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PREFACIO

O assunto que escolhemos para esta Tese sempre nos fa£
cinou pelas dificuldades do diagnóstico e do tratamento. Além'
disto,o tema Pielonefrite Xantogranuljmátosa abrange tanto

os

aspectos clínicos como cirúrgicos da doer.ça, interessando ao '
mesmo tempo a urologistas e nefrologistas, cada vez mais uni dos no estudo das doenças renais.
Este trabalho foi realizado no Serviço de Urologia

do

Hospital de Clínicas da U.E.R.J., sob a orientação do Prof. Or.
Sérgio d'Ávila Aguinaga.
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transmitido os primeiros ensinamentos urológicos na Fac. Fed.'
de Medicina de Santa Maria, R.G. Sul, onde concluímos o curso'
médico.
Aos colegas do Serviço de Urologia do H.C.U.E.R.J. pelo apoio e amizade que sempre nos dedicarar..
Aos colegas do Setor de Nefrologia pelo incentivo e

'

compreensão durante o curso de Mestrado.
Ao Prof. Dr. Jayme Landman pela oportunidade que nos ofereceu para que pudéssemos cursar o Mestrado em Nefrologia.
Finalmente, um agradecimento especial ao Prof. Dr. Sir
gio d'Ávila Aguinaga pelo constante apoio e permanente incenti
vo pára o nosso aprimoramento técnico e didático.
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I - INTRODUÇÃO

A Pielonefrite Xantogranulomatosa é uca forma atípica
de infecção crônica do parênquima renal. Suas manifestações '
clinicas e radiolõgicas tanto podem mimetizar uma neoplasia '
assim como outras doenças inflamatõrias do rim e, por conse gui..te, induzir a um erro diagnóstico. (64)
Esta doença tem sido relatada em várias ocasiões, porém as tentativas de se correlacionar os sintomas e sinais

'

são baseados em pequenas séries de casos. (5) Disto resulta '
em geral um grande desconhecimento a respeito desta condição'
patológica. (40)
Existe uma considerável confrsão no que concerne a nomenclatura com que esta entidade * no»*- -»c* da: estafilomicose

'

(Schlagenhaufer, 1916) (98), granuloma de células espumosas '
(Barrie) (14), pielonefrite xantomatosa (Osterlind) (79), xan
toma tose renal (Stout) (107), pielonefrite crônica com altera
ções xantogranuloiuatosas

(Ghosh) (39) e pielonefrite tumefa-

tiva xantogranulomatosa (Selzer) (102).
Na Pielonefrite Xantogranulomatosa existe uma trans formação segmentar ou difusa do parênquima renal lesado

por

pielonefrite crônica. Isto leva a uma reação granulomatosa

,

causada por macrófagos com conteúdo lipídico, que são denominados células espumosas e também por células gigantes. Estas'
células darão uma coloração amarelada às áreas acometidas
(27, 78).
Esta doença continua a ser pouco freqüente, sendo res
ponsável por apenas 6 entre cada 1.000 casos cirúrgicos de

'

pielonefrite crônica. (63, 64) É freqüente a confusão diagnós
tica com o carcinoma de células renais, tuberculose renal,

'
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abcesso renal, pionefrose litiãsica e ahcesso peri-renal. (5,
14, 97)
Existe unanimidade entre os autores no que concerne '
as dificuldades do diagnóstico pré-operatório desta

doença.

(6, 12, 78, 85, 110) Muitas vezes, este diagnóstico só será '
feito pelo exame histopatológico da peça cirúrgica.
Por isto mesmo, a Pielonefrite Xantogranulonatosa tea
sido denominada "a grande imitadora", devido a sua semelhança
com várias patologias benignas ou malignas do rim. Esta identidade pode existir a partir dos aspectos clínicos, radiology
cos e mesmo durante a cirurgia onde a tumoração renal pode SJL
mular uma neoplasia. (59, 64, 99, 110)
Esta afecção acomete principalmente os pacientes na '
fase adulta. (52) Incide mais em pacientes do sexo feminino a
cima da 5- década de vida (5, 64) e o lado esquerdo ê o mais'
acometido. (6, 50, 66, 73, 105)
Vários casos tem sido relatados am crianças, princi palmente da forma localizada da doença. (10, 21, 24, 42, 44 ,
45, 55, 56, 115) Arvizu (8) e Bagley (11) relataram 2 casos '
cada um,da forma difusa da doença em crianças.
Apenas 4 casos de Pielonefrite Xantogranulonatosa bilateral foram relatados (51, 90, 104, 111) e em outro caso

'

foi relatada a associação desta doença com carcinoma de células renais. (99) Existe somente um caso de lesão xantogranulo
matosa localizada no ureter. (86)
Talvez a denominação de Pielonefrite Xantogranulomato
sa seja artificial, mas serve para descrever uma categoria

e

uma manifestação da fase final da combinação entre a obstru ção urinaria e a infecção.
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A li poma tose renal e a Pielonefrite Xantograr.uloaatGsa
parecem ser entidades semelhantes, pois as duas era grande percentagem de casos, apresentam associação de obstrução urinaria,
infecção e litiase renal. (5)
O aumento progressivo dos casos relatados ê explicado*
por um melhor conhecimento clinico e sobretudo anãtonso-patolõgico desta afecção. (64)
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II - HISTÓRICO

A Pielonefrite Xantogranulomatosa começou a ser conheci
da a partir de 1916, quando Schlagenhaufer (98) descreveu

os

cinco primeiros casos, dando-lhes a denominação de "Staphylomycosen", devido a semelhança com os granulomas actinomicõticos e
a presença de infecção urinaria por estafilococos aureus.
Putschar (81), em 1934, descreveu a enfermidade de forma similar a que conhecemos na atualidade e é considerado como*
o verdadeiro pioneiro no estudo desta doença. Na época, a moles
tia foi relatada pela presença de pequenos abcessos renais

ro-

deados por grandes coleções de células espumosas.
Em 1944, Osterlind (79) propôs pela primeira vez a deno
minação de Pielonefrite Xantogranulomatosa.
Em 1949, Barrie (14) relatou dois casos de pielonefrite
granulomatosa, assim denominada por ele, que simulavam tuberculo
se renal e continham células espumosas agregadas. Na sua observação esta moléstia ocorreu em pacientes com infecção urinaria*
crônica.
Hack e Mador (62), em 1952, descreveram um caso similar,
no qual os granulomas polipóides tinham uma coloração amarelada
e eram compostos de abcessos centrais rodeados por macrófagos '
com conteúdo lipidico e que se estendiam desde o parénquima renal até a gordura peri-renal.
Em 1955, Ghosh (39) descreveu 3 casos ce Pielonefrite '
Xantogranulomatosa nos quais os rins estavam muito aumentados '
de volume devido a um processo granulomatoso associado a litíase renal e hidronefrose por bloqueio da junção pielo-ureteral.
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Selzer (97), em 1957, foi o primeiro a chagar a atenção para a semelhança da Pielonef rite Xantoçranuloratosa ace o
carcinoma de células renais, dando ênfase â propedêutica

ra-

diolõgica para tentar o diagnóstico diferencial no pré-operatório.
Em 1962, Hooper (SO) em excelente trabalho apresentou
15 casos de Pielonefrite Xantogranulomatosa, dos quais 12 eram
portadores de litlase renal, 4 eram portadores de diabete e 6
pacientes apresentavam infecção urinaria por Proteus mirabilis.
Becker (16), em 1966, foi o primeiro a realizar a arteriografia renal para diagnóstico de Pielonefrite Xantogranu
lomatosa.
Anhalt (5), em 1971, fez uma revisão da literatura, '
encontrando 90 casos e acrescentando mais 4.
Em 1972 Rabadan (82) descreveu 8 casos e relatou a as.
sociação desta doença com rabdomiosarcoma em 1 caso.
Em 1976, Abbate (1) relata o primeiro caso de Pielone
frite Xantogranulomatosa em criança que foi tratada por

ne-

frectomia parcial.
Louis (61) em 1978, apresentou 13 casos, dando ênfase
em seu trabalho nas dificuldades técnicas do tratamento cirúr
gico das pionefroses xantogranulomatosas. Também em 1978,

'

Halek (64) apresentou 26 casos e fez uma excelente revisão so
bre o assunto, encontrando 300 casos na literatura mundial.
Em 1979, Goodman (41) relatou 23 casos e fez uma análise dos achados clínicos, radiolcgicos e hlstopatológicos

'

desta doença. Vários trabalhos tem sido publicados sobre este
assunto, porém, a maioria deles baseia-se em pequena série de casos:
10 casos - (91)

8 casos - (115)

4 casos - (5,7,44,72,88,93)

6 casos - (21)

3 casos - (6,31,39,53,58,78)

2 casos - (8,11,47,76,89,96,106,113,114,116)
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TTI - ETIOLOGIA

A causa básica da Pielonefrite Xantogranulomatosa ainda não está definitivamente esclarecida e muitos fatores têm *
sido postulados para explicar o aparecimento desta moléstia

.

