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“Pain is that last quarter of a mile. You feel it, but when you’re through racing, 
your whole body just feels elated. So the pain is worth it.” 

 
Dor é aquele último quatrocentos metros [da corrida]. Você sente, mas quando 

termina a corrida, todo o seu corpo fica exaltado. Desta forma, a dor vale a pena. 
 

Louis Zamperini  
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Resumo 
 
Objetivo: Avaliar se a técnica de implante ureteral realizada possui relação com fístula 

urinária no pós-operatório de transplante renal. Métodos: Estudo coorte com análise 

retrospectiva de informações coletadas em banco de dados dos transplantes renais 

realizados entre 2010 e 2014, em centro único. Foram separados em grupos pelas 

técnicas extravesical, intravesical, pieloureterostomia e outras. Sua decisão era 

executada conforme achados intraoperatórios. Resultados: Em um total de 3.941 

transplantes renais, o implante extravesical foi o mais frequente (62,19%), seguindo 

do intravesical (26,41%) e pieloureterostomia (10,45%). Outros incluíram 

ureteroenteroanastomose (0,87%) e ureterocutânea (0,08%), com pouca 

representatividade. Destes, 150 transplantes (3,81%) evoluíram com fístula urinária, 

sendo 3,7% no grupo extravesical e 3,9% nos grupos intravesical e pieloureterostomia 

(p=0.946). Conclusão: A incidência de fístula urinária após transplante renal foi 

semelhante entre as diferentes técnicas de implante ureteral realizadas. 
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Abstract 
 
Objective: Evaluate whether the ureteral implantation technique performed is related 

to urinary fistula on postoperative period of kidney transplantation. Methods: Cohort 

study with retrospective analysis from kidney transplant database performed between 

2010 and 2014, in a single center. They were separated into groups by techniques, 

including extravesical, intravesical, pyeloureterostomy and others, which decisions 

were made according to intraoperative findings. Results: From 3941 kidney 

transplants, extravesical implants were more common (62.19%), followed by 

intravesical (26.41%) and pyeloureterostomy (10.45%). Others included 

ureteroenteroanastomosis (0.87%) and ureterocutaneous (0.08%), with low 

representativeness. Totally, 150 transplants (3.81%) evolved with urinary fistula, with 

3,7% in the extravesical group and 3,9% in the intravesical and pyeloureterostomy 

group (p=0.946). Conclusion: The incidence of urinary fistula after kidney 

transplantation was similar among different ureteral implant techniques performed. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O transplante renal é um procedimento relativamente recente na história da 

Medicina. Da primeira cirurgia bem sucedida, datada em 1954(1), até os dias atuais, 

foi difundido de forma exponencial(2) com consequente aprimoramento do método. 

A operação envolve princípios básicos da Cirurgia Geral e específicos da 

Cirurgia Vascular e Urologia, onde a comunicação da via urinária é um de seus passos 

fundamentais. As anastomoses ureterais foram adaptadas para o transplante a partir 

de modelos utilizados em uropatia pediátrica, traumática e oncológica(3). Contudo, 

apesar das recomendações atuais da Associação Europeia de Urologia (EAU)(4), até 

o momento não houve padronização da técnica cirúrgica nos diversos centros 

transplantadores, comprovado pelas variações na escolha do implante e divergências 

na indicação do uso de cateter duplo J (DJ) e tempo de sondagem vesical (SVD) nos 

diversos estudos publicados. 

A proximidade temporal entre o aparecimento de determinadas complicações 

urológicas e o ato cirúrgico sugere que ações intraoperatórias exerçam influência 

nesse resultado. A incidência dessas complicações após o transplante renal chega a 

23%(5). No entanto, como suas definições não são homogêneas, essas taxas 

apresentam oscilações conforme os tipos de desordens urológicas verificadas.  

O extravasamento de urina além da via excretora, denominado fístula urinária, 

é a complicação urológica mais prevalente no pós-operatório recente, com taxas até 

9,3%(3,5,6). Pode ocorrer em qualquer região do trato urológico, desde a bexiga até o 

enxerto, sendo o local de sutura do implante ureteral um dos pontos com maior risco 

de vazão(3,5,7,8). A sua ratificação determina maior morbidade ao paciente, com 

aumento no tempo de internação e custo do transplante. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Primário 
 

Comparar a incidência de fístula urinária em cada tipo de reconstrução do trato 

urinário em receptores de transplante renal. 

  

2.2 Secundários 
 

Demonstrar as modalidades de tratamento dessa complicação, de acordo com 

o tipo de anastomose ureteral realizado; 

Avaliar a sobrevida global do paciente e do enxerto após 5 anos; 

Avaliar a sobrevida do paciente e do enxerto após 5 anos, conforme técnica de 

reconstrução do trato urinário. 

Identificar fatores de risco para o surgimento da fístula urinária em pacientes 

transplantados; 

Identificar fatores de risco para o aparecimento da fístula urinária conforme 

implante ureteral realizado no transplante; 

 

 

 



3	REVISÃO	DE	LITERATURA	
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
3.1 História das técnicas de implante ureteral no transplante renal. 
 

Durante a fase experimental do transplante renal, a dúvida sobre o 

posicionamento adequado do enxerto fez com que diferentes sítios fossem testados(2). 

Em janeiro de 1951, Kuss e Teinturier foram os primeiros a colocar o rim de doador 

na região iliopélvica, sendo a drenagem urinária feita através de ureterostomia 

cutânea(9). Logo depois, outras equipes cirúrgicas estabeleceram o conceito de que 

um aloenxerto implantado nessa região também poderia acomodar um segmento 

ureteral curto para drenagem direta na bexiga(10), embora essas tentativas precoces 

de transplante resultassem em falhas. 

Murray e col.(1) em 1954, realizaram o primeiro transplante renal bem-sucedido 

entre gêmeos idênticos, utilizando a técnica Leadbetter-Politano para reimplantar o 

ureter transplantado - método originalmente destinado ao tratamento de refluxo 

vesicoureteral em crianças(11). É considerada uma técnica intravesical na qual realiza-

se uma cistotomia primária para acessar o interior da bexiga e outra menor para recriar 

um novo orifício uretérico por contra-abertura, onde o mesmo é encapsulado no 

espaço submucoso para evitar refluxo (Figura 1). Esse implante foi subsequentemente 

usado pela maioria dos centros transplantadores na América do Norte durante a 

década de 1960. No entanto, devido à maior morbidade pela necessidade de ampla 

dissecção para duas cistotomias, possibilitando maior risco de vazamento de urina no 

pós-operatório, nos últimos 50 anos várias outras técnicas que utilizam um único 

acesso e, portanto, exigem apenas uma abertura vesical, foram desenvolvidas(5). 

A ureteroneocistostomia extravesical, embora descrita primeiramente por 

Witzel em 1896(11), recebeu o epônimo Lich-Gregoir em 1961, após Gregoir(12) 

demonstrá-la no Congresso Alemão de Cirurgia em abril e Lich e col.(13) a publicarem 

em novembro do mesmo ano. Essa técnica foi projetada para evitar a segunda 

cistotomia e manter o mecanismo antirrefluxo. Consiste na anastomose do ureter 

distal à mucosa vesical, sobreposta por uma sutura muscular para fornecer o efeito 

valvar (Figura 2). Além de evitar outra incisão vesical maior, suas vantagens 

comparativas relatadas foram: menor dissecção da bexiga, menor comprimento 

ureteral utilizado, nenhuma interferência na função ureteral nativa, além de ser rápida 

e tecnicamente mais fácil de executar do que a técnica anterior(10). Variações desse 
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implante já foram descritas, entre elas: o uso de sutura contínua ao invés de pontos 

separados na anastomose(10,14–16); a realização de um túnel submucoso por dissecção 

sem corte em vez de imbricação muscular(17); realização de um ponto separado único 

entre a borda proximal da incisão da bexiga com o ureter para evitar tensão na 

anastomose(16); colocação de um ponto de ancoragem na margem ureteral distal para 

avanço sob a espessura total da bexiga(18); e incorporação da camada muscular da 

bexiga junto à mucosa para maior resistência na anastomose(17–20). Contudo, todas 

são consideradas técnicas de Lich-Gregoir modificadas por incluírem acesso 

extravesical, formação de um túnel antirrefluxo e anastomose urotelial. 

 

 
Fonte: adaptado de Campbell-Walsh 11ªed(21). 

Figura 1. Técnica de Leadbetter-Politano.  
(A) Confecção de túnel submucoso após abertura da bexiga (B) 

Introdução de ureter por contra abertura (C) Secção de ureter 

após inserção em túnel submucoso (D) Espatulamento de 

extremidade ureteral e sutura com mucosa vesical. 
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Fonte: adaptado de Campbell-Walsh 11ªed(21). 

Figura 2. Técnica de Lich-Gregoir.  
(A) Abertura da camada muscular com dissecção da mucosa vesical; (B e C) Sutura entre ureter e 

mucosa vesical; (D) Pontos de ancoragem para avanço da linha de sutura sob a camada muscular; 

(E) Sobreposição da camada muscular sobre ureter para confecção de túnel antirrefluxo. 

  

Outra forma de abordagem extravesical, a qual também inclui um túnel 

antirrefluxo, mas sem realizar anastomose do urotélio, é denominada técnica do ponto 

em U. Descrita separadamente por Shanfield(22) e MacKinnon et col.(23), o ureter é 

espatulado, introduzido pela abertura da bexiga e ancorado internamente à mucosa 

vesical através de um(22) ou dois(23) pontos na sua extremidade distal. O procedimento 

de tunelamento é feito de maneira semelhante à Lich-Gregoir, imbricando a camada 

muscular sobre o ureter (Figura 3). A eliminação da anastomose urotelial reduz o 

tempo operatório em comparação à técnica anterior(8,24). Em contrapartida, perde-se 

um fator importante para a impermeabilização e hemostasia do implante ureteral. 

Existe ainda um terceiro tipo de ureteroneocistostomias, menos utilizado, que 

não emprega o mecanismo antirrefluxo. Seus defensores afirmam que este efeito é 

irrelevante quando realizado em ureteres e bexigas normais. Nos diversos métodos 

criados, o ureter espatulado é suturado na bexiga sem qualquer tentativa de tunelizá-

lo(25–27). Lucas e col.(25) e Woodruff e col.(26) descreveram abordagens intravesicais por 

incisões paralelas, com anastomose ureterovesical por contra abertura. Starzl e col.(27) 
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adotaram a abordagem mais direta através de única cistotomia, sendo a mucosa 

ureteral suturada à camada total da bexiga (Figura 4). 

  

 
Fonte: Kayler e col. 2010(5). 

Figura 3. Técnica do ponto em U.  
(A) Abertura da camada muscular e mucosa vesical; (B) Ponto de ancoragem do ureter na 

parede interna da bexiga; (C) Imbricamento da camada muscular sobre o ureter, com aspecto 

final. 

 

 
Fonte: Kayler e col. 2010(5). 

Figura 4. Técnica refluxiva. 
(A) Abertura da camada muscular e mucosa vesical; (B) Sutura do ureter com toda a espessura 

vesical; (C) Aspecto final. 

  

Situações específicas, como modificação do trato urológico e impossibilidade 

de acesso à bexiga, exigem medidas alternativas para a reconstrução do trato urinário. 

Pacientes que possuem ampliação vesical, bexiga substituída por conduto ileal ou 

pouch continente, são candidatos às técnicas de ureteroenteroanastomoses. A mais 

realizada é a técnica de Bricker, com comunicação direta do ureter na alça intestinal 

por pontos separados, sem mecanismo antirrefluxo(4,21). 

