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DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE EVIDÊNCIA: 
A revisão bibliográfica de artigos científicos dessa diretriz foi realizada na base 
de dados MEDLINE, Cochrane e SciELO. A busca de evidências partiu de 
cenários clínicos reais, e utilizou palavras-chaves (MeSH terms) agrupadas nas 
seguintes sintaxes: (Kidney Transplantation OR Nephrectomy) AND (Living 
Donors OR Tissue Donors OR Tissue and Organ Harvesting OR Specimen 
Handling). 
 
GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE EVIDÊNCIA: 
A: Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência. 
B: Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência. 
C: Relatos de casos (estudos não controlados). 
D: Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos 
fisiológicos ou modelos animais. 
 
OBJETIVO: 
Estabelecer a melhor técnica para a nefrectomia do doador vivo. 
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INTRODUÇÃO 
 

A nefrectomia do doador vivo pode ser feita por via aberta convencional, 
mini-incisão, laparoscópica (transperitoneal ou retroperitoneal) pura ou 
assistida com a mão, auxiliada por robótica, com portal único (LESS) ou por 
orifícios naturais (NOTES). 

 
Independentemente da técnica de nefrectomia empregada, a escolha do 

rim para ser doado deve obedecer a critérios anatômicos, mas sempre 
observando que o melhor rim permaneça com o doador. Em igualdade de 
condições, deve-se dar preferência à retirada do rim esquerdo. 

 
Na nefrectomia aberta convencional o paciente é posicionado em decúbito 

lateral, sendo feita uma incisão obliqua lombar. O peritônio é afastado de 
maneira romba e rebatido medialmente, acessando-se o espaço retroperitoneal 
e o rim. 

 
Para a nefrectomia aberta por mini-incisão, com o mesmo posicionamento 

anterior, é realizada a mini-incisão, que pode ser subcostal, horizontal ou 
vertical. A divulsão é priorizada à secção muscular, e evita-se a extração de 
costela.  

 
Quando optamos pela nefrectomia laparoscópica transperitoneal, após a 

liberação total do rim, ureter e vasos renais, é feita uma mini-incisão de 
Pfannenstiel por onde o órgão será retirado. Os vasos renais devem ser 
preferencialmente ligados com, no mínimo, dois clipes em cada um deles. 

 
Na nefrectomia laparoscópica retroperitoneal, com o paciente em decúbito 

lateral, o espaço de trabalho é criado por dilatação com balão ou digitalmente. 
Os trocáteres são colocados e a dissecção renal e vascular é realizada como já 
descrito anteriormente. 

 
A nefrectomia laparoscópica assistida com a mão pode ser feita por via 

trans ou retroperitoneal. Inicia-se a cirurgia com a incisão para a colocação do 
dispositivo e introdução da mão. O rim e os vasos são dissecados 
laparoscopicamente e com o auxílio manual. A extração renal é feita através do 
dispositivo de introdução da mão. 

 
Para a nefrectomia laparoscópica assistida por robô o doador é colocado 

em posição lateral e são usados quatro portais, sendo dois para o cirurgião, um 
para a câmera e outro para o auxiliar. O cirurgião opera fora do campo 
cirúrgico, com visão magnificada em 3D e os braços robóticos oferecem 
amplitude de movimentos semelhantes a do punho humano. Os tempos 
cirúrgicos são os mesmos já descritos e o rim pode ser retirado por uma 
pequena incisão mediana. 
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A nefrectomia laparoscópica por portal único (LESS) ou por orifícios 
naturais (NOTES), com ideia de cicatrizes menores ou sem cicatrizes, também 
foi aplicada na nefrectomia do doador. O procedimento requer instrumental 
apropriado, mas os passos da cirurgia são semelhantes.  
 