(18, 61, 71).
A obstrução urinaria está freqüentemente associada

a

doença e foi relatada como o fator patogênico mais importante.
(36) A reação xantogranulomatosa aconteceria quando a infecção
ocorresse simultaneamente com a obstrução. (5, 97) Entretanto1
a obstrução não é encontrada em todos os casos da doença e por
conseguinte não pode ser o único fator etiológico. (6)
A infecção urinaria deve tomar parte importante na rea
ção xantogranulomatosa e várias bactérias podem estar presen tes na urina. (32, 63) A mais freqüente é o Proteus mirabilis*
(5, 38, 39) descrito até mesmo como o causador deste tipo de '
reação, principalmente nos pacientes que fizeram uso de anti

-

bióticos por tempo prolongado. (50) Porém, outros microorganis
mos também são relatados, destacando-se a Escherichia coli
grande percentagem de casos (50, 64), assim como Klebsiella

em
,

Pseudoraonas e Estafilococos aureus. (50)
Conforme Seth (102) a supuração crônica do rim com con
sequente destruição maciça do parênquima poderia resultar
liberação

na

do lipldeos, que seriam englobados pelos histióci -

tos. Esta supuração representaria um fator etiológico primário,
ou então, um estágio de transição da doença.(9)
Xerri e Cukier (115) defendem a teoria do desenvolvi mento da reação xantogranulatosa, baseando-se em 3 fatores:
1 - Uma antibioticoterapia prolongada, determinando una
modificação no comportamento dos germes ou na própria defesa do organismo.(36)

7 -

2 - Problemas metabólicos dos lipídeos. Existem, de fa
to, reações xantogranulomatosas no curso de

afec

ções como o diabete e aterosclerose, que atingem o
metabolismo lipidico, quando estão associados a um
processo infeccioso.(46)

N3o existe porém evidên-

cia experimental para dar suporte a esta teoria,(50)
3 - Modificações na irrigação sangüínea local, caracte
rizado principalmente por flebites e flebotrombo ses das veias intra-renais.(65, 100)
Tolia (110) admitiu que uma resposta imunológica alterada possa ser um possível fator etio!5gico, em virtude da

o-

corrência de Pielonefrite Xantogranulomatosa em transplante re
nal.(71)

Klugo (55) sugeriu que a presença de anticorpos anti

nucleares específicos possa interferir na quimiotaxia fagocíti
ca normal, fazendo com que os macrófagos produzam uma reação '
xantogranulomatosa quando existe uma infecção associada. Fal tam subsídios para concluir que pode ha'ver uma deficiência

no

sistema das peroxidases, que são necessárias para a destruição
bacteriana.
Existe uma idéia de que a Pielonefrite Xantogranulomatosa representaria simplesmente um estágio no desenvolvimento'
da pielonefrite supurada.(103)

De acordo com este conceito, o

aparecimento desta doença depende da dificuldade de drenagem '
do material necrõtico, com aumento da destruição celular e con
sequente liberação de material lipidico. Quando a substituição
por tecido conjuntivo fosse completa, a morfologia seria a mess
ma da pielonefrite crônica atrõfica, explicando assim a rarida
de com que esta moléstia é encontrada em autópsias.
A necrose papilar por isquemia poderia ser um fator etiológico primário. Esta necrose, quando calcificada seria

a

responsável pela liríase associada. A reação xantogranulomato-
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fenômenos .(45)
A possível relação ou semelhança clínica e sobretudo '
anãtomo-patolõgica entre a Pielonefrite Xantocranulomatosa e o
xantogranuloma retro-peritoneal ainda não esti. perfeitamente '
esclarecida .(7, 95,112)

Sabe-se apenas que existe uma forma '

especial de reação destes tecidos ante certas condições bacteriológicas (2, 89, 92), sendo considerado por vários autores *
como uma mesma entidade em diferentes estados evolutivos. (2,58,
64, 82, 89)
A patogênese da Pielonefrite Xantogranulomatosa ainda'
não está clara, mas parece ser causada por infecção bacteriana
e exacerbada pela obstrução urinaria.(101)

A microscopia ele-

trônica mostra que os macrófagos espumosos inicialmente contém
bactérias e subseqüentemente contém fagolisosimas. A presença'
destas substâncias sugere um defeito nos lisosomas dos macrófa
gos que interferem na digestão dos produtos bacteria os.(27)
A despeito da evidente importância da infecção e da

'

obstrução urinaria,a relativa raridade da Pielonefrite Xanto granulomatosa é o bastante para explicar que estes problemas u
rolôgicos tão comuns, não podem ser os únicos responsáveis pela doença>(6)
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IV - PATOLOGIA

A Pielonefrite Xantogranulomatosa é caracterizada sob
o ponto de vista anátomo-patológico pela existência de um infiltrado inflaraatório, por uma grande quantidade de células '
de citoplasma espumoso que se assemelham aquelas encontradas'
nos xantomas e ainda pela presença de células gigantes-(84)
A Pielonefrite Xantogranulomatosa pode ser classifica
da em três estágios, segundo Malek:(63)
Estágio 1 - Renal: o parênquima renal normalmente con
tém pouca gordura. Assim, o achado de um processo xan
togranulomatoso sem envolvimento peri-renal ê infre quente, sendo mais uma manifestação de um abcesso com
necrose e perda de tecido. Neste estágio estaria ind_i
cada a nefrectomia parcial.
Estágio 2 - Renal e peri-renal: o envolvimento da go£
dura peri-renal de Gerota está Invariavelmente acom panhada por xantogranuloma renal.
Estágio 3 - Renal, peri-renal e para-renal: neste caso o rim, a gordura de Gerota e a gordura para-renal'
estão envolvidos, representando uma extensão maciça '
da doença. 0 tratamento de escolha neste estágio é

a

remoção radical do rim afetado qu^ se encontra encarcerado na massa de tecido xantogranulomatoso que se '
estende até a goteira parieto-cólica.
A Pielonefrite Xantogranulomatosa pode se apresentar'
sob diversas formas;(3, 84)
1 - Forma nodular ou localizada: restrita a uma por ção do parênquima renal, causando destruição e al_
terações caliciais localizadas.
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2 - Forma hidronefrótica infectada: na qual o rim está
aumentado e com boceladuras, mas conserva algum

'

grau de função.
3 - Forma pionefrótica: caracterizada por aumento de '
volume do rim, irregularidades no seu contorno,litíase quase sempre associada e ausência

de função

renal.
4 - Forma pseudo-tumoral; onde a Pielonefrite Xantogra
nulomatosa (.ode simular o carcinoma de células renais. A ultrasonografia, a tomografia computadorizada e a arteriografia renal nos ajudarão no diagnóstico diferencial pré-operatório.
As formas pionefróticas e pseudo-tumorals são as mais'
freqüentes e também as que tem maior dificuldade no manuseio '
cirúrgico. (3, 84)
Ao exame macroscópico o rim está geralmente aumentado'
de volume e existem aderências, assim como intensa fibrose

'

peri-renal .(48) A cápsula renal encontra-se muito espessada e
firmemente aderida ao parênquima. O processo pode estar locaH
zado num dos polos renais ou então ser difuso ou multifocal
(64, 71, 110)
Ao corte, a cõrtex está reduzida, a pelves renal e

os

cálices estão dilatados contendo material purulento, além de '
cálculos, quase sempre do tipo coraliforme. 0 parênquima renal,
principalmente nas porções que rodeiam os cálices dilatados,ess
tá substituído por um tecido inflamatório de coloração amarela
da e por vários abcessos pequenos. (27) As papilas renais desa
parecem. Elas são substituídas por um tecido necrótico e hemor
rágico e dão a impressão de terem sido eliminados das cavida des excretoras.(21)

O exame macroscópico pode nos dar o diagnóstico de

'

Pielonefrite Xantogranulomatosa em grande percentagem dos casos. 0 achado de hódulos amarelados e endurecidos em qualquer
porção do parênquima renal poderá nos fazer pensar nesta pato
logia.(68)

(fig. 1)

Fig. 1 - Parênquima renal substituído por
tecido xantogranulomatoso.

Na microscopia as áreas amareladas consistem na mistura de células espumosas, células plasmáticas, fibroblastos,

•

leucócitos polimorfonucleares e células gigantes. (8, 48, 69) '
As células lipidicas contém gordura neutra e ésteres de colesterol. « 8 , 53)
Na porç.ío interna das áreas amareladas, isto é, junto'
aos cálices, existe muito tecido necrótico e leucócitos poli morfonucleares. No centro da zona amarelada estão as várias cê
lulas acima mencionadas, e, nas zonas 10 redor, encontramos £i

broblastos e tecido fibrose Também são encontradas áreas

de

calcificação entre as células inflamatórias. (48, 54)
O achado mais importante é a presença de histiõeitos'
grandes com núcleos picnõticos pequenos e abundante citoplasma espumoso. Estas células tem as características das células
x&ntomatosas e aparecem em faixas ou então se agrupam ao acaso entre o denso infiltrado inflamatõrio. (66, 97X(figs. 2 e 3)

Fig. 2 - Intensa reação inflamatôria
constituída predominantemen
te por células espumosas
(médio aumento).

