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Número 10. Acho que já temos uma história.
Conseguimos nosso intento: dar voz ao trabalho do cirurgião
pediátrico brasileiro, com seriedade e de forma criteriosa, mas
ao mesmo tempo uma acolhida calorosa e construtiva.
Queríamos construir algo de novo, uma revista que de
fato nos representasse, uma revista que acolhesse a todos,
tendo como único critério a honestidade intelectual e a
seriedade de propósitos.
Um espaço para os mais novos crescerem, para os
mais velhos participarem.
Um espaço privilegiando a revisão cega por pares,
julgando apenas o mérito das idéias.
Um espaço para integrar colegas de outras áreas, para
trazer a nós temas menos característicos da cirurgia pediátrica,
mas ainda assim de nosso interesse.
Foi deste jeito que surgiu a coluna sobre investimentos.
E, quem sabe, vão surgir no correr do tempo colunas de
aconselhamento jurídico, aspectos úteis de informática, sobre
instrumental médico e outras coisas menos “médicas” que
fazem parte do nosso dia a dia.
É deste jeito que, através de artigos convidados ou não,
queremos trazer para nós a experiência e o conhecimento de
colegas de áreas correlatas. Queremos conosco os pediatras,
os radiologistas, o pessoal de laboratório, os enfermeiros, a
turma da medicina fetal, o pessoal da área psi. Queremos
conosco quem trabalha conosco. Queremos conosco quem
vive conosco o sublime e o difícil, o rotineiro e o extraordinário.
Como vocês vão ver, a revista está ótima (mérito,
evidentemente, dos autores e dos revisores). Trazemos uma
revisão de acesso venoso profundo muito contemporânea,
escrita pelos colegas de Barretos. Na sessão classificações,
uma revisão de doenças císticas renais em crianças e o sistema
de classificação de Bosniak. Ainda sobre urologia, um artigo
explorando a relação entre obesidade e enurese, outro
(multicêntrico) jogando luz num tema raro: as estenoses
ureterais congênitas e um terceiro, relatando um caso de tumor
renal raro em adolescente. Trazemos também a experiência
dos colegas de Florianópolis com um dos temas que mais nos
incomoda: as filas de espera de pacientes pediátricos no SUS.
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Dois outros artigos falam sobre abscessos esplênicos e
pseudocistos pancreáticos, ambos enfocando a possibilidade
de drenagem percutânea para a resolução dos processos de
doença. Finalmente, a sessão de economia fala sobre algo
muito novo: criptomoedas. Algo aqui é muito bonito: artigos de
norte a sul do país, integrando a todos.
Uma novidade: renovamos o comitê editorial da revista.
Substituímos um excelente por outro ótimo. Agradecemos a
enorme e generosa contribuição dos que saíram. Poucos
sabem o trabalho que dá fazer revisão editorial de forma
honesta e realmente justa, considerando ao mesmo tempo o
esforço de quem propõe o artigo e a necessidade de publicar
apenas o que é cientificamente admissível. As pessoas do
comitê editorial o fazem gratuitamente, usando o pouco tempo
que temos, felizes por colaborar com a cirurgia pediátrica do
Brasil, o que é a única (e grande) recompensa. E damos as boas
vindas aos novos colaboradores, todos sabidamente
excelentes, muitos trazendo para nós os bons ventos dos mais
novos na cirurgia pediátrica, que vão fazer o nosso futuro, brilhar
com novas idéias e, se Deus quiser, ser melhores do que nós
fomos, e piores do que os alunos que vão ter.
Um pedido: mandem comentários e críticas sobre os
artigos e a revista, mandem novas idéias e sugestões no
formato de cartas ao editor. Vamos ler e aprender com elas,
publicar algumas e adotar sugestões, disso tenho certeza.
Divirtam-se. Espero que vocês gostem do nosso
trabalho. E já estamos esperando as novas contribuições para o
próximo número.
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O ESTADO DA ARTE DO ACESSO VENOSO CENTRAL EM PEDIATRIA
AUTORES: Vilani Kremer, Rodrigo Chaves Ribeiro,
Wilson Elias de Oliveira Júnior.
Departamento de Cirurgia Pediátrica, Hospital de Câncer
Infantojuvenil de Barretos.
vilanikremer@gmail.com | woliveirajr.cipe@gmail.com
RESUMO:
O acesso venoso central em pediatria permanece
um desafio mesmo nos dias atuais. O advento e melhora
das tecnologias de imagem como o ultrassom e a
fluoroscopia, aumentaram a segurança e facilidade na
execução do procedimento. Novas evidências surgem
em grande velocidade mudando o paradigma do acesso
e seu cuidado, melhorando o prognóstico dos pacientes
pediátricos.
Palavras-chave: cateteres, pediatria, ultrassom
ABSTRACT:
Central venous access in pediatrics remains a
challenge. The advent and improvement of imaging
technologies such as ultrasound and fluoroscopy have
increased safety and ease of these procedures. New
evidences emerges at great speed changing the
paradigm of access and its care, improving the prognosis
3

of pediatric patients.
Keywords: catheters, pediatrics, ultrasonics
INTRODUÇÃO
O acesso vascular é um procedimento
fundamental e muitas vezes difícil nos pacientes
pediátricos.1,2,3 Apesar da prática rotineira e familiar do
cateter venoso central ao Cirurgião Pediátrico, a sua
aquisição e manutenção traz inúmeros desafios nesta
população específica.4 Uma vez que a medicina vem se
desenvolvendo cada dia mais na área da neonatologia,
cirurgia das malformações e oncologia pediátrica, os
acessos vasculares centrais de curta e longa
permanência vêm sendo solicitados para garantir o
tratamento destas crianças a longo prazo. Ao planejá-lo o
cirurgião deve tomar importantes decisões préoperatórias como: cateter mais adequado, calibre do
cateter, quantidade de lúmens necessários e onde
puncionar. Portanto, é necessário um bom conhecimento
das indicações, contraindicações, vantagens e
desvantagens de diferentes tipos de acesso e seus
materiais envolvidos em ordem de prover o melhor
cuidado para o paciente. 1,2,3,4
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Tabela 1 Principais indicações de acesso venoso central em
pediatria (Church & Jarboe, 2017)

As principais indicações do acesso venoso central
em pediatria e suas complicações estão listadas nas
Tabelas 1 e 2. O local escolhido, a condição subjacente do
paciente, a experiência do cirurgião e da equipe
responsável pelo cuidado e manutenção do cateter
determinam a incidência dessas complicações.
Cirurgiões inexperientes em acesso central na criança
devem ser supervisionados até sentirem-se confortáveis
e demonstrarem competência na realização deste
procedimento. Educação e treinamento das equipes
envolvidas no cuidado e dos familiares também são
necessários para diminuir a taxa de complicações. 1,2,3
Com a constante evolução tecnológica e consequente
crescente de novas evidências científicas o universo do
acesso venoso central pediátrico tem mudado
rapidamente4, especialmente após a introdução de novas
metodologias e materiais que reduziram de forma
dramática o risco de complicações bem como os custos
relacionados3. A evolução dos materiais utilizados para a
construção desses cateteres também foi revolucionada,
reduzindo sua antigenicidade e potencial trombogênico, e
ao mesmo passo aumentando sua longevidade no
sistema circulatório. Os cateteres centrais são
disponíveis em dois materiais principais: polietileno, que
são mais rígidos e adequados se curto prazo; e silicone
utilizados para longa permanência.4 Paralelamente, a
técnica cirúrgica evoluiu permitindo um acesso mais
seguro e minimamente invasivo oferecendo um método
mais eficaz e confortável ao paciente e ao cirurgião,
conforme iremos discorrer ao longo desta revisão.
O presente artigo aborda questões relacionadas a
tomada de decisão no acesso pediátrico desde sua
punção a confecção do curativo sob a luz das novas
evidências, focando em cateteres venosos centrais de
curta permanência. Ressaltamos que a vasta maioria dos
4

Tabela 2 Complicações mais comuns relacionadas ao acesso
venoso central em pediatria e suas incidências.
(Walker & Hajivassiliou, 2016)

fatores técnicos discutidos a seguir são os mesmos para
os dispositivos de média e longa permanência, os quais
não fazem parte do escopo desta revisão.
O avanço do ultrassom corroborando para a
longevidade da rede venosa na criança
Historicamente, o uso de marcos anatômicos na
realização do acesso vascular mostrou-se como uma
abordagem com alta probabilidade de sucesso,
permanecendo como uma habilidade cirúrgica
essencial.1,2,3 Contudo com a introdução da utilização do
Ultrassom (US) como guia e o subsequente refinamento
desta técnica aumentou a segurança deste
procedimento, particularmente em crianças, e assim
tornando-se recomendação “standard" para acessos
venosos centrais.5 A utilização do US tem demonstrado
diminuir o risco de tentativas de acesso infrutíferas na
veia jugular interna (VJI) e femoral, com menor incidência
de punções arteriais e hematomas.2,3,5,6
Existem controvérsias na literatura quanto à
comparação entre a punção "às cegas" vs. guiada por
US. 5 Trabalhos em adultos são contundentes na
demonstração de superioridade do US.2,3 Em crianças, a
literatura é esparsa, com a maioria dos trabalhos
provenientes da anestesiologia pediátrica6,7,8,9 e os trials
publicados mostram resultados conflitantes. Em uma
recente revisão sistemática composta exclusivamente
por estudos pediátricos, Lau e Chamberlain (2016)
demonstraram um aumento de 32% nas taxas de
sucesso entre as punções guiadas, controlando a
experiencia do operador, bem como a idade da criança e
local de acesso. Apesar deste estudo ser limitado pela
presença de poucos pacientes com punção em subclávia
ou femoral, ele oferece uma comparação justa entre as
técnicas. Esta é a primeira grande metanálise com
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Tabela 3 Resumo dos estudos mais recentes publicados em
populações pediátricas avaliando o acesso guiado por US ao
TBC via supraclavicular

população pediátrica comparando o acesso central
guiado por US vs marcos anatômicos.
Alguns fatores técnicos relacionados ao US são
muito importantes antes de se iniciar o procedimento na
criança, considerando o espaço limitado de trabalho. O
primeiro deles é o estabelecimento claro da orientação
direita-esquerda no US, onde o lado esquerdo do probe
apresente-se do lado esquerdo da tela. Outro fator
necessário é a forma de segurar o aparelho, orientando-o
de tal maneira que a alça formada entre o probe e o fio não
impeça ou atrapalhe a manipulação da agulha e do fioguia.4,5 Uma avaliação ultrassonográfica cuidadosa do
paciente antes do acesso permite uma escolha racional
da veia aparentemente mais apropriada em termos de
calibre, profundidade e potencial risco de dano arterial ou
pleural. 2 De uma forma geral, o uso do US é
recomendado para detecção, punção e cateterização de
veias com mais de 7mm de profundidade, em todos os
pacientes pediátricos, incluindo a população neonatal,
com a única exceção dos cateteres umbilicais. 2,3,5,10
Para a realização do procedimento, o aparelho de
US deve ser posicionado idealmente de frente ao
cirurgião, do outro lado da mesa operatória. O paciente é
locado em posição supina, com os braços estendidos ao
longo do corpo para otimizar a exposição dos vasos
centrais. Para os acessos VJI e VSC a mesa cirúrgica é
colocada em Trendelenburg para ingurgitar os vasos e
prevenir embolia gasosa, além da extensão contralateral
do pescoço associada a um coxim interescapular para
5

auxiliar. Para o acesso em veia femoral, a posição de frogleg (abdução com rotação externa da perna) facilita a
punção.
O US exibe estruturas 3D em 2 dimensões.
Portanto, ao tentar acessar um vaso, o operador deve
escolher visualizá-lo transversalmente (como uma
secção transversal ou círculo: in-plane) ou
longitudinalmente (como um retângulo: out-plane). No
primeiro a cabeça do transdutor é orientada
perpendicular ao eixo da veia e da agulha, produzindo
uma vista em corte transversal de ambos. A agulha é
inserida em um ângulo de 45o no ponto médio do
transdutor, produzindo uma excelente resolução
esquerda-direita. Como a agulha é vista em seção
transversal, no entanto, aparece como apenas um
pequeno ponto na tela, com a localização / profundidade
da ponta da agulha desconhecida. No segundo, o probe é
orientado paralelamente ao eixo da agulha e do vaso,
estabelecendo visualização de todo o comprimento da
agulha, com localização mais precisa da localização /
profundidade da ponta.2,3,4,5
Por possibilitar a visualização direta dos marcos
anatômicos, o acesso guiado por US além de diminuir o
risco de canulação arterial e pneumotórax, aumenta a
probabilidade de sucesso na cateterização venosa e
reduz o tempo de obtenção do acesso, especialmente
Figura 1 Presença de dois cateteres centrais, onde o cateter
introduzido à esquerda do paciente apresenta fio guia que faz a
leitura do posicionamento através de eletrocardiograma
intracavitário. Este fio guia é retirado após a leitura
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Figura 2 Visão ultrassonográfica do tronco braquiocefálico

nos pacientes de anatomia difícil.5 Também permite a
detecção de outras anormalidades como trombos
vasculares proporcionando ao cirurgião a possibilidade
de manobrar ao redor destes obstáculos
deliberadamente e com segurança. Evidências
recentes 5,6,10 sugerem que o US pode ser uma
metodologia eficaz, barata e não-invasiva na navegação
do fio-guia através da ultrassonografia dos vasos centrais
durante sua progressão, na localização da ponta do
cateter com a visualização ecocardiográfica do mesmo, e
na exclusão de complicações pleurais após a punção
examinando o espaço pleural ultrassonograficamente.
Em suma, para procedimentos de rotina, o acesso
guiado por US aumenta a segurança do procedimento e
em cenários difíceis permite o sucesso em situações
onde os métodos tradicionais não são confiáveis. Como
qualquer outra habilidade técnica, no entanto, o acesso
central guiado por US requer treinamento adequado e
prática. Com experiência suficiente, o US aumenta a
segurança, precisão e sucesso do procedimento.5 Com
prática e paciência o uso do US pode se tornar um aliado
útil e de fácil utilização para todo Cirurgião Pediátrico.
Além da veia jugular interna, o acesso supraclavicular ao tronco braquicefálico como uma
técnica segura de bons resultados
Em crianças gravemente enfermas a punção e
cateterização da VJI, mesmo com uso do US, é mais
difícil, especialmente em lactentes e recém-nascidos.
Pescoço curto, vaso de menor tamanho e facilmente
6

