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Hematoma retroperitoneal por lesão acidental 
da artéria renal esquerda durante cateterismo cardíaco.

Hematoma retroperitoneal por lesão acidental 
da artéria renal esquerda durante cateterismo cardíaco.

Retroperitoneal hematoma after accidental  lesion
of the renal artery during cardiac catheterization.

     RELATO DE CASO
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      It is notable the technological progress in the 
Intervencionist Cardiology as much in  diagnosis area 
as in the therapeutic procedures. In the last years 
there were a considerable increase in the number  of 
cardiac catheterization procedures diagnostic or 
therapeutic purpose. This fact brought himself a 
larger incidence of vascular iatrogenic lesions.
    The authors report a serious and very rare 
occurrence, without registrations in the world 
searched literature, of lesion in branch of the left 
r ena l  a r t e ry  dur ing  the rapeu t i c  hear t  
catheterization, its diagnostic, therapeutic and  
clinical evolution.

     As emergências cardiovasculares e principal-
mente as coronariopatias agudas têm abordagens 
terapêuticas diversas, com especial destaque à 
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista.  A 
cineangiocoronariografia geralmente é feita em 
caráter emergencial através da punção e dilatação da 
artéria femoral superficial do membro inferior 
direito. Existem vários relatos na literatura 
mostrando, nas diversas casuísticas, a ocorrência de 
lesões vasculares iatrogênicas de maior ou menor 
gravidade, em porcentagens pouco expressivas, 
porém constantes.

     A.C., 53 anos, sexo feminino, internada na 
Unidade Coronariana de hospital terciário. No 15º 
dia pós - IAM (infarto agudo do miocárdio), foi 
submetida a cateterismo cardíaco com finalidade 
terapêutica (angioplastia) e evoluiu com dor em 
região lombar esquerda três horas após o 
p roced imento  -  cons ide rado  como s em 

     É notável o avanço tecnológico por que tem 
passado a  Cardiologia Intervencionista, tanto na 
área de diagnóstico como nos procedimentos 
terapêuticos. Nos últimos anos houve um aumento 
considerável do número de procedimentos de 
cineangiocoronariografia com finalidade diagnóstica 
e/ou terapêutica. Este fato trouxe consigo uma maior 
incidência de lesões vasculares iatrogênicas. 
        Relatamos uma ocorrência grave e muito rara, 
sem registros na literatura mundial pesquisada, de 
lesão de ramo da artéria renal esquerda durante 
cateterismo cardíaco terapêutico, sua abordagem 
diagnóstica e  terapêutica e a evolução clínica. 
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        Uma vez que a paciente apresentava antecedente 
pessoal de dor tipo cólica à esquerda, esta queixa foi 
inicialmente interpretada e tratada como cólica 
nefrética. O quadro de dor manteve-se, apesar do uso 
de analgésicos e antiespasmódicos. Além destas 
medicações, a paciente estava em uso de potente 

®
antiagregante plaquetário (Plavix ), anti-
hipertensivos e sem anticoagulação sistêmica.
        Ao exame físico apresentava-se com freqüência 
cardíaca  de  100 bpm,  pressão arterial de 130 x 70 
mm de Hg, palidez cutâneo-mucosa 2/4+ e massa  
dolorosa palpável em hipocôndrio esquerdo (a quatro 
dedos do rebordo costal). Solicitou-se uma  
ultrassonografia do aparelho urinário, que 
evidenciou presença de líquido na gordura 
perinefrética em moderada quantidade. Diante da 
dúvida diagnóstica, realizou-se a tomografia 
computadorizada helicoidal, na qual foi observada 
distorção da sintopia da loja renal esquerda, com boa 
contrastação do parênquima renal,  rechaçamento 
anterior importante do rim, associado à infiltração e 
dissecção da gordura perinefrética até a pélvis. A 
paciente permaneceu hemodinamicamente estável, 
apesar da queda hematimétrica e persistência da dor 
lombar. Considerando-se a hipótese diagnóstica de 
hematoma perinefrético em expansão, indicou-se 
abordagem cirúrgica de emergência, cerca de 10 
horas após o cateterismo. Realizou-se laparotomia 
exploradora com incisão transversa,  identificando-se  
extenso hematoma retroperitoneal. O passo seguinte 
foi o isolamento do pedículo renal esquerdo, 
visualizando-se lesão puntiforme em ramo polar da 
artéria renal. A lesão foi reparada com sutura em “X”, 
utilizando-se fio inabsorvível, associada a “patch” de 
gordura perinefrética. A paciente recebeu dois 
concentrados de hemácias durante o procedimento 
cirúrgico. Houve boa evolução e a alta hospitalar  foi 
no quinto dia pós-operatório. Os níveis séricos de 
uréia e creatinina mantiveram-se normais. No 14º 
dia pós-operatório, foi realizada tomografia 
computadorizada helicoidal de controle e observada 
boa contrastação do parênquima renal esquerdo, 
com regressão significativa do volume do hematoma 
perirrenal.

    O aumento do número de procedimentos da 
Cardiologia Intervencionista está associado a uma 
maior ocorrência de lesões vasculares iatrogênicas.
        Os dados sobre a incidência de lesões vasculares 
ou hemorrágicas que necessitam de tratamento 

(1) (2)cirúrgico variam de 0,5 %  a 3,4% . Nos casos de 
hematoma retroperitoneal, a abordagem cirúrgica de 

(3)urgência foi necessária em até 16 % deles . 
        Observou-se maior ocorrência em pacientes com 
idade maior do que 60 anos, sexo feminino e 
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(1)submetidos a procedimentos terapêuticos , 
especialmente quando o acesso se faz  por punção de 

(4)artéria braquial  em vigência de anticoagulação 
 (3)sistêmica  .

     Com relação ao quadro clínico, os dados mais 
importantes são: dor lombar ou hipogástrica (37%), 
dor em membro inferior secundária à compressão do 
nervo femoral (45%), queda hematimétrica (73%) e 

(2)hipotensão arterial (37 %) .
       A maioria dos pacientes foi tratada de maneira 
conservadora, com transfusões sangüíneas (80%), 
em média cinco concentrados de hemácias por  

(5)paciente  .
        As principais indicações de intervenção cirúrgica 
foram: hipotensão arterial não responsiva à 
reposição de volume (25%)  e queda progressiva de 
hematócrito,  levando  à cirurgia 24 a 72 horas após 

(3)o cateterismo . No caso descrito,  a lesão de ramo da 
artéria renal provavelmente ocorreu durante 
manipulação do fio guia não acompanhada, ao 
menos por alguns instantes, de visualização 
simultânea por radioscopia, o que poderia ter 
prevenido a perfuração de ramo da artéria renal. A 
indicação cirúrgica deu-se a partir da hipótese 
diagnóstica de hematoma perirrenal em expansão, 
associada à queda dos níveis de hemoglobina, embora 
a paciente permanecesse estável hemodina-
micamente. Optou-se pela cirurgia aberta porque a 
paciente estava em uso de antiagregante plaquetário 
e o procedimento foi considerado tecnicamente difícil 
pela equipe de cirurgia endovascular.
   A  t o m o g r a f i a  c o m p u t a d o r i z a d a
mostrou-se importante para a indicação do 

(5)tratamento cirúrgico e  controle evolutivo  .
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