'

V-*'4 £.£%••

&

.M>.-, v
.

*

^

•

-

•

• • * * : • :

r
^5 > _•*

*

-

•

^;\.--'i

Fig. 3 - Agrupamento cor.pacto de células espumosas (grande aurr.er.'-.o) .

As áreas amareladas vistas r.acroscópicanente seriar. '
coleções de macrófagos cor. conteúdo lipídico. (78)
A c" *_e:< renal mostra grande perda tubular e presença
de células inf lar.atórias crônicas. Estas alterações são o resulta do d,; infecçao e, ou, 6a obstrução existente. Err. alguns'
ci?.-?s F:!O encontrados focos de

infecçao aguda. (48) L'ntre as a

reas de tecido granulor^.atoso existem glorr.érulcs e túbulos dilatadas ou atróíicos. N'o interior dos túbulcs pode h-.iv^r a

'

r-'rojor.:1. de células inflar.atórias agudas ou c.-'onicas, cilin 'iror; h:;•! ir.os e cclóide.(84)

- I*

Os glomerulus situados entre as áreas envolvidas es tão atrofiados e hialinizados. Existe uma grande fibrose peri
glomerular. As áreas renais menos envolvidas revelam inflamação intersticiai, dilatação dos túbulos e arterioloesclerose.
As artérias de médio calibre mostram arteriosclerose. (50)

As

veias de médio e pequeno calibre mostram flebites e flebotrom
boses.(47, 100)
A analogia morfológica e histolõgica das células espu
mosas encontradas no rim, com os demais elementos achados em*
outros órgãos, no decurso de diversos processos patológicos '
onde a natureza histiocitãria é incontestável, permite afir mar que os histiócitos fagocitaram os lipideos. Encontramos '
estes elementos em vários processos em que existe esteatone crose como, por exemplo, na doença de Weber Cristian. Admitese atualmente que estas células espumosas são histiócitos que
possuem origem idêntica de todos os outros: origem conjuntiva,
a partir de células fibroblásticas; origem retículo-hisciocitãria e origem sanguinea '(células monocitárias). Trabalhos de
microscopia eletrônica confirmaram a origem mesenquimatosa

'

das células histiocitárias espumosas do rim. Podemos admitir'
que a maior parte dos tecidos mesenquimatosos podem sofrer uma transformação e uma mobilização histiocitãria. (84)
Sabe-se que a coloração positiva pelo Sudan, do citoplasma das células espumosas, permite afirmar a natureza lipl^
dica destas inclusões. As diversas colorações histoquimicas '
especificas dos lipideos mostram que eles são constituídos de
gorduras neutras e de colesterol, com pequenas quantidades de
fosfolipldeos. (93)
A origem destes lipideos, particularmente no parênqui^
ma renal, merece algumas considerações: se é normal o achado'
de granulomas de reabsorção lipldica no tecido adiposo (teci-

-
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do sub-cutãneo, glândula mamaria, epfplon, gordura peri-renal)
a presença de gordura no interior do parêr.quima renal,

ainda

não está bem esclarecida. Muitos órgãos comportam-se da mesma
maneira, como a próstata, o epidídimo, o pulmão, o endométrio
ou a tireóide, que mesmo não contendo tecido adiposo no seu *
estado normal, podem em certos estados patológicos apresentar
transformações xantogranulomatosas.(84)

O próprio rim no de-

curso de certas alterações do metabolismo dos lipideos (angio
ceratose de Fabry, diabete) pode apresentar os depósitos lipl^
dicos, os quais serão muito mais intensos na Pielonefrite Xan
togranulomatosa. Assim é que nas pielonefrites crônicas, ne frites intersticiais ou nas zonas de proximidade de enfarte '
renal, a presença de células espumosas xantomatosas poderá
ser assinalada.(84)

'

V - DIAGNOSTICO

5.1 - Diagnóstico clinico

Tomando-se como base apenas os dados clínicos e radio
lógicos, existem grandes dificuldades para o diagnóstico correto da Pielonefrite Xantogranulomatosa.(53, 115)

Além disso,

a pouca freqüência da doença e a necessidade de achados clíni
cos específicos, resultaram comumente, na falha de inclusão '
desta afecção na consideração do diagnóstico diferencial.(40)
A Pielonefrite Xantogranulomatosa incide em qualquer1
idade , tendo uma predominância na faixa etária acima dos
anos.(78)

50

Nestes pacientes, mais freqüentemente, encontramos

a forma difusa da doença com destruição total do parênquima '
renal. Na infância e nos adultos jovens foram relatados

vá-

rios casos da forma localizada desta entidade.(38, 110)
O sexo feminino é o mais afetado em significativa pro
porção.(19, 34)

Em mais de 90% dos casos acomete pacientes '

de origem caucasiana (63, 93), sendo rara na raça negra.(5,53
0 rim esquerdo geralmente é o mais acometido, porém '
não existe uma marcante desproporção em relação a incidência'
no rim direito. (91)

O achado bilateral da doença é raríssimo,

tendo sido descritos apenas 4 casos.(51, 90, 104, 111)
Muitos autores relataram a semelhança da Pielonefrite
Xantogranulomatosa com o carcinoma de células renais, inclusi^
ve pela presença da síndrome de disfunção hépato-renal.(103 ,
109,

113) A' associação desta lesão com o carcinoma de célu -

Ias renais no mesmo rim já foi relatada.(99)

Tolia relatou '

um caso de carcinoma de pelves renal com Pielonefrite Xanto granulomatosa focai.(110)
Os aspnctos clínicos, apesar de serem inconclusivos ,

são de extrema importância por indicar a necessidade da rea lização de uma propedêutica radiolôgica do trato urinãrio que,
combinada com as demais investigações, poderá sugerir o diagnóstico correto.
O achado mais freqüente na Pielonefrite Xantogranulomatosa é a presença de um rim não funcionante associado a litlase renal e a infecção urinaria. (5, 36, 64)
Segundo Anhalt (5), os sintomas principais seriam dor
lombar em 80% dos casos, febre em 70%, perda de peso em 50% e
astenia. 0 quadro clinico é variável porém a tríade constituí
da por febre, astenia e emagrecimento, está quase sempre presente .(6) A febre poderá ser discreta, prolongada ou oscilan
te.
A dor na região lombar ou no flanço afetado, consti tue uma manifestação bastante frequente .(5, 6, 46, 64, 78,85).
Poderá ter um caráter de eólica renal ou então, mais freqüentemente, apresentar-se como dor surda ou sensação de peso

na

região afetada. Dependerá também da existência ou não de

ab-

cesso peri-nefrético associado, o que poderá causar um aumento de intensidade dos sintomas dolorosos.
A sintomatologia relacionada ao comprometimento

do

trato urinãrio inferior ocorre em 30% dos casos ,(64) A disúria, polaciúria e dor a micção são as queixas mais comuns. Ou
trás manifestações que podem estar presentes, embora com me nor freqüência, são a hematuria macroscópica e a hipertensão'
arterial.(64)
Muitos pacientes apresentam sintomas múltiplos e usualmente referem dor lombar, estado febril, calafrios, anore xia e infecção urinaria recorrente apegar da antibioticoterapia prolongada.(64)
Na infância é freqüente o achado de massa abdominal ,

infecção urinaria crônica e atraso do desenvolvimento físico.
(10, 24, 35, 52, 56, 115)
No exame físico palpa-se uma massa na região lombar '
em 50% dos casos, conforme relato de Anhalt.(5)

Outros auto-

res encontraram massa palpável somente em 30% dos pacientes
(6, 64,78)
Noah (77) relatou um caso de Pielonefrite Xantogranulomatosa em criança portadora de rim único, que se apresentou
com massa palpável e insuficiência renal aguda, tendo sido *
tratada por hemodiálise e posteriormente submetida a

trans-

plante renal.
A presença de uma fistula na região lombar é citada '
com freqüência reduzida.(6, 59). Quando presente, pode ser de
vida a drenagem espontânea de um abcesso peri-nefrético ou

'

ser causada pela lesão xantogranulomatosa, como no caso de

'

Bianchi (17) em que ocorreu fistula reno-jejunal. 0 apareci mento de fistula estercoral no pós-operatório imediato não

é

raro, em função da extrema aderência das alças intestinais ao
rim lesado.

