateter ureteral colocado) confirmou 
função renal preservada bilateralmente, bem como os achados 
anteriormente descritos. Foi internado em Março de 2011 para 
correcção cirúrgica laparoscópica. A cirurgia decorreu em 230 
minutos e sem intercorrencias. As perdas hemáticas regista-
das foram insignificantes. O restante internamento decorre-
reu sem complicações ou intercorrências. Teve alta apirético e 
assintomático ao 3ºdia pós-operatório.

Discussão: A síndrome juncional congénito provocado por 
presença de vaso anómalo é uma entidade rara e detectável na 
maioria das vezes no decurso de um episódio de cólica renal. 
Importa intervir precocemente, de modo a preservar a fun-
cionalidade do rim afectado. Sendo que esta patologia é diag-
nosticada cada vez mais em índividuos jovens é de extrema 
importância minimizar a agressão cirúrgica através da maior 
utilização de técnicas minimamente invasivas.

 Abstract 
 
Introduction: The authors wish to reveal the importance of 
treatment in minimally invasive surgical correction of junc-
tion pyeloureteral syndrome. They present a video concern-
ing laparoscopic surgery with the laparoscopic treatment of 
a 24 years male patient with the diagnosis of pieloureteral 
junction syndrome cause by an anomalous blood vessel. 

Clinical Case: Individual male, previously healthy and 
appealing to the  ER of our institution in August 2010 for the 
inaugural episode of right renal colic complicated by urinary 
tract infection with fever and analytical translation of SIRS 
(Systemic inflammatory response syndrome). The imaging 
study in the emergency department with computurizada 
tomography (CT) revealed frank right pielocalical dilatation 
compatible with junction pyeloureteral syndrome caused by 
accessory renal artery of the lower pole of the kidney. After 
derivation with ureteral catheterization he was referred for 
an outpatient consultation. Up study with renal scintigraphy 
(without ureteral catheter placed) confirmed preserved renal 
function bilaterally. He was hospitalized in March 2011 for 
laparoscopic surgical correction. The surgery took place in 
190 minutes and without complications. Recorded blood loss 
was insignificant. The remaining hospitalization progressed 
uneventfully and without complications. He was discharged 
on the 3rd postoperative day asymptomatic. 

Discussion: Congenital junction syndrome caused by the 
presence of abnormal vessels is a rare disease and most 
often detected during an episode of renal colic. It should 
intervene early in order to preserve the functionality of the 
affected kidney. Since this disease is increasingly diagnosed 
in young individuals is extremely important to minimize sur-
gical damage through increased use of minimally invasive 
techniques.

10. V150 - Sindrome da Junção ureteropiélica direita por vaso anómalo 
– Correcção cirúrgica minimamente invasiva

Right ureteropyelic junction syndrome caused by an abnormal  
vessel – a minimally invasive surgical correction
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be applied to patients with a certain degree of renal insuffi-
ciency; it’s indication will follow a series of parameters, such 
as: tumor dimensions and number, anatomical relations, age 
of the patient, associated deseases and the renal function. The 
authors propose themselves to present their personal profes-
sional view of the current clinical parameters that should 
be evaluated when electing suitable candidates for laparo-
scopic cryoablation. The casuistic of the department will also 
be presented.

Material and Methods: Video support: A clinical case - surgi-
cal technic and results.

Results and Conclusions: Laparoscopic cryoablation is a 
technic with favorable application and results; especially 
in cases of multiple tumors, with reduced dimensions, in 
patients with low renal compliance and some comorbidities. 
However it has some limitations, as the imagiological follow-
up may not be effective, and the rates of success are yet to be 
fully known.
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da vascularização e suturas sem tensão com aposição por 
planos laterais de mucosa rectal, músculo elevador do ânus e 
mucosa vaginal.

Discussão: Incluímos neste estudo apenas 15 doentes opera-
das em Portugal e alguns países africanos em vias de desenvol-
vimento (Angola, Etiópia e Tanzânia) desde Janeiro de 2006 
com FRV isoladas e submetidas a esta técnica simples. Foram 
para o efeito excluídas todas as doentes com outras fístulas 
genitourinárias concomitantes. O pós-operatório imediato e 
tardio decorreu sem intercorrências e com boa evolução da 
cicatrização. Apenas 1 doente desenvolveu hematoma do espa-
ço pré-rectal e de Douglas. Não houve recidivas. Verificou-se 
retorno às actividades de rotina diária aproximadamente 45 
dias após a cirurgia, incluindo actividade sexual vaginal e com 
elevado grau de satisfação. A correcção cirúrgica, por via vagi-
nal, da FRV secundária a traumatismo obstétrico, através des-
te procedimento simples e rápido, associa-se  a elevada taxa 
de sucesso funcional e cosmético à 1ª tentativa e, consequen-
temente, com baixa taxa de morbilidade.

 Resumo 

Introdução: Nos países industrializados, a fístula rectovaginal 
(FRV) é uma entidade clínica pouco frequente, resultando em 
grave perturbação funcional e psicosocial nas doentes e, em 
última instância, com significativa repercussão na qualidade 
de vida. As causas mais frequentes são o traumatismo obsté-
trico, seguido de radioterapia, infecção peri-rectal e neoplasia. 
Na maioria dos casos, é possível uma correcção cirúrgica sim-
ples e rápida, por via vaginal, reservando as opções cirúrgi-
cas mais sofisticadas para os casos recidivados e complexos. 
Demonstração em vídeo de uma técnica simples e rápida de 
correcção de FRV baixa sem destruição do corpo perineal, 
secundária a traumatismo obstétrico.

Caso Clínico: O vídeo reporta-se a uma doente de 54 anos de 
idade, caucasiana, G2P2, com FRV por traumatismo obstétrico 
ocorrido há 27 anos durante o "1º parto". Foi efectuada repa-
ração cirúrgica, por via vaginal, com excisão de tecido cicatri-
cial, mobilização dos planos rectal e vaginal com preservação 

11. V164 - Fístula rectovaginal baixa: correcção cirúrgica  
por via vaginal com retalhos laterais aposicionais
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 Resumo 

Introdução: A lesão cirúrgica/iatrogénica do ureter é dos even-
tos de cirurgia abdominal, cujo reconhecimento ou suspeita 
provoca maior sensação de ansiedade e consternação. O seu 
reconhecimento intra-operatório, e consequente correcção, 
está habitualmente associado a elevada taxa de sucesso. A 
reimplantação uretero-vesical associada a uma manobra adju-
vante, tipo psoas hitch, é sempre preferível à anastomose 
termino-terminal ou ureteroureterostomia. Demonstra-se, em 
formato de vídeo, uma opção de reimplantação anti-refluxiva, 
tipo Ricard - Puigvert, associada a manobras adjuvantes, tipo 
psoas hitch, com ou sem retalho de Boari associado.

Caso Clínico: O vídeo reporta-se a uma doente do sexo feminino, 
de 50 anos, caucasiana, submetida a vagotomia troncular e antrec-
tomia por carcinoma mucocelular em 2008, seguida de quimio-

terapia adjuvante. Em "follow-up", a ressonância abdomino-pélvica 
revelou volumosa formação sólida, heterogénea do ovário esquer-
do, compatível com tumor de Krukenberg e hidronefrose grau I 
à esquerda. Foi, então, submetida a histerectomia total e ooforo-
salpingectomia bilateral, tendo desse procedimento resultado ure-
tero-hidronefrose direita grave por obstrução completa do ureter 
direito. Foi submetida a reimplantação uretérica direita, segundo 
técnica de Ricard - Puigvert, associada a manobra de psoas hitch.

Discussão: O pós-operatório decorreu sem incidentes, encontran-
do-se a doente bem e sem complicações. A reimplantação uretérica 
é o método de eleição para a correcção de lesões uretéricas, nome-
adamente iatrogénicas, do ureter pélvico associadas a perda anató-
mica ou funcional significativa deste segmento uretérico. Embora, 
existam múltiplas técnicas para o efeito, os autores consideram a 
técnica utilizada neste vídeo como uma alternativa simples, rápida 
e de baixa morbilidade, de correcção antirefluxiva.