Receptores com capacidade vesical pequena após longo período em anúria, 

bexiga bloqueada por aderências devido a manipulação cirúrgica prévia, e lesão ou 

vascularização inadequada do ureter transplantado são candidatos ao uso do ureter 



R E V I S Ã O  D E  L I T E R A T U R A  |   

 

10 

nativo ipsilateral para a reconstrução do trato urinário. A ureteroureterostomia (UU) e 

a pieloureterostomia (PU) são comunicações do mesmo ao ureter e à pelve do 

enxerto, respectivamente(4). Estas anastomoses podem ser realizadas no formato 

término-lateral com o ureter nativo ou término-terminal com ligadura proximal do 

mesmo(21). 

 

3.2 Diagnóstico, tratamento e prevenção de fístula urinária após transplante 
renal. 

 
Entre as complicações urológicas após transplante renal, a fístula urinária é a 

mais prevalente no pós-operatório recente(4,5). Suas principais causas incluem 

necrose ureteral e falha técnica na linha de sutura(28). 

A suspeita diagnóstica de fístula ocorre durante exame clínico no seguimento 

pós-operatório, com manifestações díspares. A apresentação clássica é de um 

paciente com recuperação satisfatória da função renal, cuja diurese subitamente 

diminui ou cessa por completo. Pode estar associada à drenagem de líquido através 

da ferida operatória, ao aumento no débito do dreno ou à formação de uma coleção 

perienxerto identificada em exames de imagens. Ademais, outros sintomas como dor, 

abaulamento na topografia do enxerto e edema da região genital podem estar 

presentes. Entretanto, fatores de confusão incluindo alto débito urinário produzido 

pelos rins nativos, função retardada do enxerto, que limita a produção de urina, e 

linfocele ou seroma pré-existentes dificultam o diagnóstico durante a investigação(21). 

A confirmação do diagnóstico é realizada através de exames de imagem que 

mostram escape de contraste da via excretora - tais como uretrocistografia ou 

tomografia, análise do líquido extravasado apresentando doses elevadas de creatinina 

e potássio em comparação à sérica ou pela identificação visual de extravasamento de 

azul de metileno instilado no interior da via urinária(21). 

 O manejo da fístula urinária é heterogêneo, decidido conforme avaliação da 

equipe transplantadora.  Localização (pelve renal, ureter proximal ou distal e bexiga), 

tempo de aparecimento e quantidade extravasada são critérios utilizados para instituir 

conduta. A preferência pelo tratamento conservador através de sondagem uretral, 

nefrostomia percutânea e/ou colocação de cateter DJ são as formas mais 

difundidas(29,30). Vazamentos de urina precoces e de baixo volume geralmente são 

conduzidos desse modo. El-Mekresh e col.(31) demonstrou que o tempo prolongado 
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de sondagem vesical foi bem-sucedido em alguns pacientes e também relatou 

tratamento definitivo através de drenagem por nefrostomia em metade dos casos 

complicados, com poucos pacientes convertidos para procedimentos reconstrutivos. 

O reparo cirúrgico é indicado quando ocorre falha do tratamento conservador 

ou há extravasamento maciço de urina de imediato. Várias abordagens podem ser 

empregadas: patologias distais permitem um novo reimplante ureterovesical, 

enquanto danos isquêmicos proximais demandam a utilização do ureter nativo para 

comunicação direta à pelve do enxerto. Ambas fornecem resultados semelhantes(4,29). 

Técnicas mais complexas como flap de Boari, interposição de alça de íleo e 

anastomose calicoureteral são possibilidades em pacientes com necrose ureteral 

extensa sem ureter nativo disponível(32). 

Como a utilização do cateter duplo J é fundamental no tratamento de fístula e 

obstrução urinária, seu uso rotineiro no transplante renal é indicado em alguns 

centros(33). Os benefícios incluem alinhamento do ureter para evitar torções, alívio da 

tração na linha de sutura e proteção contra estreitamento ureteral ou obstrução luminal 

pós-operatória devido a edema ou outras causas. Opositores dessa prática alegam 

que o cateter pode aumentar o risco de infecção pós-operatória, além de calcificação, 

hematúria, migração e dor pós-operatória(34). Apesar de sua colocação durante o 

transplante ser um procedimento simples, sem requerer exame de imagem adicional, 

possui custos adicionais e necessita de um futuro procedimento para sua remoção 

(geralmente com auxílio de cistoscopia). 

A Associação Europeia de Urologia(35) sugere seu uso profilático objetivando 

prevenir complicações urinárias maiores. Cita uma revisão Cochrane(8) com 7 estudos 

controlados e randomizados, na qual a incidência de fístula urinária reduziu de 26% a 

88% nos pacientes com cateter. Todavia, na análise de subgrupos, centros em que 

apenas um cirurgião operava não mostraram diferença entre as técnicas, enquanto 

nos outros, onde diferentes médicos realizavam o procedimento, houve disparidade. 

Dominguez e col.(36), em estudo randomizado, relataram taxas de complicações 

de 3,5% e 6,6% nos grupos com e sem cateter DJ, respectivamente. Contudo, 6 dos 

137 pacientes inicialmente alocados no segundo grupo, por opção do cirurgião no 

intraoperatório, acabaram utilizando-o devido a anastomoses difíceis (n = 3), ureter 

torcido (n = 2) e vazamento intraoperatório (n = 1). Logo, ao invés de grupo sem 

cateter, comparou-se o uso seletivo dele em pacientes com fatores de risco pré ou 

intraoperatórios para complicações uretéricas. Esse estudo sugere que o uso rotineiro 
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não é essencial em pacientes com baixo risco de complicação urológica ao 

demonstrar que, para evitar apenas uma possível complicação ureteral, seria 

necessário o uso de cateter profilático em 33 pacientes. Sendo assim, a indicação do 

cateter ureteral nesse procedimento ainda é divergente.  

A integridade vascular do ureter do enxerto também é fundamental para a 

viabilidade do reimplante. Ela é mantida através da preservação da gordura peri-

ureteral durante a extração do órgão. A disposição plexiforme da vascularização na 

adventícia do ureter propicia uma extensa rede anastomótica longitudinal que permite 

o sacrifício de ramos distais sem comprometer sua irrigação, garantindo o suprimento 

sanguíneo adequado após a reperfusão(21,28). 

A região conhecida como golden triangle (delimitada pelo ureter, polo inferior e 

artéria renal) é sítio dos ramos proximais oriundos do pedículo renal. Sua lesão pode 

prejudicar a perfusão desse segmento e levar à necrose de ureter distal em 70% dos 

casos(37). Recomendações como evitar dissecção excessiva dessa região, seccionar 

o ureter próximo ao rim de modo que não fique tensionado e realizar a técnica 

anastomótica bem empregada, sem contratempos técnicos como torções e trações do 

ureter, são fatores importantes para a prevenção dessa complicação(28). 

 

3.3 Fatores de risco para complicações urológicas após transplante renal. 
 

As características do doador, os fatores relacionados ao receptor e 

imunossupressão, além do ato cirúrgico em si, são determinantes para um bom 

resultado do transplante renal(21,31,35,37). 

O crescente aumento de pacientes em lista de espera demandou um aumento 

expressivo da utilização de rins cadavéricos. Logo, doadores com critérios estendidos 

tornaram-se estratégicos para expandir o suprimento de órgãos. Estes são definidos, 

no Brasil, como rins de pacientes em morte encefálica com idade acima de 60 anos 

ou acima de 50 anos que possuam dois dos três critérios: morte por doença 

cerebrovascular, hipertensão arterial sistêmica e/ou creatinina sérica final maior que 

1,5 mg/dL. Nessas circunstâncias, a idade avançada e as comorbidades do doador 

podem influenciar nos mecanismos compensatórios durante o processo de isquemia 

e reperfusão, com possibilidade de comprometimento permanente da função do 

enxerto(38). 
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Apesar de ser considerada uma cirurgia de médio porte, a presença de diversas 

comorbidades dos pacientes com doença renal crônica proporcionam maior 

complexidade ao procedimento. As diferentes doenças que levam à falência renal e, 

juntamente com a variedade do tempo em diálise na espera de um órgão, fazem com 

que a população transplantada seja altamente heterogênea. Assim, um paciente 

submetido a um transplante preemptivo (antes de atingir a etapa de terapia substitutiva 

renal) pode ter riscos e complicações diferentes de outro submetido a um transplante 

após dez anos em diálise. Em função do longo período de espera, alterações 

metabólicas, nutricionais, hematológicas e esqueléticas modificam o organismo do 

receptor, aumentando consideravelmente a probabilidade de adversidades nos 

períodos peri e pós-operatório(39). 

O controle da resposta imunológica do receptor, protagonizado pelos 

imunossupressores, é fundamental no manejo pós-operatório. Ao longo dos anos, 

diversos esquemas de imunossupressão foram desenvolvidos e aprimorados, 

determinando redução na incidência de rejeições(40). Porém, por esses medicamentos 

interferirem no processo inflamatório, paradoxalmente comprometem a cicatrização e 

o resultado cirúrgico. 

Critérios como idade, número de artérias renais do enxerto, ocorrência de 

rejeição aguda após transplante, anomalia urológica prévia, diabetes e regime de 

imunossupressão já foram mencionados como possíveis influenciadores na formação 

da fístula urinária(41). Contudo, eventos como obstrução urinária ou função tardia do 

enxerto podem não deixar essa complicação evidente até que uma diurese aceitável 

apareça. 

Streeter e col.(37) analisaram retrospectivamente fatores de risco para 

complicações urológicas em uma série de 1.535 transplantes renais de um único 

centro. Não encontraram relação com idade do receptor, tipo de transplante ou tempo 

de isquemia fria (TIF), mas observaram que os doadores eram mais idosos nos 

pacientes que evoluíram com fístula. Porém, ao longo do estudo identificaram 

diminuição dessa complicação após mudança no esquema de imunossupressão do 

serviço quando diminuídas as doses de esteróides. 

Karam e col.(28), em um estudo caso-controle que avaliaram indivíduos com 

fístula urinária ocasionada especificamente pela necrose do ureter, mostraram que a 

presença de função tardia do enxerto (caracterizada nessa série como tempo até 

atingir clearance de creatinina maior que 10 ml/min) e idade avançada do doador 
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foram fatores de risco independentes para isquemia ureteral. Quase metade desses 

casos foram avaliados histologicamente, onde a maioria apresentava anormalidades 

vasculares fora da área necrótica: frequentemente trombose das veias periureterais e 

raramente de suas artérias. Contudo, não identificaram sinais de rejeição aguda nos 

fragmentos ureterais avaliados. 

Loughlin e col.(42) também relataram não existir correlação entre complicações 

urológicas e o mismatch HLA. Portanto, em complemento à avaliação tecidual do 

ensaio anterior, nenhuma ligação direta evidente foi estabelecida entre rejeição e 

complicações urológicas. 

 

3.4 Influência da técnica de reconstrução ureteral na incidência de fístula 
urinária após transplante renal. 
 

Por não existir uma padronização do tipo de implante ureteral no transplante 

renal, as publicações referentes à influência da técnica cirúrgica na incidência de 

complicações urológicas são heterogêneas. Em sua maioria, são séries de casos que 

avaliam complicações específicas ou estudos observacionais comparativos que 

relatam alterações na escolha da técnica de anastomose ureteral ao longo do 

seguimento (tabela 1). 

 
Tabela 1. Relação de estudos publicados que detalham o tipo de reconstrução ureteral e 
incidência de fístula urinária em transplante renal. 