5.2 - Diagnóstico laboratorial

A infecção urinaria ocorre em 95% dos casos.(5)

A

presença de piüria, hematuria microscópica e bacteriúria

'
ê

uma constante. (31, 113, 115)
Na urinocultura encontramos, mais freqüentemente, Pro
teus mirabilis e Escherichia coli, com predominância do pri raeiro. Outras bactérias tais como Klebsiella enterobacter,
Pseudomonas aeruginosa e Estafilococos aureus também poderão'
ser observados .(5, 78)
As alterações hematológicas que podem ser encontradas

'
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no transcurso desta afecção, são a anemia e a leucocitose
respectivamente em 75% e 70% dos casos. (5) A leucocitose com
desvio para a esquerda acontecerá em função da pionefrose litiâsica e abcesso peri-nefrético, que constitui a forma mais'
contra do aparecimento desta doença. (93)

A dosagem dos lipí -

deos sanguineos costuma estar normal. (32)
A associação da síndrome reversível de disfunção hepã
tica com a Pielonafrite Xantogranulomatosa é importante sob o
ponto de vista diagnóstico. Esta síndrome caracteriza-se

por

aumentos da fosfatase alcalina, transaminases, alfa 2 globuli
na, retenção da bromosulfaleIna,hiperbilirrubinemia, aumento'
do tempo de protrombina e hepatomegalia, constituindo uma espécie de hepatite focai, não especifica. Estes valores habitu
almente retornam aos índices normais após o restabelecimento*
clinico do paciente. (64, 109, 113)

A associação desta slndro

me com o carcinoma de células renais não metastático é relata
do em torno de 15% dos casos. (64)

Citologia urinaria - A investigação das células espumosas

no

sedimento urinário eat pacientes com suspeita de Pielonefrite*
Xantogranulomatosa, já está sendo efetuada, porém ainda não e
xistem resultados concretos para que possamos indicá-la de ro
tina no processo diagnóstico .(12)

5.3 - Diagnóstico radiológlco

Os aspectos radiológicos desta doença são muito varia
dos e incaracterísticos. Este confuso espectro é uma manifestação de várias combinações da forma localizada ou difusa

da

doença, num rim aparentemente normal, patológico (lit!ase,obs
trução) ou anômalo (duplicidade pielo-calicial, divertlculo '
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calicial). Além disto, a extensão peri-nefrética da doença

,

produz má visualização dos contornos renais e desaparecimen to da gordura peri-nefrética. (37, 64)
Na radiografia simples de abdômen podem ser observa dos aumento da imagem renal, apagamento dos contornos renais'
e do músculo psoas homolateral.(83)

Podemos visualizar ima -

gens de concreções radiopacas, que podem ser calcificações es
parsas, litlase na junção pielo-ureteral ou o que é mais co mum, litlase coraliforme.(37, 40)

(fig. 4)

Fig. 4 - Radiografia simples - litlase coraliforme com aumento irregular do conto£
no renal.
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A urografia excretora é a primeira investigação radio
lógica que deve ser recomendada e deverá ser feita usando altas doses de contraste e com nefrotomografia.(23, 40)

Encon-

traremos litíase urinaria associada a um rim não funcionante*
em mais de 80% dos casos.(64, 66)

(fig. 5)

Fig. 5 - ürografia excretora - litíase coralifor
me com exclusão funcional renal ã

es-

querda.

A ausência da excreção do contraste é devida, usual mente, a obstrução de longa duração, levando a destruição

do

parênquima renal, além da infecção associada.
Nas formas localizadas da doença, poderemos encontrar
ama lesão do tipo massa expansiva com calcificações, na pre sença de um fim com boa função excretora,(40)
As deformações e irregularidades dos cálices também a
parecem com relativa freqüência,(32, 64, 73)
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A nefrotomografia pode revelar a doença localizada

,

mostrando uma lesão cistica ou cavitária com espessamento cap
sular .(64) Pode também mostrar a irregularidade de contorno*
do rim ou a extensão para a região peri-nefrêtica. (fig. 6)

Fig. 6 - Nefrotomografia - rim direito aumenta
do de volume com apagamento do psoas.

A pielografia retrógrada, quando indicada, mostra
zona

a

de obstrução, se presente. O sistema pielo-calicial, sen

do contrastado, aparecerá com dilataçoes irregulares e difusas
ou com cálicecasia segmentar. Dependendo do grau de destruição
do parênquima ou da necrose, podem existir defeitos de enchi men to num sistema pielo-calicial disforme ou totalmente
truído (32, 33, 36, 40)

(fig. 7)

des-
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Fig. 7 - Pielografia retrógrada direita mostrando irregularidades caliciais.

Cintigrafia renal - Este exame é importante para avaliar

a

cor.forr.ação e grau de função do rim lesado. Nas formas localizadas evidenciamos áreas de hipocaptaçao úo material radioativo, porém nas formas difusas serve apenas para confirmar a nítida redução da função renal- (40, 45)

Uitrasonografia renal - Por ser um. exame inócuo, é de extrema'
importância para a identificação e localização de coleções líquidas, abeessos intra e extra - parencuinatosos, além de

es-

pessarão :\ tos capsulares. Auxilia a caracterização do processo '
inflamatório, distinguindo-o do aspecto tumoral. (31)

O seu u-

so está sendo incrementado cada vez mais para tentar o diagr.ós_
tico precoce desta afecçao.

ogrifia computadorizada - Método radiológico mais moderno e
cs inva.'-ivo do nuc a ancioarafia rer.il. Poderá fornecer

'
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alguns subsídios valiosos para o diagnóstico precoce da doença. Poderemos visualizar o aumento de volume do rim, a ausência de função de parte ou de todo o parênquima, assim como

a

presença de abcesso peri-nefrético associado .(31) Falta ainda maior experiência com este tipo de exame, em relação a Pie
lonefrite Xantogranulomatosa, para se conseguir dados mais

'

concretos para o diagnóstico preciso.

Arteriografia renal - a primeira descrição angiogrãfica desta
doença foi feita por Becker em 1966 .(16)
Os ache dos angiogrãficos obtidos nas lesões parenquimatosas e vasculares são distintos nos vários tipos de pielonefrites. A Pielonefrite

Xantogranulomatosa é uma forma dife

rente de pielonefrite crônica, que se apresenta como uma massa proliferativa, mas com poucos sintomas relacionados a in fecção urinaria, tanto aguda como crônica.
A arteriografia renal revela a natureza inflamatõria'
do processo, embora em alguns casos a presença de vasos atípi^
cos possa mimetizar uma lesão tumoral .(13, 57, 72) Na fase '
arterial existem alongamento, distorção e rechaço dos vasos '
intra-renais, além de realce da vascularização capsular e peri-nefrética. Existe uma proliferação exagerada de pequenos '
vasos nas áreas lesadas, que podem se apresentar irregulares,
tortuosos e desorganizados, indistinguiveis mesmo dos chama dos vasos tumorals .(40, 108)
nosas .(25, 75)

Não existem fistulas arterio-ve

A artéria renal costuma mostrar-se com seu

'

diâmetro reduzido .(94)
Na fase nefrográfica visualizamos imagens irregulares
e heterogêneas, com falhas intrlnsicas pela presença das dila
tações caliciais. Os contornos renais podem se apresentar bor
rados e com imagens de abeessos intra e extra-renais. (59)
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Na angiografia a Pielonefrite Xantogranulomatosa costuma apresentar-se sob três formas distintas: (90)
a) Forma localizada - imagem idêntica a urografia

,

irostrando alterações do tipo de lesão que ocupa e£
paço, geralmente com hipovascularização.
b) Forma difusa associada a hidronefrose - usualmente
acompanhada de patologia obstrutiva. Os achados an
giográficos são os mesmos da hidronefrose, com

a-

longamento dos ramos arteriais e ausência das subdivisões dos ramos periféricos. Na fase nefrográfi
ca as imagens dos cálices dilatados aparecem cerca
dos pelas margens opacificadas do parênquima renaL
As zonas de vascularização aumentada podem provar'
a diferenciação da hidronefrose associada a Pielonefrite Xantogranulomatosa com aquelas devido a ou
trás causas, (fig. 8)
c) Forma difusa, sem hidronefrose - a arteriografia '
renal pode mostrar alongamento das artérias, sugerindo a presença de hidronefrose, embora, na fase'
nefrográfica exista contraste em todo o rim, mos trando um completo apagamento da interface entre a
córtex e a medula renal.(40, 90,114)

Pode haver, ocasionalmente, oclusão da veia renal com
circulação venosa colateral acentuada .(94) A cavografia

foi

realizada raramente (40) e foi feita principalmente em crianças para excluir nefroblastomas .(24) Nos casos em que foi
realizada, a veia cava inferior estava deslocada para a
querda pela presença de massa renal direita. (63, 114)

'

es-
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Fig. 8 - Angiografia renal direita
mostrando alongamento"das
artérias.