Figura 3 (A) Figura mostra cateter central puncionado em tronco
braquiocefálico e fixado em tórax com mecanismo de estabilização
sem sutura. (B) Figura mostra cateter tipo Shiley puncionado em
veia femoral e fixado com dois estabilizadores sem sutura em coxa direita

colapsável associados a instabilidade clínica tornam este
acesso um verdadeiro desafio.11,12 Logo, é desejável a
busca de técnicas alternativas. Nos últimos anos, a
abordagem supraclavicular ao tronco braquicefálico
(TBC) em crianças têm sido descrita com freqüência por
diversos autores, principalmente no campo da
anestesiologia pediátrica.3,7,8
Foi descrito pela primeira vez em 1965 por Yoffa14,
como uma técnica segura e com baixas taxas de
complicação. Foi revisitado por alguns autores ao longo
das últimas décadas, e recentemente Guilbert e cols
(2013) avaliaram esta técnica guiada por US em
pacientes internados em UTI pediátrica e neonatal,
confirmando os achados de Yoffa. Os principais achados
dos estudos que avaliaram a punção supraclavicular do
TBC em crianças estão sumarizados na Tabela 3. Nardi e
cols (2016) em uma coorte pediátrica prospectiva com
615 acessos venosos centrais, demonstraram sucesso
da abordagem supraclavicular em 98% dos casos (81,4%
na primeira tentativa), com mediana de tempo de 40
segundos, e baixa incidência de complicações (2,9%).
Para comparar o acesso guiado por US de VJI ou TBC em
crianças, Oulego-Erroz e cols (2016) também
conduziram um coorte prospectivo, e observaram que o
acesso supraclavicular in-plane do TBC apresentou
maior sucesso na primeira tentativa (73 vs. 37,5%,
p=0,017) com redução do tempo de canulação venosa
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quando comparada a abordagem out-plane da VJI. Por se
tratar de uma amostra pequena (46 procedimentos), há
necessidade de um estudo maior para confirmar estes
dados.
A cateterização supraclavicular do TBC possui
algumas vantagens que precisam ser consideradas na
população pediátrica. O TBC é o maior vaso acessível ao
US (Figura 1), desta forma o acesso supraclavicular
permite uma inserção in-plane da agulha com
visualização direta e constante de sua trajetória, evitando
complicações importantes como a punção de artéria
subclávia e pneumotórax. 13,15,17 Por localizar-se
intratorácico, firmemente aderido a clavícula e ao
esterno, o TBC é estabilizado e não colabável no
momento da punção ou na ocorrência de movimentos
respiratórios forçados. A via supraclavicular nos
pacientes pediátricos também evita o pinçamento do
cateter central entre a primeira costela e a clavícula,
diminuindo o risco de fratura do dispositivo. 19
Em nossa experiência, consideramos o acesso
supraclavicular ao TBC como uma via segura o suficiente
para considerarmos como método de escolha quando um
acesso central é indicado. Além das vantagens já
expostas, citamos a facilidade de movimentação cervical,
a localização do curativo e a maior facilidade de cuidado e
manipulação do cateter o que também aumentam o
conforto da criança. Em nosso serviço, utilizamos essa
abordagem como a principal via de acesso venoso em
pacientes pediátricos.
Vencendo os limites hematimétricos: acesso
venoso central em pacientes trombocitopênicos
Uma das preocupações na programação do
acesso venoso central é a possibilidade de
sangramentos, que podem ser menores, como os de
sítios de saída e hematomas, até o hemotórax. Por isso,
os índices hematimétricos sempre foram colocados como
limitadores ou alertas para os acessos centrais,
principalmente quando falamos em punções de grandes
vasos.
Durante muito tempo, índices de plaquetas
menores de 50 x 109/ L eram indicativos de dissecções
venosas em prejuízo às punções e/ou indicativos de
transfusões prévias. Atualmente, trabalhos mostram que
pacientes com índices de plaquetas de 20 x 109/L e RNI
7

de 1,5 e que não tenham sangramento ativo podem ser
submetidos à colocação de cateteres centrais sem
necessidade de transfusão de plaquetas ou plasma, com
segurança e sem maiores complicações.20,21 Para tanto
deve-se assegurar que a punção seja feita em condições
adequadas, utilizando ultrassonografia e por médico
experiente em punção vascular.
Em nossa experiência pessoal, realizamos
punção de pacientes plaquetopênicos sem transfusão de
plaquetas quando o controle está acima de 20 x 109/L,
contudo o acesso é realizado com o paciente no centro
cirúrgico, sob anestesia, utilizando ultrassonografia e
fluoroscopia na sala cirúrgica e não temos observado
maiores complicações. Em pacientes com índices de
plaquetas menores que o descrito, mantemos os mesmos
parâmetros técnicos para a realização da punção, porém
é realizada transfusão de plaquetas uma hora antes do
procedimento.
Posicionamento da Ponta do Cateter
Outro fator importante estudado atualmente é o
c o r r e t o p o s i c i o n a m e n t o d a p o n t a d o c a t e t e r,
principalmente quando falamos no sistema cava superior.
Muitos trabalhos já demostram que as marcas
radiológicas usualmente utilizadas para delimitar a
posição correta da ponta do cateter não são, em sua
grande parte, fidedignas da juncão cavoatrial na qual é
recomendado o posicionamento. 10,22 A localização
correta da ponta do cateter, particularmente em crianças,
deve ser assegurada durante o procedimento e para tanto
devem ser adotados métodos de verificação como
fluoroscopia ou eletrocardiograma intracavitário, entre
outros . Em geral, uma posição ótima é a área entre a
junção cavoatrial e o meio do átrio direito; não próximo à
válvula tricúspide.4,23
Com o advento do eletrocardiograma
intracavitário durante a colocação do cateter10, foi
possível avaliar que a posição da ponta é mais caudal do
que antes se preconizava; uma vez que a veia cava se
insere no átrio direito posteriormente e este se encontra
anatomicamente mais baixo em relação ao átrio
esquerdo, conforme demonstramos na Figura 1. O bom
posicionamento da ponta do cateter irá proporcionar uma
maior funcionalidade e longevidade ao cateter, pois
estará em local de alto fluxo e reduzirá o risco de
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trombose pois drogas com extremos de osmolaridade
não ficarão em contato com endotélio vascular.23
Medidas de Segurança pós Punção Venosa Central
Segundo recomendações de órgãos nacionais e
internacionais como a Internacional Nursing Society
(INS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), estes enfatizam inúmeros procedimentos que
devem ser adotados para o cuidado e manutenção do
cateter a fim de evitar a infecção de corrente sanguínea
aumentando a longevidade e vida útil do cateter24,
conforme destacaremos nos principais pontos abaixo:
Estabilização/ Fixação do Cateter: A estabilização do
cateter deve ser feita com o mínimo de sutura, evitando
pontos no sítio de saída. Não utilizar fios
multifilamentados por acumularem maior quantidade de
biofilme. A fixação não pode interferir na infusão
terapêutica e na manutenção do cateter. Não é permitido
uso de esparadrapo e fitas porosas não estéreis para
fixação de cateteres centrais. Se possível sempre dar
preferência por mecanismos de fixação sem sutura
(sutureless devices- Figura 2)
Cobertura: A cobertura deve ser estéril e transparente,
permitindo a avaliação do cateter e do sítio de saída. Nas
primeiras 24-48 horas pode-se utilizar gaze e fita adesiva
estéreis. Cobertura com gaze deve ser trocada a cada 48
horas e a transparente pode ser trocada a cada 7 dias.
Toda cobertura deverá ser trocada sem tempo prédeterminado se houver sujidade, umidade ou se
desprender. (Figura 3)
Flushing: Utilizar Flushing de solução salina após
administração de cada medicação ou
hemocomponentes para evitar precipitação e interações
no cateter. Os Flushing pulsáteis (flush pause) são mais
eficientes na lavagem e manutenção dos cateteres em
detrimento ao flush contínuo, segundo demostrado em
trabalhos in vitro.
CONCLUSÃO
O acesso venoso central em neonatologia,
pediatria, oncologia pediátrica vem se desenvolvendo
em grande velocidade e executando um papel-chave no
tratamento e prognóstico de patologias antes sem
possibilidades terapêuticas. Desta forma, houve um
aumento da demanda de acessos à rede vascular
desses pacientes exigidos ao cirurgião pediátrico,
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podendo chegar, quando não bem conduzido, a um
esgotamento de possibilidades venosas e
consequentemente de possibilidades terapêuticas para a
criança.
Sob a luz das novas evidências observamos que
para este procedimento fundamental e rotineiro da prática
diária do Cirurgião Pediátrico existe uma necessidade
pujante de atenção redobrada às novas tecnologias
aliadas às boas práticas de implante e manutenção dos
cateteres. Desta forma propusemos um mnemônico que
estimula o nosso raciocínio clínico a cada acesso, nos
questionando sobre os 5 “As” mínimos sugeridos:
- Assepsia
- Antissepsia
- Anatomia vascular
- Adequação do cateter
- Antever as complicações
Diante deste novo cenário, precisamos aumentar
a nossa taxa de preservação venosa, escolhendo melhor
os sítios de punções, evitando dissecções, antevendo e
minimizando possíveis complicações, uma vez que a
sobrevida a longo prazo do indivíduo convivendo com
suas novas doenças, com suas complicações tardias de
doenças da infância ou até mesmo de um incidente
inesperado vai estar diretamente atrelado a possibilidade
de acesso a rede vascular para que seu tratamento seja
efetivo. Neste contexto salvando veias estaremos
preservando vidas.
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RESUMO
OBJETIVO
O adenoma metanéfrico é um tumor renal raro,
sendo ainda mais infrequente sua incidência na
população infantil. O objetivo é de relatar um caso de
adenoma metanéfrico diagnosticado e tratado em um
Hospital Pediátrico do Estado do Ceará.
DESCRIÇÃO DO CASO
Jovem de 14 anos, sexo masculino, procurou
assistência médica por apresentar dor abdominal de
intensidade moderada, de início súbito, localizada em
flanco esquerdo, sem irradiação. Investigado com
exames de imagem que identificaram tumoração renal.
Durante internamento, paciente foi submetido à biópsia
guiada por ultrassonografia e foi visualizado no exame
anatomopatológico uma neoplasia epitelial tubular e
glomerulóide. A imuno-histoquímica evidenciou
marcadores compatíveis com adenoma metanéfrico e

9

excluindo doenças malignas. Paciente foi submetido à
nefrectomia total devido extensão do tumor, evoluindo
satisfatoriamente e recebendo alta hospitalar após o 3º
dia pós-operatório e está em acompanhamento
ambulatorial pela cirurgia pediátrica.
COMENTÁRIOS
O adenoma metanéfrico, apesar de ser
considerado um tumor com um curso clínico benigno, o
tratamento cirúrgico é o de escolha até o momento, devido
à falta de meios para o diagnóstico clínico e radiológico
definitivo pela sua apresentação rara, além da
preocupação relacionada com a possibilidade de
malignidade.
Palavras-chave: adenoma, neoplasias retroperitoneais,
cirurgia, pediatria
ABSTRACT
OBJECTIVE
Metanephric adenoma is a rare renal tumor and is
most uncommon in the pediatric population. Our objective
is to report a case of metanephric adenoma diagnosed
and treated in a pediatric hospital in the State of Ceará.
CASE REPORT
A 14-year-old male teenager presenting sudden
abdominal pain of moderate intensity on the left flank,
without irradiation. Investigated with imaging tests that
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identified renal tumor. During hospitalization, the patient
was submitted to ultrasound-guided biopsy and a tubular
and glomeruloid epithelial neoplasia was visualized in
anatomopathological examination.
Immunohistochemistry showed markers compatible with
metanephric adenoma and excluding malignant
diseases. Patient underwent total nephrectomy due to
tumor extension, with no complications and being
discharged after the 3rd postoperative day and currently
undergoing outpatient follow-up.
COMMENTS
The metanephric adenoma, despite being
considered a tumor with a benign clinical course, due to
its rare presentation and the lack of means for definitive
clinical and radiological diagnosis, the treatment is
surgical, besides the concern related to the possibility of
malignancy
Keywords: adenoma, retroperineal neoplasms, surgery,
pediatrics
INTRODUÇÃO
O adenoma metanéfrico é um tumor renal raro.
Sua prevalência é de 0,2% dos tumores renais epiteliais
em adultos e é mais raro em crianças1. O paciente pode
ser assintomático ou apresentar dor abdominal e
hematúria. A neoplasia pode ainda ser detectada de
maneira ocasional por exame de imagem. A
apresentação radiológica não é específica e faz
diagnóstico diferencial com carcinoma de células renais
subtipo papilífero e tumor de Wilms, com calcificações
mal definidas, sólido, cístico ou com necrose 2 . A
fisiopatologia tumoral carece de maiores estudos para
que o comportamento da neoplasia seja entendido e

assim, ser definido o tratamento mais adequado3.
DESCRIÇÃO DO CASO
O relato é de um paciente jovem de 14 anos,
negro, procedente de Iracema-CE, procurou assistência
médica por apresentar dor abdominal de intensidade
moderada, de início súbito, localizada em flanco
esquerdo, sem irradiação, que melhorava com o repouso
e piorava à movimentação, desencadeada por grande
esforço físico. Não apresentou perda de peso
significativa. Nascido de parto normal, a termo, sem
intercorrências. Abdome encontrava-se doloroso, sem
sinais de irritação peritoneal, com massa palpável em
flanco esquerdo. Iniciou a investigação clínica com
ultrassonografia abdominal que evidenciou massa
expansiva em rim esquerdo. Realizou tomografia
computadorizada (TC) de abdome com contraste que
evidenciou formação expansiva sólida em polo inferior de
rim esquerdo, com áreas císticas em seu interior
(necrose/liquefação?), por vezes áreas de calcificação,
medindo 11,2 x 7,8 x 10,2 cm, sugerindo processo
neoplásico maligno (figura 1, A). Foi internado para
continuar a investigação, sendo submetido à biópsia
guiada por US. Visualizado no exame anatomopatológico
uma neoplasia epitelial tubular e glomeruloide. A imunohistoquímica evidenciou CK7 negativo, racemase
positivo, Ki67 positivo em 10% das células em “hot spots”.
CD57 positivo difuso, S100 negativo, WT1 positivo, sendo
compatível com adenoma metanéfrico e excluindo
doenças como carcinoma papilífero renal variante tubular
e tumor de Wilms. Paciente foi submetido à nefrectomia
total a esquerda (figura 1, B) devido extensão do tumor,
evoluindo satisfatoriamente e recebendo alta hospitalar