12. V165 - Reimplantação uretero-vesical utilizando  
técnica de Ricard-Puigvert ("split cuff nipple") e psoas  

hitch/retalho de boari como manobras adjuvantes

Autores:
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 Resumo 

Introdução: A realização da anastomose uretro-vesical na 
PRL, apesar da excelente ampliação e visualização endoscópi-
ca proporcionadas, ainda é actualmente considerada uma téc-
nica laparoscópica avançada e com elevado grau de dificuldade 
de execução, comparada com a maior facilidade verificada na 
cirurgia aberta e na cirurgia robótica. Pretende-secom este tra-
balho demonstrar a experiência inicial de uma nova técnica de 
realização da anastomose uretro-vesical com o fio de sutura 
absorvível auto-travado (V-LOCº180).

Material e Métodos: Descreve-se a experiência inicial desta 
técnica no nosso Hospital. Em 6 doentes submetidos a PRL por 
carcinoma da próstata localizado, utilizou-se para a realiza-
ção da anastomose uretro-vsical, a técnica de sutura contínua 

auto-travada com o fio V-LOCº180, comparando-a com outros 
tantos doentes operados com a técnica anastomótica de pon-
tos interrompidos. Todas as cirurgias foram realizadas pelo 
mesmo cirurgião, tendo-se anaisado e comparado os tempos 
de realização da anastomose e o tempo total da cirurgia com 
o grupo controlo.

Resultados: O grupo no qual se utilizou o fio de sutura 
V-LOCº180 apresentou um tempo médio de realização de anas-
tomose significativamente inferior ao grupo controlo (31,33 vs  
89,80 minutos). Por conseguinte, o tempo operatório total foi 
também significativamente inferior (149,40 vs 200 minutos).

Conclusões: Apesar do número reduzido de doentes operados, 
conseguiu demonstrar-se a viabilidade da técnica e a redução sig-
nificativa nos tempos operatórios total e da anastomose uretro-

13. V173 - Uma forma rara de Hipospádias,  
megameato com o prepucio intacto 

Megameatus intact prepuce; a rare Hypospádias presentation

Autores:
Alexandre Mendes Leal, Teresa Aires
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14. V175 - Redução do tempo da Anastomose Urectro-Vesical  
na prostatectomia radical lapaposcópica (PRL)

Reducing the time of vesicourethral anastomosis  
on laparoscopic radical prostatectomy (LRP)
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 Resumo 

Introdução: O megameato com o prepúcio totalmente preservado 
é uma forma rara de hipospádias que representa menos de 5% dos 
casos de hipospádias. Esta anomalia consiste num hipospádias 
distal sem curvatura peniana associada, o prepúcio que nos doen-
tes com hipospádias está habitualmente ausente na face ventral, 
neste caso está perfeitamente intacto e cobre completamente a 
glande.A razão para a reconstrução nestes casos é essencialmente 
cosmética e a regularização da direcção do jacto urinário, já que o 
largo meato não se acompanha de qualquer obstrução uretral e a 
ausência de curvatura não obriga a desencurvamento peniano.

Caso Clínico: O vídeo demonstra a reconstrução desta forma 
rara de hipospádias num adolescente. Usamos para a uretro-
plastia um “tubo de Duplay” e realizamos igualmente uma glan-
duloplastia, na ausência de fimose o prepúcio foi conservado.

Discussão: O resultado pós-operatório foi excelente em termos 
estéticos e funcionais.

 Abstract 
 
Introduction: Megameatus intact prepuce is a rare form, 
of hypospadias presentation (less than 5% of hypospadias 
cases). This abnormality constitutes in an hypospadiac dis-
tal urethral defect without penile curvature. The prepuce is 
intact and covers the entire glands. The reasons for the surgi-
cal repair are essentially cosmetic.

Clinical Case: The video shows the surgical technique for the 
reconstruction of this form of hypospadias in a 15 years old 
patient. We used for the urethroplasty a “Duplay tube” and 
we perform also a glanduloplasty. The prepuce is preserved.

Discussion: The post operative result was excellent in func-
tional and cosmetic terms.
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vesical. O seguimento destes doentes permitirá evidenciar quais 
as vantagens em relação às taxas de estanquicidade anastomóti-
ca, tempo de algaliação e continência pós-operatórios.

 Abstract 
 
Introduction: The vesicourethral anastomosis in PRL, despite 
the excelente endoscopic visualization and magnification 
afforded, is considered an advanced laparoscopic technique 
with a high degree of difficulty, compared with open and 
robotic surgery. The aim of this work is to demonstrate the 
initial experience of a new vesicourethral anastomosis tech-
nique with an auto-locked absorbable suture (V-LOCº180).

Material and Methods: This paper describes the initial experi-
ence of this technique in our Hospital. 6 patients underwent 
LRP for localized prostate cancer and for the vesicourethral 
anastomosis was used the continuous suture technique with 

the auto-locked absorbable suture V-LOCº180 and were com-
pared to the same number of patients operated with the anasto-
motic technique of interrupted stitches. The same surgeon per-
formed all surgeries and the anastomosis and total surgeries 
times were analyzed and compared with the control group.

Results: The group in which we used the suture V-LOCº180 
showed an average time of anastomosis significantly lower 
than the control group (31.33 vs 89.80 minutes). Therefore, 
the total operative time was also significantly lower (149.40 
vs 200 minutes).

Conclusions: Despite the small number of patients involved, 
we have demonstrated the viability of the technique and 
the significant reduction in total operative time and vesi-
courethral anastomosis time. The follow-up of these patients 
will demonstrate the advantages in relation to anastomotic 
leaks rates, duration of catheterization and postoperative 
continence.

 Resumo 

Introdução: Aloenxertos de vários materiais sintéticos ou 
biológicosna corporoplastia para tratamento cirúrgico da cur-
vatura peniana na doença de La Peyronie têm sido utilizados 
com taxas variáveis de sucesso, em doentes com função eréctil 
conservada quepela complexidade da curvatura (habitualmen-
te superior a 60°) obrigam à utilização de técnicas de incisão/
excisão da placa fibrosa ecolocação de enxerto.

Caso Clínico: Sexo masculino, 56 anos, antecedentes de con-
tractura de Dupuytren. Encurvamento peniano dorsal em erec-
ção com 24 meses de evolução, indolor, impedindo penetração. 
Ao exame objectivo, placa fibrosa dorsal com3 x3 cm no terço 
médio/proximal da haste peniana; eco-doppler peniano revelou 
ausência de disfunção eréctil vasculogénica com presença de 
curvatura dorsal complexa de 100° em erecção, com calcifi-
cação extensa dorsal; o estudo hormonal foi normal.Foi pro-
posto para incisão da placa e colocação de aloenxerto de sub-
mucosa de intestino delgado porcino (SIS). Incisão sub-coronal 
e desluvamento do Dartos até à base do pénis; levantamento 
da fáscia de Buck com o feixe neurovascular dorsal do pénis, 
exposiçãoda albugíneana área de maior angulação da curvatura 
dorsal. Incisão de relaxamento da placa fibrosa em “H”; prepa-
ração do enxerto de matrix acelular de quatro camadasde SIS 
(SURGISIS Cook®, Bloomington, IN) por embebição em soro 
fisiológico a 0,9% durante 15 minutos e dimensionamento do 
mesmo a 130 % do defeito albugíneo. Sutura contínua do enxer-
to à túnica albugínea com PDS® 5/0. Confirmação de ausência 
de curvatura residual em erecção. Encerramento da fáscia de 
Dartos e pele com sutura de Vicryl 3/0 e 3/0 rapid®, respectiva-
mente. Penso compressivo durante 48 h.

Discussão: Pós-operatório sem intercorrências, alta ao 2ºdia. 
Consulta de seguimento ao 30º dia - sem dor ou hipostesia 
da glande; ao 37º dia - efectuado teste com alprostadilo intra-
cavernoso 5µg com erecção plena, sem curvatura residual. A 
utilização do aloenxentoSIS na correcção cirúrgica de curva-
turas penianas complexas na doença de La Peyronie parece 
constituir uma opção válidaà técnica autóloga de enxerto 
de veia safena, com menor tempo operatório e morbilidade. 
Estudos comparativos entre SIS e outros aloenxertos viáveis 
são necessários para tentar definir a(s) melhor(es) opção(ões) 
na correcção deste tipo de curvaturas.

 Abstract 
 
Introduction: Allografts of  synthetic or biological materials had 
been used for surgical treatment of penile curvature of Peyronie's 
disease patients  in wich the complexity of the curvature (usu-
ally greater than 60°) of the penis requires the use of techniques 
of incision/excision of fibrous plaque and grafting.

