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RESUMO

RESUMO

Objetivo: O Holmium:YAG laser é o método de litotripsia intracorpórea para
cálculos urinários mais recentemente introduzido em nosso meio. O objetivo
deste estudo é analisar a eficácia e as complicações imediatas do
tratamento de pacientes com cálculos ureterais com essa fonte de energia.
Casuística e Métodos: Foram tratados 16 pacientes, nove homens e sete
mulheres, portadores de cálculos ureterais sintomáticos, maiores ou iguais a
6 mm, ou com evolução superior a 30 dias. A média de idade foi 42 anos (668 anos). Quatro cálculos estavam localizados no ureter superior, seis no
ureter médio e seis no ureter inferior. A técnica empregada foi a de
vaporização do cálculo com Holmium:YAG laser, através de ureteroscopia.
Utilizou-se exclusivamente ureteroscópio semi-rígido de 7 Fr.
Resultados: A taxa de sucesso obtida foi de 87,5%, sem diferença
estatisticamente significativa em relação ao relatado na literatura. Todos os
cálculos foram fragmentados. Os dois insucessos da série ocorreram com
cálculos localizados em ureter superior, em que fragmentos foram deslocados
para o rim. As complicações observadas foram três perfurações ureterais e
dois casos de febre.
Conclusão: O Holmium:YAG laser é eficaz no tratamento endoscópico do
cálculo ureteral. Medidas destinadas a prevenir a migração retrógrada do
cálculo ou de seus fragmentos devem ser tomadas, principalmente no
tratamento dos cálculos localizados em ureter superior. A litotripsia com
Holmium:YAG laser não é, entretanto, um método isento de complicações,
particularmente no que se refere ao tratamento de cálculos impactados de
ureter superior.

SUMMARY

SUMMARY

Objetive: Holmium:YAG laser is the more recently method of intracorporeal
lithotripsy of urinary calculi introduced in our area. The purpose of this study
is to analyze the technique and to evaluate the immediate results and
complications in the treatment of patients with ureteral calculi.
Casuistry and Methods: Sixteen patients were treated, nine men and seven
women, carrying symptomatic ureteral stones, bigger than 6 mm or with
evolution superior to 30 days. The average age was 42 years old (6-88 years
old). Four stones were localized in upper ureter, six in middle ureter, and six
in lower ureter. The technique employed was the vaporization of the stone
with Holmium:YAG laser, through ureteroscopy. It was used exclusively 7-Fr
semirigid ureteroscope.
Results: The rate of success attained was of 87.5%, with no statistically
significant differences regarding the reports in literature. All the stones were
fragmented. The two failures of the series occurred with stones localized in
upper ureter, in which fragments were displaced to kidney. The complications
observed were three ureteral perforations and two fever cases.
Conclusion: Holmium:YAG laser is effective in the endoscopic treatment of
ureteral stones. Measures aimed at preventing retrograde migration of stones
or fragments should be taken, mainly when the stone are located in the upper
ureter. However, lithotripsy with Holmium:YAG laser may be associated with
complications, particularly
stones.

in what concerns the treatment of impacted
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Epidemiologia da litíase urinária

A litíase urinária é a terceira afecção mais comum do trato urinário,
depois das infecções e das doenças da próstata172. Tem prevalência de 0,15%
a 0,20% na população mundial201 e incidência anual de 2,6% na população
americana, sendo que cerca de 40% a 50% dos acometidos realizam alguma
forma de intervenção terapêutica160. O cálculo urinário é responsável por uma
em cada 1.400 admissões pediátricas e atinge cerca de 0,026% a 0,053%
das gestações nos Estados Unidos da América161,

200

. A prevalência do

cálculo urinário é duas a três vezes mais comum em homens do que em
mulheres, com exceção dos cálculos associados a infecção201. Estima-se, a
partir da literatura mundial, que a chance de uma pessoa formar um cálculo
durante a sua vida é de 2% a 10%, havendo grande variação geográfica na
distribuição desses índices202.
Não existem estudos brasileiros abrangentes a respeito da prevalência
ou incidência do cálculo ureteral. Alguns autores têm publicado estudos a
respeito da incidência em determinadas localidades ou regiões, os quais,
infelizmente, não servem de modelo para o restante do país, devido às
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grandes diferenças raciais e nutricionais existentes em um país de dimensão
continental como o Brasil3.

1.2 Quadro clínico

O sintoma mais comum do cálculo ureteral é a cólica renal. Trata-se
de um complexo de sinais e sintomas que inclui dor súbita e intensa que
inicia, em geral, pelo flanco e irradia para o abdômen ou testículo no homem
ou para os grandes lábios na mulher. Não costuma existir uma posição que
alivie a dor. Quando o cálculo se encontra próximo à bexiga, surgem sintomas
de freqüência e urgência miccional. Náuseas e vômitos são comuns, assim
como íleo adinâmico ou diarréia. Eventualmente, existe hipertensão arterial
sistêmica como decorrência da dor. Habitualmente, durante o episódio da
cólica renal, o paciente encontra-se bastante agitado. Febre é um sinal
incomum, exceto na presença de infecção128, 152.

1.3 Análise urinária

Não existem achados patognomônicos da litíase ureteral no exame de
urina, mas a análise do sedimento urinário revela hematúria na maior parte
dos casos. Piúria pode estar presente, mesmo na ausência de infecção. A
cristalúria, se presente, pode ajudar na identificação dos constituintes do
cálculo128, 152.

1.4 Diagnóstico por imagem
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Os exames habitualmente utilizados no diagnóstico do cálculo urinário e,
conseqüentemente, na avaliação de suas medidas são a ultra-sonografia
(US), o estudo radiológico simples do abdômen (raio X de abdômen), a
urografia excretora (UGE) e a tomografia computadorizada helicoidal (TC). Eles
possuem, entretanto, características próprias que lhes conferem sensibilidades e
especificidades diferenciadas. Além disso, a medida de um cálculo por
qualquer um desses exames pode não ser precisa.
Um cálculo diagnosticado pelo raio X de abdômen, por exemplo,
costuma ter o tamanho superestimado, uma vez que tem sua imagem
projetada. Cerca de 90% de todos os cálculos urinários são radiopacos e,
portanto, visualizados ao raio X115.
Além da sua constituição, outros fatores, como o tamanho, a qualidade
do equipamento disponível, o biótipo do paciente ou a eficiência do preparo
intestinal, influenciam o diagnóstico radiológico de um cálculo urinário.
Cálculos menores de 3 mm são mais difíceis de serem diagnosticados tanto
ao raio X como à US61.
Embora, eventualmente, a US não identifique um cálculo ureteral, ela
pode apontar evidências indiretas da sua existência, como a presença de
dilatação ureteral acima de sua localização. Freqüentemente, entretanto,
essa dilatação não é demonstrável nos momentos iniciais de uma cólica
renal, o mesmo ocorrendo com os cálculos que não são obstrutivos. A
associação do Doppler à US permite um aumento significativo da sensibilidade
do método75, 152.
Embora isoladamente o raio X simples de abdômen tenha sensibilidade
de 45% a 77% e especificidade de 74% a 87%, em conjunto com a US sua
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sensibilidade e especificidade aumentam para até 94% a 97% e 67% a 90%,
respectivamente5, 75, 158, 182.
Isoladamente, a US tem sensibilidade média de 53% a 78,3%, sendo
de 67% a 83,2% para o ureter superior, 40% para o ureter médio e 56% a
68% para o ureter inferior, podendo atingir 98% na existência de hidronefrose
significativa4, 158.
A associação da US com o raio X simples do abdômen orientado para
rins, ureteres e bexiga, quando diagnóstica, permite uma dupla avaliação da
medida dos cálculos e tem sido o método inicial preferencial no diagnóstico
por imagem do paciente com cólica renal em nosso meio, principalmente em
função do menor custo, da ampla disponibilidade e da rapidez com que pode
ser realizado5, 75, 152, 203.
Quando da impossibilidade de diagnóstico com esses exames, podese utilizar a UGE ou a TC. A TC helicoidal do abdômen, preferencialmente
com reconstrução coronal ou longitudinal, com cortes de 5 mm, possui maior
sensibilidade e especificidade que qualquer outro método habitualmente
empregado para o diagnóstico do cálculo ureteral, superior, inclusive, à UGE,
sendo, por isso, considerada o padrão-ouro na investigação dessa condição56, 61,
87

. A TC pode demonstrar obstrução em cerca de 90% dos pacientes com

cólica renal; alguns autores relatam de 94% a 100% de sensibilidade e de
96% a 100% de especificidade com esse exame4,

87, 180, 182

. Mesmo na

eventualidade de a TC não demonstrar um cálculo, ela pode evidenciar sinais
indiretos da sua presença, tais como coleções líquidas perirrenais, em geral
discretas, e edema inflamatório periureteral4, 87.
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A TC helicoidal apresenta outras vantagens em relação à UGE. É mais
rápida de ser realizada, o que é particularmente importante considerando
que esse exame freqüentemente é solicitado em serviços de urgência médica.
HOLMER et al.,87 (2001) demonstraram sensibilidade e especificidade
semelhantes entre a UGE e a TC, mas enquanto a TC consumiu, em média,
21,2 minutos para ser realizada, a UGE consumiu 92,2 minutos. Outras
vantagens da TC helicoidal são a sua segurança, já que ela dispensa o uso
de contraste e utiliza menos radiação, bem como a possibilidade de
diagnosticar outras causas de dor abdominal4,

87

. Ela possibilita uma

avaliação aproximada do grau de fragilidade de determinados cálculos e, em
algumas situações, sua constituição. Tais informações podem auxiliar, ainda
que eventualmente, na escolha da abordagem terapêutica mais adequada.
Além disso, ela sofre menos influência com relação ao tamanho ou
localização dos cálculos, uma vez que pequenos cálculos, principalmente
aqueles radiotransparentes, assim como cálculos sobrepostos sobre os ossos
da pelve ou dificuldades em se obter preparo intestinal adequado costumam
ser importantes fatores limitantes à UGE56. Contudo, a UGE tem custo menor do
que a TC e mais freqüentemente está disponível5, 182.
Finalmente, a uroressonância nuclear magnética com gadolíneo, embora
eventualmente superior à UGE em pacientes com função renal reduzida, é
inferior a este exame na maioria das situações5. Por ser isenta de radiação, ela
pode ser útil em gestantes, embora, nessas pacientes, uma UGE limitada
com apenas três filmes possa ser realizada com segurança108.

