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Operação de Bancada (bench surgery)

A operação de bancada tem como objetivo
preparar o rim para o implante, realizando a
perfusão com solução gelada entre 0 e 4º C, a
retirada do excesso de gordura, e as
correções das
alterações anatômicas
arteriais, venosas e ureterais (figuras 1 a 17).

Figura 2. Rim de cadáver com gordura suficiente para
proteger a pelve e o ureter.

Figura 3. Endarterectomia de artéria renal em doador
cadáver. Causa morte: hemorragia cerebral
hipertensão renovascular.

Figura 1.

A altura da solução de perfusão pode estar no
máximo a 100 cm acima do rim para não lesar os
nefrons.
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Figura 4. Alongamento da veia renal
segmento da veia cava inferior.
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Figura 8. Rim de doador vivo com espessamento da
artéria renal.

Figura 9. Rim de doador vivo - com três artérias, uma
veia e um ureter.
Figura 5. Preparo do remendo da aorta com três artérias.

Figura 6. Encurtamento do remendo da aorta e preparo
da veia renal.

Figura 7. Encurtamento do remendo da aorta completado.

Figura 10. Rim de doador vivo - com três artérias, uma
veia e um ureter.

Figura 11. Rim de doador vivo - com três artérias, uma
veia e um ureter.

Rins de cadáver - em monobloco.
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Figura 12. Ampliação da artéria renal para aumento a área
de anastomose.

Figura 13. Anastomose laterolateral de duas artérias
renais.

Figura 15. Rim pélvico de doador vivo - rotação
embrionária incompleta - mostrando alteração
da pelve e múltiplos vasos.

Figura 16. Doador vivo – dois ureteres.

Figura 14. Anastomose terminolateral de uma artéria
menor na principal.
Figura 17. Rins de criança em monobloco
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Tempo
de isquemia fria: refere-se ao
período de armazenagem fria ou perfusão
em máquina. Quanto menor for o período de
armazenagem fria, menores serão
as
complicações.
A
armazegem
fria
é
recomenda que seja menor que 30 horas,
ainda com change de mais de 25% de demora
de funcionamento renal. Após 30 horas de
armazenagem
fria
as
complicações
aumentam
muito,
principalmete
no
funcionamento renal.

Tempo de Isquemia
Tempo de isquemia quente: refe-se ao
período desde a parada da circulação para o
rim
e o início da armazenagem fria
(temperatura de zero a quatro graus Celsius
positivos – 0 a 4º C). No caso do doador
cadáver que obrigatoriamente a perfusão
com solução gelada (0 a 4º C) começa “in
situ” este período é praticamente igual a
zero. No caso do doador vivo o período
entre o pinçamento dos vasos renais,
retirada do rim e o início da perfusão com
solução é de menos de dois minutos. O rim
pode funcionar mesmo após 20 minutos de
isquemia
quente,
mas
isto
traz
consequências graves de funcionamento a
curto e a longo prazo.

Tempo de reaquecimento: e o período
entre a retirada do rim da armazenagem
fria até o final das anastomoses vasculares
com a revascularização renal, período
ídeal é de 20 a 45 minutos
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