Clinical Case: Male, 56 years, history of Dupuytren's con-
tracture. Dorsal penile bending on erection since two years 
ago, painless, but impeding penetration. On examination, 
the fibrous cord with 3 x3 cm located in the middle third/
proximal of the penile shaft; penile Doppler revealed com-
plex dorsal curvature of 100° without erectile disfunction, 
with extensive dorsal calcification; the hormone levels were 
normal. The patient was proposed for incision of the plaque 
and placement of allograft porcine small intestinal submu-
cosa (SIS). Sub-coronal degloving incision down  to dartos 
fascia at the base of the penis was performed;  Buck's fascia 

15. V182 - Corporoplastia de correcção da curvatura peniana  
complexa na Doença de La Peyronie com incisão da  
placa fibrosa e utilização de enxerto de SURGISIS®

SURGISIS® Grafting after plaque incision in penile Corporoplasty for Peyronie Disease
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 Resumo 

Introdução: O tratamento cirúrgico da estenose do ureter 
visa a correcção permanente da obstrução prévia. Nos casos 
em que esta estenose é curta (2-3 cm) tem localização distal 
(ureter ilíaco-pélvico) e etiologia benigna, existem múltiplas 
técnicas descritas que vão desde a anastomose uretero-urete-
ral topo a topo até à ureteroneocistostomia com Boari flap. 
Apesar da cirurgia por via aberta se manter como tratamento 
gold standard destes doentes, todos os passos são passíveis 
de execução por via laparoscópica, pelo que esta abordagem 
se apresenta como alternativa válida, com as vantagens asso-
ciadas de menor morbilidade peri-operatória e mais precoce 
reinício da vida activa. O trabalho foi realizado com a gravação 
da cirurgia e pesquisa do processo clínico, suporte infomático 
e papel.

Caso Clínico: Apresentamos um caso de uma doente de 71 
anos, enviada à consulta de Urologia por dor lombar esquerda, 
em associada a uretero-hidronefrose homolateral, até ao nível 
do ureter pélvico, com antecedentes de histerectomia por via 
abdominal.
Foi submetida a ureterólise e ureteroneocistostomia extra-
vesical à esquerda, simples, sem mecanismo anti-refluxo, 
por via laparoscópica, sem complicações no internamento e 
pós-operatório, com excelente resultado clínico, funcional e 
imagiológico.

Discussão: Este vídeo demonstra os vários passos do procedi-
mento cirúrgico, que apresenta um elevado grau de dificuldade 
incluíndo sutura intracorporal com pontos separados. Trata-se 
de uma cirurgia relativamente pouco frequente e que por via 
laparoscópica se apresenta como uma alternativa minimamen-
te invasiva, segura e eficaz.

 Abstract 
 
Introduction: The surgical treatment of an ureteral stenosis 
imply the definitive correction of the previous obstruction. In 
the patients where the lenght of stenosis is short, with a distal 
location and of benign etiology there are several published 
thecniques (direct anastomosis of the ureter, ureteral reim-
plantation, Boari flap). The open thecnique remains the gold 
standard for these patients but every single step can be safe 
and securely executed laparoscopically, making this aproach 
a valid alternative, with the well known less morbidity and a 
earlier return to the active life. This presentation was made 
using the video footage and the research of the clinical regis-
trations of the patient.

Clinical Case: We present a 71 years old woman, sent to our 
centre because of left lumbar pain, with uretero-hydroneph-
rosis, till the pelvic ureteral segment, and a personal surgical 
backgroun of abdominal hysterectomy. We did a laparoscopic 
ureterolys and a ureteral reimplantation, extra-vesical, with 
no antireflux mechanism. No complications were observed in 
an excellent clinical, functional and imagiological outcome.

Discussion: This video demonstrates de several surgical 
steps, with a high level of difficulty, including intracorporal 
anastomosis. It is an unfrequent surgery in the clinical prac-
tice, the laparoscopic aproach presents itself as a minimally 
invasive technique and a safe and secure procedure.

16. V191 - Ureteroneocistostomia por estenose  
ureteral distal iatrogénica, por via laparoscópica

Ureteral reimplantation, laparoscopic aproach,  
after an iatrogenic distal ureteral stenosis
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with the dorsal penile neurovascular bundle was mobilized 
and  exposure of albuginea in the area of   greater curvature 
of the dorsal angulation by artificial erection; after a  relax-
ing incision of the fibrous  plaque in the shape of the letter 
"H" and the  preparation of acellular matrix graft of four lay-
ers of SIS (Cook Surgisis®, Bloomington, IN) by immersion in 
0.9% saline for 15 minutes and even sizing 130 % the albug-
inea defect, suture of the graft to the tunica albuginea was 
done with PDS® 5/0. No residual curvature in erection was 
observed. Dartos fascia and skin suture closure were per-
formed with Vicryl 3/0 and 3/0 rapid®, respectively. Dressing 
was left in place for 48 hours. 

Discussion: Uneventful postoperative period, high to Day 
2. Follow-up visit on day 30 - no pain or hypoesthesia of 
the glans, the 37-day-test carried out with intra-cavernous 
alprostadil 5 µg revealed full erection without residual cur-
vature. The use of SIS in surgical correction of complex penile 
curvature in Peyronie's disease seems to be a valid option 
to the technique of autologous saphenous vein graft, with 
shorter operative time and morbidity. Comparative studies 
between SIS and other viable allografts are needed to set best 
options in correcting such curvatures.
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 Resumo 

Introdução: Nos casos de rotura completa da uretra membra-
nosa a reparação cirúrgica continua a ser certamente o melhor 
tratamento. A via perineal é habitualmente suficiente na maior 
parte dos casos de rotura traumática da uretra menbranosa 
associada às fracturas da bacia. A dissecção e mobilização pro-
gressiva da uretra deve ser feita de maneira a obter um com-
primento de uretra suficiente, que permita uma anastomose 
totalmente isenta de tensão. Em muitos doentes a mobilização 
larga da uretra perineal e anterior é suficiente, noutros porém 
é necessária a incisão do septo intercavernoso, a passagem da 
uretra à volta da raiz do corpo cavernoso e mesmo uma pubec-
tomia inferior para ganhar o espaço necessário para compensar 
a diastase uretral e realizar uma anastomose sem tensão indis-
pensável ao sucesso da uretroplastia. Nalguns casos difíceis a 
via perineal isolada não é suficiente e é necessário recorrer a 
uma via combinada perineal e abdominal e por vezes a uma 
verdadeira uretroplastia transpúbica com ressecção alargada 
do osso púbico. 

Caso Clínico: O vídeo demonstra as técnicas cirúrgicas para 
a reconstrução de uma rotura completa da uretra menbrano-
sa, demonstrando os diferentes aspectos da uretroplastia por 
via perineal, via combinada abdominal e perineal e transpú-
bica. O tratamento dos traumatismos agudos da uretra e o 
“timing” ideal par a reconstrução são igualmente discuti-
dos. As diferentes vias de abordagem cirúrgica assim como a 

incontinência e a impotência sexual pós-operatórias são igual-
mente consideradas.

 Abstract 
  
Introduction: In cases of traumatic disruption of the mem-
braneous urethra the surgical repair is still the best treat-
ment. The perineal route is usually sufficient for the surgical 
repair of the majority of the cases of traumatic disruption of 
the membraneous urethra. The dissection and mobilization 
of the urethra must be done in a progressive way in order 
to gain sufficient lenght for a tension free anastomosis. In 
some patients the large liberation of the perineal and anterior 
urethra is sufficient, in others, an incision of the intercru-
ral septum, the re-routing of the utrethra around the crura 
and even an inferior pubectomy are needed. In some difficult 
cases the perineal route alone is not sufficient and we need to 
use a combined approach perineal and abdominal and even 
an extended transpubic uretroplasty whit complete resection 
of the pubic bone. 

Clinical Case: This video demonstrates the surgical tech-
niques for the repair of a complete traumatic disruption of the 
membraneous urethra, showing the different aspects of the 
repair by the perineal, combined and transpubic approach. 
The treatment of an acute urethral trauma and the ideal tim-
ing for the repair are also considered. The diferent surgical 
approaches, post operative incontinence and impotence are 
also discussed.