Figura 1 Lesão tumoral em rim esquerdo (A) em imagem tomográfica e rim esquerdo ressecado (B) o qual já apresentava comprometimento do hilo renal
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adenomas metanéfricos são tumores sólidos e
hipovasculares e podem estar associados com cistos e
calcificações. A ecogenicidade da lesão pode variar na
ultrassonografia com Doppler, e normalmente há pouco
fluxo sanguíneo. 5 Na TC (tomografia computadorizada)
sem contraste, a lesão é sólida, confundindo-se com o
parênquima renal, de iso a hipodensos, podendo ser
homogêneos ou heterogêneos, estes últimos com cistos,
necroses ou calcificações. Na TC com contraste, pode-se
observar que há diferenças de realce nas fases corticomedular, nefrográfica e excretora, podendo-se distinguir
as lesões do parênquima. Não há muitos dados descritos
do tumor em ressonância nuclear magnética7. Em relatos,
a lesão normalmente é hipointensa em T1 e T2, com baixo
sinal de intensidade adjacente ao parênquima renal,
assim sendo um exame que pouco adiciona para o
diagnóstico do tumor.5 Essa variedade de achados nos
exames de imagem, juntamente com a não
especificidade, resulta na dificuldade para o diagnóstico
diferencial radiográfico para tumores malignos como
tumor de Wilms, carcinoma de células renais,8
necessitando-se assim, de estudo anatomopatológico
para o diagnóstico definitivo. Metástases tumorais são
raras, com poucos relatos descritos em sítios pulmonares
e linfonodos.9
Suspeitando-se de um diagnóstico mais comum
como o Tumor de Wilms e por apresentar 14 anos de
Figura 2 Lâmina com estruturas glomeruloides (A) e limite bem
definidos, apesar de não haver cápsula (B). Imuno-histoquímica com
idade, o paciente deste relato foi submetido a biópsia
Cd57 difusamente positivo (C) e CK7 focalmente positiva (D)
ecoguiada com agulha tru-cut conforme o protocolo SIOP
(Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica) para
nefroblastoma. 10
No estudo histopatológico, o adenoma
metanéfrico é bem circunscrito, com uma cápsula
descontínua, por vezes ausente. É composto por células
epiteliais pequenas e uniformes que formam pequenos
ácinos, separados por estroma acelular contendo edema
ou matriz hialinizada. As células deste tumor normalmente
são eosinofílicas e claras. O núcleo ligeiramente maior
que os dos linfócitos, irregularmente redondos ou
ovoides, com cromatina delicada. 7,11 Estruturas
glomeruloides compostas por projeções lobuladas
papilares são comuns. Não há pleomorfismo e figuras de
mitose são raras ou ausentes.11
À microscopia, o tumor do paciente deste relato,
era constituído por células de citoplasmas eosinofílicos
11 Revista CIPERJ • ISSN 2318-9509 • Volume VI • Número I • abril de 2018
após o 3º dia pós-operatório e está em acompanhamento
ambulatorial pela cirurgia pediátrica, sem recidiva.
DISCUSSÃO
O adenoma metanéfrico é um tumor renal
benigno raro, mais prevalente na quinta ou sexta década
de vida e extremamente incomum na população infantojuvenil – cerca de 25 casos na literatura.4 Corresponde a
aproximadamente 0,2% dos tumores epiteliais renais em
adultos, sendo mais comum no sexo feminino na
proporção de 2:1,1,6 apesar de não haver relatos de que
esses tumores apresentam receptores de estrogênio ou
progesterona.5
Na maioria dos casos é assintomático e são
diagnosticados incidentalmente em exames de imagem.
Em um estudo relativo com 50 casos de pacientes com
adenoma metanéfrico, em sua maioria adultos, foi
verificado que 22% destes apresentaram dor em flanco
correspondente, 10% com hematúria e 10% massa renal
palpável.6 Existe uma associação de 11 a 12%, mais
comumente vista entre o adenoma metanefrico e a
policitemia, comparando-se com outros tumores renais.6
O paciente deste relato, apresentou apenas dor
abdominal em flanco correspondente, sem outros
sintomas.
Nos achados em exames de imagem, os
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Tabela 1 Apresentação dos marcadores imuno-histoquímicos dos
diagnósticos diferenciais de Adenoma Metanéfrico

claros e escassos com mínimo pleomorfismo nuclear,
formando túbulos e ácinos superpostos, além de
estruturas papilares invaginadas em luzes acinares,
formando estruturas glomerulóides (figura 2, A). Apesar
do tumor não ser encapsulado, apresenta-se com limites
bem definidos em relação a parênquima renal normal
(figura 2, B).
Apesar dos achados microscópicos serem
característicos, o diagnóstico diferencial para tumores
predominantemente epiteliais como o Tumor de Wilms e
carcinoma papilífero renal pode ser difícil,6
principalmente em amostras de biópsias, podendo ser
utilizado o estudo imuno-histoquímico para um
diagnóstico definitivo.12
A imuno-histoquímica pode ser variável, sendo a
maioria positiva para WT1 e difusamente positiva para
CD 57.2,12 A imuno-histoquímica focalmente positiva
para CK7 pode ser útil no diagnostico diferencial para
carcinoma papilífero renal, 13 já que este último se
apresenta com o marcador CK7 fortemente e
difusamente positivo (Tabela 1).12
No referido caso, a imuno-histoquímica para
CD57 encontra-se difusamente positiva (figura 2, C), o
que faz diagnóstico diferencial com tumor de Wilms, no
qual esta marcação é negativa. A marcação pelo CK7 é
positiva focalmente (figura 2, D) e o WT1 positivo
também, sendo compatível com adenoma metanéfrico.
Quanto ao tratamento, devido a raridade do
tumor, não há um consenso e é discutível uma conduta
expectante. Porém, como o curso natural do adenoma
metanéfrico é incerto, a maioria dos relatos na literatura
optaram pelo tratamento cirúrgico. Existem alguns outros
relatos que defendem nefrectomia parcial para os
tumores com localização favorável,14 no entanto, o
adenoma metanéfrico apresenta uma relação complexa
com outros tumores malignos como o tumor de Wilms e
carcinoma papilífero renal, o que pode dificultar na sua
diferenciação no intra-operatório,15 necessitando de uma
rigorosa avaliação patológica caso decida pela cirurgia
12

Tabela 2 Resumo dos casos de Adenoma metanéfrico já relatados

parcial, como nos casos de Saltzman AF et al 16, Mei H et
al 17, Navarro O et al 18, que optaram pela biópsia de
congelação intra-operatória. Além disso, existem alguns
relatos de que pode haver doença metastática decorrente
deste tumor, 9 , 1 9 demonstrando que o adenoma
metanéfrico pode não apresentar apenas um curso
benigno e talvez, assim, a nefrectomia total seja uma
opção mais favorável. Em nenhum relato houve recidiva
ou metástase pós-operatória, tanto em nefrectomias
totais quanto nas parciais, porém na maioria dos relatos
não houve descrição do tempo de seguimento (Tabela 2).
No paciente deste relato, foi optado pela nefrectomia total
devido a extensão do tumor, que já comprometia o hilo
renal.
Portanto, devido a raridade do adenoma
metanéfrico, são necessários mais estudos para definição

Revista CIPERJ • ISSN 2318-9509 • Volume VI • Número I • abril de 2018

ADENOMA METANÉFRICO: UM TUMOR RENAL RARO NA INFÂNCIA

de uma conduta padrão para o manejo deste tumor.
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ABSTRACTS:
OBJECTIVE: To report a contemporaneous cohort of
congenital midureteral stenosis (MUS) and to review modern
data about diagnosis, surgical indication and technique.
MATERIALS AND METHODS: Report of a retrospective cohort
(5 cases) and analytic review of the available literature.
RESULTS: Five cases are presented. In three children the
affected kidney was the only functional organ. In one the affected
kidney was destroyed after repetitive pyelonephritis episodes.
Three patients were symptomatic (2 repetitive UTIs and 1
obstructive kidney failure). Two babies were being investigated
for congenital hydronephrosis (CHN). Final diagnosis was
obtained by MRI (2 cases), surgical exploration (1 case) and
retrograde pyelogram (2 cases). Patients were treated with
nephrectomy (one case), segmental resection and ureteroureterostomy (2 cases), segmental resection of the proximal
ureter and pyeloplasty (1 case) and expectantly (1
asymptomatic case, now 3 years-old).
CONCLUSION: Many MUP cases have a preliminary diagnosis
of PUJO. Some are diagnosed during surgery. Technical
difficulties may arise from this situation, which justify routine
usage of preoperative antegrade or retrograde ureterography in
some surgeons´s opinion, despite MUP being rare.
Contralateral kidney disease is common: dysplastic/absent
contralateral kidneys present in approximately 1/3 of the
patients. Reconstructive surgery must be done for symptomatic
or worsening cases. There are no guidelines for stable
asymptomatic patients. Treatment includes resection of the
stenotic segment and terminoterminal ureteral anastomosis.
Pyeloplasty may be feasible in small children presenting
stenoses located in the transition between proximal and mid
ureter.
INTRODUCTION
Midureteral stenosis (MUS) is a rare cause of congenital
hydronephrosis (CHN). Less than 30 cases have been
published. Case reports or small retrospective case series are
the only evidence available. The paradigm of this disease
evolved from late diagnosis in symptomatic patients presenting
urinary tract infections (UTI), abdominal/lumbar pain and/or
palpable hydronephrotic (HN) kidneys to asymptomatic children
investigating CHN. Specific diagnostic methods also
progressed from contrast urography and retrograde pyelograms
to less invasive and more specific dynamic uroMRI
(uromagnetic resonance imaging).
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We present a cohort of 5 children diagnosed with MUS,
in order to analyze clinical features, diagnostic methods and
treatment of the disease, after reviewing clinical evidence and
the specialized literature.
METHODS
Clinical retrospective multicentric review of 5 cases of
congenital MUS from 3 Pediatric Urology Departments in a 5
years period. Review of the pertinent literature. An active search
for papers was done using the databases PUBMED
( w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v / p u b m e d ) a n d B I R E M E
(www.bireme.br) using the terms ureter AND stenosis AND
congenital, with no age restrictions. Papers in English,
Portuguese, Spanish or French were accepted. Additional
papers were added after review of the references provided by
the papers reviewed in toto.
No funding has been provided for this research and the
authors have no conflict of interest to declare.
RESULTS (see also table 1):
CASE REPORTS:
Case 1: 2 years-old male presents after a febrile urinary tract
infection (UTI). Preliminary investigations revealed a normal
right kidney. The left kidney showed HN and cortical atrophy
(SFU grade 4), bifid pelvis and low function on static DMSA
scintigraphy (23%). Ultrasound (US) also described noncalcified space-occupying mobile structures in both left pelvises,
suggestive of urinary calculi, which were also investigated by
non-contrast CT (figure 1). Vesicoureteral reflux was excluded
after a normal cystourethrography. The patient presented 3 other
febrile UTI episodes in a 6 month period, despite oral antibiotic
chemoprophylaxis with cephalexin (25 mg/kg/day). The last two
were associated with multi-resistant bacteria and needed
intensive care and prolonged hospital admissions. The patient
was then submitted to a dynamic uroMRI, which revealed left
parenchymal atrophy and 9% proportional function, grade 4
hydronephrosis, bifid renal pelvis and multiple mobile masses
extending from the pelvises to the proximal 1/3 of the ureter,
which was dilated (figure 1). No dilation of the distal ureter could
be demonstrated. The organ showed clear tapering on its
medium third, over the pelvic brim and iliac vessels intersection.
A new static scintigraphy showed functional exclusion of the left
kidney. The patient was operated on for a planned left
nephrectomy. The resected kidney showed HN, severe cortical
atrophy and multiple intrapyelic and intraureteral soft
concretions. Urine collected from the kidney pelvis during
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surgery was sterile. The proximal ureter showed a 15 mm
diameter, but tapered suddenly at the level of pelvic brim. The
external diameter of the distal ureter was normal (3 mm). A 4 Fr
catheter and a 2 Fr dilator could not be negotiated past the
dilated portion of the ureter. After longitudinal sectioning the
ureter showed severe stenosis corresponding to the zone of
external tapering (figure 1). Two years after surgery the patient
is asymptomatic.
Case 2: 4 months-old female presented to investigate
asymptomatic bilateral CHN. Preliminary investigations (US,
dynamic and static renal scintigraphy and cystourethrography)
showed a dysplastic non-functional right kidney associated to a
non-refluxing ectopic megaureter ending in the vagina. There
was also left hydroureteronephrosis, SFU grade 4, but the left
ureter was not dilated at the bladder level. Her serum creatinine
was stable at 0.3 mg/dL. Dynamic uroMRI confirmed the
previous findings and showed an area of stenosis in the
medium ureter, with a demonstrable flow of contrast. The
diameter of the proximal (dilated) ureter approximated 11 mm
(Figure 2). The child was then submitted to a right
nephroureterectomy, considering the risk of UTI and urinary
incontinence due to the huge vaginal ectopic ureter which
drained the dysplastic non-functional right kidney. One year
after her surgery follow up exams (serial US and uroCT)
showed declining left hydroureteronephrosis and stable renal
function. Follow up US are planned each 6 months. Left ureteral
reconstruction will be proposed in case of symptoms,
worsening of CHN or parenchymal atrophy.
Case 3: 14 year-old girl presenting multiple malformations
(lumbosacral myelomeningocele, right leg agenesis, absent left
kidney, omphalocele and anorectal malformation).
Table 1 Summary of clinical findings
Yo: years-old, mo: months-old, M: male, F: female, HN: hydronephrosis, SFU: classification
of the Society of Pediatric Urology, UU/TT: terminoterminal ureteroureterostomy.
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Omphalocele and myelomeningocele were surgically treated in
the neonatal period, while her anorectal malformation (vestibular
fistula) was treated conservatively. She was lost to follow up after
dismissal from the neonatal unit and presented again as a preschooler, after multiple UTI episodes. Her kidney/bladder US
showed progressive HN (SFU grade 4, AP pelvic diameter 32
mm) in a solitary kidney and ureteral dilation limited to the
proximal ureter, associated with a thickened neurogenic bladder.
Vesicoureteral reflux was excluded. The child was treated with
high dose anticholinergics, clean intermittent catheterization
(CIC) each 3 hours and continuous nocturnal bladder
catheterization, without improvement, still presenting severe HN
and a persistent obstructive pattern in dynamic scintigraphy. At
13 years-old her urodynamics showed low compliance
low/normal capacity (252 ml) bladder, without high pressure
detrusor contractions. Her creatinine was stable at 0.4 mg/dL.
UroCT demonstrated severe right hydroureteronephrosis, with
sudden tapering of the ureter at the level of the pelvic brim,
confirmed by a retrograde pyelogram. A double J Stent could not
be negotiated through the stenosis and the patient was then
operated on. A 0.5 cm mid-ureteral intrinsic stenosis attaining the
transition between the proximal 2/3 and the distal 1/3 of the ureter
was proved. The stenotic area was resected and the ureter was
reconstructed with a terminoterminal ureteral anastomosis.
There were no post-operative complications. After 1 year the
patient shows a widely patent uretero-ureteral anastomosis, but
her ureter now shows dilation in all its extension. She is currently
being evaluated for a possible augmentation cystoplasty, with
the diagnosis of a low compliance (9 ml/cm H2O), low capacity
(approximately 250 ml) bladder.
Case 4: A male 4 month-old baby presented to investigate
asymptomatic CHN. His investigations (US, dynamic and static
scintigraphy and urethrocystography) showed a dysplastic nonfunctional left kidney associated to a right HN kidney (SFU grade
4), attributed to pyeloureteral junction obstruction (PUJO),
associated with bilateral low grade vesicoureteral reflux. He was
diagnosed with obstructive kidney failure and referred to urgent
surgery at 8 months of age. A retrograde pyelogram, done as
pre-operative routine, diagnosed his MUS. The boy was
submitted to terminoterminal ureteroureteric anastomosis after
resecting a short stenotic area located at the medium third of the
ureter, using a limited retroperitoneal lateral flank incision. The
anastomosis was stented using a 6 Fr Salle stent ® (Cook
Pharmaceuticals) for 7 days, exteriorized through the proximal
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dilated ureter. There were no post-operative complications and
his AP pyelic diameter is declining, as demonstrated by a US
done 4 months post-operatively. His serum creatinine also
normalized post-operatively.
Case 5: A male 9 months-old baby presented with
asymptomatic unilateral CHN. His image exams (US, dynamic
and static scintigraphy and urethrocystography) showed a
normal right kidney and severe obstructive left HN (SFU grade
4), attributed to pyeloureteral junction obstruction (PUJO). No
ureteral dilation was demonstrated. The baby was referred to
surgery. The surgeon opted for a limited lumbar incision in prone
position. His PUJ was patent and the proximal ureter showed
severe dilation and redundancy. After discussing the situation
with the parents a nephrostomy was inserted and the surgery
was interrupted. After 2 months the baby an antegrade
pyelogram showed an interruption of contrast transit on PUJ.
The child was reoperated on with a limited retroperitoneal flank
incision. A PUJ kink was detected, with no intrinsic PUJ
obstruction. Severe ureteral stenosis 5 cm caudal to his PUJ
was also proved, which was impervious to a 4 Fr catheter and a
lacrimal probe, affecting his medium ureter. The ureter was
resected from PUJ to the stenotic area. PUJ was then
reconstructed after kidney and ureteral extensive mobilization
with Anderson-Hynes technique. The anastomosis was
stented and a nephrostomy was inserted. After 15 days a postoperative antegrade pyelogram was normal and the
nephrostomy was removed. Two months after surgery the
patient is clinically stable, waiting for a follow up US.
DISCUSSION:
The larger published MUR cohorts attest the rarity of
the disease, reporting < 2 cases/year 1-3 in specialized referral
institutions, except for one recent series, that reports 13 patients
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Figure 2