1.5 Tratamento clínico da litíase ureteral
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Embora a maioria dos cálculos ureterais seja eliminada
espontaneamente, isso em geral não acontece sem desconforto ou custos.
Cálculos ureterais de qualquer tamanho podem causar obstrução, com dano
potencial à função renal93.
Vários fatores devem ser pesados na escolha entre uma conduta
expectante ou terapêutica. Os fatores que influenciam a decisão podem estar
ligados ao cálculo, como localização, tamanho, composição, tempo e grau
de obstrução. Podem também estar relacionados a fatores clínicos, como
intensidade dos sintomas, presença de infecção, rim único, gestação, anatomia
do ureter, alterações da coagulação sangüínea ou co-morbidades. Finalmente,
podem estar ligados a fatores técnicos, como equipamentos disponíveis,
experiência do cirurgião e custos, ou, ainda, à condição do paciente, como
suas expectativas, sua profissão ou seu grau de tolerância aos sintomas13,
131, 132, 186, 227

.

Com o aumento da eficácia e a diminuição da morbidade das diversas
opções disponíveis para o tratamento do cálculo urinário, bem como com o
surgimento de alternativas cada vez mais seguras e efetivas para esse fim,
tem aumentado a freqüência com que alguma abordagem terapêutica invasiva é
indicada13, 90, 129.
Ainda assim, a maioria dos cálculos ureterais é eliminada
espontaneamente. Na ausência de compressões ureterais extrínsecas ou de
obstruções intrínsecas, o tamanho do cálculo é o principal fator isolado
determinante de sua eliminação espontânea13,

90, 176

. SEGURA et al.,171

(1997), analisando dados de 327 publicações prévias, encontraram taxas de
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eliminação espontânea variando de 29% a 98% para cálculos de até 5 mm
localizados na metade proximal do ureter e de 71% a 98% quando na
metade distal. Essas taxas caíram para 10% a 53% e para 25% a 53%,
respectivamente, para os cálculos de 6 a 10 mm. Segundo essa publicação,
que traduz a orientação da Sociedade Americana de Urologia (AUA) para o
tratamento da litíase ureteral, cálculos de até 5 mm no maior diâmetro,
principalmente quando localizados em ureter inferior, têm alta probabilidade
de ser eliminados espontaneamente. Nessas situações, a conduta expectante é
a preferencial.
A localização do cálculo no momento do diagnostico também influencia a
taxa de eliminação espontânea 90,

129

. São três os pontos que mais

freqüentemente determinam dificuldade à passagem de um cálculo ureteral,
em função do menor diâmetro do ureter nesses segmentos: a junção pieloureteral (JUP), o cruzamento dos vasos ilíacos e a sua porção intramural186.
Enquanto cerca de 70% dos cálculos localizados em ureter inferior são
eliminados espontaneamente, isso ocorre somente com 20% daqueles
localizados em ureter superior131, 203.
Alguns estudos tentam encontrar métodos que permitam uma previsão
mais realista tanto da possibilidade de eliminação espontânea, como do
tempo necessário para que isso ocorra. CUMMINGS et al.36 (2000) sugerem
que o tempo de duração dos sintomas e o grau de hidronefrose são os
principais fatores prognósticos com relação à possibilidade de eliminação
espontânea de um cálculo ureteral. Para MILLER; KANE129 (1999), os principais
fatores são o tamanho, a localização e o lado envolvido, já que cálculos em
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ureter direito são eliminados até uma semana antes daqueles localizados à
esquerda.
O risco associado a uma longa conduta expectante é a natureza
silenciosa e progressiva com que eventualmente ocorre perda de função
renal. Um rim completamente obstruído começa a ter sua função renal
deteriorada em 18 a 24 horas, mas não terá perda irreversível da função
antes de 2 semanas, podendo a evolução para perda total levar até 6
semanas152, 186. Assim, quando a opção é por uma conduta conservadora em
um paciente com evidências radiológicas ou ultra-sonográficas de obstrução, a
função renal deve ser monitorada93. Outros autores relatam uma maior taxa
de complicações relacionada com um tempo maior de evolução90.
Está demonstrado que o tipo de medicamento utilizado pode influenciar
não somente a taxa de eliminação dos cálculos, como também o tempo para
que isso ocorra. COOPER et al.33 (2000), comparando dois grupos de
pacientes, demonstraram que o grupo tratado com a associação de nifedipina e
corticóides apresentou taxa de eliminação espontânea de 86%, contra 54%
do grupo tratado apenas com analgésicos. Observaram também menor número
de dias de trabalho perdidos, utilização de menor quantidade de analgésicos e
menor número de visitas à emergência.
PORPIGLIA et al.146 (2000) encontraram dados semelhantes, com
eliminação espontânea em 79% dos casos tratados com essa associação e
em somente 35% no grupo controle tratado apenas com antiinflamatórios
não esteroidais. Além disso, enquanto no primeiro grupo a eliminação ocorreu,
em uma média, em 7 dias, o mesmo se deu em cerca de 20 dias no grupo
controle.

10

Com relação à analgesia no momento da cólica, enquanto a morfina
parece causar espasmo ureteral, dificultando a passagem de um cálculo, a
meperidina causa espasmo apenas transitório, seguido por relaxamento da
musculatura ureteral. Assim, embora ambas possuam excelente efeito
analgésico, a morfina pode dificultar a eliminação espontânea de um cálculo
ureteral109,

152

. O uso indiscriminado de opiáceos nessa população deve,

entretanto, ser evitado, em função da natureza eventualmente repetitiva com
que ela apresenta crises, incorrendo no risco de dependência a essas
drogas. Em função do efeito relaxante sobre a musculatura ureteral, teofilina,
fentolamina e glucagon também podem aliviar a cólica renal e facilitar a
eliminação de cálculos109.
A hiperidratação parece não influenciar significativamente a taxa de
eliminação espontânea. Ela pode, eventualmente, exacerbar os sintomas,
sendo, por esse motivo, contra-indicada por muitos autores90, 152, 176.
Enfim, frente às inúmeras formas hoje disponíveis de tratamento para
a litíase ureteral, freqüentemente o urologista tem dificuldades em escolher a
alternativa ideal. Com relação aos pacientes, os principais fatores que
influenciarão essa escolha serão a taxa de sucesso dos vários métodos, as
taxas de re-tratamento, o grau de dor ou desconforto durante e após o
procedimento, a interferência em suas atividades profissionais e habituais,
a permanência hospitalar, os custos e a necessidade de anestesia13, 227. Com
relação ao urologista, por sua vez, serão consideradas tanto características do
paciente como características do próprio cálculo, a disponibilidade de
equipamentos, sua experiência e, necessariamente, as expectativas de
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seu paciente. Os principais métodos de tratamento do cálculo ureteral são
descritos a seguir.

1.6 Litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LECO)

A litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LECO) é um sistema de
litotripsia em que ondas de choque são geradas a partir de uma fonte
externa de energia e propagadas no interior do corpo até atingirem o cálculo47. É
um método não invasivo de fragmentação de cálculos e as ondas produzidas
serão mais potentes no ponto focal, também denominado de F2115. O
primeiro equipamento de LECO foi desenvolvido pela empresa alemã Dornier,
denominado de HM3, distribuído a partir de 1983, três anos após o primeiro
procedimento ter sido realizado115.
Os cálculos podem ser localizados com a fluoroscopia, com a ultrasonografia ou com ambas. Na primeira geração de equipamentos de LECO,
o paciente era tratado imerso em água. A segunda geração eliminou a
necessidade dessa imersão, substituindo-a por uma bolsa com água. A
terceira geração permitiu a localização dos cálculos tanto pela fluoroscopia,
como pela ultra-sonografia120. Uma quarta geração de litotritores é
caracterizada por máquinas extremamente compactas que podem facilmente
ser transportadas para diferentes locais.
São três os principais sistemas de geração de ondas de choque: o
eletroidráulico, o eletromagnético e o piezoelétrico.
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Nos geradores eletroidráulicos, descargas elétricas em meio líquido
produzem vaporização explosiva da água existente na ponta dos eletrodos e
geram ondas esféricas. A grande vantagem desse sistema é a sua efetividade,
enquanto suas principais desvantagens são a curta duração dos eletrodos e
a irregularidade da pressão das ondas de choque produzidas115.
Nos geradores eletromagnéticos, um potente campo magnético é
produzido, o qual desloca longitudinalmente uma membrana e produz ondas
de choque inicialmente cilíndricas, que serão focadas e transformadas em
ondas esféricas através de uma lente acústica. Em relação aos geradores
eletroidráulicos, as ondas produzidas por esse sistema são mais controladas.
Outra vantagem é que essas ondas atingem o organismo através de uma
área relativamente ampla, diminuindo o desconforto para o paciente115.
Os geradores piezoelétricos, por sua vez, produzem ondas de choque
em função da rápida expansão sofrida pelos múltiplos elementos cerâmicos
polarizados de que dispõe, quando esses são submetidos a uma descarga
de alta voltagem. As grandes vantagens desse sistema incluem a facilidade
de focar o cálculo e o menor desconforto decorrente de seu uso. Por outro
lado, suas ondas costumam ser menos potentes do que aquelas produzidas
pelos outros sistemas de LECO115.
As taxas de sucesso com a LECO no tratamento do cálculo ureteral
variam de 77% a 100% com as máquinas de primeira geração e de 73% a
100% com as máquinas de segunda e terceira gerações141. Esses resultados
sofrem influência da localização, constituição e tamanho do cálculo. Além
disso, o tipo de equipamento utilizado também influencia os seus
resultados67, 99, 103, 114 , 176.
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HOCHREITER et al.81 (2003) relatam resultados superiores com a
Dornier HM3, uma máquina de primeira geração, do que com as máquinas
de segunda e terceira gerações, e comparáveis aos melhores resultados
obtidos com a ureteroscopia (URS).
RODRIGUES NETTO et al.135 (1991), entretanto, obtiveram taxas de
sucesso de 70,6%, 81,8% e 71,4% para cálculos de ureter superior, médio e
inferior, respectivamente, com a Dornier HM3. Utilizando uma máquina de
segunda geração, entretanto, suas taxas de sucesso subiram para 96,6%,
81,2% e 86,2%, respectivamente.