Resumindo, o diagnóstico de Pielonefrite Xantogranulo
matosa deve ser sugerido no pré-operatõrio daqueles pacientes
com história de infecção urinaria crônica e determinados acha
dos radiológicos, tais como: aumento unilateral do rim, localizado ou difuLo; litlase renal ou ureteral; má visualização'
das cavidades pielo-caliciais na urografia excretora, ou mesmo exclusão funcional renal; demonstração de massa avascular'
na angiografia ou então, massa com artérias estirad s e com '
aspecto de neovascularização benigna; nefrograma irregular
vascularização capsular e peri-uretérica proeminente. (15)

e
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VI - DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

A distinção entre a Pielonefrite Xantogranulomatosa na
sua forma tumefativa e o carcinoma de células renais pode
r-ito dificil.(67)

ser

Estas duas patologias podem mostrar aumen-

to ce volume do rim, deformação calicial e neovascularizaçio '
renal. Além disto, na microscopia os histiócitos espumosos podem simular carcinoma renal de células claras. Vários casos fo
ran publicados em que os pacientes foram submetidos a nefrecto
mia por provável neoplasia renal e o diagnóstico final foi
Pielonefrite Xantogranulomatosa .{20, 64, 93)

de

Também existe re

lato de um caso em que foi realizada uma exerese incompleta de
um provável carcinoma renal sendo submetido a radioterapia

no

pós-operatório imediato. Posteriormente fazendo a revisão da '
lâmina, foi feito o diagnóstico de Pielonefrite Xantogranuloma
tosa .(67)
A dificuldade diagnostica pode aumentar nos tumores ne
eróticos e avasculares do rim, principalmente papilares e tubu
lares, assim como nos tumores parenquiraatosos benignos e hamar
tomas .(15)
0 diagnóstico diferencial com o grupo de massas avascu
lares deve incluir os cistos renais, a hidronefrose, a pione frose e o abeesso renal com espessamento capsular. (30)

Vários

defeitos de enchimento na fase nefrográfica podem ser causados
por cálices dilatados e pelas massas xantogranulomatosas.
O abeesso renal deve ser diferenciado da forma localizada da Pielonefrite Xantogranulomatosa. Neste caso existe uma
predominância do sexo masculino e o lado direito é o mais afetado. Os sintomas sáo relacionados ã infecção aguda: febre, ca
lafrios, dor lombar, náuseas, vômitos e leucocitose. (74)

A u-

roeraíia excretora revela uma massa, usualmente, num dos polos

- 28 -

renais, produzindo distorção calicial. A concentração de contraste no lado afetado está diminuida em graus variáveis. Se*
a lesão se estender para a região peri-renal pode haver apaga
mento ca sombra renal e do psoas, diminuição da mobilidade re
nal e escoliose lombar.(49)

O abcesso renal na sua fase agu-

da ou sub aguda também pode ser indistinguivel do carcinoma '
de células renais com reação necrõtica.(5)

O achado de uma '

lesão renal que ocupa espaço num paciente com sinais de septi
cernia faz lembrar o diagnóstico de abcesso renal.(22)

A arte

riografia mostra os vasos renais cercando a massa, com uma hi
povascularização e sem nenhum sinal de característica tumoral.
Não há retôrr.o venoso precoce, (43)
A pionefrose litiãsica é a afecção mais comumente con
fundida com a Pielonefrite Xantogranulomatosa. Existe um

au-

mento dos contornos renais com boceladuras, ausência de fun ção do rim afetado, presença de litíase renal coraliforme

ou

litíase piélica com dilatação das vias excretoras e ainda, si_
nais de infecção associados. Pode haver, extensão da lesão para a região peri-renal, formando um abcesso e fistula reno-cõ
lica-(29)

O quadro clínico geralmente associa dor lombar, fe

bre, piúria, hematuria, sinais de septicemia e hipertensão a£
terial. O tratamento da pionefrose é a exerese renal. Esta ei
rurgia é extremamente trabalhosa em função das aderências ujs
órgãos vizinhos e principalmente pelo risco de lesão das

al-

ças intestinais, do duodeno e da veia cava inferior .(28)
A tuberculose renal também deve fazer parte do diag nóstico diferencial .(14, 42, 56, 78, 80, 96, 111)
Na tuberculose, os aspectos pseudo-tumorals podem

se

dever a dois processos anátomo-patolõgicos distintos: a) certas cavernas tuberculosas não se comunicam mais com as vias '
excretoras e podem determinar compressões das cavidades urina
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rias vizinhas, b) as amputações caliciais associadas que são'
secundárias a evolução fibrosa das lesões tuberculosas, podem
reforçar este aspecto de massa pseudo-tumoral. Os tuberculo mas formam-sa com um centro caseoso, sendo rodeados por

um'

processo granulomatoso e por uma reação fibrosa importante, '
conportando-se como um processo expansivo na urografia excretora. Na ar.eriografia, as cavernas se traduzem por estiramen
tos e compreijões vasculares na fase arterial e por zona clara, avascular, na fase nefrogrâfica. Os contornos são menos '
delimitados do que no cisto renal. Nas formas evolutivas pode
aparecer uma amputação completa de uma porção renal, princi palmente num dos polos. (43) O tuberculoma tem o aspecto de u
ma tumoração benigna e seu diagnóstico é possível graças

aos

sinais de tuberculose renal associados aos aspectos clínicos'
e laboratoriais da doença.(43)
Uma lesão rara no trato urinário denominada colesteatoir.a renal pode acometer o parênquima numa extensão da pelvis
renal e ser confundida com a Pielonefrite. Xantogranulomatosa.
(4, 60) Entretanto, as células mononucleares xantomatosas

'

vistas no colesteatoma contém concentrações de cálcio que são
conhecidos como corpos de inclusão de Michaelis e Gutman, facilitando assim o diagnóstico.(88)
A lipomatose parece ser uma condição diferente e

que

costuma acompanhar qualquer doença que cause atrofia do rim ,
sendo caracterizada pela presença de células do tecido adiposo em quantidade exagerada.(5)
A hidronefrose localizada e o hematoma renal também '
podem ser confundidos com a Pielonefrite Xantogranulomatosa .
(56, 70)
Na infância, o diagnóstico diferencial deve ser feito
com o nefrobIastoma, neuroblastoma, sarcoma retro-peritoneal'
e tuberculose renal. (10)
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VII - TRATAMENTO

Em virtude das dificuldades diagnosticas no pré-operatôrio, a exploração cirúrgica é a regra.
Quando a doença for localizada, envolvendo apenas a re
gião de um cálice ou um segmento renal na presença de sistema*
coletor duplo, mas estando ainda confinada ao rim (estágio 1)'
ou a gordura peri-renal (estágio 2), será possível a realiza ção de uma cirurgia conservadora com a retirada apenas da porção lesada. (32, 64, 115) O processo xantogranulomatoso

ini-

cia-se com um envolvimento localizado em alguns casos, e

se

for excisado neste estágio, poderemos prevenir a destruição to
tal do parênquima renal. (110) A nefrectomia parcial está indicada principalmente era crianças (42), adultos jovens, pacíen
tes portadores de rim único ou com o rim contralateral lesado.
(99) Entretanto, com maior freqüência, a doença não é reconhe
cida precocemente, e se torna difusa, envolvento todo ou quase
todo o órgão, ou ainda num estágio mais avançado, estende-se '
para a gordura peri-renal ou além dela (estágio 3). Nestas cir
cunstâncias a remoção do rim lesado e da gordura peri-renal
o tratamento de escolha. (64)

ê

Em geral, esta cirurgia é real£

zada com muitas dificuldades técnicas, pois o rim está completamente aderido âs estruturas do retroperitôneo e também às al^
ças intestinais. A dissecção do rim é bastante trabalhosa e

o

pedlculo vascular renal deve ser manejado com muito cuidado. *
(87)

Por estes motivos, o campo operatõrio deve ser bastante'

amplo para nps dar segurança suficiente para a dissecção cuida
dosa do rim. (6) A incisão deve incluir a ressecção da 11- ou
12- costela (52), ou então, nos casos de massas extremamente *
vVamosas dá-se preferência ã toracofrenolaparotomia.
A cirurgia pode tornar-se muito radical, dependendo do

grau de acerência aos órgãos adjacentes. Xerri (116) descre veu um caso em que foi necessário a remoção do rim, baço, cau
da do pancreas e umaporção do colo descendente.
As complicações cirúrgicas mais importantes

desta •

doença são as fistulas estercorais causadas pela extrema aderência das alças intestinais ao rim lesado. Por isto

mesmo,

devemos sempre fazer um preparo intestinal no pré-operatôrio,
em função da pcsslvel necessidade de realização de ressecção'
de alça intestinal. (6)
A associação de carcinoma de células renais com a Pie
lonefrite Xantogranulomatosa já foi descrita por Schoborg(99)
e isto vem reforçar a tese da indicação cirúrgica desta doença.
Quanto ao prognóstico, sabemos que não é freqüente

a

r.-orrência desta moléstia e a evolução daqueles pacientes

'

que apresentam o restante do trato urinãrio normal, é excelen
te. Entretanto, os dados de seguimento mostram que algumas

'

das condições associadas a doença, como a infecção urinaria e
a hipertensão arterial, podem persistir em alguns casos, ind_i
cando a necessidade de controles freqüentes. (64)

VIII - CASOS ILUSTRATIVOS

CASO N9 1
L.S., reg. H.C.U.E.R.J. 114123, 16 anos, sexo fem.
Queixas de dor lombar direita, febre e astenia. Ardência miccional e hematuria. Atraso no desenvolvimento físico .
Punho percussão dolorosa ã direita. Massa palpável na
região lombar direita. PA-120x80.
EAS-15-20 piócitos

