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INTRODUÇÃO
A Hidronefrose Fetal (HF) é uma dilatação do sistema coletor renal, decorrente de malformação congênita que
acomete de 1 a 4% das gestações.1,3 Persiste no período pós-natal em cerca de 50% dos pacientes e tem etiologia
variada, sendo as mais frequentes: estenose da junção ureteropélvica (JUP), refluxo vesicoureteral (RVU), estenose
da junção ureterovesical (JUV), duplicação pieloureteral e válvula de uretra posterior.3 Mais comumente observada no
sexo masculino e em apresentações unilaterais,4 essa patologia pode ser diagnosticada ainda no período intrauterino
por ultrassonografia (US) obstétrica.3,4 Tal diagnóstico precoce é importante por permitir conduta mais oportuna,
minimizando os danos renais futuros.1,3,4

DESCRIÇÃO DO CASO

DISCUSSÃO
O caso descrito foi de uma
Hidronefrose grave. A HF grave
corresponde
a
diâmetro
ânteroposterior da pelve renal superior a
15mm e exige investigação e
acompanhamento médico precoces.
Embora a US seja um importante
exame nestes casos, é interessante
também extensão da propedêutica com
Cintilografia Renal estática e dinâmica
e de Uretrocistografia Miccional para
melhor
se
compreender
o
acometimento renal já estabelecido,
definir a etiologia e estabelecer o
tratamento adequado.1,2 No caso
relatado, como a HF grave estava
associada a condição de Estenose da
Junção Ureterovesical (JUV) com
Dolicomegaureter de grau IV, foi
optado pela abordagem cirúrgica de
correção da estenose da JUV e de
reimplante ureteral direito, observandose uma resposta satisfatória na
melhora do acometimento renal.

CONCLUSÃO
O US morfológico tem permitido a
detecção de anomalias congênitas,
dentre elas, as do trato urinário, ainda
no período pré-natal.1,3 No caso da HF,
esse
diagnóstico
precoce
tem
contribuído para abordagem mais
oportuna dos casos com consequente
melhor prognóstico.1,2 Além disso, o
acompanhamento especializado de tais
malformações, com o seguimento
propedêutico adequado permite a
elucidação das principais causas da HF
com definição do tratamento mais
apropriado para cada situação.

Figura 1: Relato do Caso
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