1. EXISTE VANTAGEM DA NEFRECTOMIA DO DOADOR VIVO POR 
MINI-INCISÃO SOBRE A LOMBOTOMIA?  

 
Vários estudos randomizados têm sido publicados comparando a 

nefrectomia por mini-incisão de doador vivo com a cirurgia aberta convencional 
e laparoscópica. A mini-incisão pode ser anterior, no flanco ou posterior. 

 
 A mini-incisão comparada com a lobotomia convencional mostrou: 

aumento do tempo cirúrgico (p = 0.02), menor sangramento (p = 0.01), redução 
no uso de analgésicos e redução do tempo de internação (p < 0.0001). Não 
houve diferença no número de complicações pós-operatórias (p = 1.00) e 
diferença significativa no nível sérico de creatinina do receptor até 30 dias1,2(B). 

   
Quando comparada com a cirurgia laparoscópica aumentou: o uso de 

analgésicos, o tempo de cirurgia e de recuperação, bem como o tempo de 
isquemia quente (p < 0.05 para todas as comparações). Não foram 
encontradas diferenças nos resultados da função renal do receptor em 
qualquer uma das três técnicas e no número de complicações no intra e pós-
operatório3,4(A). 
 

Recomendação 
A nefrectomia por mini-incisão para o doador vivo, é uma alternativa 

aceitável à lombotomia convencional, porém, mostra menos benefício quando 
comparada com a laparoscópica.  
 

2. EXISTE VANTAGEM NO USO DA NEFRECTOMIA LAPAROSCÓPICA 
NÃO ASSISTIDA OU LAPAROSCÓPICA PURA, PARA O DOADOR 
VIVO, QUANDO COMPARADA COM A ABORDAGEM ABERTA 
TRADICIONAL? 
 

As principais vantagens do auxílio manual estão relacionadas ao menor 
tempo cirúrgico e de isquemia quente, quando coparados com a laparoscópica 
pura, e não há diferença quanto à função do enxerto ou à sobrevida do 
receptor5(A). 

 
Apesar do tempo operatório e do tempo de isquemia quente serem um 

maiores, a nefrectomia laparoscópica apresenta menor tempo de internação e 
de recuperação pós-operatória, bem como menor dor e perda sanguínea. O 
retorno às atividades habituais é mais rápido e, sobretudo, proporciona melhor 
qualidade de vida do doador quando comparada com a cirurgia aberta 
tradicional ou mesmo com a mini-incisão. Apresenta baixo índice de 
complicações e conversão6,7(A). O tempo de isquemia quente é mais 
prolongado na nefrectomia laparoscópica quando comparado com a cirurgia 
aberta, porém não há diferença na função final do enxerto4,6,8(A). 
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O acesso laparoscópico transperitoneal é tecnicamente mais fácil, com 
referências anatômicas mais definidas e maior área de trabalho que o acesso 
retroperitoneal. O tempo de cirurgia tende a ser menor e o de isquemia quente 
maior na via transperitoneal. As taxas de complicações, internação e sobrevida 
do enxerto são iguais nos dois acessos9(B). 

 
Recomendação 
A nefrectomia laparoscópica para o doador vivo é um procedimento seguro 

e com uma morbimortalidade associada mínima. 
 

3. EXISTEM RESTRIÇÕES À NEFRECTOMIA LAPAROSCÓPICA PARA 
O DOADOR VIVO EM SITUAÇÕES CONSIDERADAS ESPECIAIS? 
 

A escolha do rim a ser doado quando ambos apresentam anatomia 
semelhante ainda não está totalmente definida. A veia renal direita é menor e 
estaria associada à maior incidência de trombose venosa no receptor. Alguns 
estudos mostram equivalência entre efeitos adversos e função do enxerto, 
independentemente do rim doado ser direito ou esquerdo10,11(A).  

 
Os estudos mostram que é factível e segura a nefrectomia laparoscópica 

do doador com artérias múltiplas. A multiplicidade arterial estaria associada 
com maior incidência de complicações ureterais no receptor, especialmente 
nos casos de artérias polares11,12(B). 