10-15 hemãcias. Cultura de urina-

Proteus 100 mil colônias.
Hemograma - 3.100.000 hemãcias e 28% de Ht.
12.000 leucócitos. Uréia 48 mg%. Glicose 100mg%. Crea
tinina l,0mg%. Cultura de urina para B.K. - negativa.
Rx de tórax - lesões fibro-cálcicas, aparentemente re
siduais, no ápice direito e região infra-clavicular esquerda.
Urografia excretora - exclusão funcional renal direita. Discreta dilatação das cavidades pielo-caliciais ã esquer
da. Bexiga extremamente contraída, (figs. 9 e 10)
Com a suspeita diagnostica de tuberculose urinaria

a

paciente foi submetida a nefroureterectomia direita e colocis_
toplastia.
Histopatológico - PC: 565/65
Pielonefrite Xantogranulomatosa
(Dr. Cândido de Oliveira)

9 - Urcçrafia excretora Eostrandc exclusão fun
cicnai e çrande aur.er.to do rir?: direito.
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CASO N<? 2
M.C.S., reg. H.C.U.E.R.J. 242722, 39 anos, sexo fem.
Paciente refere dor lombar surda à direita e urina de
col;ração escura. Há uma semana da internação apresentou côli
ca renal direita e febre.
Punho percussão dolorosa ã direita. Abdômen doloroso'
à palpação. Presença de massa palpável na região lombar direi^
ta com 10 cm de diâmetro, consistência elástica e extremamente dolorosa. PA-110x70.
EAS-20-30 piõcitos

3-5 hemácias. Cultura de

urina-

Proteus 100 mil colônias.
Hemograma - 3.200.000 hemácias e 29% de Ht.
10.600 leucôcitos com 4 bastões.
Rx de tórax - normal.
Urografia excretora - radiografia simples mostra

li-

tíase coraliforme ocupando as cavidades do rim direito, que '
tem dimensões aumentadas e contornos bocelados. As radiogra fias tardias mostram exclusão funcional' do rim direito. O rim
esquerdo é normal, (fig. 11)
Cirurgia - nefroureterectomia direita.
Histop^tolõgico - PC: 1396/75
Macroscopia - rim com 320 g e 15 cm de comprimento, •
exibindo cápsula espessada e superfície externa bocelada de '
coloração brancacenta. Aos cortes, observa-se sistema pielo calicial dilatado e parênquima substituído por cavidades que'
estão preenchidas por material necrótico. (fig. 12)
Micróscopia - Pielonefrite crônica xantogranulomatosa
associada a hidronefrose. (Dr. Vitor Ferreira de Sá)
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Fig. 11 - Rim direito com litíase coraliforme e
exclusão funcional radiológica.

S.'- <"! •
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- 36 CASO N9 3
C.V., reg. H.C.U.E.R.J. 199344, 33 anos, sexo fem.
Paciente com queixas de dor lombar esquerda, febre

e

astenia.
Punho percussão dolorosa ã esquerda. PA-120x70.
EAS-20-30 piõcitos

5 hemácias. Cultura de urina - E.

coli 500 mil colônias.
Hemoçrama - 4.600.000 hemácias e 42% de Ht.
14.100 leucócitos com 2 bastões.
Rx de tórax - normal.
Urografia excretora - litlase ureteral esquerda

com

exclusão funcional do rim esquerdo. Rim direito normal.
Pielografia retrógrada - dilatação e irregularidades'
dos cálices.
Cirurgia - nefroureterectomia esquerda. Incisão sub costal esquerda. 0 rim encontrava-se extremamente aderido

ãs

estruturas adjacentes e ureter dilatado até o terço inferior.
Nefrectomia realizada com muitas dificuldades técnicas.
Histopatológico - PC: 1481/72
Macroscopia - rim medindo 12 cm de comprimento, com '
cápsula espessada, firmemente aderida ã superfície externa re
nal, que ê de coloração rõseo-esbranquiçada e exibe pontos amarelados, que por vezes são confluentes. Ao corte, observa-se
limite córtico-medular impreciso, notando-se acentuada dilatação calicial e a presença de numerosas áreas amareladas, por '
vezes coalescentes e em algumas áreas contendo material puru lento e hemorrágico. (fig. 13) Segmento ureteral com sua luz '
reduzida e paredes espessadas.
Microscopia - Pielonefrite crônica xantogranulomatosa'
e pielonefrite aguda com hidronefrose. üreterite crônica inespecífica. (Prof. Paulo Roberto Sampaio de Lacerda)

- J/ -

:
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Ri~ cor?, lir.ite córtico-r.edular ir.crocJ_
so c cavidades dilatadas.

CASO N9 4
N.C., reg. H.C.U.E.R.J. 069171, 40 anos, sexo fem.
Paciente refere dor lombar esquerda, febre e astenia.
Punho percussão dolorosa ã esquerda. Presença de massa palpável na região lombar esquerda. PA-130x80.
EAS-10-15 piõcitos

5 hemãcias. Cultura de urina-Pro-

teus 500 mil colônias.
Rx de tórax - normal.
Urografia excretora - radiografia simples mostra au mento irregular dos contornos do rim esquerdo. Presença

de

grandes concreções radiopacas na projeção do rim esquerdo. Ex
clusão funcional renal esquerda. Rim direito normal, (figs. *
14 e 15)
Cirurgia - nefrectomia esquerda. O rim encontrava-se'
muito aderido ãs estruturas do retro-peritôneo, dificultando*
a sua dissecção.
Histopatológico - PC: 525/76
Macroscopia - rim pesando 220 g com dificuldade

no

desprendimento da cápsula, exibindo superfície externa branca
centa multilobulada. Córtex diminuída com limites córtico-medulares imprecisos. Sistema pielo-calicial dilatado com áreas
de aspecto caseoso amareladas, (figs. 16 e 17)
Microscopia - Pielonefrite Xantogranulomatosa.(Dr. Jo
sé Luiz Abrahão)
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1

. .1^ J
Fig. 14 - Radiografia simples - litíase corali
forme no rim esquerdo.

15 - Urografia excretora - exclusão funcio
nal do rim escuerdo.
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lo - Rim aumentado de volurr.e apresentando
contornos irreculares.

Fig. 17 - Rin mostrando cortex diminuída, cavidades
dilatadas e litlasc coraliforme.
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CASO N9 5
D.A., reg. H.C.U.E.R.J. 368131, 64 anos, sexo fero.
Paciente com dor lombar esquerda e febre. Apresentava
fistula na região lombar esquerda dando saída a material puru
lento.
Punho percussão dolorosa â esquerda. PA-140x90.
EAS-5-10 piõcitos

5 hemãcias, bacteriúria intensa.

Cultura de urina - E. coli 500 mil colônias.
Cultura da secreção da fistula lombar-Proteus.
Hemograma - 3.900.000 hemãcias e 34% de Ht.
14.000 leucõcitos com 13 bastões. Uréia 48 mg%, creatinina 1,2 mc%.
Rx de tórax - normal.
ürografia excretora - litíase no terço médio do ure ter esquerdo com exclusão funcional renal. Rim direito normal.
Cirurgia - nefrectomia esquerda e correção de fistula
estercoral associada.
Histopatologico - PC: 4779/77
Macroscopia - rim esquerdo pesando 170 g com superfície externa irregular. Observa-se massa disforme de aspecto *
granuloso com áreas de supuração e outras de necrose.
Microscopia - Pielonefrite Xantogranulomatosa (Dra. '
Marise Carrapatoso)
A paciente evoluiu com hepatite pós-transfusional

e

infecção urinaria por E. coli. Na última revisão em 02/06/81,
encontrava-se assintomática e apresentando cultura de urina '
negativa.
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CASO N9 6
E.M.V.C., reg. H.C.Ü.E.R.J. 366795, 56 anos, sex. fern.
Paciente refere dor lombar esquerda, hematuria, astenia e ertaçrecimento. Relata ser portadora de hipertensão

arte-

rial.
Punho percussão dolorosa ã esquerda. PA-180xl00.
EAS-8-10 piõcitos

15-20 hemácias. Cultura de urina

-

Proteus 100 mil colônias.
Hemograma - discreta anemia.
Rx de tórax - normal.
Urografia excretora - exclusão funcional do rim esquer
do. Rim direito normal.
Pielografia retrógrada - defeito de enchimento no terço distal do ureter esquerdo. Não houve progressão do contraste até o rim.(fig. 18)
Cirurgia - lombotomia esquerda com ressecção da 12-