treated in 4 years 4. Congenital ureteral stenosis normally
presents at the level of the pelvic brim, next to the intersection
between the ureter and the iliac vessels.
MUS cause has not been defined. Most authors
hypothesize recanalization failure during the first trimester of
intrauterine life, but intrauterine ureteritis, persistence of ureteral
folds, extrinsic vascular compression (by anomalous vessels,
iliac vessels or the umbilical artery) or local ischemia have also
been suggested. Histopathological patterns are ill defined:
subepithelial and muscular fibrosis 2, 5-6, muscular hypertrophy 7,
segmental attenuation of the muscular coat 6 and asymmetric
muscular distribution 3,8 have been described. Ureteral valves
have also been seen, but are more often located in upper and
distal ureter 9. MUS affecting a ureter draining a left ectopic
crossed kidney 2 and an ectopic ureter draining the superior pole
of a duplicated kidney 10 have been reported. Our fourth case is
the only one associated to VUR to this moment.
Only three syndromic patients presenting MUS were
reported: a Turner syndrome girl also presenting aortic
coarctation and complex vascular malformations 11 and 2
VACTERL cases 12, including our 3rd patient. Contralateral
kidney disease is common. Solitary affected kidneys or
dysplastic contralateral kidneys have been described in
approximately 1/3 of the patients (3/5 cases of our cohort), as
well as contralateral blind-end ureteral stumps 1, 13, implying that
the obstructed kidney may be a solitary functional organ and that,
as in case 4, the disease may determine obstructive kidney
failure. Due to the high frequency of bilateral affection some
speculate that at least some MUS cases are caused by a
bilateral defect affecting ureteral embryogenesis. This
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hypothesis is difficult to prove, as cystoscopic descriptions of
contralateral ostia and/or contralateral retrograde pyelograms
are not available for most patients and completely regressed or
very atrophic contralateral dysplastic kidneys may not be
located by imaging exams. At least 5 cases of bilateral MUS
have been reported 6-8, 14.
Before routine pre-natal US most patients were
symptomatic and presented abdominal masses, UTI and/or
abdominal/lumbar pain. Ipsilateral functional deficits are
common 2 and if the malformation affects a solitary kidney
obstructive kidney failure may present, as seen in case 4.
Contemporaneously most children are diagnosed during the
investigation of fetal HN, but in a substantial part of the world,
where routine prenatal US is not available, patients are still
mostly seen after becoming symptomatic, as cases 1 and 3.
Diagnosis is difficult and most have a preliminary diagnosis of
PUJO. At least some cases have been diagnosed during
surgery intended to treat PUJO 1, including a patient in a
contemporary cohort 2 and our 5th case. This situation may be
commoner than reported, due to publishing bias (misdiagnoses
are rarely reported), non-recognition of the problem (especially
in “PUJO” cases operated on with limited incisions) and
undiagnosed MUS in nephrectomy specimens. A PUJO preoperative diagnosis can make surgical repair of MUS very
difficult, especially in older children and when the surgeon has
opted for a posterior pyeloplasty in prone position, considering
the need of a comfortable access to the medium ureter. In this
circumstance secondary or expanded incisions may be
required or, as in our patient 5, definitive surgery may be
postponed. The possibility of unknown ureteral disease distal to
the PUJ justifies the systematic usage of immediate
preoperative pyelograms as a routine by some surgeons
before any PUJO case: this was the way our 4th case has been
diagnosed and would probably avoid misdiagnosis in our 5th
patient. By the other side, the already mentioned rarity of severe
ureteral obstructions associated to PUJO or mistaken as
PUJO, especially considering the quality of modern image
exams, may not not justify retrograde or antegrade pyelograms
as a pre-pyeloplasty routine. Also, the availability of cystoscopy
and/or operating room radioscopy may be limited in poor
environments. Cost considerations are also important. A not yet
discussed situation that will probably arise soon is the incidental
diagnosis of MUS during laparoscopic surgery intended to
correct PUJO. Such a situation would probably be addressed
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by postponing definitive ureteral surgery after diagnostic
laparoscopy or by adapting the surgical tactics to the present
situation, by treating MUS either laparoscopically or by a limited
incision, possibly after laparoscopic ureteral mobilization.
US, dynamic scintigraphy and excretory urography
show limited sensitivity to diagnose MUS 2. The literature and our
cases 1, 2 and 3 suggest that uroMRI and uroCT are accurate to
demonstrate the disease. Functional uroMRI is now suggested
as the gold standard and may demonstrate anatomical and
functional details without radiation exposure 2. UroCT is more
easily available and may obtain similar or even better images,
without needing deep sedation in small children, but exposes
patients to higher levels of radiation, which has to be considered,
especially in complex cases that may need serial imaging.
Retrograde pyelograms are also accurate, as proved in cases 2
and 4, but require general anesthesia, radiation and specialized
endoscopic equipment. Despite the advantages of uroMRI,
uroCT and pyelograms, a problem remains: except for those
who adopt immediate pre-operative pyelograms as a routine,
there are normally no clues to indicate uroMRI or uroCT to
investigate “routine” cases of CHN, mostly caused by PUJ
functional immaturity or PUJO. In other words, despite the
accuracy of new imaging methods, most patients will not be preoperatively screened for MUS, considering epidemiologic data,
the absence of specific clinical signs of the disease and the low
sensitivity of routine exams (especially US) for MUS.
Reconstructive surgery must be done for symptomatic
or worsening cases, but there are no guidelines for stable and
asymptomatic patients, such as case 2. Typically, treatment
includes resection of the stenotic segment and terminoterminal
ureteral anastomosis over a double J stent. An oblique
anastomosis is preferable, as considerable discrepancy
between proximal and distal diameters is expected: the proximal
(dilated) segment typically presents a > 10 mm diameter and the
distal (normal) external ureter diameter is < 3 mm in small
children. Ureteral dissection should be limited and careful to
maximally preserve ureteral vascularization. The operation is
normally done through a limited ipsilateral extraperitoneal flank
or low quadrant incision. Extensive stenoses may need kidney
mobilization or, exceptionally, autotransplantation 6. Bilateral
cases may be treated simultaneously with midline access 6.
Transperitoneal laparoscopic surgery was recently proposed by
Bhandakar et al 15. Relatively low stenosis with proximal
redundant ureters may be treated with ureteral reimplantation 1-

Revista CIPERJ • ISSN 2318-9509 • Volume VI • Número I • abril de 2018

MID-URETERAL STENOSIS: CLINICAL VARIETIES
2.

Some relatively proximal stenoses with redundant pelvises,
such as patient 5 and the patient reported by Reinberg et al,
presenting an area of stenosis 3 cm distal to PUJO 9, may be
treated by proximal ureteral resection, kidney mobilization and
pyeloplasty, especially in small children. Endoscopic treatment
(dilation and stenting) makes sense, but has never been
addressed in the literature.
In conclusion, MUS is rare, frequently involves solitary
kidneys and a very difficult specific diagnosis, depending on
sophisticated or aggressive imaging methods. The routine use
of pre-operative pyelograms for PUJO cases might be able to
diagnose most cases, but costs and usefulness are debatable,
considering the rarity of the disease. For most patients
segmental resection, terminoterminal ureteroureteral
anastomosis done with a limited flank or abdominal incision or,
more recently, laparoscopy, may cure the disease.
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RESUMO
O abscesso esplênico é uma doença rara que
compromete o parênquima e/ou espaço subcapsular1.
As causas mais comuns são por disseminação
hematogênica ou por contiguidade2,3. O diagnóstico é
difícil pois os sintomas são inespecíficos e comumente é
necessário realizar exame de imagem para confirmar o
diagnóstico. O tratamento requer antibioticoterapia
prolongada isolada ou associada à drenagem e, em
alguns casos, esplenectomia4,5,6. Relata-se o caso de
uma criança com abscesso esplênico, tratado com
sucesso com antibioticoterapia e drenagem percutânea.
Palavras-chave: abscesso, baço, criança.
ABSTRACT
Splenic abscess is a rare disease involving the
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parenchyma and/or subcapsular space. The most
common causes are hematogenic or contiguous
dissemination. The diagnosis is difficult because the
symptoms are nonspecific and usually imaging exams are
required to confirm the diagnosis. The treatment consists
of long term antibiotic therapy associated or not with
percutaneous drainage and, in some cases, splenectomy.
We report the case of a child, with splenic abscess
successfully treated with antibiotic therapy and
percutaneous drainage.
Key words: abscess, spleen, child.
INTRODUÇÃO
O abscesso esplênico é um processo supurativo
que envolve o parênquima
esplênico ou espaço
subcapsular 1 . É raro, com cerca de 800 casos
descritos7,8. Pode ser causado por trauma, contiguidade,
disseminação hematogênica como evolução de
endocardite bacteriana; sendo a imunossupressão o
principal fator predisponente2,3. Os principais agentes
etiológicos são Streptococcus sp, Staphylococcus aureus
e bacilos gram negativos9.
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Os sinais e sintomas típicos de febre, dor e
esplenomegalia caracterizam apenas 50% dos casos,
devendo-se suspeitar do diagnóstico em pacientes com
dor em abdômen superior esquerdo associada a sinais
de sepse. O diagnóstico é geralmente realizado por
ultrassonografia (USG) ou tomografia computadorizada
(TC). O tratamento inicial é a antibioticoterapia
prolongada e de amplo espectro até que se tenha isolado
o microorganismo4,10. O tratamento cirúrgico em
crianças é feito preferencialmente por drenagem
percutânea guiada por USG, com a esplenectomia
reservada para casos graves.
Relatamos um caso de abscesso esplênico em
criança de 4 anos, precedido de cirurgia de orquidopexia,
tratado com sucesso com antibioticoterapia associada à
drenagem percutânea guiada por USG.
RELATO DE CASO
R.V.M., sexo masculino, 4 anos, atendido no
pronto socorro de um hospital pediátrico em Joinville
(Santa Catarina) com queixa de febre intermitente, dor
abdominal e cervical há oito dias. História pregressa de
asma, intolerância à lactose e alergia à amoxicilina.
Realizou orquidopexia à esquerda sem intercorrências
14 dias antes do início dos sintomas. Nasceu a termo e
possuía calendário vacinal em dia.
Ao exame físico, estava lúcido, orientado, afebril,
hipocorado (++/4+), prostrado, dor à palpação da região
periumbilical sem visceromegalias ou irritação
peritoneal; ausência de edema e sinais meníngeos
negativos.
Como o paciente já havia consultado três vezes
pelas mesmas queixas no período de uma semana ,
optou-se pela internação para investigar o caso.
Foram realizados exames: hemograma,
elementos anormais e sedimentos da urina (EAS),
análise do líquor e ultrassom (USG) de abdome; além de
sorologias para HIV, hepatites, citomagalovírus (CMV),
rubéola, Epstein Barr Vírus. O resultado do líquor não
apresentou alterações. No EAS a urina estava com pH 5,0, corpos cetônicos +, proteínas ++, sem outros
elementos anormais e com sedimentos normais. O
hemograma apresentou leucocitose (11.360 leucócitos)
com aumento de bastões (9%). O USG revelou pequena
quantidade de líquido livre na cavidade abdominal e
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linfonodos mesentéricos aumentados, sugerindo adenite
mesentérica, sendo iniciado medicação sintomática
(paracetamol e dipirona). Paciente persistiu com
desconforto abdominal e náuseas, foi associado
bromoprida e cetoprofeno.
No terceiro dia de internação, apresentou episódio
de diarreia; exame físico demonstrou abdômen
distendido em hipocôndrios e epigástrio, sinal de
Blumberg negativo e sem evidências de peritonite. Foram
solicitados novos USG e raio-X de tórax. No USG, além de
líquido livre, presente no primeiro exame, evidenciou-se
alças intestinais com paredes difusamente espessadas,
sugestivas de processo inflamatório ou infeccioso
peritoneal; também revelou pequeno derrame pleural
bilateral e apêndice cecal com dimensões limítrofes. O
raio-X de tórax demonstrou hipotransparência de lobo
inferior esquerdo. Frente às principais suspeitas
diagnósticas de adenite mesentérica, pancreatite ou
doença reumatológica, novos exames foram realizados
para descartá-las. Iniciou-se, então, antibioticoterapia
com piperacilina e tazobactam 200mg/kg/dia de 6/6h.
No quarto dia, os sintomas ainda estavam
presentes. Após análise dos exames laboratoriais,
pancreatite foi descartada. As provas reumatológicas
foram todas negativas; no hemograma, os leucócitos
reduziram para 10905 mm³, com presença de 14% de
bastões e 56% de segmentados. Solicitou-se TC de
abdômen e tórax, que evidenciou pequeno derrame
pleural bilateral e o baço com dimensões pouco
aumentadas (10,2 cm, valor de referência - VR - até 9 cm)
com irregularidade de contornos no terço superior com
duas coleções subcapsulares medindo em conjunto cerca
Figura 1 Cateter de nefrostomia para drenagem
percutânea do abscesso esplênico
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de 6,0 x 3,4 x 1,2 cm com volume estimado de 13 ml, além
de outra coleção, também subcapsular, com maiores
dimensões no terço inferior do órgão medindo cerca de
5,8 x 4,6 x 3,9 cm com volume aproximado de 54ml.
Logo, o possível diagnóstico diferencial foi de abscesso
esplênico e solicitou-se ecocardiografia para descarte de
endocardite associada.
Os exames de sorologia pedidos no momento da
admissão foram negativos para HIV, hepatite A,B e C;
CMV, rubéola e Epstein Barr apenas com IgG reagente,
IgM não reagente.
Ainda neste dia, apresentou queda de saturação,
taquicardia e piora do quadro geral, necessitando de
cuidados intensivos. O hemograma apresentou 12.550
mm³ leucócitos, 8% de bastões e 52% de segmentados.
Devido às alterações clínicas do paciente, foi aberto o
protocolo de sepse da instituição (fluxograma de sepse
do Hospital Jeser Amarante Faria, revisado 2015,
adaptado de: BRAHM GOLDSTEIN, MD; et. al.)¹¹, sendo
o antibiótico substituído por vancomicina 60mg/kg/dia e
meropenem 120mg/kg/dia.
Após três dias na Unidade de Terapia Intensiva,
obteve alta ainda com dor abdominal, porém afebril.
Nova TC de controle demonstrou dimensões do
baço ainda aumentadas (9,5cm VR até 9,0cm), com
redução pouco significativa nas duas coleções do terço
superior, medindo em conjunto cerca de 5,8 x 3,3 x 1,2cm
com volume estimado em 11ml; e, também, na coleção
do terço inferior medindo cerca de 5,4 x 4,3 x 4,0cm com
volume estimado de 49ml. Optou-se por puncionar e
drenar o abscesso com cateter de nefrostomia
(drenagem percutânea guia por USG - figuras 1 e 2), com
saída de 25ml de secreção purulenta e cultura
evidenciando Enterococcus fecalis.
Seguiu-se com antibioticoterapia, e controle da
drenagem (média de 5 ml a 9 ml por dia nos primeiros 3
dias). Após cinco dias, como não havia débito no dreno e
novo USG demonstrou ausência de coleções, o cateter
foi retirado. A antibioticoterapia foi concluída após 28
dias. Durante este período, foram realizados USG para
acompanhamento da resolução do abscesso, os quais
não demostraram alterações, e o paciente recebeu alta
hospitalar após 32 dias.
DISCUSSÃO
20

