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A junção ureteropélvica (JUP) é o local mais
comum de obstrução do trato urinário superior. Sua
incidência não é comum, sendo estimada em 1: 5.000
nascimentos vivos e ocorre mais no sexo masculino, em
uma proporção de cerca de 3:1. O lado esquerdo é um
pouco mais afetado que o direito. Em recém-nascidos
(RN) e lactentes, a bilateralidade é maior, em torno de
25%. Assim, apresenta-se um caso de uma paciente
admitida em nossa instituição por quadro de dor
abdominal acompanhada de massa palpável em flanco
direito e hematúria macroscópica. Durante
investigação do quadro clínico foi evidenciada massa
em topografia renal à direita de aspecto cístico
(Bosniak III). A paciente foi submetida a lombotomia
exploradora seguida de nefrectomia à direita. Análise
macroscópica da peça sugestiva de duplicidade
pielocalicial associado à estenose de JUP de unidade
inferior renal e quadro de pionefrose, quadro este
confirmado pelo exame anátomopatológico.

The ureteropelvic junction is the most common
point of obstruction of the upper urinary tract. It has an
incidence estimated of 1:5.000 newborns, and it is more
common in males in proportion of the 3:1. The left side
is more frequently affected them the right side. Thus, the
present study introduces a case report of the patient
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RESUMO

ABSTRACT

entered in our institution complaining about abdominal
pain and palpable mass on the right flank and gross
hematuria. During investigation, we discovered a cystic
mass on the right kidney topography (Bosniak III).
The patient was submitted a lobotomy followed by a
right nefrectomy. Macroscopic analysis of the surgical
specimen suggested a case of pyelocalicial duplicity
with ureteropelvic junction stenosis and severe
pyonephrosis, which was confirmed by the pathological
exam.

A junção ureteropélvica (JUP) é o local mais
comum de obstrução do trato urinário superior. Estas
obstruções podem causar danos renais. Sua incidência
é pouco comum, sendo estimada em 1: 5.000
nascimentos vivos e ocorre mais no sexo masculino, em
uma proporção de cerca de 3:1. O lado esquerdo é um
pouco mais afetado que o direito e a bilateralidade
ocorre em cerca de 5%. Em recém-nascidos (RN) e
lactentes, a bilateralidade é maior, tendo sua
incidência em torno de 25% .

Tal alteração pode se dar por presença de
alterações anatômicas ou por distúrbios de condução
mioelétrica. As causas anatômicas podem ser
intrínsecas (na luz do ureter) ou extrínsecas . As
causas intrínsecas são as mais comuns e embora
geralmente congênitas, podem também ser adquiridas.
Na maioria dos casos, há um segmento ureteral
estenótico e hipoplásico, em conseqüência de
alterações na configuração das fibras musculares lisas
na JUP substituídas por fibras colágenas. A
persistência de pregas ureterais fetais ou válvulas e
pólipos ureterais também podem causar obstruções .

As obstruções extrínsecas são aquelas causadas
por vaso anômalo aberrante (polar inferior e anterior),
que comprime o ureter proximal ao nível da JUP .
Também, são consideradas causas extrínsecas as
bandas de aderências, bem como a inserção alta do
ureter na porção antero-medial da pelve além de lesões
associadas a iatrogenia. Em geral, mesmo nos casos de
obstrução por causas extrínsecas, associam-se
alterações intrínsecas ureterais e, em conseqüência, a
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simples liberação do ureter, ureterólise, não resolverá
o problema .

Quando esta obstrução for total, o rim não se
desenvolverá na sua forma normal, e resultará em um
rim sem parênquima, como o multicístico displásico
(RMD), ou haverá uma deterioração renal de forma
progressiva e extremamente rápida. Como a obstrução
é, em sua grande maioria, parcial e em graus variados,
as dilatações podem progredir, piorando e
deteriorando o rim. Em outras situações, o processo de
dilatação renal pode se estabilizar ou até mesmo
regredir de maneira espontânea .

O conceito atual é que uma dilatação do trato
urinário pode estar presente sem estar associada a uma
obstrução verdadeira. As dificuldades em diagnosticar
uma obstrução na JUP no RN mudaram a abordagem
diagnóstica e terapêutica inicial. Quase 50% das
dilatações diagnosticadas por ultra-sonografia (US)
pré-natal não são confirmadas na avaliação pós-natal.
Algumas obstruções parciais ou intermitentes que
causem hidronefrose se resolvem espontaneamente
com o desenvolvimento da criança. Como a grande
maioria dos casos de dilatação detectada no período
pré-natal desaparece até mesmo antes do final da
gestação ou durante o primeiro ano de vida, o
diagnóstico diferencial mais comum é entre dilatação
dita fisiológica e obstrução verdadeira. Esta situação
não é a regra, estes pacientes devem ser
acompanhados, pois hidronefroses não-obstrutivas
podem converter-se posteriormente em obstruções
verdadeiras .