17. V193 - Uretroplastia de rotura completa  
da uretra menbranosa, técnicas cirúrgicas

Complete traumatic disruption of the membraneous urethra – surgical repair
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 Resumo 

Introdução: A cirurgia láparo-endoscópica de porta única 
(LESS) representa um dos maiores avanços na evolução da 
cirurgia minimamente invasiva. O “LESS” permite realizar 
intervenções cirúrgicas “major” com incisões mínimas e a 
quase ausência de cicatrizes. A nefrectomia parcial laparoscó-
pica convencional tem sido realizada comindicações cada vez 
mais alargadas, que incluem tumores maiores e mais comple-
xos, tumores com localizações hilares, centrais e tumores múl-
tiplos. Apesentamos umvídeo de uma nefrectomia parciallapa-
roscópica de dois tumores por porta única umbilical.

Caso Clínico: Um doente do sexo masculino, 62 anos, assinto-
mático, com 2 lesões nódularesparenquimatosas, exofíticas do 
rim direito, com 3 cm (antero-superior) e 1 cm (antero-infe-
rior) de diâmetro,sugestivas de neoplasia, na TAC abdominal, 
foi submetido a nefrectomia parcial laparoscópica por porta 
única umbilical com excisão em separado das duas lesões.Uma 
porta com 4 entradas (QuadPort™; Olympus) permitiu acesso 
intra-abdominal transperitoneal. Foram usados instrumen-
tos rígidos,angulados e rectos, para a dissecção, exposição e 
excisão das massas renais. A hemostase foi feita com sutura 
no leito das ressecções. A artéria renal foi clampada duran-
te 28 minutos e o tempo total de cirurgia foi de 160 minutos 

18. V045 - Nefrectomia parciallaparoscópica de dois tumores  
síncronos por porta única umbilical (LESS)

LESS partial nephrectomy of 2 synchronous tumors
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com hemorragia intra-operatória de 300ml. Não ocorreram 
quaisquer complicações peri-operatórias. No primeiro dia 
do pós-operatório foi retirado o dreno abdominal e iniciada 
a deambulação. O doente teve alta ao 3º dia pós-operatório 
sem necessidade de analgesia. O exame histológico das peças 
revelou 2 carcinomas de células renais, com 3.5cm e 0.8 cm, 
variante papilar do tipo1, Fuhrman 2, ambos pT1a.

Discussão: Algumas dificuldades desta abordagem são o con-
flito de espaço dos instrumentos com a lente, a perda de trian-
gulação com limitações na manobrabilidade dos instrumentos 
mesmo usando instrumentos angulados.A nefrectomia parcial 
por LESS pode ser realizada com sucesso mesmo em tumores 
complexos e múltiplos com excelentes resultados.

 Abstract 
  
Introduction: Laparoendoscopic single site surgery (LESS) 
represents one of the hugest advances on minimally inva-
sive surgery. Expanded indications of conventional laparo-
scopic partial nephrectomy include larger and more complex 
tumors, including those in hilar or central locations and mul-
tiple tumors. We present a video of a LESS partial nephrec-
tomy of two synchronous tumors.

Clinical Case: A 62 year old male, presenting two synchro-
nous tumors of the right kidney with 3 and 1 cm of diameter 
on abdominal CT, was submitted to a partial nephrectomy 
using an umbilical single incision. Separate excision of the 
two lesions was made. A multi-instrument access trocar 
comprised of 4 gel-valved port sites (QuadPort™; Olympus) 
was used to transperitoneal abdominal access. Straight and 
curved rigidlaparoscopic instruments were used. Warm 
ischemia time was 28 minutes and surgery time was 160 
minutes. Total blood loss was 300ml. There were no peri or 
post-operative complications. The patient was discharged on 
3rd post-operative day with no need for analgesia. Pathologic 
examination revealed two renal cell cancers, chromophilic 
(type 1, Fuhrman 2), with 3.5 and 0.8cm. The tumors were 
both staged as pT1a.

Discussion: Given the proximity of channels during single 
port partial nephrectomy, triangulation is lost with straight 
laparoscopic instruments. Reduced internal mobility was 
also felt during surgery. LESS partial nephrectomy can be 
successfully performed even in complex and multiple tumors 
with excellent results.

 Resumo 

Introdução: Demonstra-se neste video a correcção cirúrgica 
de aperto pendular e aperto bulbar em 2 doentes respectiva-
mente, através de incisão lateral do aperto uretral e correcção 
do defeito com retalho circular transversal de prepúcio com 
pediculo dorsal primário descrito por McAninch.

Caso Clínico: Apresentamos neste vídeo, dois casos clínicos, 
referentes a um doente de 61 anos, com aperto pendular pro-
ximal recorrente após 2 tentativas de uretrotomia optica inter-
na sob visão. E um doente com 89 anos com aperto bulbar 
recorrente após uretrotomia optica, dilatações uretrais e ure-
troplastia topo-a-topo. Procedeu-se à utilização de um retalho 
pediculado circular transversal, que permite obter um retalho 
adequado para defeitos extensos. Devido ao seu pediculo dor-
sal primário extenso, é possivel utilizar este tipo de retalho 
quer em apertos dístais, quer em apertos proximais. Recorreu-
se ao onlay lateral, por permitir manter a vascularização ure-
tral dorsal e evitar as saculações ventrais.

Discussão: Este vídeo tem por finalidade demonstrar a versatili-
dade deste tipo de retalho pediculado, que permite, ser utilizado 
com sucesso em defeitos proximais ou em defeitos dístais, em 
defeitos curtos ou extensos. Constituíndo uma boa alternativa 
de reconstrução uretral, em situações de indisponibilidade de 
mucosa bucal ou de reconstrução complexa, com necessidade 
multipla de retalhos. Tendo sido associado à técnica de onlay 
lateral, que não possui as complicações associadas aos retalhos 
ventrais, permitindo manter a vascularização uretral dorsal.                                                    

 Abstract 
  
Introduction: It is shown in this video the surgical correction 
of bulbar and pendulous strictures, in 2 patients, respectively, 
through a lateral incision of the stricture and reconstruction 
of the urethral defect with a circular transverse prepuce skin 
flap with a primarily dorsal pedicle described by McAninch.

Clinical Case: We present in this video, two cases, concern-
ing a patient of 61 years old with proximal penile stricture 
after 2 attempts of optical urethrotomy. And a patient with 
89 years old with recurrent bulbar stricture after optical ure-
throtomy, primary anastomosis and urethral dilations. We 
use a circular transverse flap, which gives a suitable flap 
for long defects. Due to the extensive dorsal pedicle, it is pos-
sible to use this kind of flap in distal or proximal defects. 
Associated with a lateral onlay to maintain the dorsal ure-
thral vascularization and avoid ventral saculations.

Discussion: This video aims to demonstrate the versatility of 
the flap, which allows to be successfully used for proximal 
or distal, short or long defects. It is a good alternative for 
urethral reconstruction in cases of unavailability of the oral 
mucosa or complex reconstruction, requiring multiple flaps. 
Having been associated with lateral onlay technique, which 
avoid the complications associated with ventral flap, main-
taining the dorsal urethral vascularization.
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 Resumo 

Introdução: Os autores pretendem apresentar em vídeo a cor-
recção de uma fístula recto-uretral pela técnica transrectal 
transesfincteriana de York-Mason. Consulta do processo clíni-
co de um doente com fístula recto-uretral secundária a IST’s 
(infecções sexualmente transmissíveis) e trauma. Compilação 
em pequeno trecho de vídeo dos principais momentos cirúr-
gicos da correcção da fístula recto-uretral pela técnica tran-
sesfincteriana de York-Mason utilizando o programa Windows 
Movie Maker®.

Caso Clínico: Doente do sexo ♂, 34 anos, homossexual e HIV 
positivo que recorreu à consulta de Urologia por ITU’s de repe-
tição e queixas de urge-incontinência com 8 meses de evolu-
ção após algaliação para cirurgia de hidrosadenite supurativa 
axilar. Foi-lhe diagnosticada uma fístula recto-uretral através 
de uretrocistografia retrógrada e miccional. Abandonou a con-
sulta após ter sido informado das opções terapêuticas. Voltou 
ao Serviço de Urgência em Dezembro de 2009 por extenso 
abcesso perineal envolvendo os corpos cavernosos, a fossa ilí-
aca esquerda e o hipogastro que drenava abundante conteúdo 
fecalóide e purulento. Procedeu-se a drenagem do abcesso e 
transversostomia de protecção. Teve alta após tratamento 
antibiótico e ficou programada correcção cirúrgica da fístula 
recto-uretral (14-06-2010).