Referência Ano País Tipo de 
estudo N Escolha Implante Escolha DJ 

Ciancio(43) 2021 EUA R 500 Padrão Não 
Jenjitranant(44) 2020 Tailândia R 425 Padrão NR 

Whang(45) 2020 EUA R 3935 Mudança de 
técnica Seleção/Rotina 

Choi(46) 2016 Coréia do 
Sul R 853 Padrão Rotina 

Slagt(35) 2014 Holanda R 566 Escolha do 
cirurgião Seleção 

Kayler(47) 2012 EUA R 634 Escolha do 
cirurgião Seleção 

Maricic(48) 2011 Croácia R 922 Mudança de 
técnica NR 

Dadkhah(49) 2010 Irã ECR 120 Randomizado Rotina 
Tillou(50) 2009 França R 691 NR NR 
Nie(6) 2009 China R 1223 NR Rotina 
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Georgiev(51) 2007 Suíça R 497 Mudança de 
técnica Seleção/Rotina 

Lee(52) 2007 EUA R 311 Escolha do 
cirurgião Seleção 

Moreira(53) 2007 Portugal R 277 NR Seleção 
Dinckan(54) 2007 Turquia R 965 NR Seleção/Rotina 

Veale(10) 2007 EUA R 713 Mudança de 
técnica Seleção 

Mazzucchi(55) 2006 Brasil R 1046 Padrão Seleção 
Gurkan(56) 2006 Turquia ECR 75 Randomizado Rotina 
Praz(57) 2005 Suíça R 277 Padrão Não 

Li Marzi(58) 2005 Itália R 459 Escolha do 
cirurgião Rotina 

Zargar(59) 2005 Irã P 140 Randomizado Rotina 

Faenza(34) 2005 Itália R 894 Mudança de 
técnica Seleção/Rotina 

Taghavi(60) 2003 Irã R 590 NR Não/Rotina 

Tzimas(61) 2003 Canada P 212 Escolha do 
cirurgião Não 

Figueiredo(62) 2003 Portugal R 975 NR NR 
Secin(14) 2002 Argentina R 575 NR NR 
Streeter(37) 2002 Reino unido R 1534 Padrão Seleção 
Lapoint(63) 2001 França R 166 Padrão Não 
Leungwattanakij(64) 2000 Tailândia R 338 NR NR 

Masahiko(65) 2000 Japão R 1187 Mudança de 
técnica Não 

Butterworth(66) 1997 Reino unido R 248 Mudança de 
técnica Não/Rotina 

Rizvi(67) 1996 Paquistão R 350 NR NR 
Pleass(68) 1995 Reino unido ECR 300 NR Randomizado 
Hakim(69) 1994 EUA R 1183 NR NR 
Jindal(70) 1994 EUA R 185 NR NR 

Thrasher(71) 1990 EUA R 320 Mudança de 
técnica Não/Rotina 

Shah(72) 1988 Índia R 250 Mudança de 
técnica NR 

McDonald(73) 1987 EUA R 236 NR NR 

Belli(74) 1985 Itália R 300 Mudança de 
técnica NR 

Guiter(75) 1985 França R 135 Padrão Seleção 
Dohi(76) 1984 Japão R 70 NR NR 

Waltke(77) 1982 EUA R 131 Escolha do 
cirurgião Não/Rotina 

Hooghe(78) 1977 Bélgica R 241 NR Não 
Legenda: DJ duplo J; R retrospectivo; P prospectivo; ECR estudo clínico randomizado; NR não 
relatado. 
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3.4.1 Extravesical 
 

O guideline da Associação Europeia de Urologia(4) recomenda realizar a 

anastomose ureteral extravesical, sempre que possível, por minimizar as 

complicações do trato urinário em pacientes com anatomia urológica normal. Baseia-

se em uma metanálise(3) contendo 2 estudos randomizados controlados e 24 

observacionais, totalizando 12.947 pacientes, a qual favoreceu a técnica Lich-Gregoir 

por reduzir as complicações gerais - especificamente fístula urinária, estenose ureteral 

e hematúria no pós operatório - em comparação a outras técnicas extra e intravesicais 

de implante. A tabela 2 demonstra a incidência de fístula nas diversas séries 

publicadas. 

 
Tabela 2. Incidência de fístula urinária após transplantes renais realizados com a 
técnica Lich-Gregoir. 

Referência Ano n DJ Fístula (%) 
Sem cateter duplo J 
Leungwattanakij(64) 2000 245 NR 0,82% 
Belli(74) 1985 115 NR 0,87% 
Ciancio(43) 2021 500 0% 1,00% 
Jenjitranant(44) 2020 425 NR 1,18% 
Maricic(48) 2011 782 NR 1,28% 
Masahiko(65) 2000 225 0% 1,33% 
Rizvi(67) 1996 148 NR 1,35% 
Hakim(69) 1994 295 NR 1,36% 
Shah(72) 1988 125 NR 1,60% 
Dohi(76) 1984 49 NR 2,04% 
McDonald(73) 1987 220 NR 3,18% 
Tzimas(61) 2003 148 0% 3,38% 
Jindal(70) 1994 69 0% 4,35% 
Secin(14) 2002 416 0% 5,29% 
Praz(57) 2005 277 0% 7,22% 
 
Com cateter duplo J 
Gurkan(56) 2006 34 100% 0,00% 
Taghavi(60) 2003 540 87% 0,56% 
Whang(45) 2020 3856 100% 0,60% 
Zargar(59) 2005 100 100% 1,00% 
Thrasher(71) 1990 160 100% 1,25% 
Choi(46) 2016 853 100% 1,29% 
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Li Marzi(58) 2005 260 100% 1,54% 
Dinckan(54) 2007 924 NR 1,62% 
Kayler(47) 2012 307 95% 1,63% 
Butterworth(66) 1997 108 100% 1,85% 
Veale(10) 2007 360 20% 2,22% 
Georgiev(51) 2007 348 58% 2,30% 
Lee(52) 2007 238 14% 2,52% 
Moreira(53) 2007 217 NR 2,76% 
Mazzucchi(55) 2006 1046 4% 2,96% 
Pleass(68) 1995 150 50% 3,33% 
Nie(6) 2009 948 100% 4,11% 
Faenza(34) 2005 535 NR 5,23% 
Dadkhah(49) 2010 120 100% 5,83% 
Legendas: DJ duplo J; NR não relatado. 

 

Whang e col.(45) fizeram uma análise retrospectiva de 3.951 reimplantes 

realizados por um único urologista em transplantes renais durante 23 anos. Essa foi 

uma continuação de dois artigos publicados previamente: em 2003(79) e 2011(80). Logo 

na primeira série, relatam mudança da técnica intravesical sem cateter DJ para 

extravesical com cateter, mantendo-a como técnica padrão desde então. Em uma 

população com metade de transplantes feitos com rins de doadores vivos, 

demonstraram melhora na incidência de fístula urinária ao longo dos anos. No último 

intervalo entre os estudos constataram apenas 2 casos de fístula urinária após 1.388 

novos reimplantes. Desse modo, afirmaram que a ocorrência dessa complicação é 

dependente das características do doador e menos da técnica empregada. Todavia, 

duas observações levam ao questionamento sobre a qualidade desse estudo: (1) a 

proporção divergente entre pacientes complicados com rins de doadores vivos e 

falecidos nas duas últimas publicações e, principalmente, (2) o manejo discrepante 

desses pacientes reportados nos três artigos. 

Mazzucchi e col.(55) reportaram 1.046 transplantes com preferência pelo 

implante extravesical e utilização do cateter duplo J seletivamente para casos com 

más condições vesicais ou ureterais. Em uma população brasileira, onde 56,4% eram 

rins de doadores falecidos com isquemia fria média de 18 horas, demonstraram que 

receptores diabéticos possuíam 2,5 vezes mais chances de desenvolver fístula 

urinária. Destacaram que, entre os 2,9% de casos que evoluíram com essa 

complicação, 12,9% apresentaram uma artéria polar inferior acessória e 93,5% 
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ocorreram por necrose ureteral.  Nie e col.6 também relataram influência do diabetes 

mellitus do receptor antes do transplante para o aparecimento da fístula. 

Choi e col.(46), analisando sua coorte de 853 casos de nefrectomias 

laparoscópicas em doadores vivos, não detectaram influência da multiplicidade arterial 

na incidência de fístula urinária após transplante. Padronizaram todos os implantes 

com a técnica extravesical mais uso do cateter DJ, com 1,29% de fístulas. Apesar de 

discutir a importância da integridade vascular para o sucesso da anastomose ureteral, 

consideraram apenas algumas características do doador no estudo. 

Dinckan e col.(54) publicaram uma série de casos com 72,9% de rins de 

doadores vivos e predomínio da técnica extravesical. Dos 15 casos de fístula (1,62%), 

12 ocorreram por vazamento da anastomose nos primeiros 15 dias após o transplante. 

Informaram que apenas 46,66% utilizaram cateter duplo J, devido a indicação seletiva 

do mesmo. Após mudança para o uso rotineiro, nenhum outro caso de 

extravazamento pelo local do implante foi detectado. Os outros 3 casos de fístula 

aconteceram por conta da necrose do ureter. 

Taghavi e col.(60) descreveram uma série de transplantes detalhando duas 

alterações no método de reimplante ureteral ao longo do estudo: inicialmente 

modificada a técnica intravesical para extravesical e, posteriormente, incluído o uso 

rotineiro do cateter ureteral - este representando 80% da população final. Com a idade 

média dos pacientes de 32,5 anos, detectaram baixa incidência de fístula (0,56%). 

Nenhum caso ocorreu após inclusão do uso rotineiro de duplo J. Contudo, não 

consideraram na análise os pacientes com tratamento conservador para correção da 

complicação. 

Ciancio e col.(43) relataram uma série de 500 transplantes com modificações na 

técnica de Lich-Gregoir, entre elas: maior espatulação do coto ureteral e incorporação 

parcial da camada muscular à mucosa para realização da anastomose ureteral. 

Encontraram incidência de fístula de 1%, mesmo sem a utilização de cateter duplo J 

rotineiro.  

  A técnica do ponto em U e a técnica refluxiva foram detalhadas em poucos 

estudos, com incidências de fístula consideráveis em algumas publicações (tabela 3). 

Além disso, quando avaliadas outras complicações, apresentam resultado pior em 

comparação à técnica tradicional de Lich-Gregoir. 
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Tabela 3. Incidência de fístula urinária após transplantes renais realizados com 
as técnicas do ponto em U e refluxiva. 

Referência Ano n DJ Fístula (%) 
Ponto em U sem cateter duplo J 
Tzimas(61) 2003 64 0% 0,00% 
Hakim(69) 1994 478 NR 0,42% 
Hooghe(78) 1977 133 NR 0,75% 
Secin(14) 2002 159 0% 6,92% 
 
Ponto em U com cateter duplo J 
Zargar(24) 2005 40 100% 0,00% 
Moreira(53) 2007 60 NR 3,33% 
Veale(10) 2007 353 24% 5,67% 
Lee(52) 2007 73 17% 8,22% 
 
Técnica refluxiva 
Kayler(47) 2012 327 3% 0,61% 
Waltke(77) 1982 72 100% 2,78% 
Legendas: DJ duplo J; NR não relatado. 

 

3.4.2 Intravesical 
 

Grande parte dos estudos que utilizam a técnica intravesical são publicações 

antigas ou apresentam follow-up grande com mudança para outra técnica ao longo 

dos anos (tabela 4). 

