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                               INTRODUÇÃO 
 A Síndrome de Wünderlich, descrita inicialmente em 

1856 por Carl Reinhold August Wünderlich como 

“Apoplexia espontânea da cápsula renal”, é definida como 

hemorragia espontânea confinada ao espaço subcapsular 

e/ou perirrenal. É um evento pouco comum que pode 

manifestar-se com franco choque hipovolêmico. As causas 

são diversas, sendo a patologia tumoral a mais frequente, 

seguida de lesões vasculares e infecções renais. Outras 

etiologias incluem doenças reumatológicas, discrasias 

sanguíneas, cistos e hidronefrose.  

 Apesar da elevada prevalência dos cistos renais, sua 

ruptura promovendo hemorragia perirrenal maciça é 

extremamente rara.  

  

 Relatar um caso de Síndrome de Wünderlich, uma 

causa rara de abdome agudo, em um paciente portador de 

doença renal crônica dialítica secundária a doença renal 

policística adquirida.  

  As informações foram obtidas por meio de entrevista 

do paciente, revisão do prontuário, registro fotográfico das 

peças cirúrgicas e revisão da literatura.  

RESULTADOS 

 Homem, 55 anos, hipertenso, diabético, portador de 

gota e de doença renal crônica secundária a doença renal 

policística adquirida, em programa regular de hemodiálise, 

três vezes por semana, admitido com quadro de início 

súbito de dor de forte intensidade em fossa ilíaca esquerda 

(FIE), com irradiação lombar, náuseas e vômitos. Negava 

febre, calafrios, sangramentos ou história de traumatismo 

recente. Apresentava-se pálido, hidratado, afebril, 

eupneico, estável hemodinamicamente, com dor a 

palpação profunda de FIE, sem sinais de irritação 

peritoneal. Exames laboratoriais iniciais revelaram 

hemoglobina de 8,1 g/dl, leucócitos globais de 13900/mm3, 

com 5% de bastões, lactato de 4,7 mmol/l, creatinina 12,8 

mg/dl e ureia de 113 mg/dl. Tomografia de abdome total 

sem contraste demonstrou volumoso hematoma 

retroperitoneal perirrenal esquerdo, medindo cerca de 

24x13x10 cm e ascite moderada.  

 MÉTODOS  

CONCLUSÃO 

 A Síndrome de Wünderlich se caracteriza pelo início 

agudo de hemorragia renal espontânea, que se apresenta 

pela tríade de Lenk: dor lombar intensa, massa 

retroperitoneal e sinais de hemorragia interna. Algumas 

vezes, o quadro clínico pode mimetizar entidades que 

causam abdome agudo. A associação com hemodiálise 

crônica e doença renal cística adquirida torna o caso ainda 

mais infrequente. A tomografia de abdome com contraste é 

o melhor método diagnóstico.  

 O tratamento inicial tem como objetivo a estabilidade 

hemodinâmica. Em casos de hemorragia autolimitada a 

abordagem conservadora pode ser adotada. Na presença 

de instabilidade hemodinâmica após o tratamento 

conservador/embolização arterial, ou mesmo na ausência 

desta, a nefrectomia total é a opção terapêutica de escolha 

mesmo quando a doença subjacente seja benigna.  

Evoluiu com persistência da dor, queda da pressão arterial 

e da hemoglobina para 7,4 g/dl e hiperlactatemia 

progressiva - 12,6 mmol/l, apesar de medidas de suporte 

clínico. Submetido a laparotomia exploradora, com 

evidência de grande hematoma em zona II esquerda, com 

rechaçamento de rim esquerdo. Identificada rotura de polo 

superior renal esquerdo, com secção da artéria polar 

superior. Realizados suporte transfusional com 900 ml de 

concentrado de hemácias em peroperatório e nefrectomia 

total esquerda e envio de peças ao anatomopatológico e 

de amostra de líquido ascítico à citologia oncótica, tendo 

recebido alta do serviço de cirurgia geral no quarto dia de 

pós-operatório. A análise do líquido ascítico evidenciou 

presença de grande número de hemácias, sem 

malignidade na amostra e o anatomopatológico, achados 

de rim multicístico com atrofia e inflamação do parênquima 

residual (Figura 1).  

Figura 1 - Rim multicístico à esquerda e hematoma à direita.  
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