Técnica Cirúrgica: 
Electrocauterização e excisão de condilomas perianais;1. 
Incisão com bisturi desde a extremidade inferior do 2. 
cóccix até à face posterior do ânus (6h). 
Referenciação dos vários feixes musculares 3. 
esfincterianos;
Incisão na face posterior do recto (6h) e exposição da 4. 
fístula rectouretral;
Referenciação da fístula e excisão total do trajecto 5. 
fistuloso;
Algaliação com sonda vesical de sylastic com auxílio 6. 
de Bequille Ch12F colocada por via anterógrada.
Encerramento da uretral membranosa/prostática e 7. 
aplicação de FloSeal® entre a uretra e o recto;
Encerramento da parede anterior do recto em 2 planos 8. 
com retalho de deslizamento de mucosa rectal;
Colocação de enteroclitor e encerramento da parede 9. 
posterior do recto;
Aproximação das fibras musculares esfincterianas pre-10. 
viamente referenciadas;
Colocação de drenos canelados, encerramento da feri-11. 
da operatória por planos e sutura da pele;

Anatomia Patológica:
Condilomas perianais;1. 
Trajecto fístuloso que numa das extremidades inclui 2. 
mucosa cólica e na extremidade oposta mucosa reves-
tida por epitélio pavimentoso estratificado com acan-
tose, papilomatose, paraqueratose e exuberantes alte-
rações citopáticas em relação com infecção por HPV, 
traduzindo lesão de condiloma. Esta lesão reveste 
grande parte do trajecto fistuloso.

Evolução Pós-Operatória:
Boa evolução pós-operatória até ao 5º dia, altura em que ini-
ciou drenagem purulenta abundante por dreno nadegueiro e 
pelo ânus. Fístula recto-cutânea que se desenvolveu no trajecto 
do dreno entretanto removido. Alta ao 15º dia pós-operatório 
algaliado. Removeu-se sonda vesical ao 21º dia pós-operatório 
e foi submetido a uretrocistografia retrógrada e miccional que 
denotou recidiva da fístula da uretra prostática para o recto 
com elevado débito. 

Discussão: Apesar da correcta aplicação da técnica cirúrgi-
ca descrita e de todos os cuidados intra e pós-operatórios, o 
sucesso terapêutico não foi o desejado. Perante a complexi-
dade do caso clínico, os autores pretendem debater as opções 
terapêuticas após a apresentação do vídeo: repetir o procedi-
mento? Colostomia protectora mais distal? Prostatectomia 
radical com interposição de omento e rafia do recto? Outro?

 Abstract 
  
Introduction: The authors intend to present a video about 
the surgical correction of recto-urethral fistula by the York-
Mason transrectal transesfincteric technique. Clinical report 
consultation of a patient with recto-urethral fistula second-
ary to STI (sexually transmitted infections) and trauma. 
Compilation of the key moments of the surgical correction of 
the rectourethral fistula using Windows Movie Maker®.

Clinical Case: ♂ 34 years patient, gay and HIV positive who 
appealed to our outpatient clinic with persistent UTI's and 
urge incontinence for about 8 months after urethral cathe-
terization for an axilary surgery. He was diagnosed with a 
rectourethral fistula after a retrograde urethrocystography. 
He abandoned when he was informed about the therapeu-
tic options. He returned some months after to the emergency 
room with an extensive perineal abscess involving corpus 
cavernosum, left iliac fossa and hypogastric region which 
drained abundant purulent and fecaloid content. The abscess 
was drained and underwent a transversostomy for protec-
tion. He was discharged after antibiotic treatment and was 
scheduled for definitive surgical correction of rectourethral 
fistula.

20. V160 - Correcção de fístula recto-uretral  
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 Resumo 

Introdução: Desde a primeira nefrectomia laparoscópica por 
Clayman, em 1991, a cirurgia urológica minimamente invasiva 
ganhou um impulso significativo.  Embora a laparoscopia seja 
menos traumática que a cirurgia aberta, ela ainda requer múl-
tiplas incisões. Actualmente estão em desenvolvimento múlti-
plas alternativas à laparoscopia clássica, sendo a porta umbilical 
única a mais explorada até ao momento, uma vez que permite 
realizar cirurgias tecnicamente exigentes com incisões mínimas 
e sem cicatrizes visíveis. Apresenta-se a experiência inicial do 
serviço em cirurgia laparoscópica por porta única umbilical.

Material e Métodos: Foram revistos os processos clínicos e 
imagiológicos de 16 doentes submetidos a cirurgia laparos-
cópica com TriportTM entre Maio de 2009 e Março de 2011. 
Avaliaram-se os principais dados relativos ao doente e cirur-
gia. Dos 16 doentes, 9 (56,3%) eram homens e 7 (43,8%) eram 
mulheres. A idade média foi de 47,81 anos (20-79 anos). O 
seguimento médio foi de 10,9 meses (1-22 meses). 

Resultados: Foram realizadas: 7 suprarrenalectomias, 4 nefrec-
tomias totais, 3 nefrectomias parciais, 1 ureteropieloplastia 
desmembrada e 1 excisão de tumor pélvico. O tempo médio 
de cirurgia foi de 119,3 min (30-255 min), sendo em média 
de 102,8 min (30-255 min) nas suprarrenalectomias, de 151,0 
min (95-204 min) nas nefrectomias totais e de 126,6 min (120-
140 min) nas nefrectomias parciais. A hemorragia média foi de 

187,5 ml (0-600 ml), sendo em média de 85,71 ml (0-500 ml) 
nas suprarrenalectomias, de 262,5 ml (0-500 ml) nas nefrecto-
mias totais e de 400,0 ml (300-600 ml) nas nefrectomias par-
ciais. Foi necessário a introdução de 2 portas de 5mm, uma 
na ureteropielopastia para finalização da anastomose uretero-
piélica e outra numa nefrectomia parcial para aspiração. Nas 
nefrectomias parciais foi realizada clampagem vascular, com 
punção directa, com tempo médio de clampagem de 25,6 min 
(21-28 min). Um doente foi submetido a transfusão de GV. O 
tempo médio de internamento foi de 1,69 dias (1-4 dias).

Conclusões: A cirurgia laparoscópica por porta umbilical úni-
ca, tem algumas vantagens relativamente à laparoscopia clássi-
ca, sendo aplicável em quase todos os tipos de cirurgias renais 
e suprarrenais. Apresenta-se tecnicamente mais exigente, com 
dificuldades acrescidas pelo conflito de espaço entre os instru-
mentos e pela falta de triangulação, dificuldades que podem 
em parte ser minorados pela utilização de instrumentos angu-
lados. A grande vantagem é a ausência de cicatrizes e curto 
período de internamento. 

 Abstract 
  
Introduction: Since the first laparoscopic nephrectomy by 
Clayman in 1991, minimally invasive urologic surgery has 
gained significant momentum. Although laparoscopy is less 
traumatic than open surgery, it still requires multiple inci-
sions. Currently multiple alternatives are being developeds 

stratified squamous epithelium with acanthosis, 
papillomatosis, parakeratosis and exuberant viral 
cytopathic changes in relation to HPV infection at 
the opposite end, translating condyloma injury. That 
injury takes much of the fistulous track;

Postoperative Evolution:
Good postoperative course until the 5th day, when it began to 
drain abundant purulent drainage by the gluteal drain and 
the anus. Rectocutaneous fistula that developed in the route 
of the drain meanwhile removed. Discharge on postopera-
tive day 15 with the urinary catheter. Urethral catheter was 
removed on day 21. Voiding urethrocystography showed fis-
tula recurrence between prostatic urethra and rectum.

Discussion: Despite the proper surgical technique applica-
tion and correct intra and postoperative care, therapeutic 
success was not reached. Given the complexity of the case, 
the authors intend to discuss treatment options after the 
video presentation: repeat the procedure? More distal protec-
tive colostomy? Radical prostatectomy with interposition of 
omentum and suture of the rectum? Other?

Surgical Technique:
Electrocautery and excision of perianal warts;1. 
Incision with a scalpel from the bottom of the coccyx 2. 
to the back side of the anus (6h).
Referral of several sphincter muscle bundles;3. 
Incision in the posterior rectum (6h) and rectoure-4. 
thral fistula exposure;
Total excision of the fistulous track;5. 
Catheterization with the aid of a Bequille Ch12F 6. 
placed anterogradely;
Closure of membranous/prostatic urethra and appli-7. 
cation of FloSeal® between the urethra and rectum;
Closure of the anterior wall of the rectum in 2 planes 8. 
with a sliding rectal flap;
Rectal drain placement and closure of the posterior 9. 
wall of the rectum;
Approximation of sphincteric bundles;10. 
Placement of drains and closure of the wound by 11. 
layers;

Pathology:
Perianal warts;1. 
Fistulous track with colic mucosa at one end and 2. 