'

costela. Foi realizada nefroureterectomia esquerda e cistectomia parcial pela presença de tumor ureteral ao nível do cruzamento dos vasos iliacos.
Histopatológico - PC: 4498 e 4499/77
Macroscopia - Ureter - na sua luz existe a presença de
formação vegetante, de coloração brancacenta, medindo 4 cm

de

diâmetro e tendo consistência elástica. Rim - pesando 105 g

'

com sua cápsula espessada, superfície externa de coloração

'

brancoamarelada, de aspecto bocelado e áreas retraídas. Ao cor
te a zona cortical está muito diluída. O sistema pielo-calicial
apresenta dilatações, formando cavidades revestidas por tecido
rugoso, contendo material necrótico.
Microscopia - Rim: Pielonefrite Xantogranulomatosa.
Ureter: Carcinoma de células transicio nais grau IV. (Dr. Vitor F. de Sá)

Fig. 18 - Pielografia retrógrada esquerda - con
traste não progrediu além do terço me
dio do ureter.
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CASO N9 7
J.S.O., reg. H.C.U.E.R.J. 414807, 23 anos, sexo fem.
Há três meses notou aumento de volume no flanco direi^
to . Dor lombar direita, febre e urina escura. Nesta época, *
estava no sexto mês de gravidez. Apôs o parto procurou o hospital com quadro de bacteremia.
Punho percussão dolorosa à direita. Presença de massa
palpável no hipocôndrio e flanco direito, imóvel, dolorosa

ã

palpação e de consistência endurecida. PA-130x90.
EAS-piúria e hematuria. Cultura de urina-E. coli

100

mil colônias.
Hemograma - 3.300.000 hemãcias e 31 de Ht.
24.000 leucõcitos com 8 bastões. Glicose 71 mg%, uréia
20 mg%, creatinina 1,2 mg%.
Rx de tórax - normal.
Urografia excretora - litíase coraliforme ã direita *
com dilatação do sistema pielo-calicial. Rim esq. normal, (fig. 19)
Pielografia retrógrada - irregularidades caliciais

e

destruição do parênquima. (fig. 20)
Cirurgia - lombotomia direita com retirada da 12- cos_
tela. Foi realizada nefroureterectomia direita e encontrada '
massa renal bastante aumentada, bocelada e aderida aos planos
adjacentes. Houve ruptura de uma cavidade renal, dando saída'
a abundante secreção purulenta. Dissecção cuidadosa do duodeno, colo direito e fígado que estavam muito aderidos ao rim.'
Abertura acidental da pleura que foi imediatamente suturada e
drenada.
Histopatológico - PC: 549/79
Macroscopia - rim pesando 690 g, medindo 16 cm de com
primento, exibindo superfície externa irregular, com áreas no
dulares brancacentas e cápsula firmemente aderida.

— *;» -

Ao corte, observa-se área com diversas formações calculosas *
em meio a tecido pardo claro, de consistência elástica, (fig.
21) Acompanha a peça segmento de ureter envolvido por tecido
de coloração brancacenta, com áreas amareladas e consistência
elástica.
Microscopia - Pielonefrite Xantogranulomatosa (Ora. '
Albanita V. de Oliveira)
Controle - apôs seis meses do tratamento cirúrgico

a

paciente encontrava-se assintomática e a urografia mostrava '
rim esquerdo normal.

Fig. 19 - Urografia excretora - litíase coralifor
me no rim direito.

Fie. 20 - Pielografia retrógrada - dilatações
irregularidades caliciais.

e

v JL
Ficr. 21 - Corte da peça o p c r a t ó r i a mostrando as árcas amareladas.
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CASO Nv 8
C.S.T., reg. H.C.U.E.R.J. 429500, 36 anos, sexo fem.
Paciente com queixas de dor lombar esquerda há seis

K

ses, febre e náuseas. Fez vários tratamentos com antibióticos
por apresentar infecção urinaria crônica. Refere que ao fazer
uma radiografia de abdômen, evidenciou-se imagem de litíase '
coraliforne na projeção do rim esquerdo.
Punho percussão dolorosa ã esquerda. Dor ã palpação '
no hipocôndrio e flanço esquerdo. Massa palpável na reborda '
costal esquerda que se estendia até a fossa iliaca, dolorosa'
e com sinais de flogose. PA-140x89.
EAS-10-15 piócitos

1-2 hemácias. Cultura de urina

-

Proteus 100 mil colônias.
Hemograma - 3.900.000 hemácias e 39% de Ht.
20.500 leucõcitos com 4 bastões. Glicose 74 mgi, uréia
29 mel, creatinina 0,6 mg%.
Rx de tórax - Normal.
Urografia excretora - radiografia simples mostra lití
ase coraliforme moldando o sistema pielo-calicial esquerdo

.

(fig. 22) Rim esquerdo aumentado de volume, com exclusão funcional radiológica. Aumento de densidade de partes moles em '
relação ao músculo psoas esquerdo. O rim direito é normal
(fig. 23)
Cintigrafia renal - ausência de atividade radioativa*
na região do rim esquerdo. O rim direito tem forma, localização e t^.nanho normais, (fig. 24)
Em 22/06/79 foi realizada drenagem de abcesso peri-re
nal esquerdo. A cultura da secreção purulenta mostrou crescimento de Proteus mirabilis.

Fig. 22 - Radiografia simples - litlase coraliforme à esquerda.

Corte nefrotomográfico - aumento
do
rim escuerdo com exclusão funcional.
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Fig. 24 - Cintigrafia renal - ausência de captação
pelo rim esquerdo.

Cirurgia (06/07/79} - nefroureterectomia esquerda. In
cisão lombar cquerda. Houve saída de 400 cc de secreção puru
lenta. Devido a grande aderência do rim âs estruturas vizinhas
houve pequena perfuração do colo descendente e abertura

da

pleura. A nefrectomia foi realizada com extrema dificuldade .
Após a retirada do rim, o pertuito no colo foi suturado em

2

planos , a pleura foi fechada e o tórax drenado. No p5s-opera
tório a paciente evoluiu com fistula estercoral mostrada

por

clister opaco e fistuiografia. Foi realizada então nova cirur;
gia em que foi feita ressecção da fistula estercoral do ângulo esplônico do colo e rafia do mesmo em dois planos.

Histopatológico - PC: 2252/79
Macroscopia - rim pesando 275 g, parcialmente descapsulado, exibindo cápsula espessada e superfície externa bocelada. Ao corte o sistema pielo-calicial encontra-se dilatado*
e preenchido por material purulento e por cálculo coraliforme
Limite córtico-medular apagado e parênquima de coloração bran
cacenta e consistência elástica. Acompanha a peça, segmento u
reteral com parede espessada e diminuição de sua luz. (figs.*
25 e 26)
Microscopia - Pielonefrite Xantogranulomatosa. (Dr. '
Vitor Ferreira de Sá)

Fig. 25 - Peça operatória mostrando rim aumentado
de volume.

Fig. 26 - Corte mostrando as áreas amareladas e litíase coraliforme.

CASO NO 9
M.D.C., reg. H.C.U.E.R.J. 494300, 29 anos, sexo fem.
Queixas de dor lombar direita, vômitos e febre alta
Nega sintomatologia urinaria. Historia pregressa de ülcera pé£
tica duodenal.
Punho percussão dolorosa ã direita. Dor ã palpação

no

hipocõndrio e região lombar direita. PA-140x80.
EAS-15-20 piõcitos

5 hemácias. Cultura de urina- Pro-

teus 100 mil colônias.
Hemograma - 3.400.000 hemácias e 32% de Ht.
16.700 leucõcitos com 22 bastões.
Rx de tórax - normal.
Urografia excretora - radiografia simples mostra escoliose lombar e apagamento da imagem do psoas. A urografia mostra imagem de abcesso peri-renal direito e rim esquerdo normaL
Cirurgia - drenagem de abcesso peri-renal e nefrecto mia direita. Havia grande destruição da metade superior do rim
e a região peri-renal estava extremamente fibrosada. O rim encontrava-se completamente encarcerado na gordura peri-renal.
No pós-operatório imediato evoluiu com quadro de peritonite e abdômen agudo. Foi realizada laparotomia para explora
ção da cavidade abdominal e drenagem da loja renal. Não havia'
abcesso intra-peritoneal, apenas um pequeno pertuito no retroperitôneo. Evoluiu com insuficiência renal aguda que foi trata
da no CTI obtendo melhora progressiva. Cultura da secreção

do

abcesso peri-renal mostrou Proteus mirabilis.
Histopatológico - PC: 1292/81
Macroscopia - rim pesando 240 g, exibindo superfície '
externa irregular com áreas nodulares elevadas e área abcedada,
medindo 6 cm no maior diâmetro. Aos cortes, observa-se pequena
área com limites córtico-medulares preservados e outra com

o

siste...a pielo-calicial bastante dilatado e de coloração branca
centa, apresentando zonas irregulares amareladas e o centro ne
erótico, (fig. 27)
Microscopia - Pielonefrite Xantogranulomatosa.(Dr. Vitor Ferreira de Sá)

Fig. ,27 - Destruição de grande parte do rim pela
reação xantogranulomatosa.

CASO N<? 10
N.C.T.F., reg. H.C.U.E.R.J. 511899, 27 anos, sexo feia.
Paciente refere queixa de febre e massa dolorosa

no

flanço direito. Nega sintomatologia urinaria.
Punho percussão indolor. PA-120x80.
EAS-5-10 piõcitos

3 hemácias. Urinocultura negativa.

