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Nefrectomia Parcial Lap - Transperitoneal

Técnica mais utilizada



Nefrectomia Parcial Lap - Retroperitoneal

Vantagens

Evita mobilização intestinal

Acesso direto ao rim e hilo 
renal

Facilita dissecção de tumores 
posteriores

Redução do tempo operatório

Desvantagens

Espaço de trabalho 

Referências anatômicas 
restritas





Nefrectomia Parcial Lap

Dissecção e Controle do Hilo Renal

• Clampeamento en bloc com uso de satinsky laparoscópico

• Clampeamento de a. renal (buldogue) – veia renal livre

• Desclampeamento precoce: sutura contínua do centro (medular e via 
excretora) da enucleação/nefrectomia parcial

• Sutura/Reforço da cortical com vycril + hemolok + hemostático



Clampeamento de Artéria Renal – Veia Renal Livre

• Suposto benefício do refluxo venoso na perfusão renal –
controverso

• 163 clampeamento arterial+venoso vs 70 clampeamento arterial

Tempo de isquemia maior no clampeamento AV: 20 vs 15 
min (p<0.001)

Perda sanguínea sem diferença

Variação do eGFR na alta hospitalar: sem diferença

eGFR e progressão para DRC: sem diferença entre os 
grupos Blum et al. UROLOGY. 2016; 97: 

118–123



Função Renal Pós-NP

Desclampeamento precoce

Desclampeamento após sutura central – sutura da cortical 
renal sem clampeamento

Redução do tempo de isquemia quente (médio) de 31 para 
14 minutos

Melhora da preservação renal pós-op de 80 para 89%

Técnica com alta reprodutibilidade de resultados

Nguyen et al. J Urol. 2008; 179: 

627







Função Renal pós-NP

• 289 on-clamp vs 150 off-clamp (laparoscopia)

• Preservação de função renal após 6 meses: melhor no off-
clamp (-5.8% vs -11.4%, p=0.046)

• Tempo de isquemia quente (WIT) < 30 minutos

• Tumores maiores e topografia desafiadora: grupo on-clamp

SEM DIFERENÇA no 

eGFR

George et al. BJU Int. 2013; 111 (4 Pt B): 

E235-41



Recuperação da Função Renal Pós-NP



Preservação de Função Renal Pós-NP

90% de preservação da função renal 

global 

80% de preservação da função do rim 

operado



Função Renal pós-NP

• Análise de fatores preditivos para recuperação da função renal

eGFR pré-operatório sem significância estatística

Tipo de isquemia (fria vs quente): positivo

• GFR ≤ 30 ml/min/1.73 m2: média de 99% de recuperação da 
isquemia

• Recuperação/déficit de função renal: preservação de 
nefrons/parênquima é superior aos efeito da isquemia 
transoperatória Mir et al. J Urol. 2014; 192: 665-

670



Função Renal Pós-NP

• Nefropatia patologicamente comprovada em tecido não 
neoplásico: amostragem durante NP robótica

• 60 nefropatia vs 101 sem nefropatia

• Sem impacto significativo no eGFR pós-operatório (-8.8% vs -
12.2%, p=0.194)

• WIT prolongado associado a progressão de DRC
Mobley et al. J Endourol. 2014; 28(12): 1429-

34



Pontos-Chave para Resultado Funcional da NP

Mir et al. J Urol. 193: 1889-1898, 

2015





NP Robótica vs Laparoscópica

Superioridade Robótica

• Menor risco de conversão para laparoscópica/aberta

• Menor risco de complicações peri-operatórias

• Tempo de isquemia menor 

• Tumores complexos: robótica 28 minutos mais rápida

• Margem positiva: robótica reduz risco em 47% 

• Tempo cirúrgico e perda sanguínea: sem diferença

Leow et al. J Urol. 2016; 196: 1371-

1377



NP Robótica vs Laparoscópica



Nefrectomia Parcial Minimamente Invasiva

TRIFECTA

1. Margem cirúrgica negativa

2. Perda de função renal mínima

3. Sem complicações urológicas

Hung et al. J Urol. 2013; 189:

36-42