1.7 Tratamento endoscópico da litíase ureteral

1.7.1 Histórico da endourologia

O termo endourologia refere-se à utilização de técnicas retrógradas
ou anterógradas para manipulação endoscópica do trato urinário186. A
endourologia teve seu início nos primórdios do século XIX. O primeiro
endoscópio foi idealizado por Buzzini, em 1805, que o utilizou para a inspeção
da uretra. O procedimento, entretanto, foi censurado à época, já que causava
dor e se mostrava ineficiente225.
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No final do século XIX, Nitze, Benech e Leiter desenvolveram o
primeiro cistoscópio, utilizando uma alça de platina incandescente como fonte de
iluminação186. Newman, em 1883, adaptou a lâmpada incandescente
desenvolvida por Thomas Edison a um cistoscópio, utilizando-o na inspeção
da bexiga feminina115. Du Rocher, em 1889, aprimorou o cistoscópio separando
a óptica da fonte de luz115. Albarran, em 1897, desenvolveu uma alavanca
adaptável ao cistoscópio que facilitava o cateterismo ureteral186. Otis, em
1900, aprimorou o sistema óptico do cistoscópio, obtendo um ganho
considerável na qualidade da imagem186.
Young, em 1912, examinou o ureter dilatado de uma criança com
válvula de uretra posterior, utilizando um cistoscópio pediátrico32. Hopkins, em
1960, desenvolveu e patenteou um sistema de lentes, denominado de “rodlens”, que permitiu a confecção dos primeiros cistoscópios e, posteriormente,
dos ureteroscópios rígidos. Embora esse sistema de lentes proporcionasse
uma excelente qualidade de imagem, não tolerava adequadamente as
deflexões32.
GOODMAN65 (1977) descreveu três casos de URS em adultos, usando
um cistoscópio pediátrico de 11 Fr. Da mesma forma, Lyon, em 1978,
visualizou e fotografou os últimos centímetros de um ureter feminino e, em
1979, avançou pela porção distal de um ureter masculino com um cistoscópio
pediátrico de 9,5 Fr. As grandes limitações desses procedimentos foram o
pequeno comprimento do cistoscópio, bem como seu grande diâmetro32, 116.
Além do surgimento de vários modelos de ureteroscópios, o surgimento
da fluoroscopia com “arco em C” também impulsionou a URS ao estágio em
que se encontra atualmente. A URS talvez tenha sido a primeira grande
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revolução no tratamento do cálculo ureteral, seguida pelo surgimento da
LECO e, finalmente, pelos vários equipamentos de litotripsia intracorpórea176.
PÉREZ-CASTRO; MARTINEZ-PIÑEIRO142 (1980) desenvolveram, junto
à empresa Karl Storz/Alemanha, um protótipo de ureteroscópio rígido que
serviu de modelo para os aparelhos que se seguiram. Esse aparelho media
50 cm de comprimento, tinha diâmetro de 11 Fr ou 13 Fr, canal de trabalho
de 4 Fr ou 5 Fr, e utilizava uma óptica Hopkins de 0o.
Posteriormente, a utilização de fibras ópticas, baseada na tecnologia
desenvolvida a partir dos ureteroscópios flexíveis, permitiu a confecção de
ureteroscópios rígidos mais finos, facilitando o acesso a praticamente qualquer
segmento ureteral, mantendo canais de trabalho com um diâmetro
considerável, com maior resistência à deflexão e sem perdas na qualidade
da imagem9, 70, 184. Essa capacidade de deflexão, ainda que limitada, fez esses
ureteroscópios serem denominados de semi-rígidos9.
Em 1968, TAKAGI descreveu o uso de um ureteroscópio flexível, mas a
falta de um canal adequado de irrigação ou de trabalho limitou seu uso115 .
Em 1971, entretanto, apresentou um ureteroscópio flexível de 2 mm de
diâmetro, com 75 cm de comprimento e ponta distal angulável com 2,5 cm
de comprimento, fabricado pela empresa Olympus/Japão115. Atualmente, esses
aparelhos são dotados de mecanismos de deflexão passiva e ativa que pode
chegar até a 270o, com canais de trabalho de 2,5 Fr a 4 Fr e comprimento de
90 cm a 180 cm9.
Ao mesmo tempo que os ureteroscópios evoluíram, também os métodos
de litotripsia intracorpórea foram aprimorados. Os litotritores intracorpóreos
podem ser classificados em litotritores mecânicos de contato direto (litotritores
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ultra-sônicos e litotritores balísticos ou pneumáticos), litotritores que trabalham
através de ondas de choque (litotritor eletroidráulico) e litotritores a laser
(Pulsed:YAG laser, Turnable Pulsed-dye laser, laser Alexandrita, Holmium:YAG
laser, Nd:YAG laser e outros)226. Eventualmente, os litotritores também são
classificados como rígidos (ultra-sônico e pneumático) e flexíveis
(eletroidráulico e laser)186.

1.7.2 A ureterorrenoscopia no tratamento da litíase ureteral

Com o acelerado desenvolvimento da URS, o número de cirurgias
abertas para o tratamento dos cálculos ureterais tem diminuído
significativamente, a ponto de hoje, via de regra, ter-se tornado um
procedimento excepcional122,

123, 144

. KERBL et al.99 (2002) relataram uma

redução na realização de ureterolitotomias, de 12,5% dos casos em 1988
para 2% em 2000, concomitantemente ao aumento na realização de URS,
de 9% para 22%.
MARBERGER et al.120 (1994) relataram que somente 0,25% de 2.000
casos de cálculos ureterais foram tratados com ureterolitotomia em seu serviço.
Além disso, enquanto, em 1989, somente 8% dos cálculos ureterais foram
tratados com URS, em 1992 esse número subiu para 27%. No mesmo
período, o percentual de litotripsias extracorpóreas por ondas de choque e
nefrolitotripsias percutâneas permaneceu praticamente estável99, 144.
Embora na maior parte dos serviços de urologia a LECO continue
sendo a forma de tratamento mais freqüentemente utilizada para o cálculo
ureteral, particularmente no que se refere aos cálculos localizados em ureter
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superior, cada vez mais publicações têm sugerido a utilização da URS como
alternativa, ou mesmo como primeira escolha nessa situação52, 120, 104, 135, 176.
Os principais argumentos a favor da URS são a alta taxa de sucesso em um
único procedimento, em geral superior a 90%, a baixa incidência de
complicações graves, a curva de aprendizagem pequena, o acesso cada vez
mais facilitado aos equipamentos necessários e uma relação custo/efetividade
bastante favorável52, 76, 77, 156, 159, 168, 185.
Existem, ainda, situações em que a endoscopia é preferida no
tratamento do cálculo ureteral, tais como inexistência de máquinas de LECO
na região, cálculos volumosos (em geral maiores do que 1 cm), principalmente
quando associados com obstrução importante do trato urinário, cálculos de
difícil fragmentação, como cistina ou oxalato monoidratado de cálcio
(vevelita), cálculos de difícil localização, cálculos impactados, anomalias
anatômicas, cálculos em gestantes, alterações da coagulação sangüínea ou
obesidade excessiva1, 16, 69, 104, 130, 132, 190.
Frente às inúmeras formas disponíveis para a fragmentação
intracorpórea dos cálculos ureterais hoje existentes, eventualmente surgem
dúvidas a respeito de qual seria o equipamento ideal. A seguir estão descritos
os principais sistemas de litotripsia intracorpórea.

