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Nefrectomia em Doador Cadáver

Os critérios para a seleção do doador cadáver
são:
a) morte cerebral confirmada (normas do
CFM); fig 1 e 2.
b) função cardíaca intacta;
c) pressão arterial média > 80 mmHg ou
> 60 mmHg associados aos itens d, e;
d) diurese > 1 cc/kg/h no adulto e > 0,2
cc/kg/h na criança;
e) creatinina sérica < 2mg%;

Excluir no doador cadáver:
a) septicemia;
b) doença infecto-contagiosa;
c) doença maligna extracraniana;
d) hipertensâo crônica grave;
e) diabetes melito dependente de insulina;
f) hepatites, hiv +, chagas;
g) doença autoimune;
h) uso de droga intravenosa;

f) sorologia (chagas, hepatites, AIDS);

i)

g) idade (2 a 60 anos);

indivíduos de risco para HIV.

h) tipagem ABO, prova cruzada total, HLA.

Figura 1.
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Figura 2. Circulação intracraniana normal.
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Figura 4. Dissecção dos ureteres, cava inferior e aorta,
em sentido cranial.
Figura 3. Dissecção retroperitoneal completada com
afastamento cranial das alças intestinais e
exposição da aorta e da cava inferior.

A retirada de rins de cadáver em "monobloco"
tem como objetivos diminuir o tempo de
isquemia quente e preservar as variações
anatômicas do hilo renal. Desde de 1990
participamos da retirada de órgãos para
transplante em mais 200 doadores cadáveres.
Através de laparotomia xifopúbica na linha
média, sendo essa incisão ampliada para o
tórax (esternotomia) quando também existia a
retirada dos pulmões e coração. As artéria e
veias
ilíacas
externas
direitas
foram
dissecadas e nelas introduzidas cânulas para
irrigação
e
drenagem
respectivamente.
Procede-se a dissecção retroperitoneal com a
mobilização do cólon direito e intestino
delgado acima do ligamento de TREITZ, sendo
dividida a veia mesentérica inferior. As aorta
e cava inferior são dissecadas cuidadosamente
para evitar lesão das variações anatômicas dos
vasos renais. Os ureteres são dissecados
preservando-se a irrigação dos mesmos. Os
rins são dissecados juntamente com a gordura
peri-renal e supra-renais (figura 3).
A artéria mesentérica superior (é preservada
quando existe a retirada do fígado e pâncreas)
é dividida após dupla ligadura. As aorta e cava
são pinçadas acima dos vasos renais. A
perfusão renal é realizada com solução de
BELZER(UW) ou de EURO-COLLINS através
da cânula implantada pela artéria ilíaca
externa direita e a drenagem é feita através
da veia ilíaca externa (essa canulação não lesa
esses vasos, sendo possível utilizá-los como
enxertos).

Ao vasos ilíacos contralaterais são pinçados
junto à bifurcação. Após a perfusão, procedese a retirada dos rins em "monobloco",
ureteres, aorta e cava, iniciando-se a
dissecção do segmento distal para proximal
(figura 4).

Figura 5. Reperfusão dos rins através da aorta na
bancada.

Em seguida realiza-se a cirurgia de banco,
reperfundindo os rins através do coto suprarenal da aorta (figura 5), e separando-se os
rins preservando-se os remendos (patch) da
aorta as artérias renais. A veia renal esquerda
é seccionada junto à cava inferior.
Preservando a cava inferior unida à veia renal
direita, sendo esta mais curta, em alguns casos
poderá ser alongada com segmento de cava.
Nesse material apesar de termos encontrado
muitas variações anatômicas: mais de uma
artéria renal 23%; mais de uma veia renal (só
à direita) 21% e ureter duplo três 1,5%, não
houve nenhum caso de lesão renal ou dos
elementos hilares.
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Figura 6. Rins em monobloco com preservação de parte
da cava inferior e aorta abdominal.

Concluímos que a retirada de rins de cadáver
em "monobloco" é a melhor opção, pois previne
lesão dos elementos do hilo, principalmente
quando existe variação anatômica, e diminui o
tempo de isquemia quente (figura 6).
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Endereço para correspondência:
Rua Borges Lagoa, 564, cj124.
04038-000 São Paulo – SP
Fone: +11 5571 8419
Fax: +11 5574 5253
E-mail: jocabaptista@uol.com.br
URL: http://www.bapbaptista.com
(870 palavras)
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