 
Tabela 4. Incidência de fístula urinária após transplantes renais realizados com a 
técnica Leadbetter-Politano. 

Referência Ano n DJ Fístula (%) 
Sem cateter duplo J 
Jindal(70) 1994 116 0% 0,86% 
Figueiredo(62) 2003 88 NR 1,14% 
Thrasher(71) 1990 160 0% 1,25% 
Whang(45) 2020 72 0% 1,39% 
Masahiko(65) 2000 962 0% 1,56% 
Waltke(77) 1982 59 0% 3,39% 
Shah(72) 1988 125 NR 4,00% 
Butterworth(66) 1997 140 0% 4,29% 
Leungwattanakij(64) 2000 93 NR 4,30% 
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Belli(74) 1985 185 NR 4,32% 
Dohi(76) 1984 21 NR 4,76% 
Rizvi(67) 1996 202 NR 5,45% 
Hooghe(78) 1977 108 NR 9,26% 
Taghavi(60) 2003 50 0% 14,00% 
 
Com cateter duplo J 
Streeter(37) 2002 1532 NR 2,94% 
Georgiev(51) 2007 149 21% 3,36% 
Tillou(50) 2009 265 100% 3,40% 
Pleass(68) 1995 150 50% 5,33% 
Legendas: DJ duplo J; NR não relatado. 

 

Um metanálise feita por Slagt e col.(33) revelou superioridade do implante 

extravesical quanto a fístula, com RR 0,55 (0,39-0,88), em contraposição ao 

intravesical, além de outras complicações como estenose e hematúria. Porém, a 

mesma autora(35) publicou em seguida um caso-controle com 566 transplantes com 

rins de doadores falecidos, sem e com parada circulatória, avaliando complicações 

após transplante. Encontrou 20,8% de complicações urológicas, com 2,8% fístulas 

urinárias. Em todos os transplantes foram confeccionadas ureteroneocistostomias, 

sendo a técnica selecionada através da decisão do cirurgião. Nesse estudo, houve 

predomínio do implante intravesical (não informa valores), com uso de cateter duplo J 

apenas nos indivíduos com grande diurese residual. Definiu como adversidade 

somente casos submetidos à nefrostomia após avaliação de hidronefrose e/ou 

necessidade de correção cirúrgica pela complicação. Ao final, destacou como fatores 

de risco para fístula: receptor masculino e reconstrução arterial (sempre realizada na 

presença de múltiplas artérias). Não demonstrou diferença entre os tipos de 

reimplantes, porém detectou maior número de infecções de ferida operatória, 

infecções do trato urinário, linfoceles, reoperações por hemorragia, desordens 

vasculares e enxertectomias associadas nos pacientes complicados. 

Masahiko e col.(65) compararam as reconstruções intra e extravesicais após 

mudança de técnica. Não demonstraram diferença na incidência de fístula entre os 

962 casos de implante tipo Leadbetter Politano e 225 casos de Lich-Gregoir. Mas 

concluiram que esta última é mais simples, exige menos tempo cirúrgico e possui 

menos contratempos quando consideradas outras complicações.  
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3.4.3 Pieloureterostomia e Ureteroureterostomia 
 

Um número limitado de estudos comparando a eficácia das técnicas 

ureteroneocistostomia e ureteroureterostomia em transplante renal foi relatado na 

literatura (tabela 5). Por ser considerada uma opção de tratamento de complicações 

urinárias após o transplante, muitos centros optam por não utilizá-la como alternativa 

primária de reimplante no procedimento inicial. 

 
Tabela 5. Incidência de fístula urinária após transplantes renais realizados com a 
técnica Ureteroureterostomia ou Pieloureterostomia. 

Referência Ano n DJ Fístula (%) 
Sem cateter duplo J 
McDonald(73) 1987 16 NR 0,00% 
Lapoint(63) 2001 166 0% 4,22% 
Maricic(48) 2011 140 NR 11,43% 
Figueiredo(62) 2003 17 NR 11,76% 
Tillou(50) 2009 14 NR 14,29% 
 
Com cateter duplo J 
Dinckan(54) 2007 41 NR 0,00% 
Gurkan(56) 2006 41 100% 0,00% 
Nie(6) 2009 275 100% 1,45% 
Faenza(34) 2005 359 NR 5,57% 
Guiter(75) 1985 135 NR 12,59% 
Legendas: DJ duplo J; NR não relatado. 

 

Suttle e col.(81) confrontaram complicações urológicas nesses implantes por 

meio de 6 estudos: 1 prospectivo randomizado e outros 5 observacionais, totalizando 

4.756 pacientes. Não encontraram diferença na incidência de fístula, com RR 0,79 

(0,17-3,64), em coortes com alta heterogeneidade (I2 = 92%). Não obstante, 

mostroaram benefícios da ureteroneocistostomia quanto a complicações obstrutivas 

(RR 0,66, p=0,006, I2 8%), apesar de mais refluxo e infecção urinária. 

Nie e col.(6), em um estudo observacional comparativo entre as técnicas de 

implante Lich-Gregoir e Ureteroureterostomia, citaram maior frequência dessa 

complicação nos 94,4% de rins cadavéricos. Apesar de não informar o método de 

escolha da técnica, utilizaram cateter duplo J em todos os casos. Houve prevalência 

da técnica Lich-Gregoir, porém com maior incidência de fístula. Explicaram que a 
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utilização de ureteres mais curtos justificava o menor número de complicações no 

grupo de ureteroureterostomias, uma vez que a necrose ureteral foi o principal motivo. 

Também concluíram que melhorias nos procedimentos de nefrectomia dos doadores 

com o passar dos anos contribuíram com esse achado. 

Faenza e col.(34) comparara a técnica de Lich-Gregoir com 

ureteroureterostomias em 894 transplantes, onde 95,2% utilizaram rins de doadores 

falecidos. Não detalharam o método de escolha do reimplante, mas informaram a 

modificação do uso seletivo para rotineiro do cateter DJ nos anos finais do estudo. 

Além da técnica e a utilização do cateter, outros fatores pré e pós-operatórios não 

influenciaram no aparecimento de fístula. Reportoaram que o principal motivo foi 

necrose ureteral. 



4	MÉTODO	
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4 MÉTODO 
 

4.1 Desenho 
 

Trata-se de um estudo coorte com análise retrospectiva de informações 

coletadas em banco de dados dos transplantes renais realizados entre fevereiro de 

2010 e dezembro de 2014 no Hospital do Rim em São Paulo/SP.  

Os critérios de inclusão foram cirurgias com doadores vivos, falecidos e duplo 

pâncreas-rim, em pacientes adultos e pediátricos, entre eles priorizados e re-

transplantados. Procedimentos não registrados no database (informações perdidas) 

foram excluídos. Ao final, totalizaram 3.941 transplantes no período (figura 5). 

As variáveis avaliadas foram: idade, gênero, presença de comorbidades 

(hipertensão e diabetes), grau de obesidade (através do índice de massa corpórea), 

histórico de tabagismo, tempo de diálise, diurese residual informada pelo paciente, 

tipo de doador (vivo com compatibilidade HLA idêntica, haploidêntica ou distinta [I, II 

ou III]; falecido padrão [incluído transplante duplo pâncreas-rim] ou falecido critério 

estendido), tempo de isquemia fria (incluindo transplantes com rins de doador vivo), 

tempo de anastomose vascular, lateralidade do rim transplantado, presença de 

múltiplas artérias com necessidade de cirurgia em banco e/ou mais de uma 

anastomose arterial, tipo de implante ureteral confeccionado, tempo de sondagem, 

uso de cateter ureteral e presença de fístula urinária na evolução pós operatória. 

A amostra foi separada em grupos por técnica de implante: extravesical, 

intravesical, pieloureterostomia e outros.  

No acompanhamento dos pacientes que evoluíram com fístula urinária, seus 

prontuários físicos foram revisados em busca de dados referentes a sobrevida do 

enxerto (data de retorno à diálise), sobrevida do paciente (óbito do indivíduo devido 

ou não a essa complicação) e tratamento realizado na época. Já nos demais 

pacientes, as pesquisas de sobrevidas do enxerto e paciente foram constatadas 

através de prontuário eletrônico institucional Tasy (Philips Healthcare®). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
Figura 5. Fluxograma do estudo 

 

4.2 Banco de dados 
 

Foi utilizado o banco de dados da equipe cirúrgica do hospital em questão, 

preenchido pelos cirurgiões participantes, após o procedimento, com informações 

coletadas na avaliação pré e os dados intraoperatórios (Anexo 1). 

Pacientes que apresentavam fístula urinária em sua evolução eram notificados 

à equipe e seus dados acrescentados à plataforma. 

 

 

 

 

Pacientes	submetidos	a	
transplante	renal	e	duplo	no	
período	de	Fev.10	a	Dez.14	

N=4377	

Transplantes	renais	
incluídos	no	banco	de	dados	

n=3941

Implante	extravesical
n=2451

Com	fístula
n=91

Sem	fístula
n=2360

Implante	intravesical
n=1041

Com	fístula
n=41

Sem	fístula
n=1000

Pieloureterostomia
n=412

Com	fístula
n=16

Sem	fístula
n=396

Outros	implantes
n=37

Com	fístula
n=2

Sem	fístula
n=35

Cirurgias	não	registradas	no	
banco	de	dados	

(informações	perdidas)	
n=436
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4.3 Técnica cirúrgica 
 

A técnica de reconstrução do trato urinário é padronizada na equipe conforme 

descrição em manual publicado previamente(82). A decisão de qual implante ureteral 

executar ocorre no intraoperatório orientada pelas características do receptor, como 

capacidade da bexiga e avaliação das túnicas vesicais, além da viabilidade do ureter 

transplantado.  

 

4.3.1 Lich-Gregoir 

 

Técnica extravesical na qual a camada muscular é incisada com mínima 

dissecção da bexiga para exposição da mucosa subjacente. O ureter transplantado é 

espatulado e suturado à esta com fio PDS® 6.0. Na sequência, a camada muscular é 

ocluída para confecção de túnel do ureter através da parede vesical. 

 

4.3.2 Leadbetter-Politano 

 

Tipo de implante intravesical no qual é inicialmente elaborada uma cistotomia 

primária para acesso ao interior da bexiga. Em uma pequena incisão por contra 

abertura, por meio de trajeto submucoso, o ureter transplantado é introduzido na 

mesma. Sua porção distal é espatulada e suturada na mucosa vesical com fio PDS® 

5.0. Ao término, a incisão primária é fechada em 2 planos com vicryl®. 

 

4.3.3 Ureteroureterostomia / Pieloureterostomia 

 

Esta é uma anastomose do ureter nativo do receptor ao ureter proximal do 

enxerto (ureteroureterostomia) ou diretamente à pelve renal (pieloureterostomia). O 

ureter nativo é dissecado cranialmente e seccionado ao nível do polo inferior do rim, 

com ligadura do coto proximal. A seguir, é destacado do retroperitônio e deslocado 

anteriormente em direção ao enxerto, com preservação da gordura periureteral. 

Ambas as extremidades ureterais são espatuladas (ou feita abertura ampla da pelve 

renal se pieloureterostomia) e suturadas com fios PDS® 6.0 em formato término-

terminal. Nesse implante, o cateter ureteral duplo J é utilizado rotineiramente. 
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4.3.4 Decisão da técnica  

 

Pacientes sem alterações prévias do trato urinário e bexiga com boa exposição 

intraoperatória, com capacidade e camada mucosa adequadas, são designados à 

realização da técnica Lich-Gregoir. Em caso de mucosa vesical inapropriada 

(extremamente delgada e transudativa), opta-se pelo implante Leadbetter-Politano, 

com acesso ao interior da bexiga pela cistotomia já realizada. 