21. V034 - Cirurgia Laparoscópica por porta  
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to traditional laparoscopy, with umbilical single port the 
most exploited to date, since it allows us to perform techni-
cally demanding  surgery with minimal incisions and no vis-
ible scars. We present our initial experience in laparoscopic 
surgery with single umbilical port.

Material and Methods: We reviewed the medical records and 
imaging of 16 patients undergoing laparoscopic surgery with 
TriportTM between May 2009 and March 2011. We assessed 
the key figures for the patient and surgery. Of the 16 patients, 
9 (56.3%) were men and 7 (43,8%) were women. The mean 
age was 47,81 years (20-79 years). Mean follow up was 10,9 
months (1-22 months).

Results: We performed: 7 adrenalectomies, 4 total nephrecto-
mies, 3 partial nephrectomies, 1 dismembered ureteropielo-
plasty and 1 excision of a pelvic tumor. The average time 
of surgery was 119,3 min (30-255 min), with an average 
of 102,8 min (30-255 min) for adrenalectomy; 151,0 min 
(95- 204 min) for total nephrectomy; and 126,6min (120-

140 min) in partial nephrectomy. The average bleeding was 
187,5 ml (0-600ml), with an average of 85,71 ml (0-500 ml) 
for adrenalectomy, of 262,5ml (0-500ml) for total nephrec-
tomy and 400, 0 ml (300-600 ml) for partial nephrectomy. We 
needed to introduce two 5mm ports, one in the finalization 
of the anastomosis in ureteropieloplasty and other for suc-
cion in partial nephrectomy. Partial nephrectomy was per-
formed with vascular clamping, with direct puncture; aver-
age ischaemia time was 25,6 min (21-28 min). One patient 
underwent blood transfusion. Average length of in-hospital 
stay was 1,69 days (1-4 days).

Conclusions: Laparoscopic surgery with umbilical single 
port has some advantages over traditional laparoscopy, 
being applicable in almost all types of renal and adrenal sur-
gery. It is technically demanding, with increased difficulties 
in the conflict area between the instruments and the lack of 
triangulation, difficulties that may in part be mitigated by the 
use of angled instruments. The big advantage is the reduction 
of scarring and shorter hospital stay.

 Resumo 

Introdução: A linfadenectomia retroperitoneal é uma opção 
terapêutica no tratamento das neoplasias do testículo com 
metastização retroperitoneal. As neoplasias paratesticulares 
são entidades pouco frequentes, que apresentam variabilidade 
histológica. De entre os diversos tipos histológicos os sarcomas 
apresentam pior prognóstico devido á sua maior agressividade 
e tendência metastática. O objectivo deste trabalho é mostrar 
a realização de uma linfadenectomia retroperitoneal robótica 
num paciente com persistência de massa neoplásica após tra-
tamento sistémico.  

Caso Clínico: Doente com 17 anos de idade, tratado em 
outro centro por neoplasia escrotal, submetido a exérese de 
massa paratesticular direita. O resultado da anatomia pato-
lógica foi Rabdomiossarcoma Paratesticular; Margens posi-
tivas. Submetido a 3 ciclos de quimioterapia (Adriamicina, 
Ifosfamida, Vincristina). TAC toracoabdominal e Cintigrafia 
óssea foram negativas. Doente proposto para excisão local do 
testículo direito com linfadenectomia retroperitoneal robótica. 
Doente colocado em decúbito lateral direito. Colocados 4 tro-
cars. Início com exérese dos gânglios a nível da cava, seguida 
da artéria ilíaca externa. Posteriormente excisão dos gânglios 
na proximidade dos vasos renais. Exérese dos gânglios inter-
aórticos. Exérese do cordão espermático na sua porção retro-
peritoneal até ao orifício inguinal interno.

Discussão: Perdas hemáticas durante a cirurgia: <100ml. 
Doente com boa recuperação pós-operatória. Alta ao 3º dia. 
Anatomia patológica: Rabdomiossarcoma Paratesticular resi-
dual de 13x3mm com margens negativas e ausência de neopla-
sia na peça de linfadenectomia (16 gânglios). Doente subme-
tido a quimioterapia adjuvante (3ciclos) e radioterapia local. 
A linfadenectomia retroperitoneal assistida por robot é uma 
técnica válida para a abordagem destes doentes em centros 
que disponham de robot.

 Abstract 
  
Introduction: Retroperitoneal lymphadenectomy is a thera-
peutic option in the treatment of tumors of the testis with 
retroperitoneal metastasis. Paratesticular neoplasms are 
uncommon entities that feature histological variability. 
Among the different histologic types, sarcomas have a worse 
prognosis due to its greater aggressiveness and metastatic 
tendency. The purpose this work is to describe the realization 
of a robotic retroperitoneal lymphadenectomy in a patient 
with persistent neoplastic mass after systemic treatment.

Clinical Case: Patient with 17 years of age, submitted 
toright paratesticularexcision of scrotal mass. The result of 
Anatomical Pathology was paratesticular rhabdomyosarco-
ma; Positive margins. Subjected to three cycles of chemother-
apy (adriamycin, ifosfamide, vincristine). Thoracoabdominal 
CT scan and bone scintigraphy were negative. Patient 
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num paciente com Rabdomiossarcoma Paratesticular
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a normalidade macroscópica da superfície do rim esquerdo. 
Após realização de ecografia intra-operatória, procedeu-se a 
nefrectomia parcial laparoscópica, com encerramento do leito 
de resecção com sutura contínua e interposição de polímero 
celulósico hemostático. Tempo de cirurgia = 90min; isquémia 
quente = 20min (clampagem apenas da artéria); hemorragia = 
100mL; sem incidentes operatórios.

Discussão: A lesão tumoral foi excisada na totalidade, com 
uma margem cirúrgica negativa e um mínimo de parênqui-
ma renal saudável circundante. O estudo histológico da peça 
operatória revelou um oncocitoma. O pós-operatório decorreu 
sem intercorrências e actualmente a doente encontra-se bem. 
A ecografia intra-operatória constitui um auxiliar útil na locali-
zação de lesões intra-parenquimatosas do rim, minimizando a 
remoção de parênquima renal normal nestas situações.

 Resumo 

Introdução: A nefrectomia parcial pressupõe a identificação 
visual intra-operatória do tumor renal para assegurar a sua 
excisão completa e com uma margem de segurança adequada. 
Neste vídeo apresentamos um caso de tumor renal totalmente 
intra-parenquimatoso; sem alterações da morfologia superfi-
cial do rim, que obrigou à utilização de ecografia intra-operató-
ria para a sua correcta localização e consequente preservação 
máxima do parênquima renal.

Caso Clínico: Doente do sexo feminino, 52 anos de idade, refe-
renciada à consulta por nódulo renal sólido detectado inciden-
talmente na vertente medial do terço médio do rim esquerdo, 
com 19mm de maior eixo e sem deformação da cápsula renal. 
Submetida a retroperitoneoscopia esquerda, que confirmou 

proposed for local excision of the right testis plusrobot assist-
edretroperitoneal lymphadenectomy.

Discussion: Blood loss during surgery: <100ml. Patient with 
good postoperative recovery. Hospital discharge: 3rd day. 
Pathology: paratesticular rhabdomyosarcoma 13x3mm with 

negative margins and absence of tumor in the lymph nodes 
(16 nodes). Patient received adjuvant chemotherapy (3 
cycles) and local radiotherapy. The robot-assisted retroperi-
toneal lymphadenectomy is a valid technique for the manage-
ment of patients in centers equipped with the conditions to 
perform robotic surgery.
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 Resumo 

Introdução: O aneurisma verdadeiro da artéria renal em rim 
transplantado é uma ocorrência rara. As complicações associa-
das implicam risco de vida -por rotura -e de perda do enxerto. 
Aneurismas com diâmetro superior a 2 cm e/ou sintomáticos 
têm indicação para tratamento cirúrgico. 