1.7.3 Litotripsia intracorpórea

1.7.3.1 Litotripsia intracorpórea eletroidráulica (EHL)
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A litotripsia eletroidráulica (EHL) foi descrita pelo físico Yutkin, em
1955, tendo sido a primeira modalidade de litotripsia intracorpórea disponível
para uso clínico226. REUTER; KERN153 (1973) publicaram sua experiência
com o EHL, mas a falta de um adequado controle endoscópico comprometeu
seus resultados. RANEY149 (1978) relatou a ocorrência de perfuração ureteral
em 40% de seus casos tratados com EHL. GREEN; LYTTON74 (1985)
publicaram a primeira experiência com a EHL no tratamento de um cálculo
ureteral sob visão direta, sem complicações importantes. Estabeleceram,
com seu artigo, os critérios básicos para a utilização da EHL, assim como a
necessidade do controle visual do procedimento. BEGUN et al.14 (1988),
publicaram a primeira experiência com EHL com ureteroscópio flexível,
utilizando uma fibra de 3 Fr.
A extremidade da fibra utilizada para essa forma de litotripsia possui
dois eletrodos isolados entre si. Quando uma corrente elétrica passa entre
os eletrodos, uma faísca é produzida, gerando superaquecimento do meio
líquido existente, com conseqüente vaporização e criação de um plasma que
se expande com grande velocidade. Esse fenômeno cria uma bolha de
cavitação que sofre um movimento de expansão e colapso, gerando ondas
de choque hidráulicas que, ao chocarem-se de forma repetida contra o
cálculo, terminam por fragmentá-lo210.
A necessidade de uma interface líquida entre o cálculo e a ponta da
fibra determina não só que deva ser mantida uma certa distancia entre ambos,
mas também que haja uma adequada irrigação durante o procedimento,
habitualmente com solução fisiológica, importante também na prevenção de
dano térmico110, 195. Quando essa distância é de cerca de 1 mm, as ondas de
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choque produzidas são simétricas, mais eficazes e associadas com menor
incidência de complicações do que quando essa distância é maior. Quando
a distância se aproxima de 3 mm, ocorrem ondas de choque assimétricas,
produzindo danos de forma mais extensa38, 186, 226.
Existem fibras disponíveis de 1,6 Fr a 9 Fr, adequadas para diferentes
tipos de uso. Embora a capacidade de fragmentação dessas fibras seja
semelhante, as de maior diâmetro possuem durabilidade significativamente
maior, embora não sejam adequadas aos ureteroscópios mais finos169. A
fibra de 1,9 Fr apresenta flexibilidade semelhante à de uma fibra de quartzo
de 200 µm, habitualmente utilizada em URS flexível; a fibra de 1,6 Fr é ainda
mais flexível186.
A experiência inicial com a EHL foi comprometida pela falta do controle
endoscópico, com inúmeras lesões ureterais, fragmentação irregular dos
cálculos e, em estudos animais, complicações freqüentes, entre elas a
estenose ureteral153. No entanto, a EHL sob controle ureteroscópico tornouse um procedimento mais seguro e efetivo34, 39, 209.
A lesão tecidual associada à EHL pode ser conseqüência do efeito
direto da ponta da fibra sobre a mucosa, dano que, em geral, não é maior do
que o diâmetro da própria fibra e pode ser facilmente evitado mantendo-se a
fibra afastada da parede ureteral. Ele habitualmente traz poucas conseqüências
ao ureter. Além disso, a lesão ureteral pode ser conseqüência da ação dos
fragmentos gerados pela explosão do cálculo e, principalmente, da ação não
controlada das bolhas de cavitação sobre os tecidos64, 209, 210.
O dano conseqüente à ação da EHL costuma ser maior num raio de
5 mm da ponta da fibra, podendo envolver tanto os tecidos vizinhos como o
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próprio ureteroscópio, de forma que essa é a distância mínima a ser mantida
entre a extremidade final da fibra e a ponta do ureteroscópio, a fim de
garantir a sua integridade39, 82, 167, 226.
Embora a EHL possua a menor margem de segurança entre os
diversos litotridores intracorpóreos, os avanços nesse método de litotripsia
intracorpórea, incluindo a diminuição do diâmetro das fibras de 9 Fr para até
1,6 Fr, o controle mais adequado do número de descargas elétricas, da
energia e da duração do pulso e o uso de soro fisiológico como líquido de
irrigação têm aumentado sua efetividade, facilitado sua utilização, diminuído
consideravelmente as complicações decorrentes do uso e aumentado a vida
útil de suas fibras39, 55, 82, 167, 218.
As principais vantagens da EHL são a sua efetividade, a possibilidade de
fragmentar cálculos de qualquer constituição, embora com alguma
dificuldade quando se trata de cálculos mais duros, a possibilidade de uso
em ureteroscópios semi-rígidos ou flexíveis de pequeno calibre e o baixo
custo do equipamento209, 218.
Suas principais desvantagens são a menor margem de segurança
entre os litotridores intracorpóreos, o fato de produzir fragmentos de grande
dimensão e a baixa durabilidade e alto custo de suas fibras70,

110

. Um

fenômeno relativamente freqüente com a EHL é a retropropulsão do cálculo
ou de seus fragmentos. Embora alguns autores tenham relatado a ocorrência
desse fenômeno em 14,7% dos casos82, TEICHMAN et al.195 (1997)
relataram essa ocorrência em apenas 5% dos casos.

1.7.3.2 Litotripsia intracorpórea ultra-sônica (LU)
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Mulvaney descreveu, em 1953, sua experiência com a destruição de
cálculos urinários com ondas ultra-sônicas38. GOODFRIEND64 (1973) relatou a
primeira experiência com esse equipamento como um litotritor endoscópico.
Nessa forma de litotripsia intracorpórea, ondas ultra-sônicas são
produzidas quando uma corrente elétrica é aplicada a um cristal piezocerâmico, gerando energia vibratória que é transmitida ao longo de uma
haste rígida, ou “probe”, com um efeito de broca em sua extremidade distal.
A vibração na ponta dessa broca tem uma oscilação de cerca de 25 kHz
(23.000 Hz a 27.000 Hz), amplitude de 40 µm e velocidade acima de 6 m/s.
Existem brocas de 2,5 Fr a 12 Fr, mas as mais finas, por serem sólidas, não
permitem uma irrigação, refrigeração ou aspiração eficiente dos fragmentos.
Enquanto o dano tecidual pelo contato direto é desprezível, o dano térmico,
resultante do superaquecimento da ponta da broca, é considerável, podendo
atingir mais de 60 oC se não houver uma irrigação eficiente209.
As poucas séries publicadas de tratamento de cálculos ureterais com
LU refletem as dificuldades do método com relação ao acesso ao ureter. A
taxa de sucesso da LU encontra-se em torno de 87,6%6, 26, 58, 103.
As grandes vantagens da LU são a segurança, quando usada
adequadamente, e o baixo custo tanto do equipamento como de seu uso,
uma vez que ele não utiliza elementos descartáveis, embora haja a
recomendação de substituição periódica das brocas a fim de manter sua
efetividade226.
As principais desvantagens da LU são a incompatibilidade com os
ureteroscópios mais finos (o que dificulta seu uso para o tratamento de cálculos
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de ureter superior ou médio), a impossibilidade de uso em ureteroscópios
flexíveis (não só pelo diâmetro de suas brocas, mas também pela natureza
rígida das mesmas), a ausência de canal de aspiração ou irrigação nas brocas
mais finas e a produção de calor que, na ausência de irrigação adequada,
pode levar a dano tecidual91, 144, 226.

1.7.3.3 Litotripsia intracorpórea pneumática (LP)

A máxima de que a melhor solução freqüentemente é a mais simples
fica mais do que evidente com esse sistema de litotripsia intracorpórea. A
litotripsia pneumática (LP) é um sistema de fragmentação de cálculos de
contato em que um projétil metálico é propelido contra a porção proximal de
uma haste rígida ou “probe”, a partir de pressão gerada por ar comprimido
proveniente de um compressor próprio ou do sistema de ar comprimido do
hospital144. Esses arremessos são repetidos com uma freqüência de 12 a 20
movimentos por segundo (12 Hz a 20 Hz), com pressão de 2,5 atm a 3 atm,
gerando um movimento longitudinal curto, mas vigoroso e repetido, na ponta
do “probe” à semelhança de uma pequena britadeira pneumática, produzindo
impactos com energia de 30 mJ a 80 mJ83. A repetição desses movimentos
contra o cálculo acaba por fragmentá-lo.
O primeiro e mais conhecido litotritor pneumático é o Swiss Lithoclast,
equipamento originalmente desenvolvido, há cerca de 15 anos, em
Lausanne, na Suíça. Atualmente, o equipamento pode ser dotado de um
sistema de aspiração que, além de facilitar sua atuação em cálculos maiores,
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particularmente em cálculos renais tratados pela via percutânea, reduz a
ocorrência de migração retrógrada do cálculo ou de seus fragmentos e
mantém o campo visual mais limpo37,

118

. Esse sistema de aspiração,

entretanto, ocupa espaço, o que limita seu uso em ureteroscópios de menor
calibre. Além disso, freqüentemente fica obstruído pelos fragmentos aspirados8,
37, 44, 76

.
O sucesso da LP depende da possibilidade de se fixar o cálculo

contra um obstáculo, como a parede ureteral, vesical ou renal, ou de prendêlo de alguma forma, como com uma sonda de Dormia, pinças ou balões de
dilatação, para que se possa explorar adequadamente esse mecanismo de
fragmentação e diminuir a chance da retropropulsão44, 164.
As principais vantagens da LP são o baixo custo de aquisição, utilização
e manutenção, bem como sua confiabilidade e segurança. A LP talvez seja a
forma mais segura de litotripsia intracorpórea; a incidência de perfurações
ureterais é de 2% a 4% e de estenose ureteral, de 0% a 2%, em geral
decorrentes da manipulação do ureteroscópio e, não, conseqüência direta
do seu mecanismo de fragmentação41,

144, 156

. Além disso, desde que o

cálculo seja acessível ao aparelho, a LP tem potencial para fragmentar
qualquer que seja a sua constituição, com taxas de sucesso de 70% a 100%7,
22, 37, 45, 71, 82, 100, 103, 121, 127, 134, 138, 140, 143, 144, 147, 179, 187

.