Bexiga de pequeno volume, difícil apresentação ou casos em que o ureter 

transplantado apresente lesão ou vascularização inadequada, a utilização do ureter 

do receptor torna-se necessária. Há preferência pela pieloureterostomia, a depender 

do posicionamento da pelve renal. Em casos de difícil acesso, a ureteroureterostomia 

pode ser realizada. 

O uso do cateter ureteral duplo J é decidido pelo tipo de implante ou dificuldade 

técnica encontrada durante o procedimento. Nas pielo e ureteroureterostomia é 

sempre incluído; enquanto nas ureteroneocistostomias, ele é utilizado apenas em 

exceções à critério do especialista. Esses cateteres são de silicone, com diâmetros de 

4,7Fr ou 6Fr (a depender do calibre ureteral) e comprimentos variáveis, entre 14 e 22 

cm. O tempo de permanência do mesmo é estipulado em 2 semanas para implantes 

na bexiga e 4 semanas quando manuseado o ureter nativo, com variações conforme 

decisão médica, sem exceder 90 dias. 

O tempo da sondagem vesical é padronizado para 4 dias na técnica 

extravesical e 7 dias nas técnicas intravesical e ureteroanastomose, mas com 

possibilidade de modificações em conformidade à opinião do cirurgião. 

Quando o implante vesical e a manipulação do ureter nativo são inviáveis, 

alternativas como ureterocutaneostomia ou ureteroenterostomia são opções 

plausíveis. Deste modo, fundamenta-se a importância da avaliação rigorosa pré 

transplante, aventando, inclusive, a possibilidade de não realizá- lo. 

 

4.4 Análise estatística 
 

A princípio, os tipos de transplantes e técnicas utilizadas foram distribuídos em 

frequências relativas pelo total de respostas válidas. Como as técnicas de 

ureteroenterostomia e ureterocutânea foram pouca representativas, com proporções 

menores que 1% da população estudada, foram excluídas da análise de subgrupos. 
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Para a comparação dos dados demográficos e cirúrgicos entre os grupos de 

implantes, o teste de qui-quadrado de Pearson foi aplicado nas variáveis qualitativas. 

Para as quantitativas, feitas as verificações da distribuição normal com teste de 

Shapiro-Wilk e da igualdade de variabilidade (apêndice 1), seguido do teste de 

Kruskal-Wallis. 

Todos os potenciais fatores de risco avaliados para surgimento de fístula foram 

ajustados nos modelos de regressão logística univariada. A conciliação do modelo 

múltiplo de regressão logística foi feita utilizando aqueles que apresentaram 

significância até 0.50 nos modelos anteriores.  

Após separar os casos com complicação, uma nova análise descritiva foi 

realizada. A correlação de Spearmans foi incluída na comparação entre duas variáveis 

quantitativas. Ao término, a curva de sobrevida do enxerto foi desenhada pelo método 

de Kaplan-Meier e o teste Long Rank aplicado.  

Para a validação dos testes estatísticos foram executados os softwares SPSS 

V20® e Excel Office 2010®, considerando o nível de significância de 5%, com intervalo 

de confiança de 95%. 

 

4.5 Comitê de ética em pesquisa 
 

O projeto do estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da instituição 

através de formulário online da Plataforma Brasil (projeto CEP/UNIFESP 

n:1453/2018), com parecer final (número 3.165.321) – Anexo 2. 

 

 



5	RESULTADOS	
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5 RESULTADOS 
 

Foram coletadas informações de 3.941 transplantes nesse período, sendo 

1.051 (26,67%) com rins de doadores vivos, 2747 (69,70%) de doadores falecidos e 

143 (3,63%) duplo pâncreas-rim. No total, 257 (6,53%) foram realizados em 

receptores com idade menor que 18 anos. O tipo de implante ureteral mais frequente 

foi o extravesical (62,19%), seguindo do intravesical (26,41%) e pieloureterostomia 

(10,45%). Outros, como ureteroenteroanastomose (0,87%) e ureterocutânea (0,08%), 

foram pouco representativos. Ao final, 150 transplantes (3,81%) evoluíram com fístula 

urinária.  

 Uma visão geral das características demográficas de cada grupo separado por 

técnica de implante está representada na tabela 6. A idade média dos receptores foi 

diferente, sendo mais jovens aqueles que realizaram a técnica extravesical. Os 

mesmos também apresentaram menores IMC e período em diálise, com maior diurese 

residual. No grupo do implante intravesical, houve um predomínio de mulheres, fato 

não observado nos outros grupos. Já os pacientes com ureteroanastomose possuíam 

idade mais avançada, maiores IMC, além de mais tempo dialisando e menor volume 

urinário.  
 
Tabela 6. Características demográficas, tipo de transplante e dados cirúrgicos entre os 
diferentes tipos de implante ureteral. 

   

Extravesical 
n= 2.451 

Média (DP) / %  

Intravesical 
n= 1.041 

Média (DP) / %  

PU/UU 
n= 412 

Média (DP) / %  

Total 
n= 3.941 

Média (DP) / %  Valor p  
  
Características do receptor  
 Idade (anos) 39.8 (14.7)  47.1 (13.3)  49.8 (12.9)  42.7 (14.8)  < 0.001 $ 

 Gênero           
  Feminino 33.6%  53.9%  31.8%  38.7%  < 0.001 ¥ 

  Masculino 66.4%  46.1%  68.2%  61.3%    
 IMC (Kg/m2) 23.4 (4.2)  23.9 (4.1)  24.9 (4.3)  23.6 (4.3)  < 0.001 $ 
 Hipertensão 81.1%  81.9%  82.1%  80.9%  0.780 ¥ 
 Diabetes 18.1%  14.9%  17.1%  17.0%  0.076 ¥ 
 Tabagismo 12.4%  14.3%  13.3%  12.9%  0.342 ¥ 

 
Tempo em diálise 
(meses) 33.3 (30.8)  47.5 (39.6)  79.5 (54.1)  42.2 (39.3)  < 0.001 $ 

 
Diurese residual 
(mL) 554.8 (643.0)  412.9 (575.2)  164.6 (346.7)  479.0 (615.9)  < 0.001 $ 

  
Tipo de doador  
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 Vivo 32.2%  20.2%  10.2%  26.6%  < 0.001 ¥ 
 Falecido padrão 57.1%  65.2%  69.9%  60.7%    
 Falecido DCE 10.7%  14.6%  19.9%  19.9%    
  
Dados do transplante  
 TIF (horas) 15.6 (11.6)  18.5 (10.5)  21.0 (8.8)  17.0 (11.2)  < 0.001 $ 
 Tempo AV (min) 28.6 (7.2)  28.7 (7.3)  29.6 (6.7)  28.7 (7.1)  0.002 $ 
 Lateralidade do rim           
  Esquerdo 58.9%  57.8%  55.8%  58.4%  0.469 ¥ 
  Direito 41.1%  42.2%  44.2%  41.6%    
 Cirurgia em banco 4.1%  4.1%  4.6%  4.2%  0.896 ¥ 
 Múltiplas AV 9.0%  9.3%  8.5%  9.0%  0.880 ¥ 
 Tempo SVD (dias) 4.8 (1.3)  7.3 (3.7)  7.1 (1.6)  5.7 (2.6)  < 0.001 $ 
 Uso DJ 4.7%  15.3%  100.0%  17.6%  < 0.001 ¥ 
 Tempo DJ (dias) 20.0 (7.8)  13.1 (8.9)  28.5 (4.5)  23.5 (9.1)  < 0.001 $ 
            
Legenda: PU/UU pieloureterostomia ou ureteroureterostomia; IMC índice de massa corpórea; DCE 
doador critério estendido; TIF tempo de isquemia fria; AV anastomose vascular; SVD sonda vesical de 
demora; DJ cateter duplo J. 
$ Teste de Kruskal-Wallis ¥ Teste Quiquadrado de Pearson 
 

Considerando os tipos de transplante realizados, o doador vivo foi mais 

frequente na técnica extravesical, enquanto nos casos de ureteroanastomose, houve 

maior proporção de doadores falecidos com critério estendido. Quanto aos dados 

cirúrgicos, o primeiro grupo obteve um menor tempo de isquemia fria e necessitou 

menos tempo de sondagem vesical. O uso de cateter duplo J também foi menor nesse 

grupo, porém, quando presente, permaneceu por mais tempo em comparação aos 

pacientes submetidos à técnica intravesical também com cateter. Já para os implantes 

tipo ureteroanastomose, todos utilizaram duplo J e com maior permanência. O tempo 

de anastomose vascular, neste último, foi ligeiramente maior em comparação aos 

outros casos. 

A incidência de fístula urinária foi semelhante entre as diferentes técnicas 

realizadas (tabela 7). Quando realizada outra técnica além da padronizada 

extravesical, houve aumento de 7% nas chances de o paciente desenvolver essa 

complicação, porém sem significância estatística (tabela 8). Ao longo do estudo, houve 

um declínio na incidência de fístula após o terceiro ano, fato não comprovado quando 

separado por tipo de implante (Figura 6). 
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Tabela 7. Relação de fístula urinária e os diferentes tipos de implante. 

  Sem fístula Com fístula Total   
Valor p   N % n % n %  

 Extravesical 2360 96.3% 91 3.7% 2451 100.0%  0.946¥ 

 Intravesical 1000 96.1% 41 3.9% 1041 100.0%   
 PU/UU 396 96.1% 16 3.9% 412 100.0%   
 Outros 35 94.6% 2 5.4% 37 100.0%   
 Total 3791 96.2% 150 3.8% 3941 100.0%   
Legenda: PU/UU pieloureterostomia ou ureteroureterostomia. 
 ¥ Teste Quiquadrado de Pearson 

 
Tabela 8. Razão de chance em apresentar fístula urinária após mudança da técnica padrão 
(extravesical) para outra. 

  Sem fístula Com fístula Total 
Valor p Odds Ratio 

  n % n % n % 
 Outra técnica 1431 96.0% 59 4.0% 1490 100.0% 0.694¥ 1,07  

(0,77 a 1,49)  Extravesical 2360 96.3% 91 3.7% 2451 100.0%  
 Total 3791 96.2% 150 3.8% 3941 100.0%   
¥ Teste Quiquadrado de Pearson 

 

 
Figura 6. Incidência anual de fístula urinária global e separada por tipo de implante ureteral 
(continua). 

 



R E S U L T A D O S  |   

 

33 

 
Figura 6 (continuação). Incidência anual de fístula urinária global e separada por tipo de implante 
ureteral. 