Caso Clínico: Doente de 16 anos, transplantada renal 
aos 11 anos de idade, por síndrome hemolítico-urémico. 
Diagnosticado aneurisma da artéria renal do enxerto, de tipo 
sacular, localizada à zona da anastomose com a artéria ilíaca 
comum, medindo 5,1x5,1 cm de maior eixo, com colo de 1,4 
cm. Não tinha sintomas relacionados com a presença do aneu-
risma e mantinha creatinina sérica estável de 0,8 mg/dl. Foi 
submetida a excisão do aneurisma após perfusão do enxerto 

com soluto frio, seguida de reconstrução vascular, recorren-
do a enxerto vascular de cadáver (bifurcação de artéria ilíaca 
comum). Realizou-se, proximalmente, anastomose termino-
terminal (TT) da artéria ilíaca comum do enxerto vascular 
com a artéria ilíaca comum da doente; distalmente, anasto-
mose TT da artéria ilíaca externa do enxerto vascular com a 
artéria ilíaca externa da doente, e anastomose TT da artéria 
ilíaca interna do enxerto vascular com a porção remanescente 
da artéria renal do enxerto. O tempo de isquémia quente do 
enxerto foi 2 minutos, e de isquémia fria 60 minutos. O tempo 
total de cirurgia foi 354 minutos. 

Discussão: Após reperfusão sanguínea, o enxerto renal rea-
dquiriu imediatamente boa coloração e retomou diurese. O 
período pós-operatório decorreu sem complicações, com alta 
hospitalar ao 10º dia pós-operatório, com creatininémia de 1,1 

24. V087 - Excisão de volumoso aneurisma de artéria de enxerto renal 
e reconstrução com segmento arterial de cadáver 
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mg/dl. Os estudos imagiológicos (Angio-TC abdominal e Eco-
Doppler) realizados posteriormente mostraram normal per-
meabilidade de todo o território vascular intervencionado. Os 
aneurismas da artéria renal em rins transplantados são raros 
mas podem estar associados a complicações devastadoras. O 
tratamento cirúrgico é complexo, no entanto eficaz e seguro 
em centros com elevada experiência. 

 Abstract 
  
Introduction: The aneurysm of the transplanted kidney’s 
renal artery is a rare condition. Associated complications 
include death (caused by aneurism rupture) and graft loss. 
Large (greater than 2 cm) and/or symptomatic aneurisms 
should surgically approached. 

Clinical Case: Sixteen years old female patient, submitted to 
heterotopic kidney transplant 5 years before. Terminal kidney 
failure was caused by hemolytic uremic syndrome. On the 
dependence of the graft renal artery, next to the anastomosis, 
a saccular aneurysm was accidentally diagnosed. The dimen-
sions were 5,1 x 5.1 cm, with a 1.4 cm neck. No symptoms were 
present, and graft function remained stable, with creatinine 

serum levels of 0.8 mg/dL. After perfusion of the graft with cold 
preservation solute, we performed the aneurysm excision, 
followed by vascular reconstruction with a cadaveric arte-
rial patch (common iliac artery bifurcation). Proximally, an 
end-to-end anastomosis was made between the common iliac 
artery of the patch and the common iliac artery of the patient. 
Distally, two end-to-end anastomosis were made, between the 
external iliac artery of the patch and the external iliac artery 
of the patient, and between the internal iliac artery of the graft 
and the remaining portion of the graft renal artery. Warm isch-
emia time was 2 minutes, while cold ischemia time was 60 
minutes. Total surgery time was 345 minutes. 

Discussion: After reperfusion, the graft immediately resumed 
good coloration and diuresis. The post-operative period was 
uneventful, and hospital discharge was at 10 days after sur-
gery, with serum creatinine levels of 1.1 mg/dL. Imaging stud-
ies subsequently performed (Angio-CT, Doppler ultrasound) 
showed full permeability of the pelvic and renal vascular ter-
ritories. Transplanted kidney’s renal artery aneurysms are 
rare, but may be associated to devastating complications. 
The surgical treatment is complex, but effective and safe, 
when performed in experienced centres. 

 Resumo 

Introdução: Os procedimentos minimamente invasivos em 
Urologia têm assumido um papel central no tratamento de 
doenças benignas e malignas. Actualmente estão em desenvol-
vimento alternativas à laparoscopia clássica, como a utilização 
de porta única umbilical. O objectivo é mostrar a experiên-
cia inicial do Serviço na abordagem laparoscópica da junção 
uretero-piélica com porta única umbilical - TriportTM.

Caso Clínico: Doente do sexo masculino, com 42 anos de 
idade, com obstrução sintomática da junção uretero-piélica 
do rim direito. UroTC sem evidência de vaso anómalo, com 
exuberante dilatação do excretor (5cm), cintigrama renal com 
função diferencial de 39% e padrão obstrutivo. Foi realizada 
ureteropieloplastia desmembrada de Andersen-Hynes por 
porta umbilical única - TriportTM, abordagem transperitone-
al com doente em posição de decúbito lateral direito. Foram 
utilizados instrumentos rectos não articulados e instrumentos 
angulados. O tempo cirúrgico e a hemorragia foram de 105 
minutos e 150ml. Foi Introduzida porta adicional de 5mm para 
término da sutura anterior. O doente teve alta no dia seguinte 
à cirurgia. Seguimento de 3 meses, sem queixas e obstrução 
após remoção de duplo J, comprovado por cintigrama renal.

Discussão: Esta abordagem tem vantagens estéticas óbvias, 
contudo é mais exigente tecnicamente. A falta de triangulação, 
pode ser parcialmente ultrapassada pela utilização de instru-
mentos angulados, contudo o conflito de espaço permanece. 

 Abstract 
  
Introduction: Minimally invasive procedures in urology have 
assumed a central role in treatment of benign and malig-
nant diseases. Currently alternatives are being developed to 
traditional laparoscopy, namely the use of umbilical single 
port. The aim is to show the initial experience of laparoscop-
ic approach in the treatment of the ureteropelvic junction 
obstruction (UPJ) with umbilical single port - TriportTM.

Clinical Case: Male patient, 42 years of age with symptomatic 
obstruction of the UPJ of the right kidney. UroTC showed no 
evidence of abnormal vessel, with exuberant expansion of the 
renal pelvis (5 cm); renal scintigraphy showed a differential 
function of 39% of the renal kidney and obstructive pattern. We 
performed dismembered Andersen-Hynes ureteropyeloplasty 
by umbilical single port - TriportTM, transperitoneal approach 
with patient in right lateral decubitus position. Straight non-
articulated and angled instruments were used. Surgical time 
and bleeding were 105 minutes and 150ml. One additional 
5mm port was introduced for completion of anterior sutures. 
The patient was discharged the day after surgery. Following 
three months, he was asymptomatic, with no obstruction after 
removal of double J stent, as shown by renal scintigraphy.

Discussion: This approach has obvious aesthetic advantages, 
yet it is technically more demanding. The lack of triangula-
tion can be partially overcome by use of angled instruments; 
yet the conflict of space remains.

25. V037 - Ureteropieloplastia desmembrada  
por porta única – umbilical única – triportTM 

 dismembered URETEROPYELOPLASTy by UMBILICAL SINGLE PORT –TRIPORT TM 
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 Resumo 

Introdução: A cirurgia poupadora de nefrónios constitui a 
técnica de eleição para excisão de massas renais de pequenas 
dimensões dado que não compromete os resultados oncoló-
gicos a longo prazo e garante a preservação da função renal. 
A abordagem cirúrgica nestes casos obriga quase sempre a 
uma clampagem do pedículo renal para minimizar as perdas 
sanguíneas e assegurar a exerese completa do tumor havendo 
contudo um risco inerente de lesão isquémica renal irreversí-
vel. A utilização de um dispositivo de radiofrequência de forma 
a criar um plano avascular peritumoral permite a excisão da 
massa sem oclusão do pedículo vascular. 

Material e Métodos: Apresenta-se em vídeo uma nefrec-
tomia parcial laparoscópica assistida por dispositivo de 
Radiofrequência Bipolar – HABIB 4X™. 

Resultados: Video 

Conclusões: A nefrectomia parcial com técnica de coagulação 
por radiofrequência é um método seguro e clinicamente viável 
de efectuar uma cirurgia poupadora de nefrónios sem isquémia 
renal associada. 

 Abstract 
  
Introduction: Nephron-sparing surgery is emerging as the 
gold standard in the treatment of small renal masses due to 
similar recurrence free survival and decreased risk of devel-
oping end stage renal disease. In such cases surgery impli-
cates almost always clamping the renal pedicle to minimize 
blood loss and secure a safe tumor excision, despite the risk 
of irreversible renal lesion. Using a Radiofrequency probe, an 
avascular plane is created away from the renal lesion allow-
ing the excision without clamping renal hilum. 