Figura 2 USG demonstrando o cateter ( seta) dentro do
abscesso subcapsular

O baço é um órgão de extrema importância,
principalmente na infância, pela sua função
imunológica7,8. O abscesso esplênico é um processo
supurativo que envolve o parênquima ou o espaço
subcapsular1. O abscesso subcapsular representa 30%
dos casos, sendo o subtipo identificado no relato.
O abscesso esplênico pode ser classificado como
primário ou secundário. Os primários, ditos tropicais,
possuem melhor prognóstico porque geralmente são
limitados ao órgão e relacionados com a malária. Já os
secundários são derivados de metástases ou
disseminação hematogênica. Destes, 75% são em
pacientes imunodeprimidos com sepse, possuindo pior
prognóstico. A endocardite ou outro foco infeccioso, como
pós trauma, representam 15% dos abscessos
secundários; o abscesso por contiguidade, corresponde
aos outros 10%2,3,12. As coleções do caso apresentado
eram de provável origem secundária, tendo como
principal suspeita etiológica o trauma cirúrgico
(orquidopexia).
O agente etiológico do caso (Enterococcus
fecalis) é infrequente, visto que os principais agentes
encontrados neste tipo de abscesso são Streptococos,
Staphylococcus aureus e bacilos Gram negativos9.
Como é uma doença que se apresenta de
diversas formas e com diferentes evoluções, o
diagnóstico e tratamento são difíceis10. Possui uma taxa
de mortalidade de 47%1. Até os 15 anos de idade a
doença é ainda mais rara, sendo o diagnóstico mais
comumente realizado post-mortem13.
Dentre os exames complementares, a TC é o mais
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sensível para diagnóstico (96%), seguida da
ultrassonografia (76%)10. No presente caso, não foi
possível fechar o diagnóstico com o ultrassom, apenas
com a TC, corroborando com a superioridade do 2º
método para diagnóstico desta enfermidade descrita na
literatura.
A terapêutica é feita com antibióticos por pelo
menos 14 dias, sendo de amplo espectro até a cultura
identificar o agente causador4,6. O tratamento clássico no
adulto é a esplenectomia, mas pode-se optar por
drenagem percutânea guiada, sendo esta a indicação
em crianças5.
Devido à raridade da patologia, associada à
idade do paciente, ao subtipo de abscesso e ao agente
etiológico, todos atípicos, acrescidos da dificuldade
diagnóstica, destaca-se a importância do relato
apresentado.
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RESUMO:
Objetivo: Comparar sintomas e disfunção do trato
urinário inferior em crianças eutróficas e obesas de
ambulatórios de um hospital escola.
Métodos: Estudo descritivo com delineamento
transversal em amostra por conveniência (nãoprobabilística) de 169 crianças de cinco a 12 anos,
realizado de maio a dezembro de 2011. As crianças
foram classificadas em eutróficas (≤ 85 percentil), risco
de sobrepeso/obesidade moderada (>85 e <95 percentil)
21

e sobrepeso/obesidade severa (≥ 95 percentil), segundo
Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Utilizou-se
o Dysfunctional Voiding Symptoms Score, adaptado
transculturalmente, validado no Brasil. Identificou-se a
disfunção por pontuação > 6 para meninos e > 9 para
meninas. Os dados foram duplamente digitados utilizando
o Excel® e SPSS® versão 18.0. Foram calculadas
frequências absolutas e relativas, média e desvio padrão.
Associações entre obesidade e variáveis estudadas
foram avaliadas pelo teste qui-quadrado de tendência
linear. Projeto aprovado pelo comitê institucional (CAAE
0174.0.106.000-10).
Resultados: A média de idade em anos correspondeu a
8,35 (±2,05). Entre 5 a 9 anos, os achados demonstram
que sintomas do trato urinário inferior estavam presentes
em 93,0% das crianças de menor idade, em comparação
as de maior idade (p = 0,002). A disfunção esteve presente
em 14,0% dos meninos e 50,7% das meninas (p < 0,001).
Sintomas e disfunção do trato urinário inferior não foram
estatisticamente significantes em crianças eutróficas e
obesas.
Conclusão: O estudo aponta que o estado nutricional não
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influenciou a presença de sintomas e disfunção do trato
urinário inferior como observado na literatura
internacional. Recomenda-se realizar novas
investigações sobre a questão investigada.
Palavras-chave: Obesidade; Sintomas do trato urinário
inferior; Micção; Crianças
Keywords: Obesity; Lower urinary tract symptoms;
Urination; Child
INTRODUÇÃO
O funcionamento e o desenvolvimento miccional
infantil são frutos das atividades de adaptações
fisiológicas complexas e ainda não completamente
compreendidas. Interferências neste processo poderão
acarretar anormalidades funcionais caracterizadas
globalmente como Disfunção do Trato Urinário Inferior
(DTUI).1 Essas alterações encontradas no exame clínico
podem afetar o ciclo miccional em duas etapas: o
enchimento e/ou o esvaziamento vesical, levando a
diagnósticos específicos e consequências orgânicopsíquicas variadas.2,3,4 O diagnóstico desse distúrbio
passa pela identificação de uma ampla variedade de
sintomas ligados ao segmento inferior do trato urinário, o
qual engloba a bexiga, uretra posterior e seus esfíncteres
(interno e externo), denominados conjuntamente como
Sintomas do Trato Urinário Inferior (STUI).2 Os STUI
presentes na infância também tem se constituído como
um importante fator de risco para persistência de
distúrbios miccionais durante a vida adulta. 5,6,7 A
identificação e o pronto tratamento destas
anormalidades são de suma importância para estas
crianças e para a saúde pública, pois interferem de
sobremaneira na qualidade de vida, bem como nos
custos com saúde.4,8
A DTUI correlaciona-se também intimamente
com distúrbios intestinais, além de se apresentar, por
vezes, de forma complexa, englobando queixas e
alterações no armazenamento urinário, bem como na
eliminação do seu conteúdo. Estas observações levam à
hipótese de uma desregulação mais ampla, que afeta os
mecanismos neuro-musculares pélvicos.2,9
A frequência destes distúrbios pode variar
amplamente nos estudos e afetar meninos e meninas em
faixas etárias variadas, geralmente reduzindo sua
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Tabela 1 Características biológicas e socioeconômicas em
crianças eutróficas e obesas

prevalência com o avançar da idade10. No Brasil, a
prevalência de STUI em crianças pode alcançar cifras de
até 86,7% na faixa etária de cinco a 10 anos.11
O diagnóstico da DTUI baseia-se no exame clínico
pormenorizado, visando identificar os STUI, mediante o
afastamento de situações não-funcionais, principalmente
quadros neurológicos. Esta avaliação complementar
poderá utilizar exames funcionais e/ou
radiológicos.12,13,14
O tratamento é variado e baseia-se na aplicação
de técnicas fisioterápicas, bem como farmacológicas15,16.
As cirurgias e outros métodos invasivos de tratamento,
tais como o Cateterismo Intermitente Limpo (CIL), ficam
restritos às complicações ou situações graves da doença,
nas quais as técnicas fármaco-fisioterápicas não são mais
capazes de trazer o trato urinário inferior ao seu pleno
funcionamento.17,18
Neste sentido, a obesidade tem sido considerada
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Tabela 2 Sintomas do Trato Urinário Inferior em crianças eutróficas
e obesas. Recife, Pernambuco – 2011

como fator capaz de influenciar os quadros miccionais
infantis, aumentando sua prevalência e gravidade das
manifestações e comprometendo seus resultados
terapêuticos.19,20 É também importante problema de
saúde pública, o qual impacta diretamente os gastos com
a saúde, a qualidade de vida infantil e,
consequentemente, da vida adulta.21,22
No Brasil, a obesidade em crianças brasileiras é
um fato.22 Observa-se também que sintomas e disfunção
miccional devem ser investigados rotineiramente nas
consultas por serem de alta prevalência. 23 Em
decorrência destas constatações, questiona-se se existe
diferença nos sintomas e disfunção do trato urinário
inferior em crianças eutróficas e obesas, pela relevância
clínica e epidemiológica.
Portanto, o presente estudo teve por objetivo
comparar sintomas e disfunção do trato urinário inferior
em crianças eutróficas e obesas atendidas em
ambulatórios de Pediatria.
Métodos
Estudo descritivo com delineamento transversal e
quantitativo em população de crianças de cinco a 12 anos,
selecionados em uma amostra por conveniência (nãoprobabilística) de 169 crianças (100 meninos e 69
meninas), no período de maio a dezembro de 2011 em
ambulatórios de um hospital escola localizado em Recife,
Pernambuco.
Para inclusão das crianças adotou-se a
classificação do Centro de Controle e Prevenção de
Doenças (CDC): eutróficas (≤ 85 percentil), risco de
sobrepeso/obesidade moderada (>85 e <95 percentil) e
23

sobrepeso/obesidade severa (≥ 95 percentil).
Vale salientar que a faixa etária mínima foi
definida para evitar a inclusão de crianças ainda sob
treinamento miccional, que poderiam apresentar STUI de
aspecto fisiológico. Enquanto, a definição da faixa etária
máxima ocorreu para evitar a inclusão de adolescentes,
que além de apresentarem uma baixa prevalência de
STUI, incorporam outros aspectos clínicos como,
infecção do trato urinário e início da vida sexual. De outro
modo, não participaram deste estudo pacientes
portadores de doença neurológica, malformações e
infecção do trato urinário, em uso de corticosteroides,
diuréticos ou medicação psicotrópica.
Utilizou-se para avaliação dos sintomas o
instrumento Dysfunctional Voiding Symptoms Score
(DVSS), adaptado transculturalmente e validado no
Brasil por Calado et al. (2010)24, sendo identificado a
DTUI por pontuação 0 a 6 para meninos e 0 a 9 para
meninas.
As características biológicas e socioeconômicas
foram coletadas por alunos de graduação de Medicina,
treinados pelo pesquisador em um estudo piloto com 20
crianças, após a consulta clínica e assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Estas
crianças foram posteriormente incorporadas à amostra.
No processamento os dados foram submetidos à
dupla entrada em planilha do Microsoft Office Excel® versão Windows Vista 2010® e analisados por estatística
descritiva expressos em frequência absoluta e relativa,
média e desvio-padrão. Utilizou-se ainda o programa
SPSS for Windows®, versão 18.0 – Statistical Package
for the Social Science®. As associações entre as
variáveis estudadas foram analisadas através do teste
qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher e aplicado o
teste qui-quadrado de tendência linear (p<0,05).
Tabela 3 Sintomas do Trato Urinário Inferior por sexo e idade,
em crianças eutróficas e obesas. Recife, Pernambuco – 20111
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O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC)
da Universidade de Pernambuco (UPE), sob o número
CAAE 0174.0.106.000-10.
RESULTADOS
Com relação ao sexo, a amostra das 169 crianças
foi composta por 59,2% de meninos e 40,8% de meninas,
com idade média em anos de 8,35 (±2,05). Considerando
a raça, foram classificados em brancos (22,5%), negros
(8,9%) e pardos (68,6%). No que diz respeito aos critérios
de classificação do peso das crianças, referente ao IMC,
observou-se que 45,5% delas estavam eutróficos,
enquanto, 22,5% apresentaram risco de
sobrepeso/obesidade moderada e 32,0%
sobrepeso/obesidade severa.
A maioria das crianças esteve presente à consulta
acompanhada pelos seus pais (89,9%), sendo os tios,
avós e vizinhos responsáveis pelos demais. O
acompanhante era também o cuidador da criança em
92,9% dos casos. Com relação à escolaridade o Ensino
Fundamental respondeu por 42,6%, o Ensino Médio por
48,6% e o Ensino Superior por 7,7% dos casos. Apenas
1,1% dos acompanhantes declararam-se analfabetos. A
renda familiar mensal declarada pela maioria dos
acompanhantes entrevistados foi de até dois salários
mínimos (85,8%). Tabela 1.
Independentemente do IMC, 87,6% das crianças
apresentaram pelo menos um sintoma à aplicação do
DVSS e 29,0% dos casos foram classificados como
portadores de disfunção. Entre os sintomas, incontinência
diurna esteve presente em 24,3%, incontinência fecal em
37,3%, esforço evacuatório em 33,7%, frequência urinária
diminuída em 38,5%, manobras de contenção em 46,7%,
urgência miccional em 44,4%, esforço miccional em 7,7%
e disúria em 11,8%.
Na avaliação dos sintomas em relação ao sexo
identificou-se uma frequência de 85% em meninos e
91,3% em meninas (p = 0,222). Entre a idade de 5 a 9 anos
os achados demonstram que os sintomas estavam
presentes em 93,0% das crianças de menor idade,
quando comparadas às de maior idade (p = 0,002). Os
tipos de sintomas correlacionados à classificação do IMC
não mostraram diferença estatística entre eutróficos e
obesos.
24

