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NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA -  
O PAPEL DO TÉCNICO DE RADIOLOGIA 

Introdução 

A nefrolitotomia percutânea é um procedimento que permite criar uma derivação 

temporária ou permanente, através de um orifício artificial entre o rim e a pele, em 

pacientes com obstrução por causas mecânicas ou mesmo por defeito de outro 

sistema de drenagem não associados a oclusão direta. 

No Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) estes procedimentos são 

realizados no bloco operatório com recurso a fluoroscopia. 

A equipa multidisciplinar que integra a realização destes procedimentos tem uma 

dinâmica muito distinta do funcionamento do restante bloco operatório. 

Este trabalho visa salientar as particularidades deste procedimento no CHUP, bem 

como demonstrar a importância do papel do técnico de radiologia durante o 

procedimento. Para isso, foi realizada uma revisão da literatura especializada, no 

qual se consultaram as diretivas internacionais e artigos de referência na área 

investigada desde 2015, sendo também considerados os procedimentos 

efetuados no bloco operatório do CHUP. 

 

Indicações Clínicas e Técnica Cirúrgica 
Segundo a Sociedade Europeia de Urologia, a nefrolitotomia percutânea é 

indicada nas seguintes manifestações clínicas:  

•  Cálculos superiores a 2cm ou cálculos complexos, como por exemplo, os 

que preenchem a maior parte do sistema coletor renal como os cálculos de 

Staghorn; 

•  Pedras de cistina resistentes à Litotrícia Extracorporal por Ondas de Choque 

(LEOC) 

•  Alterações anatómicas, síndrome de junção ou rins em ferradura; 

•  Cálculos renais em divertículos caliciais.	

Fig. 1: Posicionamento do doente e do arco em C durante a cirurgia. 

O Papel do Técnico de Radiologia 

A experiência da equipa aliada aos avanços técnicos estão intimamente 

relacionados com o sucesso da abordagem percutânea. Atualmente, por 

exemplo, a utilização de dilatadores balão para aumentar o diâmetro do 

trajeto de punção permite reduzir drasticamente a mortalidade da 

nefrolitotomia percutânea; a utilização de métodos aprimorados de 

fragmentação e remoção de cálculos diminui também os riscos associados 

à cirurgia. No CHUP é utilizado um sistema mini/micro percutâneo e/ou 

cirurgia combinada com  ureterorrenoscopia retrógrada. 

A adequada punção e colocação da bainha que permite o acesso aos 

cálculos é ponto chave da cirurgia em termos radiológicos e é nesta fase 

que o técnico de radiologia está sobre pressão, tendo de pôr em prática 

todo o seu conhecimento e rapidez de atuação para auxiliar o cirurgião. É, 

por isso, importante que o  técnico tenha conhecimento de todos os passos 

da cirurgia, de modo a poder antecipar o que o cirurgião poderá necessitar 

em termos de imagem. O seu know how do equipamento para fornecer a 

melhor imagem com a dose mais baixa, bem como, a consciência da 

proteção radiológica para salvaguardar a equipa (todos devem utilizar 

coletes e manter-se o mais distantes possíveis da fonte de radiação) são 

aspectos que estão sempre no pensamento dos técnicos que dão apoio a 

estas cirurgias.  

 

Conclusão 

Uma boa comunicação e coesão da equipa multidisciplinar é uma mais valia 

para este procedimento. Apesar da nefrostomia percutânea ser uma técnica 

minimamente invasiva que tem vários benefícios para o doente, exige 

bastante de toda a equipa. O técnico de radiologia que participa neste 

procedimento tem todo o conhecimento da técnica cirúrgica bem como 

experiência no arco em C mais utilizado nestes procedimentos de forma a 

dar uma rápida resposta aos desafios da cirurgias, acrescentado valor e 

know how à equipa. 
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Para esta cirurgia, o doente é colocado em decúbito dorsal, em posição 

ginecológica e com ligeira elevação da região lombar a ser abordada. O acesso 

percutâneo é realizado na sua grande maioria com controlo fluoroscópico, através 

do método da triangulação (recorrendo a angulações distintas da ampola), 

podendo ser necessário em algumas situações o auxílio da ecografia. Desta 

forma, é realizada uma uretero-pielografia retrógrada e procede-se à punção renal 

com agulha de nefrostomia entre o rebordo inferior das costelas e a crista ilíaca de 

forma a entrar nos cálices do polo superior ou inferior do rim, conforme 

necessário, com imobilização renal através de apneia respiratória. Após atingir o 

cálice, um fio guia hidrofílico é introduzido pela agulha de nefrostomia, de forma a 

garantir um acesso que permita a dilatação do ponto de entrada. Para isso, é 

usado um balão dilatador ou dilatadores telescópicos de modo a que seja possível 

colocar uma bainha, que garantirá o acesso percutâneo para introduzir o 

nefroscópio. 

A partir daqui, procede-se à fragmentação dos cálculos com litotritor pneumático e 

ultrassónico, sendo os fragmentos extraídos com pinça e aspiração. No final do 

procedimento é colocado  um cateter duplo J por via anterógrada e, na grande 

maioria dos casos, é também colocado cateter de nefrostomia.  

 

 

Fig. 2: Imagens de fluoroscopia durante a nefrolitotomia percutânea 