Hemograma - normal.
Rx de tórax - normal.
Urografia excretora - radiografia simples mostra calei
ficações no polo inferior do rim direito, (fig. 28)

A urogra-

fia mostra imagem de massa cistica no polo inferior do rim direito. O rim esquerdo é normal, (fig. 29)
ültrasonografia renal - presença de imagem anecoica no
polo inferior do rim direito, (fig. 30)
Arterioçrafia renal - revela imagem de massa hipovascu
larizaca no polo inferior do rim direito, (fig. 31)
Cirurgia - Incisão sub-costal direita. Encontramos mas
sa no polo inferior do rim, sem aderências aos planos vizinhos
e apresentando cavidade purulenta e que continham caleificações.
O resto do parênquima era normal. Foi realizada nefrectomia

'

parcial com retirada do polo inferior do rim direito, após ligadura prévia do cálice que drenava aquela porção renal. O exa
me da secreção da cavidade purulenta revelou esporos de Cândida albicans.
Histopatolõgico - PC: 4765/81
Macroscopia - Polo renal pesando 105 g, apresentando '
na superfície de corte área escavada de 2,5 cm de diâmetro, de
conteúdo avermelhado e bordas amareladas, em meio a tecido

'

brancacento. Na periferia, parênquima renal de aspecto habitual, (fig. 32)
Microscopia - Pielonefrite Xantogranulomatosa.(Dr. Paranaguá <?^s Santos Moreira)

O controle pós-operatório mostrou a paciente assinto
mâtica. A urografia excretora foi normal, (fig. 33)

Fig. 28 - Radiografia simples - calcificações no
polo inferior do rim direito.

Lg. 29 - Urografia excretora - imagem de massa eis
ticã no polo inferior do rin direito.

. ^u'AX/^u

3) - Ultrnsonografia renal - imagcn anecoici

Fig. 31 - Arteriografia renal seletiva direita nassa hipovascularizada no polo inferior.
rysrfTTF^T-^-rT-,. _

?•.? - D e t a l h o c".! r^r.i o:^rat ór.i n .

Fig. 33 - Urografia de controle mostrando boa
função renal bilateral.
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IX - COMENTÁRIOS

Foram estudados 10 casos de Pielonefrite Xantogranulomatosa. Todos os pacientes eram do sexo feminino e a idade variou entre 16 a 64 anos com predominância na faixa dos 20

aos

40 anos. Houve incidência ideal quanto ao lado: 5 casos em cada lado.
A dor lombar foi o sintoma dominante, pois todos os pa
cientes relataram esta queixa. Febre ocorreu em 9 pacientes. A
astenia e sintomas urinários foram referidos apenas por 4 doen
tes.
No exame físico a punho percussão lombar foi dolorosa*
em todos os pacientes e massa na região lombar foi descrita em
6 doentes. Hipertensão arterial foi verificada apenas no caso*
n9 6.
Nos exames hematolõgicos a anemia esteve presente em 7
casos e a leucocitose em 8. No exame sumário de urina a piúria
foi uma constante e a hematuria microscópica apareceu em 7 casos. Na urinocultura o crescimento de Proteus mirabilis aconte
ceu em 6 dos casos, Escherichia coli em 3 e a cultura foi nega
tiva no caso n9 10.
No exame radiológico a exclusão funcional renal aconte
ceu em 6 casos e a presença de litlase renal acompanhou este a
chado.
0 caso n9 1 foi operado com o diagnóstico pré-operatõrio de tuberculose renal e além da nefroureterectomia houve

a

realização de colocistoplastia para aumento de capacidade vesi_
cal.
0 caso n9 6 foi a cirurgia com a suspeita, posterior mente confirmada, de tumor ureteral, tendo sido realizada ne froureterectomia e cistectomia parcial.

O caso n9 10 foi a cirurgia com o diagnóstico prc-operatõrio de nassa cxstica do polo inferior do rim direito.
Todos os outros casos tinham a característica de pione
frose, e com esta hipótese diagnostica foram tratados.
A nefrectomia total foi realizada era nove pacientes.
O caso n9 10 é o único de nossa série em que foi feito
o diagnóstico trans-operatório da forma localizada da Pielonefrite Xantogranulomatosa. Foi realizada nefrectomia polar infe
rior com ligadura prévia do cálice que drenava aquela porção.'
Acreditamos que este procedimento venha salvaguardar o restante de parênquima normal, pois não hâ relato de rescidiva local
da doença. Apenas devemos tomar cuidado para não deixarmos tecido xantogranulomatoso quando da realização da cirurgia. Isto
se consegue retirando-se a parte lesada com boa margem de segu
rança de tecido normal, ou então fazendo-se biõpsia de congela
ção.
Como a literatura refere poucos casos de nefrectcr-ia '
parcial neste tipo de doença, a experiência clinica com este '
procedimento necessitará de um número maior de casos e ur. se guimento mais prolongado para uma melhor avaliação.
A lesão renal pelo tecido xantogranulomatoso é muito '
mais precoce e mais grave do que nas pionefroses comuns. Existe una invasão do parênquima renal e falência precoce de sua '
função, o que não acontece habitualmente nas lesões obstruti vas renais. Esta noção vem reforçar a indicação da nefrectomia
parcial nas lesões localizadas da Pielonefrite Xantogranulomatosa .
A experiência acumulada no tratamento desta lesão re nal confirma a opinião unânime dos autores quanto ao grau de '
dificulcade no manuseio cirúrgico da Pielonefrite Xantogranulo
matosa. Em todos os casos relatados a cirurgia foi extreiramen-

te difícil, o que explica o aparecimento de complicações como'
lesão acidental da pleura (casos 5 e 6 ) , peritonite (caso 9) e
fistula estercoral (caso 8).
N .o houve nenhum óbito e o seguimento das pacientes
mostrou boa evolução, com regressão total dos sintomas.

'

X - CONCLUSÕES

1 - A Pielonefrite Xantogranulomatosa pode incidir em qualquer

idade.

2 - Existe uma predominância marcante no sexo feminino.

3 - Não existe predileção quanto ao lado afetado e o achado b_i
lateral da doença é rarissimo.
4 - A etiologia ainda é discutida. Porém,a infecção e a obstru
ção urinaria são citados como os fatores mais comuns.

5 - Não existem evidências entre a associação de Pielonefrite'
Xantogranulomatosa e alterações metabõlicas, como o diabete, hiperlipemia e hipercolesterolemia.

6 - Dor lombar, febre, astenia e massa palpável são os principais elementos da historia clinica.

7 - Proteus mirabilis é o germe mais freqüente na urinocultura,
porém o achado de Escherichia coli, também é comum.

8 - A presença de litlase renal, principalmente do tipo cora li.
forme, num rim não funcionante, é o principal aspecto ra diológí o.

9 - Deve-se fazer o diagnóstico diferencial principalmente com
carcinoma de células renais, pionefrose litiásica e tuberculose renal.

10 - Pode haver associação de carcinoma de células renais ou
carcinoma ureteral com Pielonefrite Xantogranulomatosa.

11 - A nefrectomia parcial ê a indicação de escolha nos

ca-

sos em que existe possibilidade de preservação do parên
quima renal.

12 - A nefrectomia total serã realizada nos estágios mais avançados d* doença, onde já houve destruição do órgão e
perda de sua função.

XI - RESUMO

Os achados clínicos, radiológicos e patológicos de 10
casos de Pielonefrite Xantogranulomatosa foram estudados. Esta doerça ê uma forma especial de infecção e obstrução renal'
mais comumente vista em pacientes do sexo feminino na faixa e
tária acima dos 50 anos, porém todas as idades e ambos os sexos podem ser afetados. Germes Gram negativos estão presentes
usualmente sendo o Proteus mirabilis o mais freqüente. O en volvimento bilateral da doença é raro. A angiografia renal po
de aumentar a chance de diferenciar esta moléstia do carcinoma de células renais assim como auxiliar o cirurgião no plane
jamento da via de acesso ao rim, na dependência do estágio da
Pielonefrite Xantogranulomatosa. A insuficiência renal crônica não ê comum nestes casos e a nefrectomia é curativa não ha
vendo qualquer relato de rescidiva.

XII - SUMMARY

The clinical, radiographic and pathological findings'
of 10 cases of Xanthogranulomatous Pyelonephritis have been *
reviewed. It is a form of renal suppuration and obstruction '
most commonly seen in middle aged women although all ages and
both sexes may be affected. Gram negative organism

are

u-

sually present an<? bilateral involvement has been reported ra
rely. Preoperative angiography may increase the accuracy

of

differentiating this disorder from hipernephroma and may aid'
the surgeon in planning his approach to kidney resection

de-

pending upon the staging of Xanthogranulomatous Pyelonephri tis. Chronic renal failure is not usually a feature in this '
lesion and nephrectomy is curative without any incidence
recurrence.

of
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