A DTUI em relação ao sexo apresentou
frequência de 14,0% nos meninos e de 50,7% nas
meninas (p < 0,001). A idade nos grupos não apresentou
influência estatística sobre a presença de disfunção (p =
0,547). Na faixa etária de 5 a 9 anos e 10 a 12 anos a
frequência foi de 30,4% e 25,9%, respectivamente. Entre
crianças eutróficas e obesas no presente estudo,
também não houve associação com a ocorrência de
DTUI (p = 0,872), como questionando inicialmente.
DISCUSSÃO
No presente estudo houve uma frequência maior
de meninos (59,2%) com idade média de 8,35 anos em
todas as raças, com maior contingente de residentes na
RMR. Esta amostra não representa a população do
estado, por não se tratar de um estudo de base
populacional. Observou-se na literatura que trabalhos
que correlacionam estado nutricional à presença de
sintomatologia urinária e respostas terapêuticas em
crianças acima da curva do percentil 85 são escassos. A
maior série de casos abordou 1054 crianças, sendo 53%
de meninas com idade média de 8,0 ± 3,7 anos, em um
banco de dados de pacientes atendidos em um serviço
de urologia pediátrica.20
A disfunção do trato urinário inferior apresenta
grande variação nas populações estudadas. As
frequências variam de 4,2 até 32% em padrões
internacionais estabelecidos. 18 Uma das maiores
dificuldades em se correlacionar os trabalhos que
investigam os sintomas e a presença de disfunção vem
da variabilidade das definições e dos métodos
diagnósticos. No trabalho em questão, a prevalência de
crianças portadoras de disfunção, independentemente
do seu estado nutricional, foi comparável aos achados de
literatura. Identificou-se uma prevalência de 24,2% em
580 crianças brasileiras de 3 a 9 anos numa amostra
populacional, utilizando o DVSS, classificando os casos
quanto à pontuação obtida para meninos e meninas,
obtendo-se maior ocorrência nas classes sociais menos
favorecidas e nas meninas23. Apesar da amostra do
presente estudo constituir-se de casos atendidos em
serviços hospitalares, este fator parece não ter
influenciado na frequência global de pacientes
classificados como portadores de disfunção.
A idade não exerceu influência sobre a
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prevalência geral dos pacientes com disfunção, mas o
sexo feminino apresentou diferença estatística para a
mesma variável. A mesma é reconhecidamente um fator
de risco para a doença em questão. Deste modo, esse
achado no estudo que ora se discute pode estar ligado a
fatores limitantes, quando se considerou a presença da
disfunção exclusivamente através da pontuação obtida no
instrumento adaptado transculturalmente e validado no
Brasil.24 Além disso, a forma como foi obtida a amostra
pode ter influenciado os resultados, levando-se em
consideração trabalhos avaliados pela literatura nacional
e internacional.25, 26
A ocorrência de pelo menos um sintoma no
presente estudo foi alta. Entre escolares mineiros
identificou-se prevalência inferior de sintomas aplicandose o mesmo instrumento, principalmente em meninas de
menor nível socioeconômico na faixa etária de 6 a 8
anos.25 A diferença foi importante ao se comparar ao
estudo investigado. Entretanto, crianças atendidas em um
serviço médico poderiam ter maior chance de apresentar
queixas, visto que esse pode, inclusive, ser o objetivo da
consulta médica.
Vale salientar que a maior prevalência de sintomas
no grupo de menor idade foi significativa, condizente com
estudos da literatura consultada10,26, que identificam
como fator de risco isolado para a presença de
sintomatologia urinária a idade em crianças menores. O
sexo não foi observado como um fator associado à maior
ou menor prevalência de sintomas. A urgência miccional
apresentou a maior prevalência em geral, achado
presente também em trabalhos internacionais.9,14
Desde 2006 alguns estudos19,20,27 com crianças
procedentes de ambientes hospitalares a partir de dados
retrospectivos de prontuários ou recrutadas de programas
de controle ponderal vêm demonstrado uma maior
prevalência de obesidade em crianças com problemas
urinários, especificamente, em sintomas relacionados ao
funcionamento do trato urinário inferior.
Em conclusão, apesar de encontrar uma
prevalência muito elevada desses sintomas em crianças
eutróficas e obesas, não foram identificadas correlações
significativas com a obesidade. Embora a disfunção
estivesse presente em proporções menores nas crianças
investigadas, as correlações também não foram
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significativas. Os resultados das condições pesquisadas
diferem dos achados encontrados na literatura.
Os estudos de prevalência que tentam
correlacionar obesidade à presença de sintomas e
disfunção ainda são escassos e apesar de
demonstrarem uma tendência ao achado de maior
frequência destas condições nesta população pediátrica
ainda necessitam de repetição para se chegar a
conclusões definitivas. Populações institucionalizadas
estão submetidas a diversos fatores de interferência que
podem atuar diretamente nos achados, ainda mais
quando se considera realidades socioeconômicas
distintas. Outro fato diz respeito aos critérios de exclusão
não terem sido completamente elucidados, podendo
estar incluídos pacientes com outras etiologias para sua
sintomatologia urinária. A própria caracterização de
algumas destas condições clínicas urológicas torna-se
difícil pela imensa variabilidade de publicações e critérios
quase individuais ou institucionais.12 Pelo exposto,
acredita-se que o presente estudo possa trazer subsídios
a outros que venham a se realizar sobre a temática em
questão, bem como promover discussões destas
condições clínicas urológicas em relação ao estado
nutricional das crianças pernambucanas, apesar de suas
limitações metodológicas, carência de tempo e
financiamento.
O desenho do estudo adequou-se aos objetivos
propostos, mas chama a atenção de não ser intuito dos
pesquisadores a extrapolação dos resultados para a
população brasileira. Destaca-se que a seleção de
pacientes institucionalizados permitiu o controle amostral
no seu seguimento e investigação. Considerando as
limitações, acredita-se tratar de estudo inédito no estado
de Pernambuco.
Por outro lado, a definição da disfunção do trato
urinário inferior em pacientes com pontuação
representativa no instrumento aplicado deve ser utilizada
com cautela. É sabido que a doença como diagnóstico
nosológico pode exigir a utilização de investigação
complementar e o DVSS não tem como finalidade
caracterizar a disfunção através de sua aplicação
isolada. Assim, dentre o grupo de pacientes estudados
pode haver parcela de casos com outras condições
clínicas associadas ou responsáveis pela pontuação que
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acarretou na classificação como caso de disfunção do
trato urinário inferior.
Enfim, mesmo considerando as limitações
previamente discriminadas, forneceram-se elementos de
fomento as futuras pesquisas, por ser uma fonte de
partida para comparações, cálculos amostrais e
aprofundamento nas discussões científicas que
envolvem a presença de sintomas e disfunção do trato
urinário inferior e obesidade infantil na região Nordeste.
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RESUMO
O pseudocisto pancreático pós-trauma em
criança é raro, complexo e existem controvérsias quanto
ao tratamento. Apresentamos um caso em que a opção
26

terapêutica foi a drenagem percutânea realizada com
sucesso. Há a necessidade de mais estudos prospectivos
sobre o tema.
ABSTRACT
Pancreatic pseudocyst post-trauma in children is
rare, complex, and there are controversies about the
treatment. We present a case in which the successful
treatment option was a percutaneous drainage. There is a
need for more prospective studies on the subject.
INTRODUÇÃO
O pseudocisto pancreático (PP) após trauma é
raro em crianças e o tratamento por vezes complexo. A
conduta conservadora se aplica quando se observa
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Figura 1 Aumento do volume abdominal e massa visível

regressão espontânea e as formas complicadas
requerem intervenção. A abordagem intervencionista
não cirúrgica, muitas vezes eficaz, é feita através da
drenagem endoscópica e percutânea. Já nas lesões
pancreáticas traumáticas com disrupção capsular ductal
ou parenquimatosa, o tratamento ainda é controverso. O
método escolhido para este paciente foi a drenagem
percutânea guiada por ultrassonografia.
RELATO DE CASO
Criança, 3 anos, masculino, sofreu trauma
abdominal fechado por impacto do balanço, em seguida
procurou serviço de emergência hospitalar com dor
abdominal e vômito. Nessa avaliação, a Tomografia
Computadorizada (TC) do abdome não teve alterações e
após analgesia, recebeu alta. Retornou após 7 dias à
mesma emergência, hipocorado, com febre e hiporexia
dois dias seguidos. Dessa vez, TC evidenciou solução de
continuidade na transição corpo-cauda do pâncreas,
associada a volumosa coleção adjacente, causando
compressão extrínseca ao estômago e o ducto
pancreático não foi possível individualizá-lo. Com a
suspeita de PP, permaneceu internado e posteriormente,
foi encaminhado ao Hospital Federal da Lagoa (HFL).
Ao ser admitido pela cirurgia pediátrica, paciente
apresentava abdome globoso, doloroso à palpação
profunda em região epigástrica, massa palpável de
contornos regulares (Figura 1), ocupando maior
proporção o epigástrio, sem irritação peritoneal. Os
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exames laboratoriais indicavam anemia, leucocitose,
lipase (542 U/L) e amilase (550 U/L).
A ultrassonografia (USG) do abdome foi o método
escolhido para seguimento radiológico. A primeira
realizada, após 10 dias do trauma, encontrou coleção
heterogênea com debris em deposição, septações finas,
contornos bem definidos, volume de 100 ml e íntimo
contato com o pâncreas. Não foi visto alterações de
ecotextura no parênquima pancreático da cabeça e parte
proximal do corpo, as dimensões normais e a cauda do
pâncreas não foi bem individualizada. Após 17 dias do
trauma, persistia a coleção na USG com dimensões
maiores 13,7 x 9,3 x 5,2 cm e volume de 300ml. Já 24 dias
pós-trauma, as dimensões se tornaram parecidas com a
anterior 13,8 x 10,9 x 8 cm.
Houve melhora da dor abdominal após 15 dias do trauma
e os marcadores pancreáticos estabilizaram, apesar de
altos (lipase 701 U/L e amilase 880 U/L). Continuava com
dificuldade em se alimentar e perdeu 12% do peso
corporal. Houve tentativa de iniciar dieta enteral através
da passagem de sonda nasoenteral por via endoscópica
sem sucesso devido à intensa compressão extrínseca na
grande curvatura gástrica. Optou-se pela dieta parenteral
total com boa tolerância.
Passado 30 dias do trauma, a coleção aumentou
de tamanho, chegando aos limites da parede torácica
lateral esquerda, na porção caudal do estômago, com
dimensões imprecisas. Foi visto pela primeira vez a
espessura capsular com 0,16 cm. Nesse momento o setor
de Endoscopia Digestiva contraindicou a drenagem via
endoscópica pela cápsula da lesão ser delgada demais
para o procedimento.
No 40° dia pós-trauma, o paciente evoluiu com
Figura 2 Drenagem percutânea do pseudocisto pancreático
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piora da dor abdominal e elevação sérica da lipase (8.276
U/L) e amilase (4.926 U/L). USG de urgência revelou
aumento das dimensões da coleção 16,7 x 9,1 x 12,7 cm e
identificado proximidade de 1 cm no flanco esquerdo.
Optou-se pela intervenção e a marcação do ponto de
drenagem percutânea foi feita. O material utilizado foi o kit
de nefrostomia percutânea com cateter pigtail 14 FR
(Figura 2). Saída de 500 ml de secreção citrina
imediatamente, cuja análise de amilase e lipase
revelaram medidas 125.488 U/L e 1.750 U/L,
respectivamente.
Após o procedimento, paciente evoluiu sem
queixas com débito pelo cateter, nas primeiras 24 horas,
de 120 ml mantendo queda diária e iniciou dieta via oral
sem intercorrências. Realizou USG de controle após 48h
que mostrou redução significativa do PP, 1,2 x 0,9 cm.
Após 9 dias, recebeu alta ainda com o cateter para
controle ambulatorial. Foi tracionado semanalmente e o
débito reduzido à zero. Completado 30 dias da drenagem,
realizou USG que não evidenciou coleção e foi retirado o
cateter abdominal.
Após 3 meses da drenagem, sem alterações
clínicas, repetiu USG que revelou pâncreas com
dimensões, contorno e ecotextura normais, sem presença
de coleção. Assim, mantêm acompanhamento semestral
até o momento sem alterações.
DISCUSSÃO DO CASO
O aparecimento do pseudocisto de pâncreas na
criança, diferente do que ocorre no adulto, está mais
relacionado ao traumatismo abdominal fechado. A lesão
pancreática, embora incomum (2 a 9%), é a quarta lesão
de órgão sólido mais frequente [1].
As manifestações clínicas são massa abdominal,
dor tipo cólica, febre, vômitos e perda de peso. A raridade
da patologia e a clínica, muito semelhantes às de outras
afecções abdominais mais comuns nesta faixa etária,
causam demora diagnóstica e atraso terapêutico [2].
Os níveis de amilase sérica elevados persistindo
10-15 dias após o trauma pode ser um bom preditor para
desenvolvimento do PP [3]. O diagnóstico é confirmado na
maioria dos casos com TC abdominal [4]. Neste relato de
caso, a amilase sérica persistiu elevada, a lesão foi
comprovada por TC e o controle seriado com USG [5].
As lesões pancreáticas se dividem em graus de
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Figura 3 (1) Pseudocisto pancreático volumoso; (2) pós-drenagem
percutânea do mesmo