Uma das maiores desvantagens dos litotritores pneumáticos é a
incompatibilidade com ureteroscópios flexíveis, uma vez que mesmo os
“probes” mais finos recentemente desenvolvidos, como os de 0,6 mm ou 0,8
mm, têm uma flexibilidade limitada. Ainda assim, esses “probes” podem ser
utilizados em ureteroscópios semi-rígidos de pequeno calibre, os quais, em
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geral, possibilitam acesso a praticamente qualquer segmento do ureter. O
litotritor pneumático de Browne utiliza “probes” de nitinol, uma liga metálica
de níquel e titânio que lhe permite uma certa flexibilidade. Ainda assim,
esses “probes” são inadequados para utilização em ureteroscópios flexíveis,
já que limitam a capacidade de deflexão desses aparelhos. Além disso, existe
uma perda significativa da eficiência desse sistema de litotripsia quando
seus “probes” são submetidos à deflexão228.
Outra desvantagem da LP é a freqüência com que ocorre o fenômeno
de migração retrógrada do cálculo ou de seus fragmentos45, 127, 156, 179.
Há relatos a respeito de danos ao ureteroscópio em conseqüência do
uso repetido desse sistema de litotripsia, provavelmente em conseqüência
do efeito da vibração do “probe” sobre as lentes dispostas na porção distal deste
aparelho98, 173.

1.7.3.4 Litotripsia intracorpórea a laser (LL)

LASER é o acrônimo de “Light Amplification by Stimuled Emission of
Radiation” ou luz amplificada pela emissão estimulada de radiação213. A
energia laser é produzida em uma câmara espelhada denominada de
câmara de ressonância, ressonador ou tubo de laser15. Nesse local, um meio
ativo sólido, líquido, gasoso ou semicondutor é estimulado por uma fonte de
energia luminosa, química ou elétrica59. A partir desse estímulo, os elétrons
do meio ativo são excitados, ou seja, absorvem energia e são deslocados
para uma órbita mais distante do núcleo, tornando-se instáveis. Devido a
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essa instabilidade, tendem a liberar energia, o que ocorre sob a forma de
fótons, retornando então ao estado de repouso15. A energia luminosa
liberada nesse processo é refletida nas paredes espelhadas do tubo de
laser,

estimulando

ainda

mais

o

meio

ativo,

num

processo

de

retroalimentação positiva, gerando a energia laser15, 80.
Ao ser eliminada do ressonador, a energia laser assume suas
características particulares. O laser possui três propriedades principais que o
diferenciam da luz natural: é coerente (ou seja, todos os seus fótons estão
na mesma fase), é colimado (todos os seus fótons transitam em paralelo uns
com os outros) e é monocromático (todos os seus fótons têm o mesmo
comprimento de onda) 15, 59 .
Os lasers são nomeados de acordo com o meio ativo utilizado para
sua geração15 . O meio ativo pode ser sólido, como no Holmium:YttriumAluminum-Garnet laser (Holmium:YAG laser), no Neodymium:YttriumAluminum-Garnet laser (Nd:YAG laser), no laser rubi, no laser alexandrita ou no
potássio tatanyl-fosfato duplo Nd:YAG laser (KTP). Pode ser líquido, como
no Pulsed-Dye laser, ou pode ser gasoso, como no laser de argônio, no
laser hélio-néon (He-Ne laser) ou no laser CO2. Nos lasers em estado sólido,
atualmente os mais utilizados na medicina, a fonte de energia é, em geral,
uma lâmpada de xenônio que emite flashes, os quais estimulam o meio
ativo, no interior da caixa de ressonância15.
Uma grande vantagem desse método de litotripsia é sua capacidade
de transmitir grandes densidades de energia através de fibras relativamente
finas, o que o torna particularmente útil para o uso endoscópico12,

186, 209

.

Diversos tipos de fibras estão disponíveis para condução dessa forma de
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energia, fabricadas, em geral, de vidro, plástico e sílica ou, mais recentemente,
de safira. As fibras de plástico têm as vantagens da grande flexibilidade,
durabilidade e capacidade de condução da luz, mas não permitem o
transporte de grandes quantidades de energia; elas são mais utilizadas em
telecomunicações. As fibras de vidro e sílica têm baixo teor de água e
permitem a condução de grande quantidade de energia, com perda pequena, e
apresentam flexibilidade e durabilidade bastante razoáveis15.
Certas características identificarão as ondas produzidas, sendo a
freqüência e o comprimento de onda (?) as mais importantes, já que ambas
interferem diretamente nos efeitos que o laser tem sobre os tecidos15. A
freqüência é o número de ondas emitidas em cada segundo, sendo medida
em Hertz (Hz), que é o número de pulsos por segundo. O comprimento de
onda é a distância entre dois picos ou cristas sucessivas. Ele é mensurado
em unidades de comprimento, habitualmente nanômetros (nm), sendo
dependente do meio ativo utilizado. Os comprimentos de onda visíveis pelo
olho humano variam de 310 nm a 825 nm175.
Os lasers possuem diferentes comprimentos de onda. Os utilizados em
medicina costumam localizar-se nas áreas ultravioleta e infravermelha do
espectro eletromagnético. São justamente o seu comprimento de onda e as
características dos tecidos expostos a essa forma de energia que
determinam a forma como o laser interagirá com os mesmos. Os vários tipos
de laser podem ser absorvidos pela água, por proteínas teciduais ou mesmo
por pigmentos contidos nesses tecidos. Esses elementos são chamados de
cromóforos de um determinado laser60, 175. Um laser com grande comprimento
de onda, como o Erbium:YAG ou o Holmium:YAG, é bem absorvido pela água
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e, em função da pequena penetração de sua energia, apresenta um efeito
superficial175. Enquanto a penetração da energia do Erbium:YAG laser na
água é de cerca de 1 µm, a energia do Holmium:YAG laser penetra cerca de
400 µm15.
Os princípios da emissão da energia laser foram descritos por Einstein
em 1917, mas, somente em 1954, Charles Townes e Arthur Schawlow
conseguiram produzir experimentalmente e de forma controlada essa forma
de energia115. Maiman, em 1960, utilizou o laser rubi em um procedimento
oftalmológico115. Mulvaney e Beck, em 1968, foram os pioneiros na utilização da
tecnologia laser na fragmentação dos cálculos urinários, inicialmente com o
laser rubi213. Posteriormente, surgiram outras formas de laser como o laser de
dióxido de carbono e o Nd:YAG laser. Estas formas de laser, em onda
contínua, não fragmentavam propriamente os cálculos, mas vaporizavam
suas superfícies. Seu uso era clinicamente inviável em função de produzirem
calor excessivo46, 47.
Com a demonstração de que a energia laser em pulsos permite a
transmissão de grande densidade de energia até a superfície dos cálculos,
produzindo uma fragmentação mais eficiente e com menor efeito térmico, o
desenvolvimento dessa modalidade de litotripsia sofreu um grande impulso209.
De fato, com a utilização da energia laser em pulsos, uma quantidade de
energia dezenas de vezes maior que a utilizada na forma contínua pode ser
transmitida47. Esta elevada quantidade de energia produz uma ablação
instantânea do tecido, removendo-o antes que o calor possa ser transmitido
aos tecidos vizinhos, ou seja, a velocidade de difusão térmica é menor do que
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a velocidade com que ocorre a destruição do tecido irradiado25. A partir daí,
surgiram diversos tipos de laser adequados para a fragmentação de cálculos
urinários.
O Pulsed Nd:YAG laser (ou Pulsed Q-Switched Neodymium:YttriumAluminum-Garnet laser ou Q-Switched Nd:YAG laser) possui comprimento
de onda de 1.064 nm, duração de pulso de 8 nanosegundos (ns) e energia
de 20 mJ a 80 mJ. Seu mecanismo de ação é mediado por ondas de choque
resultantes da expansão de plasma e do colapso da bolha de cavitação26.
Inicialmente, a energia laser é absorvida pela superfície do cálculo ou pelo
fluido ao seu redor, gerando calor e, conseqüentemente, vaporizando a
matéria com liberação de elétrons livres e produção de plasma. Uma vez
formado, o plasma expande-se rapidamente pela absorção de mais energia.
As ondas de choque acústicas formadas pela expansão e posterior colapso
desse plasma podem atingir pressões superiores a 100 bar, determinando a
fragmentação dos cálculos24, 226. Este mecanismo, denominado de fotoacústico,
é o responsável pelo poder de fragmentação da maioria dos tipos de laser
utilizados para litotripsia, embora não seja propriamente o mecanismo de
ação do Holmium:YAG laser ou do Er:YAG laser, os quais, em função da
maior duração de seus pulsos, atuam por um efeito fototérmico. WATSON et
al.213 (1983) demonstraram que os pulsos de 15 ns a 20 ns gerados pelo
Pulsed Nd:YAG laser eram capazes de produzir ondas de choque de 1 Kbar
a 20 Kbar, suficientes para fragmentar cálculos adequadamente, sem um
efeito térmico significativo.
As fibras disponíveis para o Pulsed Nd:YAG laser são de 400 µm a
600 µm. Essas últimas são as preferidas em função da maior durabilidade,
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uma vez que a duração de pulso extremamente curta dessa forma de laser
gera altos picos de pressão, o que pode causar danos às fibras utilizadas.
Esse laser é bastante seguro, mesmo em contato direto com o urotélio,
como foi demonstrado em modelo animal66.
Suas principais desvantagens são a incapacidade de fragmentar
cálculos mais duros, como os de vevelita ou os de brushita (fosfato de cálcio
diidratado), e a fragilidade das fibras que utiliza. Tal fragilidade implica no uso de
fibras de maior diâmetro, o que inviabiliza seu emprego em ureteroscópios de
pequeno calibre46,