Outras anomalias urológicas que causam dilatação
devem ser consideradas no diagnóstico diferencial;
RMD, megaureter obstrutivo e o não-obstrutivo,
refluxo vesico-ureteral, síndrome de Prune Belly,
megacalicose e cisto renal simples .

O diagnóstico é, geralmente, dado através de
exames de imagem durante período ante-natal, durante
a gestação . A US pré-natal, de rotina, possibilita que
dilatações das vias urinárias, no feto, sejam
suspeitadas em cerca de 1:800 a 1.500 nascimentos.
Porém nem todas são confirmadas após o
nascimento .

Se o diagnóstico não for feito no período pré-natal,
por ocasião da US materna, no RN e lactente, o sinal
mais comum é o aparecimento de um tumor abdominal
nos flancos.

Esta anomalia pode também se manifestar por
sintomas mais vagos e menos específicos como dor
abdominal tipo cólica, vômitos e irritabilidade. Na
idade pré-escolar e escolar, as queixas são mais
específicas, tais como dor abdominal ou lombar,
principalmente quando existe uma ingestão aumentada
de líquidos. Nesta faixa etária, pode surgir hematúria,
devido a traumas leves por ruptura dos vasos da
submucosa. A infecção urinária comprovada pode ser
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um sinal em cerca de 30% a 45% dos casos e
continuada até a fase adulta . Assim, apresenta-se
um caso de uma paciente admitida em nossa instituição
por quadro de dor abdominal e massa abdominal
palpável com diagnóstico inicial de tumor renal e que,
no decorrer da sua investigação diagnóstica, viu se
tratar de uma complicação de obstrução da JUP.

Paciente, A.S.A., 17 anos, estudante, feminina,
procedente de Goiânia, estado de Goiás, apresentou
como queixa principal dor abdominal associada à
febre. A paciente previamente hígida, entrou no
serviço de Urologia da Santa Casa de Misericórdia de
Goiânia relatando aumento do volume abdominal há 6
meses. Após, foi submetida aos exames de rotina.

A paciente apresentou quadro de hematúria
macroscópica, disúria, dor em flanco direito,
inapetência, náuseas, vômitos iniciados há 05 dias da
admissão com piora nas últimas 48 horas associado a
2 picos febris durante o período. Refere a perda de 4 kg
de massa corporal em 10 dias.

Ao exame, observou-se desidratação, anicterícia,
acianótica e febril (37,8°C). Exame físico de abdômen
evidenciou presença de massa volumosa, dolorosa em
região epigástrica e mesogástrica. Dor a palpação de
flanco direito e na loja renal direita. Sinal de Giordano
positivo em região lombar direita, espaço de Traube
livre, ruídos hidroaéreos presentes. À admissão
apresentou US de Abdome Total (29/03/2006)
realizado em serviço de origem evidenciando massa
renal sólida com 18 cm de comprimento em pólo
inferior do rim direito a esclarecer e hidronefrose leve à
esquerda.

Evoluiu com quadro clínico sugestivo de
pielonefrite, sendo instituída antibioticoterapia com
ciprofloxacino, com posterior melhora clínica e
laboratorial . Realizada nova investigação
imagenológica em nosso serviço através de Tomografia
Computadorizada do Abdome Superior (Figura 1) e
nova US do Abdome Total (05/04/2006) que revelaram
no rim direito, imagem mista nos 2/3 renais, com
volume de 408cm , sem vascularização, sugestivo de
lesão cística complexa (Bosniak III). Terço superior do
rim com discreta hidronefrose. O rim esquerdo
apresentou hidronefrose e imagens sugestivas de
microlitíase.

Como hipótese diagnóstica, nota-se massa renal a
esclarecer podendo ser cisto renal complexo, abscesso
renal ou tumor renal.

A partir disto, adotou-se conduta cirúrgica e a
paciente foi submetida à lombotomia exploradora,
evidenciando rim direito de dimensões aumentadas
associada à duplicidade pielocalicial direita com
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presença de abscesso renal em unidade inferior de rim
direito. Submetida à nefrectomia à direita no mesmo
ato na data de 06/04/06, para retirada da massa renal.
Durante o ato cirúrgico, visualizou-se pelve renal
extremamente dilatada com pionefrose, parênquima
renal nos ¾ inferiores afilados, aparentemente inviável
e pólo superior (1/4) lobulado (Figuras 2 e 3).

