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Mini-incisão subcostal anterior extraperitoneal para
nefrectomia (nefroureterectomia) em doador vivo

A nossa experência com transplante renal com
rim de doador vivo começou em 1990, iniciamos
com a nefrectomia clássica por lombotomia
(sem retirada de costela) nos 100 primeiros
casos. Mas, pensando na segurança e nas
complicações do doador vivo e baseado na
nossa experiência em operações por via
extraperitoneal iniciamos a retirada do rim
doado pela mini-incisão via anterior subcostal
extraperitoneal com algumas modificações.
Até maio de 2006 já realizamos mais de 1318
nefrectomias em doadores vivos por via
anterior extraperitoneal subcostal (miniincisão).

Figura 1.

Posição decúbito dorsal para nefrectomia por
via anterior extraperitoneal.

Todos os doadores vivos recebem medicação
pré-anestésica padronizada é realizada uma
analgesia epidural seguida de anestesia geral.
O doador é colocado na mesa operatória em
posição supina (figura 1 e 2), com elevação dos
flancos. A mesa operatória tem uma rotação
de 300 para o lado oposto. Um coxim tubular é
colocado sob as coxas e a região lombar
também é elevada.

Figura 2. Posição decúbito dorsal para nefrectomia por
via anterior extraperitoneal.
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Uma incisão oblíqua subcostal de 6 a 12 cm
(dependendo do biotipo do doador vivo) é
realizada começando na margem externa do
músculo reto abdominal e direção ao flanco.
Quando necessário a bainha do reto abdominal
é seccionada. Os músculos oblíquos interno e
externo
são
seccionados
usando
eletrocautério. O músculo tranverso abdominal
é dividido com tesoura expondo a gordura
retroperitoneal. Normalmente continuamos a
dissecção
retroperitoneal
manualmente,
superior e inferiormente. O peritônio e seu
conteúdo
são
afastados
medialmente
permitindo um fácil acesso, à esquerda, da
aorta abdominal e, à direita, da veia cava
inferior. O ureter é identificado e dissecado
desde sua porção distal até o hilo renal com
toda sua gordura (figura 3).

Figura 3. Nefrectomia por via anterior extraperitoneal mostrando rim esquerdo, ureter, e veia gonadal.

A fáscia de Gerota é dissecada com toda
gordura pré-peritoneal. Usando dissecção
romba desde o polo inferior até o polo superior
e mobilização do rim caudalmente. Tomamos
sempre o cuidado de não abrir a cápsula renal
e manter toda a gordura peri-renal e ureteral.
Identificamos a veia renal, a artéria renal e
quando existente as variação anatômicas
vasculares, ureterais etc. Do lado esquerdo,
realizamos a ligadura e secção das tributárias
da veia renal como gonadal, supra-renal e
renolombar (figuras 3,4,6 a 8).

Figura 4. Nefrectomia por via anterior extraperitoneal
esquerda – mostrando a aorta, duas artérias
renais, e a veia renal.

Figura 5. Nefrectomia por via anterior extraperitoneal à
direita - mostrando a veia renal curta quando
comparada com a esquerda.

Figura 6. Veia renal esquerda após ligadura das
tributárias
(gonodal
e
supra-renal)
e
apresentação com fio de algodão da veia
renolombar.

3/6/2006

Página 1 de 4

Transplante renal

José Carlos C. Baptista-Silva

Após a dissecção do rim, dos vasos renais e do
ureter, realizamos a ligadura do ureter abaixo
dos vasos ilíacos e secção do mesmo acima e
justa ligadura. Os vasos renais são pinçados
separadamente e seccionados. O rim é
retirado para perfusão na bancada. Os cotos
dos vasos renais, junto a aorta e a cava, são
ligados separadamente com fio de algodão e
depois suturados com polipropileno 5-0,
também
separadamente.
À
direita
normalmente a cava inferior é suturada
diretamente no local da retirada da veia renal
direita, porém, é preciso ter cuidado para não
estenosá-la (figura 5) . Realizamos hemostasia
cuidadosa e fechamento da incisão por planos
(figura 9). Realizado o curativo o doador vai
para a unidade semi-intesiva por pelo menos 12
horas.

Figura 7. Veia cava inferior á esquerda

Figura 8. Veia renal esquerda retroaórtica.

Figura 9. Nefrectomia por via anterior extraperitoneal.
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