
FÍSTULA CALICINAL ATRAVÉS DE CISTO SIMPLES

DEFENESTRADO EM ENXERTO RENAL: 

UM RELATO DE CASO RARO

RELATO DE CASO
Feminino, 45 anos, doença renal crônica estágio 5

por nefrite lúpica. Em avaliação para retransplante

com doador vivo haploidêntico, 65 anos, sem

comorbidades, clearance de creatinina 80,5

mL/min, angiotomografia identificou cistos simples

renais bilaterais (Bosniak I), no terço superior do

rim esquerdo, medindo 11,5 x 8,7 cm, e no terço

médio do rim direito, medindo 7,6 x 6,1 cm.

DISCUSSÃO

A literatura é escassa em relação ao tema de

doação com CS, sem evidências da complicação

supracitada. Um estudo multicêntrico demonstrou

que mais de 50% dos centros nos Estados Unidos

aceitam doadores com CS, aumentando para 95%

quando cisto único.3 Relatos de caso avaliaram

transplantes com doadores com CS e

demonstraram não haver prejuízo na função do

enxerto e sobrevida do receptor, nem complicações

para o doador.2
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INTRODUÇÃO
Cisto simples (CS) é a lesão cística renal mais

frequente, com prevalência de 50% em indivíduos

com mais de 50 anos. É um achado benigno e

prevalente nos estudos de imagem 1 em candidatos

à doação renal. 1,2
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Optado pelo transplante por ser receptora

hipersensibilizada e doador idoso com achados

benignos e boa função renal. O rim esquerdo do

doador foi implantado na fossa ilíaca esquerda (FIE)

da receptora. Durante o transplante, o cisto foi

defenestrado para acomodação do rim. No quinto dia

pós operatório, paciente apresentou oligúria, piora de

função renal e drenagem de líquido claro pela ferida

cirúrgica. Tomografia computadorizada mostrou

coleção hipodensa e focos de gás de permeio, sem

extravasamento do contraste intravesical.

CONCLUSÃO

A relevância do caso está no relato de uma

complicação rara relacionada à anormalidade

comum em candidatos à doação renal. Apesar

dessa complicação, receptora e doador tiveram

evolução excelente. O transplante de doador com

CS é uma alternativa aceitável e segura, além de

ajudar a reduzir a disparidade entre oferta e

demanda de órgãos e, assim, beneficiar os

pacientes em lista de espera.

Figuras 1 e 2 : Angiotomografia com identificação de CS bilaterais.

Figura 3: Rim após 

defenestração a ser implantado.

Figura 4: Identificação da fístula 

calicinal.

À reabordagem cirúrgica, achado de coleção

compatível com urina, porém sem extravasamento

pela inserção ureteral. Revisão do enxerto com

identificação de fístula calicinal no assoalho do cisto

defenestrado. Realizado inserção de cateter duplo “J”

e rafia da fístula calicinal.