Optou-se pela manutenção de antibioticoterapia
com ciprofloxacino 500mg via oral de 12 em 12 horas
por um período de 10 dias. Após o procedimento
cirúrgico, a paciente evoluiu com melhora clínica
significativa, recebendo alta no 4º dia de pós-
operatório sem nenhuma queixa ou alteração no exame
físico.

Ao exame histopatológico da peça cirúrgica, foi

observada reação inflamatória inespecífica com áreas
de necrose, com presença de duplicidade do sistema
pielocalicial, sendo diagnosticada a duplicidade
pielocalicial à direita associada à estenose de JUP em
unidade inferior e pionefrose.

Como observado neste caso, a JUP é o local mais
comum de obstrução do trato urinário superior.
Entende-se por estenose de JUP o processo de restrição
ao fluxo urinário da pelve renal para o ureter. Tal
alteração pode evoluir progressivamente, conforme o
grau de obstrução, para perda de função renal. Isto
tudo faz da estenose de JUP uma entidade nosológica
de grande importância à saúde pública .

Esta enfermidade costumava ser mais
freqüentemente diagnosticada na infância e na
adolescência durante investigação de quadro de dor
abdominal, massa abdominal e infecção do trato
urinário (ITU). Porém, com a disseminação e uso
rotineiro da US, a obstrução da JUP tem sido detectada
em fases mais precoces, principalmente no período
antenatal .

É uma alteração mais freqüente no sexo masculino
numa proporção de 3:1 e acomete com mais freqüência
o lado esquerdo (60%). Apresenta uma incidência de 1:
5.000 nascidos vivos. A associação com outras
enfermidades do trato urinário como refluxo vésico-
ureteral pode ocorrer em até 14% dos casos .

O diagnóstico é feito através de triagem em exames
de rotina do pré-natal devendo este ser realizado em
fase precoce da vida do paciente. O diagnóstico tardio
pode acarretar inúmeras complicações dentre elas:
pielonefrite, hematúria, trauma renal, dilatação
pielocalicial, hidronefrose (associada ou não a
processos inflamatórios e pionefrose) com progressiva
alteração e perda de função renal .

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

(2,3)
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(3)

(1,2,3,4)

Figura 1: Fotografia de tomografia computadorizada do abdome superior,
evidenciando (seta) lesão cística de Bosniak III.

Figura 2: Fotografia de peça cirúrgica fechada, evidenciando duas unidades
pielocaliciais (setas).

Figura 3: Fotografia de peça cirúrgica aberta, evidenciando duas unidades
pielocaliciais (setas). Além, de área de necrose em unidade inferior
nitidamente dilatada associada a processo inflamatório (seta da esquerda).
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A história natural de neonatos com hidronefrose
assintomática tem mostrado, que esta é uma condição
de progressão benigna,, em grande parte dos casos
havendo resolução espontânea e preservação da
função renal em 50% dos casos. Por outro lado, o
caráter benigno da evolução desta enfermidade não
isenta os pacientes da realização de um
acompanhamento minucioso com o intuito de
identificar e tratar os casos que não apresentam
evolução satisfatória .

O seguimento desses pacientes deve ser orientado
de acordo com o grau da hidronefrose e análise de
função renal avaliada através de estudo cintilográfico
com radionucleídio (DTPA/DMSA). Pacientes com
hidronefrose leve sem alteração de renograna devem
ser acompanhados com US e renograma a cada 6
meses. Pacientes com hidronefrose severa com função
renal maior que 40% necessitam de US a cada 3 meses e
renograma a cada 6 meses nos primeiros 2 anos. Casos
de hidronefrose severa com função renal menor que
40% necessitam de US e renograma a cada 3 meses no
primeiro ano e a cada 6 meses no segundo ano.
Qualquer alteração frente ao exposto sugere
tratamento cirúrgico .

Assim, o relato descreve um caso de evolução
incomum de estenose de junção ureteropélvica, no qual
o diagnóstico tardio da enfermidade pode acarretar

(3,6)

(4,5,6)

complicações, como infecções graves.
Situações como a citada neste relato de caso leva a

reafirmar a necessidade de uma melhor avaliação e
assistência antenatal a gestantes com o intuito de se
realizar o diagnóstico precoce em pacientes portadores
da estenose de JUP.

Acredita-se que tal medida poderia reduzir muito o
número de complicações e a diminuição de morbi-
mortalidade em pacientes portadores de estenose de
JUP, além de gerar menor gasto para os cofres
p ú b l i c o s c o m i n t e r n a ç ã o p r o l o n g a d a ,
antibióticoterapia de longa duração, medicações para
analgesia, procedimento cirúrgico de maior
complexidade e maior tempo para retorno ao trabalho.
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