47

. A experiência com o Nd:YAG laser pulsátil é muito

reduzida, mas seu índice de fragmentação varia entre 55% e 83%226.
O Pulsed-dye laser foi o primeiro tipo de laser para litotripsia
intracorpórea a ser utilizado de forma ampla11, 72. Com ele, é possível emitir
energia laser de diferentes comprimentos de onda, dependendo do tipo de
corante utilizado. A partir dos trabalhos pioneiros de WATSON et al.212
(1987), ficou definida a combinação ideal de corante (o verde cumarínico, que
gera um comprimento de onda absorvido pelos pigmentos coloridos dos
cálculos, mas não pelos tecidos vizinhos, o que lhe confere uma ampla
margem de segurança), de comprimento de onda (as diferenças entre as
ondas de 445 nm e 504 nm, em termos de capacidade de fragmentação,
não são significativas, embora a margem de segurança com a onda de
504 nm seja maior, em função da menor absorção de sua energia pelos
tecidos), da duração ideal do pulso (1 µs, já que durações menores, embora
produzam uma fragmentação mais eficiente, têm um potencial maior de
causar danos às fibras) e do diâmetro ideal da fibra de quartzo (200 µm).
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Essa forma de laser produz um aumento muito discreto da temperatura.
Com cerca de 1.000 pulsos e com uma energia média de 30 mJ por pulso
obtém-se 30 J de energia total ou 7 calorias, o que representa um aumento
na temperatura local de apenas de 7 oC, facilmente dissipado pelo líquido de
irrigação212. Em função da dificuldade de fragmentar cálculos mais duros e
pela capacidade limitada de transportar energia através das fibras de
200 µm (limitada a cerca de 80 mJ, enquanto cálculos de vevelita, por exemplo,
exigem energia de cerca de 140 mJ para uma fragmentação adequada),
fibras de 320 µm ou 400 µm foram utilizadas, o que aumentou a efetividade
do método72.
O mecanismo de fragmentação dessa forma de laser é um pouco
diferente daquele descrito com o Nd:YAG laser. Com o pulsed-dye laser, em
função da duração de seus pulsos, a energia é absorvida pelos pigmentos
da superfície do cálculo, levando à formação de bolhas de cavitação esféricas e
simétricas. É justamente a expansão e o colapso dessas bolhas de
cavitação que resultam na geração de ondas de choque mais poderosas do
que as observadas com o Nd:YAG laser, que são induzidas pela geração de
plasma46, 155. Suas taxas de fragmentação variam entre 77% e 99%73, 226.
As maiores vantagens do pulsed-dye laser são a grande margem de
segurança e a possibilidade de utilização com ureteroscópios flexíveis ou
semi-rígidos de menor calibre39,

46, 47

. Além disso, esse laser não causa

danos ao ureteroscópio ou às guias e sondas eventualmente utilizadas.
DRETLER; BATHA50 (1989) observaram experimentalmente que foram
necessários 70 pulsos de 140 mJ aplicados diretamente na bexiga de um
coelho para causar uma perfuração.
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Suas principais desvantagens são a dificuldade de fragmentar cálculos
duros, como os de vevelita, ou cálculos pouco pigmentados, como os de
cistina, o alto custo do equipamento e de sua manutenção e utilização, em
vista da necessidade da freqüente e dispendiosa troca do corante verde
cumarínico. Além disso, ele utiliza fibras de diâmetros maiores e
freqüentemente produz fragmentos de dimensões consideráveis, que exigem
métodos auxiliares para sua remoção45, 47, 70, 72. Ele também exige o uso de
óculos de proteção e necessita de cerca de 20 minutos para estar pronto
para uso169.
O Q-Switched Alexandrite laser, por sua vez, é um laser em estado
sólido, cujo meio ativo é um monocristal de alexandrita. Opera com
comprimento de onda de 755 nm, duração de pulso de 150 ns a 1.000 ns e
energia de 30 mJ a 120 mJ por pulso. Uma vez que a duração de seu pulso
gira entre as durações dos pulsos do Nd:YAG laser (8 ns) e do pulsed-dye
laser (1 µs a 3 µs), ele atua tanto através da formação de plasma como pela
produção de bolhas de cavitação169.
Suas principais vantagens são a confiabilidade, a segurança e o baixo
custo de manutenção169. Ele não causa danos a sondas ou guias utilizadas
concomitantemente. Vários estudos atestam sua segurança, com nenhuma
complicação associada ao seu uso em curto ou longo prazo, embora o contato
direto da fibra com a mucosa possa causar desde hematoma intramural até
perfurações. Sua taxa de fragmentação varia entre 60% e 97%, e muitas de
suas falhas são conseqüência da destruição precoce da fibra. Utilizam-se,
habitualmente, fibras de 200 µm a 300 µm226.
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Suas principais desvantagens são o custo do equipamento, o custo
alto e a baixa resistência de suas fibras, a necessidade de uso de óculos de
proteção e as dificuldades em fragmentar cálculos maiores169, 226.
Os principais lasers utilizados em medicina para a fragmentação de
cálculos, com suas características e tipos de fibras que utilizam, estão
descritos na tabela 1.

Tabela 1 - Especificações dos principais litotridores a laser

Laser
Nd:YAG laser
Pulsed-dye laser
Laser Alexandrita

Comprimento de
onda (nm)

Fibra

Energia
(mJ/pulso)

1.064

SiO2

20-80

504

SiO2

140

Duração de Potência
pulso
(W)
8 ns

100

1,2 µs

20

755

SiO2

30-120

150 ns-1µs

20-50

Holmium:YAG laser

2.100

SiO2

200-4000

250-350 µs

20-50

Er:YAG laser

2.940

ZrF4

...

250-275 µs

1-10

Fonte: BHATTA et al15, TEICHMAN et al.193, ZHENG; DENSTEDT226.

1.7.4 Litotripsia intracorpórea com Holmium:YAG laser

O Holmium:Yttrium-Aluminum-Garnet laser (Holmium:YAG laser) foi
introduzido na urologia em 1993 por WEBB et al.175. É um laser de contato
em estado sólido que combina o elemento Holmium com um cristal de
Yttrium-Aluminum-Garnet. Opera com duração de pulso de 250 µs a 700 µs
e comprimento de onda em torno de 2.100 nm (2,1 µm), na porção
infravermelha do espectro luminoso, invisível ao olho humano60,

175

. Este

comprimento de onda é altamente absorvido pela água, sendo este o seu
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principal cromóforo. É isso que determina sua ação nos tecidos e materiais
com água em sua superfície ou constituição60. Como o vapor de água
absorve cerca de 10.000 vezes menos energia do laser Holmium:YAG do que
a água em estado líquido, o feixe de luz avança através da bolha de vapor como
se fosse em um “canal de vapor”, provocando apenas turbilhonamento dos
fragmentos resultantes da vaporização, com mínima absorção dessa
energia, de forma a avançar cada vez mais para o interior do cálculo. É o
chamado “efeito Moses”60,

62

.

Ainda existe alguma discussão sobre o exato mecanismo de ação dessa
forma de laser24. A teoria mais aceita atualmente é a de que seu efeito é
decorrente da ação direta da energia sobre os constituintes do cálculo, com
aumento da temperatura em sua superfície e conseqüente decomposição
química da matéria24,

25

. Assim, a vaporização de um cálculo pelo

Holmium:YAG será tanto mais rápida quanto mais baixa for a temperatura
de fusão de seus constituintes. Como o fosfato-amônia-magnesiano (estruvita)
desidrata aos 100 oC, é este o tipo de cálculo que fragmenta mais rapidamente,
seguidos pelo de fosfato diidratado de cálcio (brushita), ácido úrico e vevelita,
que vaporizam à temperatura de 204 oC, e pelo de cistina, que vaporiza a 264
o

C. A fragmentação dos cálculos de cistina é, entretanto, facilitada pelo

grande conteúdo de água em sua composição199.
Outra teoria aceita para explicar o mecanismo de ação do Holmium:YAG
laser é a absorção da energia laser pela água existente na superfície do
cálculo, produzindo vaporização por um efeito térmico e gerando microbolhas de
cavitação que se expandem e sofrem colapso de forma repetida,
promovendo, assim, a fragmentação a partir da sua superfície26. É a teoria
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da vaporização explosiva e, ao que parece, está mais relacionada com o
efeito cinético do cálculo, pela ejeção dos fragmentos resultantes da
fragmentação, do que com a fragmentação em si25.
Existem várias evidências sugerindo que o mecanismo de ação do
Holmium:YAG laser é decorrente de uma ação térmica ao invés de
conseqüência de ondas de choque199. A longa duração de pulso do
Holmium:YAG laser produz ondas de choque mais fracas do que as produzidas
com os lasers que atuam por um mecanismo fotoacústico. Essas ondas de
choque são incapazes de fragmentar a maior parte dos cálculos urinários. De
fato, lasers com duração de pulso longo (maior do que 100 µs), como o
Holmium:YAG, produzem bolhas de vapor alongadas e assimétricas que
geram ondas de choque incapazes de produzir fragmentação, enquanto que os
lasers com curta duração de pulso (menor do que 10 µs) superaquecem
subitamente o meio, produzindo ondas de choque mais eficientes. Nenhuma
fragmentação ocorre quando a ponta de fibra é posicionada paralelamente
em relação ao cálculo, o que deveria ocorrer se esse processo fosse
mediado por ondas de choque esféricas que se propagassem simetricamente
em todas as direções, produzidas a partir da ponta da fibra. Outra evidência
a favor dessa teoria é o achado de subprodutos térmicos dos constituintes
dos cálculos tratados, como carbonato de cálcio produzido a partir do
oxalato monoidratado de cálcio, enxofre a partir da cistina, pirofosfato de cálcio a
partir do fosfato de cálcio, carbonato de magnésio a partir da estruvita e
cianeto a partir do ácido úrico24, 25.
O fato de a fragmentação ser mais eficiente com cálculos secos e em
ambientes secos do que com cálculos hidratados, resfriados ou em
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ambientes úmidos também sugere que o mecanismo de fragmentação
dessa forma de laser seja fototérmico. Além disso, o seu processo de
fragmentação se inicia antes que ocorra o colapso das bolhas de cavitação,
ou seja, antes que a onda de choque seja produzida. Nesse sentido,
estudos com fotografias em ultravelocidade durante o processo de
fragmentação com o Holmium:YAG laser demonstraram que a bolha de
vapor se inicia aos 20 µs, demorando de 250 µs a 450 µs para atingir seu
maior diâmetro e até 550 µs para colapsar, dependendo da orientação dada
à fibra. A fragmentação pelo Holmium:YAG, entretanto, se inicia ainda aos
60 µs. Finalmente, a pressão das ondas de choque produzidas durante a
litotripsia é desprezível, em geral menor do que 2 bar e não superior a 20 bar,
insuficiente para uma adequada fragmentação24, 25.
Sua utilização em pulsos limita o seu efeito térmico a alguns poucos
milímetros da ponta da fibra. O uso de irrigação adequada, que pode ser
com solução fisiológica, é suficiente para evitar o aumento excessivo da
temperatura nos tecidos próximos72,