 
A nefrectomia no obeso (IMC ≥ 35 kg/m2) está relacionada a uma maior 

dificuldade técnica, com tempo operatório mais prolongado e incidência 
aumentada de complicações anestésicas e pós-operatórias13(B). 

 
Recomendação 
As evidências suportam a nefrectomia laparoscópica independente do lado 

(direito ou esquerdo) e em doador com artérias múltiplas. Quanto à nefrectomia 
laparoscópica em doador obeso (IMC ≥ 35 kg/m2) deve ser feita uma avaliação 
cuidadosa dos riscos e a sua utilização não deve ser generalizada. 
 

4. EXISTE ALGUMA VANTAGEM DA NEFRECTOMIA DO DOADOR 
VIVO SER LAPAROSCÓPICA AUXILIADA POR ROBÔ? 

 
Um estudo coorte histórico14(B) com 5 doadores renais vivos submetidos à 

nefrectomia direita laparoscópica robô assistida e 20 à convencional, não 
mostrou diferença na perda de sangue (p = 0.07), no tempo cirúrgico (p = 0.61) 
e no tempo de isquemia quente (p = 0.44). Não mostrou diferença na taxa de 
filtração glomerular pós-operatória precoce do doador (p = 0.26) e na filtração 
glomerular do receptor na análise de 6 meses (p = 0.53). 

 
Um segundo estudo coorte histórico15(B) com 13 doadores renais vivos 

submetidos à nefrectomia laparoscópica robô assistida e 13 à aberta mostrou 
um aumento no tempo cirúrgico (p = 0.0001) e no tempo de isquemia quente (p 
= 0.0001) com a robótica. Não houve diferença na perda de sangue (p>0.05) e 
no clearence de creatinina dos receptores 5 dias após o transplante (p>0.05). A 
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robótica reduziu o tempo de internação (5.84 ± 1.8 d x 9.69 ± 2.2 d, p = 
0.0001).  

 
 
Recomendação 
Até o presente momento a nefrectomia laparoscópica robô-assistida, em 

doador renal vivo, não é superior à nefrectomia aberta ou à laparoscópica pura.  
 

5. EXISTE VANTAGEM NO USO DA NEFRECTOMIA LAPAROSCÓPICA 
COM PORTAL ÚNICO (LESS) QUANDO COMPARADA COM A 
LAPAROSCOPIA CONVENCIONAL (L)? 

 
Um Ensaio Clínico Randomizado (ECR)16(A) com 50 doadores renais vivos 

(25 LESS versus 25 L) e tempo de seguimento de 1 ano não mostrou 
diferença: no tempo de cirurgia (p = 0.38); na perda de sangue (p = 0.16); na 
dor até o segundo dia pós-operatório (p = 0.33); no uso de analgésicos (p = 
0.47); nas complicações intra e pós-operatórias (p > 0.05); na qualidade de 
vida e nos resultados cosméticos (p > 0.05); na taxa de filtração glomerular do 
receptor. A LESS aumentou o tempo de isquemia quente (p < 0.0001) e 
reduziu o tempo de internação (p = 0.003).  

 
Três estudos Coorte Histórico17-19(B) perfazendo um total de 370 doadores 

renais vivos (203 LESS e 167 L) mostrou os seguintes resultados: ausência de 
diferença no tempo cirúrgico em dois estudos17,19(B) e aumento em um18; dois 
estudos que avaliaram a perda de sangue, a dor e o tempo de internação não 
mostraram diferença18,19(B); um estudo18(B) não mostrou diferença no tempo 
de isquemia quente e um segundo19(B) mostrou aumento; nenhum estudo 
mostrou diferença no risco de complicações  ou diferença nos níveis de 
creatinina sérica do receptor.  

 
Recomendação 
Qualquer vantagem da nefrectomia laparoscópica com portal único sobre a 

nefrectomia laparoscópica convencional é incerta.   
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