gravidade dependendo da integridade do ducto
pancreático. A conduta nas lesões mais graves com
ruptura capsular, ductal ou parenquimatosa são
controversas, confirmando a necessidade de mais
estudos multicêntricos [6],
Quando há aumento progressivo do PP,
persistência dos sintomas e complicações (infecção,
ruptura, hemorragia e obstrução do trato digestivo) é
indicada intervenção [2]. A maioria das lesões
pancreáticas pode ter tratamento intervencionista não
cirúrgico, através da drenagem endoscópica [7] e
percutânea. Já as condutas cirúrgicas como a drenagem
interna (cistogastroanastomose,
cistoduodenoanastomose e cistojejunoanastomose) e a
exérese do PP dependem do espessamento evolutivo da
pseudocápsula [2].
Em geral, as crianças tratadas pela abordagem
intervencionista apresentam menos complicações e
resultados equivalentes ou melhores quando
comparados com manejo operatório [8, 9].
O tratamento aplicado no paciente do caso foi a
drenagem externa com cateter pigtail guiada por USG,
devido à piora do PP com aumento do volume,
compressão gástrica, perda ponderal, impossibilidade da
drenagem endoscópica [8] e enzimas pancreáticas
elevadas [3]. Após drenagem percutânea, o fluxo
diminuiu até cessar (figura 3), as enzimas pancreáticas
reduziram até estabilizar e controle ultrassonográfico não
evidenciou mais lesões pancreáticas ou coleções.
CONCLUSÃO
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O pseudocisto pancreático, embora raro, está
associado a um bom prognóstico se o tratamento
adequado for instituído. O acompanhamento clínico do
paciente e exames radiológicos seriados, efetivos com a
USG, servem para detectar e monitorar o tamanho do PP,
sendo assim importantes para avaliar a necessidade de
intervenções. Concluímos que houve sucesso no
tratamento do paciente com a drenagem percutânea
pelos parâmetros clínico, laboratorial e radiológico.
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RESUMO
INTRODUÇÃO:
O tempo de espera para cirurgia é amplamente
discutido e, quando longo, representa funcionamento
inadequado do sistema de saúde. Enquanto alguns
países buscam estratégias sólidas para a solução do
problema, o Brasil investe em políticas emergenciais. O
presente estudo delineou o tempo médio de espera para
cirurgias no Serviço de Cirurgia Pediátrica no ano de
2010, no Hospital Infantil Joana de Gusmão,
Florianópolis, SC.
MÉTODOS
Estudo retrospectivo por análise de prontuários.
Os procedimentos cirúrgicos foram organizados e
agrupados conforme classificações internacionais e foi
verificada a média do tempo de espera.
RESULTADOS:
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Foram analisadas 1239 operações entre janeiro e
dezembro de 2010, com tempo médio de espera de quatro
meses e dezessete dias. Dessas, 432 (34,86%) foram
operações de urgência, aguardando em média um dia.
Nas 807 (67,13%) eletivas, a média de espera foi
aproximadamente sete meses. Urgência foram
classificadas como pequeno porte com 31 (2,50)%
pacientes; médio porte com 361 29,13%); e, grande porte
com 40 (3,22%). Das cirurgias Eletivas 99 (7,99%) foram
de pequeno porte com média de espera de seis meses e
21 dias; 569 (45,92%), foram de médio porte com média
de oito meses e dez dias de espera; 139 (11,21%) foram
de grande porte e a média de espera foi de um mês e
dezenove dias.
CONCLUSÕES:
A média geral do tempo de espera aproxima-se da
literatura. Urgências e eletivas grande porte estão dentro
do preconizado. Entretanto, eletivas de pequeno e médio
porte ainda possuem tempos muito longos de espera.
Palavra-chaves: Tempo de espera, Cirurgia, Criança.
ABSTRACT
OBJECTIVE:
Waiting time for surgeries is widely discussed; because,
when long, they represent inappropriate operation of the
health system. While some countries seek, trough solid
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strategies, solutions to this problem, Brazil invests in
emergency policies.
The present study provided the average waiting
time for pediatric surgery in the year of 2010, at Hospital
Infantil.
METHODS:
Retrospective study by analysis of medical
records. The procedures were grouped using
international classifications; the average waiting time in
groups and total were also analyzed.
RESULTS:
Between January and December of 2010, there
were include 1239 surgeries, with an average waiting
time of four months and seventeen days. These 432
(34,86%) were urgency surgeries, with a waiting time of
one day. In elective ones, 807 (67,13%), the average was
seven months. Urgency low surgical invasiveness 31
(2,50%) patients, medium, 361 (29,13%) and high, forty
(3,22%) reached an average of one day each one.
Electives low surgical invasiveness 99 (7,99%) patients
reached an average of six months and 21 days, medium,
569 (45,92%), eight months and ten days, high, one
month and 19 days.
CONCLUSIONS:
The general waiting time average is near to the
literature, urgency and elective high surgical
invasiveness occur as expected ; however elective
procedures, low and medium surgical invasiveness still
have excessive waiting time.
Keywords: Waiting time. Surgery. Child.
INTRODUÇÃO
Tempo de espera é o termo utilizado por sistemas
de saúde do mundo todo para definir, cronologicamente,
a espera de um paciente para a realização de um
procedimento cirúrgico, a partir da constatação médica
da sua necessidade1-5.
Antigamente denominava-se lista de espera,
sendo modificada mais recentemente devido à ênfase na
política de saúde. Isso porque para o paciente é mais
importante o tempo que está esperando, do que a
quantidade de pessoas que antecedem 6.
A longa permanência em listas de espera para
procedimentos médicos eletivos tem sido um impasse
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para profissionais e sistemas de saúde ao redor do
mundo. Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Itália, Suécia,
Reino Unido, Espanha, Portugal, Noruega e Grécia são
exemplos de países que tem listas de espera como um
problema de saúde pública. Na Nova Zelândia, esse tema
é tão representativo que foi um dos pilares da reforma da
saúde local 7. Na Inglaterra, desde a sua criação, em
1948, o National Health System vem propondo
alternativas para diminuir as listas, ainda sem uma
resolução 1. Por outro lado, países como Alemanha,
Bélgica, Luxemburgo e França não vivenciam a mesma
problemática, provavelmente porque o sistema de saúde
possui características distintas 5. Surpreendentemente
crianças aguardam por operações exatamente da mesma
forma que os adultos. Em 2006, no Canadá, foram
adotadas metas para uniformizar o acesso às listas para
cirurgia pediátrica e analisar o tempo de espera. Para
isso, o Canadian Paediatric Surgical Wait Times Project foi
fundado em um esforço colaborativo nacional sem
precedentes 3.
Outras instituições no mundo tentam enfrentar
esse dilema. O British Columbia Surgical Waiting List
Registry e o Ontario Cardiac Care Network analisam
transversalmente e retrospectivamente os dados de lista
de espera para cirurgia. São enviados questionários aos
médicos, perguntando qual o tempo que um novo
paciente pode esperar para um procedimento cirúrgico,
formulando assim suas médias. Em 1965, na Inglaterra, L.
W. Aldridge 4 já propunha estratégias para resolver a
demanda pelo atendimento cirúrgico.
No Brasil, a temática percorre caminhos mais
obscuros. As medidas mais expressivas são referentes à
Campanha Nacional de Cirurgias Eletivas, lançada em
1999 pelo Ministério da Saúde, objetivando organizar e
custear mutirões para procedimentos com maiores filas
de espera 8.
O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG),
situado em Florianópolis (SC), atua como referência
estadual para as condições de baixa, média e alta
complexidade, além de ser responsável pelos
atendimentos também de urgência de uma enorme área
geográfica. No Serviço de Cirurgia Pediátrica são
realizados aproximadamente quatro mil procedimentos
cirúrgicos eletivos e de urgência por ano, atendendo
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pacientes de todo o estado 9. A forma de organizar o
atendimento dessas crianças, exige a criação de uma
lista de espera.
A demora no atendimento exerce impactos
significativos sobre o bem-estar, as probabilidades de
cura, a natureza e extensão das sequelas nos pacientes,
nos familiares envolvidos e na sociedade.
Tendo em vista a importância do tema e a falta de
levantamento sobre o mesmo, buscou-se avaliar como
se comporta o tempo de espera referente às cirurgias
realizadas no Serviço de Cirurgia Pediátrica do HIJG, em
Florianópolis (SC).
MÉTODOS
Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa do HIJG.
Foram analisados os registros informatizados do
banco de dados do hospital e os prontuários dos
pacientes operados pelos membros do Serviço de
Cirurgia Pediátrica da instituição no ano de 2010. Os
dados foram coletados e arquivados digitalmente usando
a Microsoft Office Excel 2007®; posteriormente,
analisados estatisticamente, interpretados e
comparados com a literatura pertinente.
O tempo de espera foi definido como o tempo
decorrente desde o fechamento do diagnóstico até a data
da realização do procedimento cirúrgico 1-5. O tempo
mínimo calculado foi de um dia.
Os procedimentos cirúrgicos foram classificados
como urgência ou eletivo e pelo porte (pequeno, médio
ou grande). Segundo a Agência Nacional de Saúde,
urgências são aqueles procedimentos em que se exige
tratamento imediato pelo risco de morte; e, eletivos, são
aqueles em que não há tempo mínimo estabelecido de
espera, em que o aguardo para o procedimento não trará
implicações médicas ou agravamento da doença10.
O porte cirúrgico foi definido de acordo com a
American Society of Anesthesiologists em: pequeno
porte procedimentos de baixo risco e pouco potencial de
alterar a homeostasia; médio porte, procedimentos com
risco intermediário e com potencial moderado de alterar a
homeostasia (podendo ser necessários monitorização
invasiva, transfusão de sangue e/ou unidade de
tratamento intensivo – UTI no pós-operatório); grande
porte, procedimentos de alto risco, que alteram
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significativamente a homeostasia, comumente requer
transfusão de sangue, monitorização invasiva e UTI no
pós-operatório 11.
Os dados obtidos foram confrontados com as
metas estabelecidas pelo Paediatric Canadian Access
Targets for Surgery (também conhecido como P-CATS),
desenvolvido em 2005 e revisado em 2008 12 e com a
literatura científica.
Foram incluídos no estudo todos os pacientes
operados no Serviço de Cirurgia Pediátrica do HIJG, no
ano de 2010; e excluídos prontuários relativos a
procedimentos de outras especialidades, com dados
incompletos e procedimentos suspensos.
RESULTADOS
Entre os 4492 procedimentos realizados no HIJG,
durante o período de estudo, foram analisadas 1239
operações da especialidade de Cirurgia Pediátrica, dos
quais 807 (65,13%) eram eletivos e 432 (34,86) de
urgência, cuja distribuição por porte cirúrgico está
demonstrada na Tabela 1.
O tempo médio total de espera para cirurgia
pediátrica no Hospital Infantil Joana de Gusmão foi de 4
meses e 17 dias. O tempo de espera (tempo médio, moda
e tempo máximo) dos procedimentos eletivos e de
urgência estão demonstrados na Tabela 2.
O tempo de espera (tempo médio e moda), dos
procedimentos eletivos e de urgência, distribuídos de
acordo com o porte cirúrgico, estão demonstrados na
Tabela 3.
Tabela 1 Distribuição dos procedimentos cirúrgicos eletivos e de
urgência, de acordo com o porte (pequeno, médio e grande),
no HIJG* (Florianópolis – SC†) - * HIJG = Hospital Infantil
Joana de Gusmão; † SC = Santa Catarina

Tabela 2 Distribuição dos procedimentos cirúrgicos eletivos e
de urgência, de acordo com o tempo médio, moda e o
tempo máximo de espera, no HIJG* (Florianópolis – SC†).
* HIJG = Hospital Infantil Joana de Gusmão | † SC = Santa Catarina
** 4a4m = 4 anos e 4 meses
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Tabela 3 Distribuição dos procedimentos, eletivos e de urgência,
de acordo com o porte cirúrgico e o tempo médio de espera e a moda,
HIJG* (Florianópolis – SC†). * HIJG = Hospital Infantil Joana de Gusmão
† SC = Santa Catarina, ** Tempo médio, *** 6m21d = 6 meses e 21 dias