 

A opção de tratamento mais frequente foi a correção cirúrgica. Em apenas 9 

casos (6,0%), nenhum do grupo extravesical, optou-se por conduta inicial menos 

invasiva, como sondagem vesical de demora, implante ou permanência prolongada 

de cateter duplo J e/ou nefrostomia. Porém, destes últimos, somente 4 pacientes 

(44,4%) resolveram a fístula, sendo 3 deles do grupo com implante intravesical onde 

o extravasamento de urina ocorreu fora do local da anastomose ureteral. As formas 

de tratamento cirúrgico estão representadas na tabela 9. A correção preferida foi a 

pieloureterostomia, mesmo nos pacientes com este mesmo implante prévio, o qual 

era refeito. Nos casos de implante vesical, quando optado por nova 

ureteroneocistostomia, a escolha foi sempre a técnica intravesical utilizando cateter 

duplo J. A confecção de ponto ou sutura sobre o local fistuloso também foi realizada, 

porém menos frequente. Onze pacientes (7,33%) necessitaram nova abordagem, 

sendo em 3 (2,0%) deles necessário um terceiro procedimento para correção da 

fístula. 
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Tabela 9. Formas de tratamento definitivo de fístula 
urinária. 
Tratamento % 

 
Extravesical (n=91) 
   Pieloureterostomia + DJ 70,33% 
   Reimplante intravesical +DJ 28,57% 
   Enxertectomia 1,10% 
  
Intravesical (n=41) 
   Pieloureterostomia + DJ 48,78% 
   Sutura de bexiga 29,27% 
   Novo reimplante intravesical +DJ 14,63% 
   SVD 7,32% 
  
Pieloureterostomia (n=16) 
   Nova pieloureterostomia + DJ 81,25% 
   Ponto simples 12,50% 
   DJ + SVD 6,25% 
  
Ureteroenterostomia (n=2) 
   Novo reimplante ureteroentero + DJ 100% 

 Legenda: DJ cateter duplo J; SVD sonda vesical de demora. 
 

Durante a evolução destes pacientes, oito (5,33%) perderam o enxerto nos 

primeiros 3 meses após reabordagem, sendo que um apresentou necrose extensa de 

ureter sem possibilidade de reconstrução, dois desenvolveram complicações 

vasculares e no restante houve recidiva de doença ou outras complicações clínicas. 

Quatro casos (2,67%) evoluíram com estenose ureteral, mesmo após correção com 

pieloureterostomia, necessitando passagem e trocas seriadas de cateter duplo J. Por 

fim, dois pacientes (1,33%) faleceram devido a causas infecciosas nesse mesmo 

período.  

A avaliação da curva de sobrevida do paciente em 5 anos não mostrou 

diferença (figura 7), porém a curva de sobrevida do enxerto nesse mesmo período foi 

menor nos pacientes que apresentaram a complicação. Quando separado por tipo de 

implantes, apenas receptores com a técnica extravesical apresentaram diferença 

estatística (figura 8). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 7. Curva de sobrevida do paciente, sem e com fístula urinária após transplante renal, 
separado entre os tipos de implante. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
Figura 8. Curva de sobrevida do enxerto de pacientes sem e com fístula urinária após transplante 
renal (óbito censurado), separado entre os tipos de implante. 

 

A análise univariada dos possíveis fatores de riscos mostrou relevância apenas 

para o tipo de doador (tabela 10). Transplantes com doadores falecidos critério 

estendido apresentaram mais complicações em comparação aos doadores falecidos 

padrões e vivos (5,8% vs. 3,5% vs. 3,6% respectivamente, p=0.043). Ao estratificar 

entre os tipos de doadores, apenas os transplantes com doadores falecidos padrões 

apresentaram diferença na sobrevida (figura 9). Porém, quando ajustado na análise 

multivariada (tabela 11), nenhuma diferença foi notada. 
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Tabela 10. Modelo de regressão logística univariada para fístula urinária. 

  
Sem fístula 
Média (DP) / % 

Com fístula 
Média (DP) / % 

Total 
Média (DP) / %  Valor p 

 
Características do receptor 
Idade (anos) 42.6 (14.8) 43.8 (14.7) 42.7 (14.8)  0.319 
Gênero masculino 2319 (61.2%) 95 (63.3%) 2414 (61.3%)  0.594 
IMC (Kg/m2) 23.7 (4.3) 23.4 (3.8) 23.6 (4.3)  0.456 
Hipertensão 3027 (80.7%) 125 (85.0%) 3152 (80.9%)  0.196 
Diabetes 638 (17.0%) 23 (15.5%) 661 (17.0%)  0.637 
Tabagismo 466 (12.8%) 23 (15.8%) 489 (12.9%)  0.296 
Tempo em diálise (meses) 42.1 (39.3) 43.1 (38.2) 42.2 (39.3)  0.763 
Diurese residual (mL) 477.2 (613.7) 522.0 (670.5) 479.0 (615.9)  0.387 
      
Tipo de doador 
 Vivo 1012 (26.7%) 38 (25.3%) 1050 (26.6%)  0.043 
 Falecido padrão 2311 (61.0%) 83 (55.3%) 2394 (60.7%)   
 Falecido DCE 468 (12.3%) 29 (19.3%) 497 (12.6%)   
      
Dados do transplante 
TIF (horas) 23.0 (6.3) 23.0 (5.5) 23.0 (6.3)  0.935 
TAV (min) 28.7 (7.1) 29.0 (7.2) 28.7 (7.1)  0.611 
Rim esquerdo 2212 (58.3%) 88 (58.7%) 2300 (58.4%)  0.938 
Cirurgia em banco 156 (4.1%) 8 (5.3%) 164 (4.2%)  0.465 
Múltiplas AV 344 (9.1%) 11 (7.3%) 355 (9.0%)  0.466 
Tipo de implante      
 Extravesical 2360 (62.3%) 91 (60.7%) 2451 (62.2%)  0.946 
 Intravesical 1000 (26.4%) 41 (27.3%) 1041 (26.4%)   
 PU/UU 396 (10.4%) 16 (10.7%) 412 (10.5%)   
 Outros 35 (0.9%) 2 (1,3%) 37 (0.9%)   
Tempo de SVD 5.7 (2.6) 6.0 (1.7) 5.7 (2.6)  0.231 
Uso de DJ 664 (17.5%) 29 (19.3%) 693 (17.6%)  0.566 
Tempo de DJ 23.5 (8.9) 25.1 (12.4) 23.5 (9.1)  0.354 
      
Legenda: PU/UU pieloureterostomia ou ureteroureterostomia; IMC índice de massa corpórea; DCE 
doador critério estendido; TIF tempo de isquemia fria; AV anastomose vascular; SVD sonda vesical de 
demora; DJ cateter duplo J. 
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Figura 9. Curva de sobrevida do enxerto de pacientes sem e com fístula urinária após transplante 
renal (óbito censurado), separado entre os tipos de doadores. 

 
Tabela 11. Análise multivariada com coeficientes do modelo de regressão logística. 

  
Coef. Valor p 

Odds Ratio 

  OR Lim. Inf Lim. Sup 

Idade 0.004 0.543 1.004 0.991 1.017 
Hipertensão (Sim) 0.392 0.122 1.479 0.900 2.431 
Diabetes (Sim) -0.103 0.669 0.902 0.562 1.447 
Tabagismo (Sim) 0.218 0.358 1.244 0.781 1.982 
Diurese residual 0.000 0.340 1.000 1.000 1.000 
Tipo de doador   0.058       
 Falecido padrão -0.021 0.923 0.979 0.638 1.503 

 Falecido DCE 0.518 0.059 1.679 0.980 2.878 
Cirurgia em banco (Sim) 0.296 0.433 1.344 0.642 2.814 
Múltiplas AV (Sim) -0.341 0.309 0.711 0.369 1.371 
Tipo de Implante   0.669       
 Intravesical -0.116 0.586 0.890 0.586 1.353 

 PU/UU -0.395 0.344 0.673 0.297 1.527 
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 Outros 0.496 0.513 1.643 0.371 7.277 
Tempo de SVD 0.023 0.230 1.024 0.985 1.064 
Uso de DJ (Sim) 0.232 0.450 1.262 0.690 2.305 
Legenda: DCE doador critério estendido; AV anastomose vascular; DJ cateter duplo J. 
 

Quando considerados apenas os implantes extravesicais, a análise univariada 

mostrou relevância apenas para o tempo de sondagem vesical pós-operatória (tabela 

12), confirmada na análise multivariada (tabela 13). No implante intravesical, a diurese 

residual mostrou influência na incidência de fístula quando feita análise uni e 

multivariada (tabela 14 e 15). Não foram identificados fatores de risco para o implante 

pieloureteral e ureteroureteral (tabela 16). 

 
Tabela 12. Modelo de regressão logística univariada para fístula urinária em receptores com o 
implante extravesical. 

  
Sem fístula 
Média (DP) / % 

Com fístula 
Média (DP) / % 

Total 
Média (DP) / %  Valor p 

 
Características do receptor 
Idade (anos) 39.8 (14.7) 41.7 (14.0) 39.8 (14.7)  0.219 
Gênero masculino 1568 (66.4%) 60 (65.9%) 1628 (66.4%)  0.920 
IMC (Kg/m2) 23.4 (4.3) 22.8 (3.5) 23.4 (4.2)  0.201 
Hipertensão 1884 (80.8%) 80 (87.9%) 1964 (81.1%)  0.093 
Diabetes 423 (18.1%) 15 (16.5%) 438 (18.1%)  0.686 
Tabagismo 278 (12.2%) 16 (17.8%) 294 (12.4%)  0.121 
Tempo em diálise (meses) 33.3 (30.9) 33.9 (29.0) 33.3 (30.8)  0.850 
Diurese residual (mL) 557.8 (646.0) 480.8 (561.0) 554.8 (643.0)  0.263 
      
Tipo de doador 
 Vivo 761 (32.2%) 28 (30.8%) 789 (32.2%)  0.337 
 Falecido padrão 1351 (57.2%) 49 (53.8%) 1400 (57.1%)   
 Falecido DCE 248 (10.5%) 16 (15.4%) 294 (10.7%)   
      
Dados do transplante 
TIF (horas) 15.6 (11.6) 15.7 (10.9) 15.6 (11.6)  0.939 
TAV (min) 28.6 (7.2) 29.0 (7.5) 28.6 (7.2)  0.602 
Rim esquerdo 1386 (58.7%) 58 (63.7%) 1444 (58.9%)  0.342 
Cirurgia em banco 97 (4.1%) 4 (4.4%) 101 (4.1%)  0.893 
Múltiplas AV 215 (9.1%) 5 (5.5%) 220 (9.0%)  0.242 
Tempo de SVD 4.8 (1.3) 5.2 (1.5) 4.8 (1.3)  0.002 
Uso de DJ 108 (4.6%) 6 (6.6%) 114 (4.7%)  0.373 
Tempo de DJ 19.6 (6.1) 28.2 (24.1) 20.0 (7.8)  0.055 
      
Legenda: PU/UU pieloureterostomia ou ureteroureterostomia; IMC índice de massa corpórea; DCE 
doador critério estendido; TIF tempo de isquemia fria; AV anastomose vascular; SVD sonda vesical de 
demora; DJ cateter duplo J. 
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Tabela 13. Análise multivariada com coeficientes do modelo de regressão logística de 
receptores com o implante extravesical. 

  
Coef. Valor p 

Odds Ratio 

  OR Lim. Inf Lim. Sup 

Idade 0.008 0.379 1.008 0.990 1.026 
IMC -0.055 0.083 0.947 0.890 1.007 
Hipertensão (Sim) 0.647 0.075 1.910 0.937 3.895 
Diabetes (Sim) -0.182 0.558 0.833 0.452 1.535 
Tabagismo (Sim) 0.384 0.200 1.468 0.816 2.641 
Diurese residual 0.000 0.322 1.000 0.999 1.000 
Tipo de doador   0.597       
 Falecido padrão -0.037 0.893 0.964 0.565 1.645 

 Falecido DCE 0.298 0.425 1.347 0.648 2.803 
Rim direito 0.424 0.080 1.528 0.950 2.458 
Cirurgia em banco (Sim) 0.234 0.661 1.264 0.445 3.591 
Múltiplas AV (Sim) -0.546 0.246 0.579 0.230 1.457 
Tempo de SVD 0.172 0.016 1.188 1.033 1.366 
Uso de DJ (Sim) -0.264 0.623 0.768 0.269 2.197 
Legenda: DCE doador critério estendido; AV anastomose vascular; DJ cateter duplo J. 
 