157

. Níveis mais baixos de temperatura

resultam em coagulação da proteína tecidual com um efeito de corte, sem
remoção tecidual, enquanto que níveis mais altos resultam em vaporização,
com verdadeira ablação tecidual15.
O Holmium:YAG laser é considerado o mais efetivo equipamento de
litotripsia disponível179. A profundidade de seu efeito sobre os tecidos é
limitada a cerca de 400 µm (0,4 mm) de profundidade, o que lhe confere
segurança, desde que adequadamente utilizado15. Mesmo o contato acidental
com os tecidos próximos ao cálculo provoca pouco dano e com mínima
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repercussão, graças a sua pequena profundidade de ação. Vários
equipamentos de Holmium:YAG laser estão hoje disponíveis no mercado,
funcionando com freqüência de pulsos que variam de 3 Hz a 30 Hz, energia
por pulso de 0,2 J a 4 J, duração do pulso de 250 µs a 700µs e potência
final, calculada pelo produto da energia pela freqüência, de 15 Watts (W) até
mais de 80 W 18,

62, 182, 23

. A potência desse sistema pode ser controlada pela

alteração da energia de cada pulso ou pela freqüência dos pulsos. Um laser
de hélio-néon (He-Ne), com comprimento de onda de 633 nm, visível ao olho
humano e inofensivo aos tecidos, atua como luz piloto, identificando o ponto de
ação do Holmium:YAG laser196.
O Holmium:YAG laser destrói os cálculos urinários através de um efeito
de vaporização mais do que pela simples fragmentação. Produz fragmentos
menores do que qualquer outro método de litotripsia correntemente utilizado, em
geral menores do que 3 mm, que são eliminados sem a necessidade de
qualquer método auxiliar205. Vassar et al. (1998)207, observaram que os
fragmentos gerados por esse processo de fragmentação medem entre 0,08
e 0,19 mm.
Experimentos em laboratório que avaliaram o poder de fragmentação
de cálculos urinários dos diferentes métodos listaram, em ordem crescente,
os seguintes: laser Alexandrita, EHL, Pulsed-dye laser e Holmium:YAG laser235.
A energia do Holmium:YAG laser é transportada através de fibras de
quartzo de sílica, com baixa densidade de água, de forma eficiente e segura.
Essas fibras estão disponíveis com diferentes diâmetros. As fibras de 200 µm,
com capacidade de deflexão de até 120o, são ideais para uso em ureteroscópios
flexíveis, enquanto as de 365 µm são consideradas as fibras ideais para uso

37

nos ureteroscópios semi-rígidos. As fibras de 550 µm e 1.000 µm, por sua
vez, são mais adequadas para o tratamento de cálculos renais ou vesicais.
Diferentes fibras possuem diferentes capacidades de condução de energia.
As fibras de 550 µm ou 1.000 µm são adequadas para condução de maiores
quantidades de energia, podendo conduzir uma energia média de 1,2 J/pulso
(0,6 a 2,4 J/pulso), com freqüência média de 8 Hz (5 a 15 Hz). As fibras de
365 µm são apropriadas para conduzir uma energia média de 0,8 J/pulso
(0,6 a 1,4 J/pulso), com freqüência média de 5 Hz. Já as fibras de 200 µm
são adequadas para condução de energia média de

0,6 J/pulso (0,4 a 1,4

J/ pulso), com freqüência média de 5 Hz72. Alguns autores não recomendam,
entretanto, a utilização de energia superior a 1,0 J ou freqüência maior do
que 10 Hz com as fibras de 200 µm ou 365 µm182.
A densidade de energia (DE) é calculada pela fórmula DE = energia
empregada / (duração do pulso X diâmetro da fibra)47. VASSAR et al.207
(1998) demonstraram que a capacidade de fragmentação do Holmium:YAG
laser está diretamente relacionada à densidade de energia transmitida e que
o aumento da energia utilizada da mesma forma que aumenta a DE,
aumenta o risco de causar danos aos tecidos e compromete a durabilidade
das fibras. A par disso, uma diminuição do diâmetro da fibra, embora aumente a
DE que conduz, também aumenta significativamente o seu desgaste, limitando
a quantidade de energia transportada47.
Além do diâmetro da fibra, a DE transmitida ao cálculo também é
influenciada pelo ângulo de incidência do laser, um fator menos significativo
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para os cálculos ureterais, já que nessa situação o ângulo ideal é 0o, com a
fibra colocada no mesmo sentido do cálculo201.
A energia necessária para fragmentar um cálculo urinário com o
Holmium:YAG laser depende da sua constituição. Os cálculos mais duros,
como os de oxalato monoidratado de cálcio, necessitam de mais energia,
algo em torno de 6 J/mg de cálculo. A energia necessária é tanto menor
quanto menor é a dureza do cálculo. Assim, cálculos de cistina necessitam
de cerca de 5,8 J/mg, os de ácido úrico 4,8 J/mg, os de brushita 3,8 J/mg e os
de estruvita 2,8 J/mg181. RAZVI et al.150 (1996) sugeriram o uso de
0,6 J/pulso a 1,2 J/pulso, com freqüência de 8 Hz a 10 Hz, para os cálculos
mais duros. Para os cálculos mais moles, entretanto, como os de oxalato
diidratado de cálcio (vedelita) e estruvita, sugeriram o uso de 0,2 J/pulso a
0,6 J/pulso e freqüência de 6 Hz a 8 Hz.

1.7.5 Outros sistemas de litotripsia intracorpórea

Novas formas de litotripsia intracorpórea têm sido desenvolvidas, mas
não vêm obtendo popularidade em função do custo, da menor eficiência em
relação aos métodos tradicionalmente utilizados ou simplesmente por motivos
mercadológicos.
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O impactador eletromecânico (EKL) foi originalmente descrito por
DRETLER et al.51 (1991), com o objetivo de produzir um sistema de litotripsia
intracorpórea que dispensasse a visão direta, podendo ser guiado apenas
pela fluoroscopia, o que não ocorreu. Trata-se de um eletrodo eletroidráulico
convencional de 3 Fr, contido em uma bainha de aço inoxidável, em cuja
extremidade distal existe uma ponteira de titânio com mobilidade limitada
por um sistema de molas. Esse sistema balístico utiliza energia
eletromagnética para gerar uma onda de choque (pela produção de vapor
conseqüente à faísca gerada pelo eletrodo eletroidráulico) e propelir uma
haste metálica rígida e, assim, fragmentar cálculos posicionados à sua
frente53, 102.
Enquanto DRETLER et al.51 (1991) relataram taxas de fragmentação
parcial ou completa em 15 de 18 cálculos (83%), KEELEY JUNIOR et al.98
(1999) obtiveram fragmentação completa em 80% de 56 casos. MENEZES
et al.127 (2000) fizeram um estudo prospectivo randomizado comparando
Litoclast e EKL e concluíram que não havia diferença estatisticamente
significativa na proporção de pacientes livres de cálculos em ambos os
grupos. Em função da utilização de “probes” rígidos, este método de litotripsia
não pode ser usado em ureteroscópios flexíveis.
Outro sistema recentemente desenvolvido é o Swiss Lithoclast Master
ou Lithoclast Ultra (EMS-Lyon/Suíça), uma combinação de litotritor pneumático e
ultra-sônico, podendo ambos ser operados de forma simultânea ou
separada143, 185. HAUPT et al.78 (2001) relataram 100% de fragmentação de
cálculos com o Lithoclast Ultra, independentemente de sua constituição.
AUGE et al.8 (2002) fragmentaram cálculos experimentalmente em 7,41 min
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em média com o Lithoclast Ultra, contra 12,87 min com a LU e 23,76 min
com a LP, produzindo fragmentos de, em média, 1,67 mm, contra 3,67 mm
com a LU e 9,07 mm com a LP. Estudos clínicos demonstraram taxas de
sucesso de 80% a 89,7% com o método114.
Um sistema de laser que tem se mostrado promissor é o Erbium:YAG
laser (Er:YAG laser), um laser em estado sólido com comprimento de onda
de 2.940 nm e duração de pulso de 275 µs, com ação fototérmica e, à
semelhança do Holmium:YAG laser, com mínimo efeito fotoacústico, em
função da longa duração de seus pulsos. O sistema produz bolhas de vapor
semelhantes às de um torpedo, com maior extensão longitudinal − ao invés
da forma de pêra característica das bolhas produzidas pelo Holmium:YAG
laser − tornando-o mais seguro e determinando maior absorção de sua energia
pelo cálculo. Isso faz do Er:YAG laser um método de litotripsia intracorpórea
mais eficiente e mais seguro do que o Holmium:YAG laser24. TEICHMAN193
et al. (2001) compararam sua ação com o Holmium:YAG laser, relatando
sua maior eficiência na fragmentação de cálculos mais duros, como os de
vevelita ou de cistina, além da maior rapidez nesse processo, não havendo,
entretanto, diferença significativa entre o tamanho dos fragmentos produzidos
por esses dois métodos de litotripsia intracorpórea.
A principal desvantagem do Er:YAG laser é a falta de um sistema
adequado de fibras para condução de sua energia. Ele utiliza fibras de safira
de 425 µm, excessivamente caras (aproximadamente R$ 2.100,00 por uma
fibra de 1,5 m). As fibras de 150 µm disponíveis, que poderiam ser utilizadas
em ureteroscópios flexíveis, são muito frágeis e podem danificar esses
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equipamentos. As fibras de 300 µm permitem a condução de uma potência
limitada, cerca de 4,7 W a 10 Hz185, 198.

