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RESUMO

INTRODUÇÃO

O comprometimento ureteral pode ocorrer nos casos de
tumores pélvicos extensos. Para se alcançar uma cirurgia
curativa a ressecção do segmento ureteral acometido se
torna necessária.

Cerca de 24 % dos pacientes submetidos á ressecção extensa de tumor pélvico têm alguma complicação urológica que necessite de intervenção cirúrgica1.

Nesses casos pode-se lançar mão de várias alternativas
cirúrgicas para reconstrução do trânsito ureteral e permitir a manutenção da função renal normal no rim ipsilateral.
Nesse artigo fizemos o relato de um caso em que foi realizada ressecção ureteral extensa devido invasão tumoral
do ureter por adenocarcinoma colorretal avançado, com
reconstrução da via urinária com segmento ileal em um
segundo tempo cirúrgico, utilizando a técnica dos tubos
de Monti.
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O comprometimento do ureter pode ocorrer nos casos
de tumor colorretal avançado ou em outros tumores pélvicos. Para se alcançar uma cirurgia curativa, R0, a ressecção do segmento ureteral acometido se torna
mandatória2.
A utilização de um segmento ileal é uma das alternativas
utilizadas para se restabelecer o trânsito ureteral em lesões ureterais extensas3,8.
RELATO DE CASO
Paciente JCPC, feminino, 53 anos, com diagnóstico de
adenocarcinoma de reto ulcerado mais tumor de sigmóide infiltrativo e semi-oclusivo. Foi submetida á co-
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FIGURA 1

Adenocarcinoma de reto ulcerado e tumor de sigmóide infiltrativo e semi-oclusivo.

Fonte: Arquivo pessoal

lectomia total com ressecção de retroperitôneo, ovários
e ureter esquerdo desde seus quatro centímetros proximais até a sua inserção na bexiga, devido acometimento
tumoral. O trânsito intestinal foi reconstruído com anastomose íleo-retal e ileostomia protetora. O ureter proximal foi ligado primariamente e o rim esquerdo ficou
excluído. Foi optado pela não realização de nefrostomia
durante o procedimento cirúrgico. A histologia confirmou adenocarcinoma sincrônico e uma lesão de sigmóide que invadia o tecido ureteral. Os 25 linfonodos
dissecados estavam livres da neoplasia.No 19º DPO foi
realizado o fechamento da ileostomia e a reconstrução
do ureter esquerdo com três tubos ileais pela técnica de
Monti em série, reconstruindo uma área de 21 cm (3/7
cm). A anastomose com a bexiga foi feita com tunelização da porção distal pela técnica de Lich-Gregoir. Posicionado stent ureteral duplo J. Paciente apresentou boa
recuperação pós-operatória, realizou quimioterapia adjuvante com 5-Fluoracil e Leucovorin com boa tolerância.
O duplo J foi retirado após 30 dias e os exames de imagem mostraram o rim esquerdo funcionante e ausência
de refluxo vesico-uretereral, função renal preservada. A
paciente encontra-se bem clinicamente após seguimento de um ano.
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DISCUSSÃO
As principais indicações de reconstrução ureteral são lesões
urológicas após procedimentos endoscópicos, dissecção
cirúrgica de linfonodos retroperitoneais, estenose ureteral
pós radioterapia, lesão ureteral iatrogênica em cirurgias não
urológicas, obstrução congênita do ureter, fibrose retroperitoneal, CA de células transicionais, entre outras4.
A maioria dos traumas ureterais surge devido lesões iatrogênicas durante cirurgias pélvicas. Muitas vezes, a excisão
ureteral é necessária durante as cirurgias para se ressecar
um tumor pélvico com margens livres, tanto em cirurgias
urológicas quanto ginecológicas e/ou colorretais5.
O tipo de tratamento para essas lesões ureterais depende do tempo de ocorrência da lesão, da extensão e
da etiologia da lesão5.
A substituição ureteral por um segmento ileal é uma técnica utilizada para se restabelecer o transito urinário em
lesões ureterais extensas3.
Classicamente a ileoureteroplastia utiliza um segmento
ileal previamente isolado com pelo menos o mesmo ta-
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manho do segmento ureteral a ser substituído. Este
segmento deve ser anastomosado na direção isoperistáltica. Uma alternativa á essa ureteroplastia clássica é
a utilização de pequenos segmentos de íleo de 2,5 cm
cada um, tratados com destubolização e posterior retubolização transversa, segundo a técnica descrita por
Monti em 1997, desse modo é possível obter um tubo
de aproximadamente sete centímetros de comprimento. A principal vantagem dessa técnica é de se
poder utilizar segmentos ileais mais curtos que a técnica clássica3,7,8.
O pequeno tamanho dos segmentos ileais empregados
predispõe a uma menor secreção de muco e uma
menor superfície intestinal reabsortiva o que diminui os
distúrbios hidroeletrolíticos associados em relação à
técnica clássica3. Esse procedimento também não predispõe a formação de litíase urinária e alguns estudos
mostram que há até uma facilidade para eliminação dos
cálculos com melhora na qualidade de vida dos pacientes com nefrolitíase recorrente6.

O emprego do procedimento de Monti com tubos em
seqüência é uma técnica segura e com menores índices
de complicações que a técnica clássica.
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