Alguns procedimentos se destacaram em
frequência nos seus respectivos grupos. Nas situações
de urgência, destacaram-se: a retirada endoscópica de
corpo estranho do esôfago e do estomago (9 ou 29,03%
dos pacientes), entre os de pequeno porte; a
apendicectomia (268 ou 74,23% dos pacientes), entre os
de médio porte; e a correção de gastrosquise (13 ou
32,5% dos pacientes), entre os de grande porte.
Entre os procedimentos eletivos, destacaram-se:
a postectomia (29 ou 29,29% dos pacientes), entre os de
pequeno porte; a correção de hérnia inguinal (262 ou
46,04% dos pacientes), entre os de médio porte; e a
enxertia cutânea de queimados (51 ou 36,69% dos
pacientes), entre os de grande porte.
DISCUSSÃO
O tempo de espera, é um dado simples de ser
coletado e calculado, mas enfrenta vários entraves
quando se pensa em estratégias de políticas públicas.
Questionam-se então as causas, para assim chegar às
soluções. Cullis et al 13 ressaltam que as filas são o
resultado dos descompassos entre a demanda e a oferta,
quando o sistema de preços não é o mecanismo
determinante da produção e do consumo dos bens e
produtos em saúde. Os investimentos na área são
fatores fundamentais na discussão, uma vez que no
comparativo internacional, quando há uma oferta mais
ampla, a espera é menor 14-16.
De acordo com a literatura, vários fatores
interligados estão relacionados à longa permanência nas
listas por um procedimento cirúrgico eletivo, os quais
podem ser apontados como agravantes ou originadores
dessa situação: a grande demanda de pacientes; a falta
de auditorias e estratégias individualizadas que
governem o manejo e criação das listas de espera; a
escassez de recursos ou má administração dos recursos
existentes; a falta de incentivo à capacitação de
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profissionais; a impossibilidade ou a não de avaliação
para o encaminhamento a outra instituição que, mesmo
não sendo referência no tratamento proposto, possa
realizar os procedimentos menos complexos; a falta de
transparência no que tange ao esclarecimento do motivo
da espera aos pacientes, o que impossibilita a decisão
dos mesmos de optar pela permanência na lista ou
escolher por um serviço privado; a falta de incentivo
financeiro aos médicos, com a finalidade de reduzir as
listas de espera e o sucateamento dos hospitais; além da
falta de hierarquização de procedimentos de acordo com
a competência das unidades de saúde 6. Da mesma
forma, além do quadro sócio-político, a longa espera tem
sido referida como motivo de frustração, tanto para os
profissionais, como para os pacientes; desacreditando o
sistema de saúde 6, 9.
O Sistema Único de Saúde (SUS) baseia-se no
acesso universal da população aos serviços. O problema
está na falta de estrutura hierarquizada e eficiente de
atendimento, escassez e insuficiência de recursos, na
capacitação de profissionais e tecnologia ao serviço
público. Desde a sua criação, o período de duração dos
mutirões de cirurgias eletivas foi prorrogado por diversas
portarias e outras especialidades cirúrgicas foram
incluídas. A questão é que essa conduta é de caráter
emergencial, muitas vezes escondendo objetivos
políticos e eleitorais, não sendo efetiva para implantação
de uma nova política de saúde. No entanto, transformouse em modus operandi do SUS 8.
O ímpeto em desenvolver metas de períodos para
acesso à informação de quanto tempo o paciente aguarda
pela cirurgia são de difícil interpretação sem considerar o
contexto clínico do paciente. No exemplo canadense, e
em outros estudos, as metas são estabelecidas conforme
a opinião de médicos especialistas que se propõem a
definir uma espera limite. Aguardar para a retirada de um
cisto dermóide, por exemplo, não traz efeitos adversos
para a saúde do paciente; entretanto, a mesma espera
para correção do estrabismo avançado pode influenciar
no desenvolvimento cerebral 3. Sendo assim, cada tempo
deve ser cuidadosamente estabelecido, individualizando
uma doença específica.
A média geral obtida é um dado de difícil
comparação, uma vez que contabiliza tanto
procedimentos de urgência quanto eletivos. No presente
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estudo a média geral foi analisada para questionar o
atendimento oferecido pelo HIJG; pois, mesmo incluindo
procedimentos de urgência, o tempo médio de espera - 4
meses e 17 dias - ainda ainda é alto. Importante ressaltar
que essa média está sendo desviada pelo tempo médio
de espera dos procedimentos eletivos, não refletindo os
atendimentos de urgência.
Analisadas as cirurgias de urgência realizadas, a
media obtida foi de um dia, estando dentro do esperado e
condizente com a literatura, que estabelece em 24 horas
o tempo máximo para resolução 10, 12, 17. No referido
trabalho não há significância estatística entre menos de
24 horas e 24 horas.
Sendo assim, esse resultado de tempo médio de
um dia, engloba todos aqueles que foram operados de
imediato ou em poucas horas, significando que esses
pacientes não aguardaram 24 horas para serem
operados. A moda nesse grupo condiz com a média, uma
vez que a grande maioria dos pacientes foi operado no
mesmo dia da internação.
Os procedimentos de urgência tiveram um tempo
médio de espera, e moda, de 1 dia; e um tempo máximo
de 5 dias. Há uma coerência no que se refere ao tempo
médio e à moda, com as situações de urgência. No que
se refere ao tempo máximo, deve-se àquelas situações
não usuais onde possam haver um intervalo de tempo
maior pois, a depender da doença e do quadro clínico,
muitos pacientes requerem preparo pré-operatório
(restituição volêmica, distúrbios hidro-eletrolíticos,
anemia, etc) e até exames complementares para
estabelecer um diagnóstico mais preciso.
As cirurgias eletivas são o grande foco do
trabalho e das estratégias mundiais. No entanto, valores
pontuais de tempos de espera são definidos em poucos
estudos, mas a temática é amplamente debatida e
apontada como primordial quando discutidos sistemas
de saúde. O governo canadense, quando lançou o
projeto para diminuir o tempo de espera para cirurgia no
país, estipulou um tempo máximo de 6 meses 18. Quando
comparado a esse dado, o tempo médio geral de espera
das cirurgias eletivas no presente estudo ultrapassou a
meta canadense em 1 mês e a moda, em 6 meses. No
entanto, a comparação deve ser vista criticamente, uma
vez que no Canadá as metas são impostas como forma
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de gerenciar a própria administração na saúde. No Brasil,
o enfoque é apenas a demanda pelo serviço e a cobrança
dos profissionais.
Analisando ainda os procedimentos eletivos é
importante salientar que um tempo médio de espera de 7
meses, uma moda de 1 ano e um tempo máximo de 4 anos
e 4 meses, revela-se um período de tempo
consideravelmente longo para aguardar por uma
operação. Uma das bases de reflexão que se impõe é a
falta de uma estratégia de gestão em saúde de forma a
não colocar na mesma lista, pacientes portadores das
mais diversas doenças, algumas cujo período de espera
acarreta em gravidade e outros não. Superpõe-se a isso,
também, somar essa miríade de doenças consideradas
eletivas, com situações de urgência. A distribuição de
pacientes em lista de espera, idealmente, passa pela
necessidade de distribui-los de acordo com a capacidade
resolutiva das diferentes unidades de saúde, situação
encontrada nas instituições que são fontes das
referencias da literatura pesquisada.
A cirurgia de postectomia, por exemplo, que tem
destaque entre os procedimentos eletivos de pequeno
porte, apresentou um tempo de espera muito superior ao
do projeto canadense, que tem como meta um aguardo de
3 meses 12. As herniorrafias realizadas no HIJG, da
mesma forma, tiveram um tempo de espera superior ao
estabelecido pela literatura 19,20. Zamalecido khshary et
al19 apontam a maior incidência de complicações em
pacientes que não são operados mais precocemente,
mostrando que, apesar da não existência de urgência na
doença, a qualidade de vida e saúde do doente podem ser
prejudicadas com longas esperas.
Contudo, no Canadá os procedimentos de
pequeno e médio porte são de responsabilidade de um
grupo de hospitais, que funcionam dando apoio aos
centros hospitalares de alta complexidade, não
sobrecarregando uma instituição apenas. Ocorre
exatamente o contrário no cenário do presente estudo,
onde um hospital com potencial para a resolutividade de
procedimentos de alta complexidade é envolvido também
na responsabilidade de atender pacientes que
necessitam de procedimentos eletivos de pequeno e
médio porte (como postectomias e herniorrafias). Além do
que, em países onde há uma política de saúde coerente,
há uma organização para direcionamento de pacientes,
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de acordo com os centros de referencias regionais.
Aqui no Brasil, é bastante comum o atendimento
de pacientes oriundos de áreas longínquas, de
diagnósticos cirúrgicos mais simples e com inúmeros
centros de referências interpostos que não são
utilizados, encaminhados para os hospitais de alta
complexidade. Ou seja, hospitais preparados para
transplantes e outras cirurgias de grande complexidade
que necessitam dar conta também de procedimentos
eletivos de pequeno porte e, além disso, com pacientes
referenciados de enormes distâncias.
Isso demonstra que a lista de espera deveria ser
encarada mais como ferramenta para estratégias de
gestão em saúde do que um artifício para infligir culpa
aos hospitais ou, pior ainda, aos cirurgiões.
No universo das operações eletivas, as de
grande porte apresentaram uma média e uma moda
muito inferior de espera em comparação com pequeno e
médio porte. Nesse grupo entraram procedimentos que
não têm caráter emergencial da mesma forma, mas
grande implicação na morbidade dos pacientes. As
crianças aguardaram de poucos dias a no máximo 1 ano
e 3 meses para serem operadas; porém, quando
analisados individualmente, por procedimentos, a
maioria está dentro do que é preconizado 12, 20.
Cirurgias eletivas com resolução em poucos dias
podem ser explicadas em situações não tão infrequentes
onde há facilidade de acesso em vista de imprevistos; ou
seja, na eventual impossibilidade da suspensão de
determinado procedimento (por razões clínicas ou
técnicas), comumente são chamados pacientes com
domicílio próximo, de forma a preencher a lacuna na
agenda cirúrgica.
Uma solução, que ainda permeia os meios
teóricos, é a criação de um projeto semelhante ao
Canadian Pediatric Surgical Wait Times Project, com
adaptação à realidade brasileira. Tal projeto deveria ser
realizado em etapas, primeiro buscando entender
quantitativamente o problema, tendo como exemplo este
trabalho. Posteriormente, após a compreensão das
principais dificuldades, estabelecer metas para melhorar
pontualmente o serviço.
Por fim, o tema lista de espera deveria ser
encarado de forma neutra – sem a busca de culpados - e
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com maior alcance; ou seja, nos mais diversos hospitais.
Somente desta forma, estratégias de gestão poderiam
levar a resultados mais efetivos no que se refere à
diminuição do tempo de espera. Sem dúvida, a gestão da
lista traria retorno do trabalho realizado pelas instituições
e o governo teria mais controle dos seus investimentos. E
isso só seria possível com um esforço conjunto entre
médicos e gestores.
Outro tópico a ser levantado, refere-se aos
“tempos ocultos” o período de tempo decorrido entre o
encaminhamento do paciente desde a Unidade Básica de
Saúde até a consulta com o especialista na Unidade de
Referência, onde é confirmada a conduta cirúrgica e a
consequente inclusão na lista dos operáveis. Na
Inglaterra, já há metas integradas para diminuir toda a
trajetória do paciente21. No Brasil, a discussão ainda não
chegou perto desse ponto. A falta de coordenação no SUS
propicia esses grandes hiatos entre o serviço oferecido e
o usuário, realidade essa que se impõe não somente aos
pacientes cirúrgicos, o que exige uma urgente
implantação de metas e estratégias de atendimento.
CONCLUSÕES
O tempo médio total de espera para cirurgia
pediátrica no Hospital Infantil Joana de Gusmão foi de 4
meses e 17 dias. Nos procedimentos de urgência, o
tempo médio de espera e a moda foram de 1 dia e o tempo
máximo de espera de 5 dias. Isso demonstra que o
atendimento dos pacientes em situação de urgência e
emergência, estão recebendo cuidados cirúrgicos
adequados, de acordo com as suas necessidades.
Nos procedimentos eletivos, o tempo médio de
espera foi de 7 meses, a moda de 1ano e o tempo máximo
de espera de 4 anos e 4meses. Esses dados mostram que
o tempo de espera para procedimentos eletivos, de forma
geral, estão aquém do desejável, seja pelo paciente,
gestores e equipe cirúrgica.
Infelizmente, não foram encontrados dados
semelhantes na literatura brasileira, o que permitiria uma
análise mais ajustada à nossa realidade. Os dados de
literatura obtidos refletem uma realidade onde a lista de
espera é utilizada como ferramenta de gestão, para
permitir ações de regionalização do atendimento dos
usuários do sistema de saúde e também para aliviar a
sobrecarga nos hospitais de alta complexidade.
Seria aconselhável a realização de trabalhos
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semelhantes entre os vários hospitais, principalmente
aqueles vinculados ao Sistema Único de Saúde, o que
acarretaria melhoria na qualidade de assistência
prestada à sociedade.
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SOBRE CRIPTOMOEDAS
No final de 2017 houve um alvoroço na mídia sobre a
valorização vertiginosa de algumas criptomoedas, conhecidas
como dinheiro digital. Alguns investidores viram suas carteiras
valorizarem até 1.000%. Uma quantia que poderia comprar uma
pizza, em anos anteriores, poderia, neste novo momento,
adquirir um automóvel. Algumas semanas depois, esta
valorização já havia sofrido uma substancial redução, embora os
preços ainda continuassem elevados.
O dinheiro serve como meio de pagamento e seus
principais atributos são:
- “aceitação universal”, dentro de um contexto pelo menos (um
país),
- “valor intrínseco”, que é sua referência em relação a um padrão
ou a um critério de criação,
- “escassez”, ou seja, é valorizado porque as pessoas o desejam
e sua abundância é limitada ou controlada,
- “credibilidade”, para haver confiança no mercado,
- “segurança contra fraudes”, que permite sua diferenciação de
cópias ilegais ou transações não idôneas por falsidade de uma
das partes,
- “liquidez”, para oferecer agilidade nas trocas e,
- “estabilidade” de preço (e de câmbio), para manter uma
referência entre produtos e serviços.
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As criptomoedas representam uma forma de efetuar
transações comerciais e atravessam fronteiras. O bitcoin é a mais
famosa delas. Embora possa parecer novidade, está em uso
desde 2009, quando alguém sob o pseudônimo de Satoshi
Nakamoto, criou uma plataforma digital baseada em software,
chamada Bitcoin (B maiúsculo) que abriga a moeda digital bitcoin
(b minúsculo).
Será ele capaz de desbancar moedas fortes como o dólar
em todos os atributos mencionados nos próximos anos?
Como tudo o que é recente, as criptomoedas geram
polêmicas. Para alguns, elas terão o reconhecimento como
padrão monetário internacional, livre de vínculos com os bancos
centrais controlados pelos governos. Para outros, são
instrumentos financeiros digitais questionáveis. De um jeito ou de
outro, elas estão sujeitas a ataques especulativos, como ocorrem
com moedas tradicionais, pois seus valores são determinados
pela lei de oferta e de procura. O grau de volatilidade do bitcoin (e
das outras criptomoedas), no entanto, está altíssimo. O atributo
“estabilidade” fica então muito prejudicado.
Sob o aspecto de “valor intrínsico”, a plataforma Bitcoin
usa o critério de “prova de esforço” para gerar um bitcoin. No
mundo digital, isto significa usar um computador de grande
capacidade de processamento para calcular funções trabalhosas
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SOBRE CRIPTOMOEDAS
e solucionar um problema matemático complexo. Quem primeiro
resolver este problema receberá, como recompensa, uma
quantidade específica de bitcoins. Seria o equivalente a imprimir
papel-moeda com números de série controlados. O outro
aspecto desta “prova de esforço” é que a verificação do resultado
obtido, por outro lado, pode ser feita com menos esforço e assim
os bitcoins gerados são validados mais facilmente. Esta é a
metodologia. É bom lembrar que o dinheiro do mundo real não
segue mais um padrão como o ouro. É objeto de políticas
governamentais.
O Bitcoin é considerado um produto matematicamente
puro porque qualquer pessoa pode ler seu código-fonte de
programação. Ninguém pode inflar o mercado através de
moedas geradas por mágica porque a criação segue um
cronograma e o limite final é de 21 milhões de bitcoins na metade
do próximo século. Isto adere ao atributo de “escassez”. Também
evita inflação, pois não é possível a emissão de moedas para
atender situações econômicas peculiares de algum país.
Criptomoedas surgiram de um ambiente tecnológico.
Por isto é difícil evitar termos técnicos para definí-las. Por trás de
tudo, há o importante conceito de “blockchain”. Um computador
recebe um documento, divide o conteúdo em pequenas fatias
(blocos), criptografa suas partes para proteger seus detalhes e
depois une estes blocos protegidos em um novo documento que
contém um código verificador. Ele então é copiado e distribuído
na internet. Se alguém alterar o documento original e fizer um
“blockchain” de novo, mudará seu código de verificação. Será
então sua palavra contra toda a rede que têm a informação
original. A autenticação é feita por consenso distribuído, o que
acarreta uma excelente “segurança contra fraudes”.
Todo esse processo ocorre sem a existência de uma
autoridade central. Para proteger a transferência de titularidade
da criptomoeda, utiliza-se uma criptografia com dois
componentes matemáticos: uma “chave” pública conhecida por
todos e uma “chave” privada conhecida somente pelo dono.
Quando alguém quer enviar dinheiro para outra pessoa, o
computador mistura a chave privada do remetente com a chave
pública do destinatário. Ao receber a transação criptografada, o
computador do destinatário mistura a chave pública do
remetente com a sua própria chave privada. A transação é
confirmada, copiada e distribuída na internet onde é validada por
todos os computadores voluntários da rede. A validação
completa na rede demora cerca de uns 10 a 20 minutos, o que
garante o atributo “liquidez” da moeda e também oferece
“segurança contra fraudes”, pois o dinheiro que é recebido de um
lado, é eliminado automaticamente do outro lado.
Isso tudo serve para dizer que existe um aparato
tecnológico que também garante o atributo “credibilidade” da
moeda, mas certamente o que você deseja saber é: como
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adquirir bitcoins e se vale a pena fazer isso.
Para a aquisição, o primeiro passo é criar uma carteira
digital (wallet). Existem tipos diferentes para cada finalidade e
com graus diferentes de segurança, mas, basicamente, podem
ser classificadas como desktop, mobile, web ou online, hardware
ou papel. Existem “sites” que orientam esta criação.
Com uma carteira é possível adquirir bitcoins através de
corretoras especializadas, via ATM, ou aceitando-se pagamentos
por serviços ou produtos diretamente na criptomoeda. As
transações sofrem taxações. É importante mencionar que a
“aceitação” das criptomoedas ainda não é “universal”.
Certamente é cedo para dizer que criptomoeda irá
predominar:- bitcoin, altcoin, ripplle, ethereum, ou tradecoin.
Ainda não é possível saber também até quando continuarão
sendo ativos de alta volatilidade, cuja finalidade prática foi
desvirtuada para especulação. Vamos lembrar que o sistema
financeiro tradicional dispõe de meios para entrar no jogo quando
quiser.
Va l e r e s s a l t a r, q u e e x i s t e m e s t ó r i a s s o b r e
desaparecimento de bitcoins e fraudes envolvendo outras
criptomoedas. Toda precaução deve ser tomada pelo usuário,
assim como é feita com o dinheiro tradicional ou com cartões de
crédito. Corretoras de criptomoedas são alvos de hackers.
Carteiras individuais são alvos de intrusos. Senhas precisam
estar protegidas. Carteiras em papel (certificados) não podem ser
perdidas. Já houve heranças extraviadas por falta do
conhecimento da chave privada do usuário que “partiu”.
Como é possível perceber, este tema é complexo e não
pode ser resumido em um artigo. É importante ressaltar que os
bancos centrais dos países proliferaram no último século para
garantir maior segurança nas transações, para controlar o valor
da moeda e a liquidez do dinheiro através de métodos como o
multiplicador bancário. A regulamentação e os sistemas de
proteção existem para dar credibilidade ao mercado financeiro e
as criptomoedas não estão sob a mesma regulamentação. Ao
contrário, desafiam o sistema vigente.
A tecnologia mudou e mudará mais nossas vidas com
uma aceleração que já causa vertigem em nossos sentidos.
Observar o desenvolvimento das criptomoedas e das aplicações
com “blockchain” é fundamental. Quem quiser participar desde já
deste movimento pode fazê-lo, mas com atenção, e estudando
seus fundamentos para não sofrer grandes reveses. Não há um
“SAC” para reclamações.
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CLASSIFICAÇÕES: CISTOS RENAIS
Massas císticas renais na criança:
Benignas
adquiridas; cistos; abscesso renal; divertículo caliceal;
cistos renais em portadores de insuficiência renal
terminal;
Congênitas
displasia cística; localizada; difusa; geneticamente
determinada; doença policística renal (recessiva e
dominante); doença medular em esponja, doença cística

medular; cistos renais em doenças hereditárias
(esclerose tuberosa, doença de von Hippel-Lindau,
síndrome Zellweger, etc).
Malignas
tumorais; nefroma cístico; nefroma cístico "do
adulto"/MEST; carcinoma renal; carcinoma renal
multilocular; carcinoma renal secundário em IRC; tumor
de Wilms cístico.

Lesões hiperdensas: cistos proteináceos, hemorrágicos, carcinomas mal vascularizados.
Riscos maiores de malignidade: lesões grandes, lesões heterogêneas, lesões irregulares, crescimento rápido.
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