Material and Methods: We present in video a radiofrequency 
assisted laparoscopic partial nephrectomy using the HABIB 
4X™ probe. 

Results: Video 

Conclusions: Radiofrequency assisted partial nephrectomy 
is a safe way of performing nephron-sparing surgery without 
renal isquemia.

 Resumo 

Introdução: Apresentação de video de pielolitotomia laparos-
cópica transperitoneal. Revisão retrospectiva dos registos clí-
nicos do doente e edição de vídeo resumo do procedimento 
cirúrgico. 

Caso Clínico: Apresenta-se vídeo resumido de pielolitotomia 
laparoscópica transperitoneal executada em doente de 25 anos 
de idade, sexo masculino, IMC>35, com litíase do bacinete 
esquerdo com 30x20mm de dimensões, previamente subme-
tido a tentativas infrutíferas de tratamento endoscópico retró-
grado e litotrícia extra-corpórea de ondas de choque. 

 Abstract 
  
Introduction: Transperitoneal Laparoscopic Pielolithotomy 
video presentation. Retrospective revision of the patient`s 
clinical file and video compilation of the surgical procedure.

Clinical Case: We present an edited video of a transperito-
neal laparoscopic pielolithotomy performed in a 25 year old 
male patient with a BMI>35. The stone burden consisted of a 
left renal pelvic stone measuring 30x20mm and previously 
treated unsuccessfully with retrograde endoscopic fragmen-
tation and extra-corporeal shockwave lithotripsy.

26. V132 - Pielolitotomia Laparoscópica Transperitoneal
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 Resumo 

Introdução: A litíase e a instrumentação endourológica são fac-
tores de risco conhecidos para o aparecimento de estenoses do 
ureter apesar da sua incidência na população geral permanecer 
desconhecida. A escolha da técnica cirúrgica mais adequada à 
sua resolução deve basear-se num conhecimento prévio da loca-
lização e comprimento do segmento estenótico. O desenvolvi-
mento de técnicas minimamente invasivas, como alternativa à 
cirurgia aberta, para o tratamento das estenoses uretéricas dis-
tais tem sido incentivado por resultados funcionais equivalentes 
apresentados em séries de cirurgia laparoscópica. 

Material e Métodos: Apresentamos em vídeo um caso de uma 
doente com uma estenose do ureter pélvico pós-litiásica sub-
metida a reimplante laparoscópico extravesical pela técnica de 
Lich-Gregoir. 

Resultados: Vídeo 

Conclusões: O reimplante laparoscópico apresenta bons resul-
tados funcionais com baixa morbilidade, apresentando-se 
como uma técnica viável no tratamento das estenoses benig-
nas do ureter distal. 

 Abstract 
  
Introduction: Although the incidence of ureteral strictures in 
the general population is unknown, it is clear that the pres-
ence of ureteral calculi and associated endourological instru-
mentation are risk factors. Nevertheless in order to choose 
the right surgical technique, it is essential to conduct careful 
evaluation of the nature, location, and length of the ureteral 
stricture. Minimally invasive techniques in the treatment of 
ureteric stenosis are being developed as an alternative to 
open surgery, with follow up data of laparoscopic ureteral 
reimplantation series demonstrating comparable functional 
results. 

Material and Methods: We present in video a laparoscop-
ic extravesical Lich-Gregoir ureteral reimplantation in a 
patient with a post-lithiasic ureteral distal stenosis. 

Results: Video 

Conclusions: Laparoscopic ureteral reimplantation can be 
performed with good result and low morbidity, making the 
technique suitable for management of benign distal ureteral 
strictures.

28. V209 - Tratamento de Estenose  
do Ureter com Reimplante Laparoscópico 

Laparoscopic Reimplantation for Management of Ureteral Stricture
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 Resumo 

Introdução: A utilização massiva da ecografia abdominal 
e tomografia computorizada provocaram um aumento do 
diagnóstico incidental de tumores renais. O tratamento de 
lesões de pequenas dimensões (<4cm) pode ser feito na maio-
ria das vezes sem comprometer os resultados oncológicos 

recorrendo a cirurgia poupadora de nefrónios dada a menor 
taxa de insuficiência renal a longo prazo. De forma a reduzir 
os danos associados à isquémia renal, surgiram novas técni-
cas, nomeadamente a radiofrequência, que permitem a exe-
cução de cirurgia poupadora de nefrónios sem a clampagem 
do pedículo renal.
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Material e Métodos: Apresenta-se em vídeo uma excisão lapa-
roscópica de pequeno tumor renal assistida por dispositivo de 
Radiofrequência Bipolar – HABIB 4X™ 

Resultados: Vídeo 

Conclusões: Coagulando uma margem de parênquima adjacente 
ao tumor renal com dispositivo de radiofrequência é seguro a rea-
lização de uma tumorectomia sem tempo de isquémia renal. 

 Abstract 
  
Introduction: The routine use of ultrasound and computed 
tomography has led to an increase in the rate of incidental 
detection of small renal tumors. Most of these tumors can be 

 Resumo 

As fístulas recto-uretrais são raras e habitualmente consequên-
cia de lesões iatrogénicas de cirurgias ano-rectais ou de inter-
venções urológicas, na próstata, na uretra, ou mais raramente 
na bexiga. Felizmente raras, ultimamente têm-se tornado mais 
comuns com a grande frequência das prostatectomias radicais 
por cancro da próstata. Trata-se de fístulas de difícil correcção 
pela sua localização e pelas dificuldades de acesso cirúrgico 
inerentes.A via retropúbica ou transvesical é desaconselhada 
pelas grandes dificuldades de acesso e de exposição da fístula 
assim como pela fibrose e aderências decorrentes das inter-
venções anteriores que habitualmente já foram realizadas por 
esta via. A via perineal, a mais frequentemente usada nestas 
indicações é laboriosa, mesmo para cirurgiões experientes em 
cirurgia do perineo masculino, o que provavelmente explica 
a taxa significativamente elevada de insucessos cirúrgicos.
Contrariamente à opinião por vezes expressa a secção com-
pleta do esfíncter anal pode ser realizada sem provocar incon-
tinência fecal, e desde logo a via transanoesfinctérica torna-se 
uma via de acesso excelente para o encerramento das fístulas 
recto-uretrais. Em nossa opinião esta técnica constitui a esco-
lha ideal para estas indicações permitindo um encerramento 
mais fácil e seguro destas fístulas.
O vídeo ilustra o encerramento por via transanal de uma fístu-
la recto-uretral, num doente que tinha sido submetido a uma 

30. V180 - Encerramento de fístula recto-uretral por via trans-anal

Transanosphinteric repair of rectourethral fistula
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prostatectomia radical retropúbica. A via transanoesfinctéri-
ca, com ressecção do cóccix, o encerramento da fístula, e a 
reconstrução do esfíncter anal são demonstradas.

 Abstract 
  
Rectourethral fistulas are rare and are usually the result of 
iatrogénic injuries from urological or surgical interventions. 
The location of the fistula and the difficulties in the surgical 
access makes the management of these lesions difficult, in the 
majority of the cases. The perineal approach, the most com-
monly used, is frought with difficulties. This might explain 
the relatively high frequency of operative faillures. Contrary 
to general belief, complete transection of the anal sphincter 
can be carried out without producing fecal incontinence, and 
the transanosphincteric route appears as, an excellent acess 
to the rectourethral fistulas and greattly facilitates the repair.
In our vue, this technique constitutes an excellent choice for 
this purpose and provides an almost failsafe repair of the 
lesions.
The video ilustrates a repair, by the transanosphinteric 
approach, of a rectourethral fistula in a patient that had been 
submitted previouslly to a radical prostatectomy. The tran-
sanosphinteric approach, the repair of the fistula, and the 
reconstruction of the anal sphincter are demonstrated.

managed by nephron- sparing surgery given the long term 
preservation of renal function and the equivalent oncologic 
results. Several new technologies have been utilized to com-
plete a non-ischemic nephron-sparing surgery in order to 
reduce the risk of renal acute failure. 

Material and Methods: We present in video a radiofrequency 
assisted laparoscopic excision of small renal mass using the 
HABIB 4X™ probe. 

Results: Video 

Conclusions: Coagulating a margin of renal parenchyma 
with a radiofrequency device, it is feasible and safe to per-
form formal tumor excision avoiding renal ischemia.
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