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Introdução

A nefrectomia parcial é actualmente uma opção válida em doentes seleccionados em que se
pretende conservar a função renal. Nesses doentes os resultados oncológicos são idênticos
aos da cirurgia radical. Nomeadamente nos doentes com tumores bilaterais, tumores em rim
único e em doentes com insuficiência renal crónica ou em que existe uma patologia base
passível de comprometer a função renal a longo prazo a nefrectomia parcial é uma opção.

A nefrectomia parcial na patologia urológica tem aplicação variada, podendo abarcar
anomalias morfológicas congénitas lesões traumáticas renais com perda de viabilidade focal
do parênquima, doenças infecciosas crónicas localizadas, quadros de isquemia renal segmentar originando HTA, litíase do alto aparelho urinário e até neoformações renais
localizadas. Historicamente associada à necessidade imperativa de preservação da unidade
renal, a nefrectomia parcial aberta é hoje realizada electivamente na maioria dos casos.

Materiais e Métodos

Objectivos

Introdução

Avaliaram-se os resultados das 18 nefrectomias parciais realizadas na nossa instituição no
período considerado entre 28 de Janeiro de 2005 e 28 de Janeiro de 2009 (4 anos).

Analisar retrospectivamente os casos tratados por nefrectomia parcial aberta no período
entre 1994 e 2008 no HPH.

Resultados

Desenvolvimento

A idade média dos doentes foi de 73 anos e a maioria tinha patologia concomitante,
nomeadamente hipertensão arterial e Diabetes Mellitus. O diagnóstico foi feito de forma
incidental na maioria dos doentes. A dimensão média do tumor foi de 3 cm. Em 7 doentes foi
realizada isquémia fria. Foram realizadas 13 nefrectomias polares e 4 enucleações simples.
A anatomia patológica revelou: 12 tumores malignos e 5 benignos. As margens cirúrgicas
foram positivas num doente. Como complicação operatória há a referir uma esplenectomia
por necessidade às 48h. Um doente realizou tratamento complementar com IL. Não há
evidência de recidiva em nenhum dos doentes operados. O tempo de follow-up médio foi de
15 meses.

Conclusões
O número reduzido de doentes operados por nefrectomia parcial no período considerado
comparativamente à cirurgia radical prende-se essencialmente com a dimensão do tumor
encontrado. A nefrectomia parcial tem bons resultados oncológicos, em tumores de baixo
risco. A preservação da função renal foi possível em todos os doentes operados.

Durante este período foram realizadas 33 nefrectomias parciais em 29 doentes, sob a forma
de tumorectomias (16), heminefrectomias (6) e nefrectomias polares (11). Em 20 doentes a
patologia era tumoral. Nos restantes casos, 5 apresentavam anomalias morfológicas e 4
litíase renal. A cirurgia foi considerada imperativa em apenas 2 doentes. A média de idades
foi de 49 anos, sendo que 72% dos doentes eram do sexo feminino e 28% do sexo masculino.
Todos os doentes foram operados por lombotomia. Recorreu-se à oclusão temporária do
pedículo vascular renal “a quente” em 23 cirurgias (69,3%), com tempo médio de isquemia
de 15,5 min (10-30 min). Nos restantes 4 casos recorreu-se à clampagem vascular com arrefecimento e tempo médio de isquemia de 43 min (25-70 min). O tempo de internamento foi
em média de 10 +/- 3,5 dias. Verificaram-se complicações pós-operatórias em 5 doentes
(17,3%), sendo a mais frequente a fistulização renocutânea (10,3%). Em nenhum dos doentes se verificou agravamento da função renal durante o seguimento (média 39 +/- 30 M).

Conclusão
A nefrectomia parcial é uma técnica versátil e útil em várias patologias urológicas. Ainda
que outras indicações sejam actualmente pouco comuns, o diagnóstico incidental cada vez
mais frequente de tumores renais localizados de pequeno tamanho tornará esta técnica
ainda mais praticada no futuro.
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