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Introdução:

Material e Métodos:

A nefroureterectomia aberta, com duas

incisões abdominais ou uma única incisão de lomboto-

mia prolongada anteriormente para a região infra-um-

bilical, é um procedimento cirúrgico extenso que alguns

cirurgiões substituíram pela desinserção endoscópica

do ureter e uma única incisão abdominal de lomboto-

mia. Com a introdução das técnicas laparoscópicas, é

possível associar à nefroureterectomia laparoscópica a

remoção da peça e a desinserção do ureter da bexiga

por uma única incisão abdominal infra-umbilical.

Apresenta-se um cartaz de uma doente anteriormente

submetida a nefroureterectomia laparoscópica, remo-

ção da peça e desinserção do uréter da bexiga por uma

incisão de Gibson.

Posteriormente, pelo tumor urotélio alto se ter revela-

do bilateral, a doente foi submetida a uma segunda

nefroureterectomia extraperitoneal com cistectomia.

Doente com 53 anos e história de

RTU-V em 2003 e 2004 por tumor superficial do uro-

télio grau II. Em 2006, é-lhe diagnosticado tumor do

bacinete esquerdo, sendo submetida a nefroureterec-

tomia laparoscópica e cistectomia perimeática, com

extração da peça por incisão de Gibson. Passado três

meses, é-lhe diagnosticado segundo tumor do urotélio

alto contralateral, pelo que, após tentativa frustrada de

coagulação do tumor com lazer por ureterorrenosco-

pia, é submetida a nefrourterectomia laparoscópica

direita com cistectomia extraperitoneal.

A anatomia patológica revelou carcinoma

papilar de alto grau sem envolvimento do parênquima

renal ou tecido adiposo peripélvico. A bexiga não apre-

sentava tumor. Presentemente, a doente encontra-se

sob programa de hemodiálise e sem sinais de recidiva,

clínicos ou imagiólogicos.

A nefrouretectomia laparoscópica reduz a

morbilidade inerente a lombotomia, preserva o rigor

oncológico da cirurgia, eventualmente comprometido

nas técnicas que recorrem à desinserção endoscópica

do uréter, associado a uma alta e um retorno à actividade

profissional mais precoces.
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