Tabela 14. Modelo de regressão logística univariada para fístula urinária em receptores com o 
implante intravesical. 

  
Sem fístula 
Média (DP) / % 

Com fístula 
Média (DP) / % 

Total 
Média (DP) / %  Valor p 

 
Características do receptor 
Idade (anos) 47.2 (13.2) 45.7 (15.3) 47.1 (13.3)  0.491 
Gênero masculino 461 (46.1%) 19 (46.3%) 480 (46.1%)  0.976 
IMC (Kg/m2) 23.9 (4.1) 24.4 (4.4) 23.9 (4.1)  0.400 
Hipertensão 810 (81.9%) 32 (82.1%) 842 (81.9%)  0.981 
Diabetes 148 (15.0%) 5 (12.5%) 153 (14.9%)  0.665 
Tabagismo 136 (14.3%) 6 (15.4%) 142 (14.3%)  0.844 
Tempo em diálise (meses) 47.7 (39.9) 43.2 (32.3) 47.5 (39.6)  0.494 
Diurese residual (mL) 399.6 (556.7) 732.5 (864.2) 412.9 (575.2)  0.001 
      
Tipo de doador 
 Vivo 201 (20.1%) 9 (22.0%) 210 (20.2%)  0.535 
 Falecido padrão 656 (65.5%) 23 (56.1%) 679 (65.2%)   
 Falecido DCE 143 (14.3%) 9 (22.0%) 152 (14.6%)   
      
Dados do transplante 
TIF (horas) 18.5 (10.5) 18.1 (10.8) 18.5 (10.5)  0.796 
TAV (min) 28.7 (7.3) 29.2 (7.3) 28.7 (7.3)  0.641 
Rim esquerdo 581 (58.1%) 21 (51.2%) 602 (57.8%)  0.383 
Cirurgia em banco 41 (4.1%) 2 (4.9%) 43 (4.1%)  0.806 
Múltiplas AV 93 (9.3%) 4 (9.8%) 97 (9.3%)  0.922 
Tempo de SVD 7.3 (3.8) 7.3 (1.5) 7.3 (3.7)  0.981 
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Uso de DJ 153 (15.3%) 6 (14.6%) 159 (15.3%)  0.908 
Tempo de DJ 13.1 (8.9) 13.7 (9.7) 13.1 (8.9)  0.879 
      
Legenda: PU/UU pieloureterostomia ou ureteroureterostomia; IMC índice de massa corpórea; DCE 
doador critério estendido; TIF tempo de isquemia fria; AV anastomose vascular; SVD sonda vesical de 
demora; DJ cateter duplo J. 
 
Tabela 15. Análise multivariada com coeficientes do modelo de regressão logística de 
receptores com o implante intravesical. 

  
Coef. Valor p 

Odds Ratio 

  OR Lim. Inf Lim. Sup 

Idade -0.003 0.830 0.997 0.973 1.022 
Diabetes (Sim) -0.122 0.808 0.885 0.330 2.373 
Diurese residual 0.001 0.001 1.001 1.000 1.001 
Tipo de doador   0.262       
 Falecido padrão 0.048 0.916 1.049 0.435 2.527 
 Falecido DCE 0.696 0.191 2.005 0.707 5.691 
Rim direito -0.254 0.453 0.775 0.399 1.507 
Cirurgia em banco (Sim) 0.213 0.778 1.237 0.282 5.436 
Múltiplas AV (Sim) 0.200 0.715 1.222 0.418 3.572 
Tempo de SVD 0.005 0.909 1.005 0.927 1.089 
Uso de DJ (Sim) 0.058 0.899 1.060 0.431 2.605 
Legenda: DCE doador critério estendido; AV anastomose vascular; DJ cateter duplo J. 
 
Tabela 16. Modelo de regressão logística univariada para fístula urinária em receptores com o 
implante pieloureteral e ureteroureteral. 

  
Sem fístula 
Média (DP) / % 

Com fístula 
Média (DP) / % 

Total 
Média (DP) / %  Valor p 

 
Características do receptor 
Idade (anos) 49.7 (12.8) 52.1 (14.1) 49.8 (12.9)  0.459 
Gênero masculino 267 (67.4%) 14 (87.5%) 281 (68.2%)  0.111 
IMC (Kg/m2) 24.9 (4.4) 24.6 (3.4) 24.9 (4.3)  0.766 
Hipertensão 322 (81.9%) 13 (86.7%) 335 (82.1%)  0.641 
Diabetes 67 (17.0%) 3 (20.0%) 70 (17.1%)  0.763 
Tabagismo 52 (13.5%) 1 (6.7%) 53 (13.3%)  0.453 
Tempo em diálise (meses) 78.7 (54.2) 101.0 (48.7) 79.5 (54.1)  0.119 
Diurese residual (mL) 169.2 (351.9) 46.7 (112.5) 164.6 (346.7)  0.213 
      
Tipo de doador 
 Vivo 41 (10.4%) 1 (6.3%) 42 (10.2%)  0.105 
 Falecido padrão 279 (70.5%) 9 (56.3%) 288 (69.9%)   
 Falecido DCE 76 (19.2%) 6 (37.5%) 82 (19.9%)   
      
Dados do transplante 
TIF (horas) 20.9 (8.8) 23.9 (8.5) 21.0 (8.8)  0.194 
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TAV (min) 29.6 (6.7) 28.6 (4.8) 29.6 (6.7)  0.563 
Rim esquerdo 221 (55.8%) 9 (56.3%) 230 (55.8%)  0.972 
Cirurgia em banco 17 (4.3%) 2 (12.5%) 19 (4.6%)  0.145 
Múltiplas AV 33 (8.3%) 2 (12.5%) 35 (8.5%)  0.561 
Tempo de SVD 7.1 (1.6) 6.9 (0.5) 7.1 (1.6)  0.532 
Uso de DJ 396 (100.0%) 16 (100.0%) 412 (100.0%)  1.000 
Tempo de DJ 28.5 (4.5) 28.6 (4.5) 28.5 (4.5)  0.904 
      
Legenda: PU/UU pieloureterostomia ou ureteroureterostomia; IMC índice de massa corpórea; DCE 
doador critério estendido; TIF tempo de isquemia fria; AV anastomose vascular; SVD sonda vesical de 
demora; DJ cateter duplo J. 
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6 DISCUSSÃO 
 

O Brasil é o segundo país com maior número absoluto de transplantes renais 

no mundo(38). Entre o ano de 2010 e 2014, foram realizados 26.194 procedimentos(38), 

sendo o Hospital do Rim responsável por mais de um sexto deles. 

Em concordância com a predileção mundial pela técnica extravesical, a equipe 

cirúrgica deste estudo também mostrou preferência pela mesma (62,19%). Porém, 

diferente dos outros centros, a escolha do implante ureteral foi realizada durante o ato 

operatório, conforme avaliação do cirurgião responsável. Com isso, as características 

demográficas entre os grupos não foram homogêneas. 

Como as fístulas urinárias oriundas da anastomose podem ter origem tanto na 

margem ureteral quanto na mucosa vesical(4), a avaliação intraoperatória de ambas é 

fundamental. Mucosas vesicais pouco vascularizadas e extremamente delgadas, 

friáveis à manipulação, permitem extravasamento de urina através dos orifícios por 

onde percorre o fio cirúrgico e possibilitam a ocorrência de isquemia, o que determina 

risco à sutura. Deste modo, pacientes anúricos e com bexiga desfuncionalizada foram 

menos frequentes no grupo extravesical, onde a idade média e o tempo em diálise 

foram menores. 

O sexo feminino foi mais prevalente no grupo intravesical (53,9%). Nenhuma 

comprovação científica estabelece uma explicação adequada. No entanto, 

especulações como maior facilidade de acesso às estruturas pélvicas (devido ao 

arcabouço ósseo mais aberto em comparação aos padrões masculinos) e camada 

detrusora geralmente mais fina (que dificulta dissecção adequada da mucosa vesical 

em pacientes com bexigas de baixa capacidade) são possíveis alegações. 

A obesidade foi mais frequente no grupo com pieloureterostomia. A dificuldade 

de exposição e profundidade das estruturas pélvicas no campo operatório prejudicam 

o acesso à bexiga durante a cirurgia e também contribuem no maior tempo de 

anastomose arteriovenosa neste grupo. 

Transplantes com doadores vivos foram mais frequentes na coorte 

extravesical, fato que colaborou com o menor tempo de isquemia fria neste grupo. 

Como a espera para realização do procedimento nesses casos costuma ser menor 

em comparação aos receptores de doador falecido, eles ficam menos tempo em 

diálise e apresentam menos influência dos efeitos crônicos da doença renal. A 
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previsibilidade da data do procedimento permite que esses pacientes sejam mais bem 

avaliados e melhor preparados para a cirurgia.  

Conforme padronização das técnicas cirúrgicas pela equipe, o tempo de 

sondagem vesical e a taxa de utilização de cateter duplo J foram diferentes entre os 

grupos. O cateter ureteral, quando utilizado, permaneceu menos tempo nos implantes 

intravesicais, pois, nestes casos, é possível amarrá-lo à sonda de demora, permitindo 

a retirada precoce sem necessidade de cistoscopia adicional após o transplante. 

Condizente com a literatura(3,5), a incidência de fístula urinária no estudo está 

dentro do esperado (3,81%). Apesar das disparidades citadas acima, não houve 

diferença na incidência desta complicação entre os diversos tipos de implantes. 

Embora já constatada a superioridade do técnica extravesical em comparação às 

outras quando avaliada esta complicação em uma metanálise(3), os artigo incluídos 

nessa revisão possuíam números de transplantes inferiores ao relatado em nossa 

série.  

Muitos centros transplantadores optam por abordagens menos invasivas no 

tratamento da fístula urinária, entre elas: passagem de sondas, cateteres e/ou 

nefrostomias. Assim como El-Mekresh e col.(31) citaram a resolução de alguns casos 

após manejo conservador com sondagem vesical, este levantamento relatou 3 

ocorrências de extravasamento urinário oriundo da cistotomia do implante Leadbetter-

Politano que cessaram após essa medida. Contudo, a preferência pela correção 

cirúrgica aberta em pacientes fistulizados foi predominante, justificada pelo risco de 

infeção e evolução para estenose ureteral tardia. A pieloureterostomia foi a opção 

mais comum de tratamento, destacada como excelente escolha nesta situação - fato 

que fundamenta a não seleção inicial deste implante durante o momento do 

transplante. 

Estudos iniciais mostravam mortalidade maior que 50% em pacientes que 

desenvolviam fístula urinária(73,83–85). Todavia, com o aprimoramento do manejo de 

pacientes transplantados ao longo das décadas, esse número diminuiu. Embora não 

observado impacto dessa complicação na sobrevida global neste estudo, dois 

pacientes faleceram nos primeiros 90 dias por complicações infecciosas após 

correção da fístula urinária. 

A sobrevida do enxerto foi menor nos receptores que desenvolveram fístula 

urinária. Ao avaliar os possíveis fatores de risco, notou-se que os transplantes com 

doadores falecidos de critério estendido foram mais frequentes nos casos 
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complicados. Apesar desse tipo de doador mostrar sobrevida menor em comparação 

aos outros(4,38), quando feita a estratificação desta variável foi identificada diferença 

apenas nos pacientes que receberam rins de doadores falecidos padrões. Nesses 

casos, a manutenção do doador após confirmação de morte encefálica até a cirurgia 

de extração é fundamental no desfecho do transplante. Mesmo a análise multivariada 

não demonstrando fator de risco independente, pode-se considerar a fístula urinária 

como um preditor de pior desfecho para o enxerto nos transplantes com doadores 

falecidos. 

Ao avaliar os grupos separadamente, a diferença de sobrevida do enxerto só 

foi detectada no implante extravesical. O tempo de uso da sonda vesical influenciou 

no aparecimento da complicação. Apesar de padronizado, esse tempo de sondagem 

é determinado pelo cirurgião durante o ato operatório, com tendências de maior 

permanência da sonda em casos desfavoráveis ou com dificuldades técnicas. Desta 

forma, esse achado remete indiretamente a importância da opinião do médico quanto 

ao aspecto final do reimplante. 

O implante intravesical e pieloureterostomia não demonstraram alteração na 

sobrevida do enxerto. Contudo, a diurese residual foi considerada fator de risco 

independente no grupo intravesical. Pacientes com volume urinário elevado podem 

apresentar extravasamento de urina pela incisão da cistotomia primária, sem 

comprometer a região da anastomose ureteral. Desta forma, o manejo conservador 

com sondagem de demora é uma opção factível nesses casos. 

Este trabalho foi conduzido em um centro de referência para transplante renal 

com frequentes mudanças dos esquemas imunossupressores. Por isso, esta variável 

não foi incluída na análise. A ocorrência de rejeições aguda e função tardia do enxerto 

também são potenciais fatores de risco não relacionados à técnica. Apesar da 

possibilidade de interferência na condução pós operatória, são difíceis de caracterizar 

em estudos retrospectivos de grande escala e não mostraram associação prévia com 

a complicação estudada(28,42). 

Mesmo padronizada, a avaliação intraoperatória para o implante é subjetiva e 

individual. Embora os procedimentos sejam realizados por cirurgiões com expertise 

em transplante renal, podem existir opiniões diferentes durante a seleção do tipo de 

implante. 

Outras complicações urológicas, como obstrução e hematúria, não foram 

estudadas. A primeira por possuir apresentação mais tardia e ser influenciada por 



D I S C U S S Ã O  |   

 

47 

outras causas afora a cirurgia(4,21). A segunda, ainda que mais frequente e precoce, 

por não impactar tanto no desfecho pós-operatório(5,21). 

Recentemente, parte da equipe cirúrgica da instituição tem modificado a 

técnica extravesical através de reforço da camada mucosa ao manter feixes 

musculares aderidos a mesma, com menor dissecção detrusora. Argumenta-se maior 

segurança na área de sutura, com melhor preservação da irrigação da mucosa, 

favorecendo a confecção da anastomose com segurança. Novos estudos estão em 

andamento. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A incidência de fístula urinária após transplante renal foi semelhante entre os 

implantes. 

A principal forma de tratamento dessa complicação foi a correção cirúrgica 

através de confecção de pieloureterostomia, independente do implante realizado 

inicialmente. 

A sobrevida dos pacientes foi semelhante entre os grupos estudados, mas a 

fístula urinária determinou impacto na sobrevida do enxerto,  

Apenas os pacientes com implante extravesical apresentaram alteração na 

sobrevida do enxerto quando evoluíram com fístula urinária. A sobrevida do paciente 

em todos os grupos e a sobrevida do enxerto nos grupos intravesical e 

pieloureterostomia não foram diferentes. 

Não foram identificados fatores de risco independentes para o desenvolvimento 

de fístula urinária global.  

Quando avaliado os implantes separadamente, o tempo de sondagem vesical 

no implante extravesical e a diurese residual nos casos com implante intravesical 

mostraram influência no aparecimento da complicação. Não foram identificados 

fatores de risco independentes para o implante pieloureterostomia. 
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Anexo 1 – Banco de dados 
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Anexo 2 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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APÊNDICE 1 – Verificação da distribuição de normalidade e igualdade de 

variabilidade das variáveis numéricas entre os grupos de implante ureteral: 

(1,0) Extravesical; (2,0) Intravesical; (3,0) Pielo/Ureteroureterostomia 

 

1) Idade (anos) 

Análise descritiva 
 
 N Média Desvio 

padrão 

Modelo 

padrão 

IC 95% para média Mín Máx 

Limite inferior Limite superior 

1,0 2451 39,824 14,6869 ,2967 39,242 40,405 2,0 75,0 

2,0 1041 47,110 13,3149 ,4127 46,300 47,919 5,0 79,0 

3,0 412 49,791 12,8508 ,6331 48,547 51,036 13,0 76,0 

Total 3904 42,818 14,6870 ,2351 42,358 43,279 2,0 79,0 
 

Teste de normalidade 
   

TIPO DE 

IMPLANTE 

Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. 

Idade 

1,0 ,990 2451 ,000 

2,0 ,987 1041 ,000 

3,0 ,975 412 ,000 
 

 
 

Teste de homogeneidade 
  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

14,425 2 3901 ,000 
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2) Índice de massa corpórea – IMC (Kg/m2) 
 

Análise descritiva 
 
 N Média Desvio 

padrão 

Modelo 

padrão 

IC 95% para média Mín Máx 

Limite inferior Limite superior 

1,0 2357 23,394 4,2292 ,0871 23,223 23,565 9,8 38,9 

2,0 997 23,873 4,1295 ,1308 23,617 24,130 13,4 39,5 

3,0 397 24,900 4,3234 ,2170 24,473 25,326 10,4 38,8 

Total 3751 23,681 4,2378 ,0692 23,545 23,817 9,8 39,5 
 

Teste de normalidade 
   

TIPO DE 

IMPLANTE 

Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. 

Idade 

1,0 ,996 2357 ,000 

2,0 ,990 997 ,000 

3,0 ,995 397 ,235 
 

 
 

Teste de homogeneidade 
  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,623 2 3748 ,198 
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3) Tempo de diálise (anos) 
 

Análise descritiva 
 
 N Média Desvio 

padrão 

Modelo 

padrão 

IC 95% para média Mín Máx 

Limite inferior Limite superior 

1,0 2256 33,315 30,7846 ,6481 32,044 34,586 ,0 240,0 

2,0 976 47,532 39,6082 1,2678 45,044 50,020 ,0 276,0 

3,0 402 79,507 54,1207 2,6993 74,201 84,814 ,0 384,0 

Total 3634 42,243 39,2839 ,6517 40,966 43,521 ,0 384,0 
 

Teste de normalidade 
   

TIPO DE 

IMPLANTE 

Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. 

Idade 

1,0 ,808 2256 ,000 

2,0 ,868 976 ,000 

3,0 ,931 402 ,000 
 

 
 

Teste de homogeneidade 
  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

158,898 2 3631 ,000 
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4) Diurese residual (mL) 
 

Análise descritiva 
 
 N Média Desvio 

padrão 

Modelo 

padrão 

IC 95% para média Mín Máx 

Limite inferior Limite superior 

1,0 2364 554,822 643,033 13,2254 528,888 580,757 ,0 5000,0 

2,0 1003 412,871 575,193 18,1620 377,231 448,511 ,0 3000,0 

3,0 404 164,604 346,728 17,2504 130,692 198,516 ,0 2000,0 

Total 3771 475,261 612,621 9,9762 455,702 494,820 ,0 5000,0 
 

Teste de normalidade 
   

TIPO DE 

IMPLANTE 

Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. 

Idade 

1,0 ,807 2364 ,000 

2,0 ,734 1003 ,000 

3,0 ,546 404 ,000 
 

 
 

Teste de homogeneidade 
  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

80,852 2 3768 ,000 
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5) Isquemia fria (horas) 
 

Análise descritiva 
 
 N Média Desvio 

padrão 

Modelo 

padrão 

IC 95% para média Mín Máx 

Limite inferior Limite superior 

1,0 2385 15,631 11,5667 ,2368 15,167 16,096 1,0 48,0 

2,0 1006 18,512 10,5391 ,3323 17,860 19,164 1,0 48,0 

3,0 403 20,980 8,7996 ,4383 20,118 21,842 1,0 44,0 

Total 3794 16,963 11,1889 ,1817 16,607 17,320 1,0 48,0 
 

Teste de normalidade 
   

TIPO DE 

IMPLANTE 

Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. 

Idade 

1,0 ,882 2385 ,000 

2,0 ,904 1006 ,000 

3,0 ,919 403 ,000 
 

 
 

Teste de homogeneidade 
  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

77,736 2 3791 ,000 
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6) Tempo de anastomose (minutos) 
 

Análise descritiva 
 
 N Média Desvio 

padrão 

Modelo 

padrão 

IC 95% para média Mín Máx 

Limite inferior Limite superior 

1,0 2381 28,569 7,1748 ,1470 28,280 28,857 14,0 110,0 

2,0 1016 28,702 7,2527 ,2275 28,255 29,148 15,0 105,0 

3,0 403 29,583 6,6729 ,3324 28,930 30,237 16,0 55,0 

Total 3800 28,712 7,1491 ,1160 28,484 28,939 14,0 110,0 
 

Teste de normalidade 
   

TIPO DE 

IMPLANTE 

Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. 

Idade 

1,0 ,918 2381 ,000 

2,0 ,895 1016 ,000 

3,0 ,969 403 ,000 
 

 
 

Teste de homogeneidade 
  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,727 2 3797 ,483 
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7) Tempo de sonda vesical de demora – SVD (dias) 
 

Análise descritiva 
 
 N Média Desvio 

padrão 

Modelo 

padrão 

IC 95% para média Mín Máx 

Limite inferior Limite superior 

1,0 2393 4,793 1,3016 ,0266 4,741 4,845 3,0 21,0 

2,0 1021 7,282 3,7252 ,1166 7,053 7,511 4,0 120,0 

3,0 397 7,078 1,5672 ,0787 6,923 7,233 2,0 30,0 

Total 3811 5,698 2,5336 ,0410 5,618 5,778 2,0 120,0 
 

Teste de normalidade 
   

TIPO DE 

IMPLANTE 

Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. 

Idade 

1,0 ,613 2393 ,000 

2,0 ,058 1021 ,000 

3,0 ,221 397 ,000 
 

 
 

Teste de homogeneidade 
  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

28,902 2 3808 ,000 
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8) Tempo de cateter duplo J – DJ (dias) 
 

Análise descritiva 
 
 N Média Desvio 

padrão 

Modelo 

padrão 

IC 95% para média Mín Máx 

Limite inferior Limite superior 

1,0 105 20,010 7,7837 ,7596 18,503 21,516 14,0 70,0 

2,0 154 13,123 8,9387 ,7203 11,700 14,546 1,0 34,0 

3,0 395 28,491 4,5192 ,2274 28,044 28,938 7,0 90,0 

Total 654 23,511 9,1167 ,3565 22,811 24,211 1,0 90,0 
 

Teste de normalidade 
   

TIPO DE 

IMPLANTE 

Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. 

Idade 

1,0 ,700 105 ,000 

2,0 ,712 154 ,000 

3,0 ,379 395 ,000 
 

 

Teste de homogeneidade 
  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

111,896 2 651 ,000 
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APÊNDICE 2 - Tempo para diagnóstico de fístula urinária nos diferentes tipos 

de implante ureteral, utilização de cateter duplo J e tipo de transplante, 

separadamente. 
 

1) Tipo de implante ureteral 
 

 
Extravesical  Intravesical  Pielo/Ureterouretero 

 

2) Utilização de cateter duplo J 
 

 
Sem duplo J     Com duplo J 
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3) Tipo de transplante 
 

 
Vivo        Falecido padrão  Falecido DCE 