2 OBJETIVO
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2 OBJETIVO

O objetivo deste ensaio clínico é analisar a eficácia e as complicações do
tratamento transureteroscópico do cálculo ureteral com Holmium:YAG laser.

3 CASUÍSTICA E MÉTODOS
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS

Ensaio clínico não controlado realizado com 16 pacientes com cálculos
ureterais submetidos a litotripsia transureteroscópica com Holmium:YAG laser,
no período de abril a agosto de 2003, no Hospital Mãe de Deus de Porto
Alegre/RS.
Os pacientes, nove homens e sete mulheres, tinham média de idade
de 42 anos (6 a 68 anos).
Quatro cálculos estavam localizados no ureter superior, seis no ureter
médio e seis no ureter inferior. Oito cálculos estavam localizados no ureter
direito e 8 no ureter esquerdo.
Foram incluídos pacientes com cálculos sintomáticos maiores de 6 mm
no seu maior diâmetro ou assintomáticos, quando evolução superior a 30 dias
sem modificação na sua posição, em rim único ou associados à infecção
urinária. Os casos dessa série foram tratados exclusivamente com URS e
Holmium:YAG laser. O tamanho médio dos cálculos foi 1,10 cm (0,6 cm a 2 cm).
Enquanto apenas uma paciente com 6 anos de idade possuía um
cálculo de 6 mm, 4 outros pacientes apresentavam-se com cálculos medindo
entre 8 mm e 1 cm e os outros 11 pacientes eram portadores de cálculos
≥ 1 cm de diâmetro. Cinco cálculos eram impactados, três localizados em
ureter superior (ABSF, IG e JLR), um localizado em ureter médio (ABF) e um
localizado em ureter inferior (CLDNM).
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Os métodos de tratamento disponibilizados aos pacientes foram a
litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LECO) e a ureteroscopia
(URS). Todos os pacientes receberam informações a respeito dessas duas
modalidades de tratamento, com ênfase às características de cada uma,
como modo de ação, taxas de sucesso, necessidade de anestesia, duração
do procedimento, necessidade de internação hospitalar, duração do
procedimento, tempo necessário para a eliminação completa do cálculo ou
de seus fragmentos e complicações. Com base nesses dados, os pacientes
que optaram pela URS, assim como aqueles com contra-indicações à LECO,
foram submetidos à litotripsia transureteroscópica com o Holmium:YAG laser.
Todos os pacientes participantes do estudo assinaram um “termo de
conhecimento e de consentimento”, o qual continha todas as informações
consideradas necessárias a respeito do tratamento a que seriam submetidos.
A medida dos cálculos foi obtida pelo raio X simples de abdômen ou
pela ultra-sonografia, considerando-se o seu maior diâmetro. Cálculos menores
do que 6 mm foram retirados sem fragmentação, sob controle fluoroscópico e
ureteroscópico.
Para o acesso ao cálculo foi usado o ureteroscópio semi-rígido da
marca ACMI, modelo MRO 742A, com 7 Fr em sua extremidade distal, com
42 cm de comprimento e canal de trabalho único de 5,4 Fr. Para a litotripsia, fezse uso do Holmium:YAG laser*. A energia foi conduzida através de fibras de
quartzo** reutilizáveis de 365 µm. O equipamento de Holmium:YAG laser e a
fibra utilizados podem ser vistos nas figuras 1 a 3.

*

**

O equipamento gerador de Holmium:YAG laser utilizado foi o DORNIER MEDILAS H, com
comprimento de onda de 2,1 µm, energia por pulso de 200 mJ a 1.800 mJ, freqüência de pulsos
de 3 Hz a 10 Hz, duração de pulso de 250 µs e potência final de até 15 W.
As fibras utilizadas foram da marca DORNIER MEDTECH.
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(1a)

(1b)

Fig. 1a e 1b - Equipamento de laser Dornier/Medilas H.
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Fig. 2 - Fibra de quartzo para Holmium:YAG laser e material necessário para o corte da fibra.

O procedimento iniciou com a passagem de um fio-guia teflonado de
segurança, de 0,035 ou 0,038 polegada através de um cateter ureteral de
6 Fr, sob visão endoscópica com um cistoscópio de 22 Fr e controle
fluoroscópico com arco em C. Fio-guia hidrofílico* foi utilizado quando da
impossibilidade da passagem do fio-guia convencional ou no tratamento de
cálculos impactados. Cálculo impactado foi definido como aquele que não
teve sua posição modificada nos últimos dois meses, ou cálculo que não é
deslocado com as medidas habituais, e pelo qual não é possível a passagem
de um fio-guia ou de um cateter ureteral, nas tentativas iniciais132, 157.
Dilatação do meato ureteral com dilatadores faciais de 6 Fr a 12 Fr foi
realizada quando havia dificuldade na passagem do ureteroscópio pelo
mesmo ou quando o mesmo sugeria ser demasiadamente pequeno para o
calibre do endoscópio.

*

E-Z Glyder/ACMI-USA.
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O passo seguinte foi a introdução do ureteroscópio sob controle
visual, utilizando-se uma microcâmera, e controle fluoroscópico, ao lado e ao
longo da guia de segurança. Sempre que ocorreram dificuldades na
passagem do ureteroscópio pelo meato, um segundo fio-guia foi introduzido
junto com um cateter de 6 Fr. O ureteroscópio, então, avançou sobre esse
conjunto, como sugere STOLLER et al.184 (1992). Da mesma forma, manobras
como a rotação de 180o da ponta do ureteroscópio ou colocação de mais de
um fio-guia foram utilizadas para esse fim9, 147, 162. A irrigação foi feita com
soro fisiológico, evitando-se pressão demasiadamente alta, para prevenir
migração retrógrada do cálculo.
As figuras 3a e 3b apresentam os instrumentos habitualmente
utilizados na URS com Holmium:YAG laser.

Fig. 3a - Mesa cirúrgica montada: endoscópios.

50

Fig. 3b - Mesa cirúrgica montada: material descartável.

Uma vez atingido o cálculo, o ureteroscópio foi posicionado para que
uma visão adequada do mesmo fosse obtida. A litotripsia foi realizada com
uma freqüência inicial de 5 Hz e energia de 600 mJ. Sempre que necessário,
a energia foi aumentada até 1.000 mJ e a freqüência até 10 Hz. Somente
em cálculos de difícil fragmentação a energia por pulso ultrapassou esse
limite.
Foi considerado como sucesso a inexistência de fragmentos maiores
do que 3 mm após a vaporização do cálculo. Essa medida foi adotada em
função de que fragmentos menores do que esses costumam ser eliminados
espontaneamente, não causando, habitualmente, grande desconforto. A
maior parte das publicações adota essa medida como limite na definição da
taxa de sucesso9. A medida aproximada dos fragmentos foi obtida pela sua
comparação com o diâmetro do fio-guia de segurança. Fragmentos de
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cálculos medindo até três vezes a medida do fio-guia de 0,038 polegada
correspondem a cerca de 3 mm.
Taxa de sucesso foi definida como o percentual de pacientes sem
fragmentos residuais maiores do que 3 mm visíveis à ureteroscopia ou ao raio X
simples de abdômen realizado no dia seguinte ao procedimento90,

107

. Foi

analisado o coeficiente de eficiência, como descrito por Clayman et al. em 1989
e, desde então, utilizado por muitos autores como um método adequado para
comparação entre diferentes formas de tratamento de cálculos ureterais, sendo
expresso pela fórmula135:

Pacientes livres de cálculos (%)
x 100
% sucesso + % retratamento + % procedimentos auxiliares

Eventuais fragmentos maiores do que 3 mm excessivamente móveis,
dificultando sua fragmentação, ou com risco de migração retrógrada, foram
removidos com pinças ou sondas do tipo cesta. Após a retirada do cálculo,
foi realizada pielografia retrógrada, para avaliar a integridade da parede
ureteral e a presença de fluxo ureteral adequado. Cateter de drenagem
interna do tipo “duplo J” fixo a um fio de mononylon 3-0 exteriorizado pela
uretra, de forma a permitir a sua retirada sem a necessidade de procedimentos
adicionais, foi colocado rotineiramente e mantido por 48 horas. Existindo
processo inflamatório ou edema importante, extravazamento do contrate ou
perfuração da parede ureteral diagnosticados durante o procedimento, o
cateter foi deixado por quatro semanas.
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O controle após o procedimento foi feito com raio X simples do
abdômen no dia seguinte e estudo ultra-sonográfico do abdômen em 30
dias. Em caso de dor persistente ou febre, a ultra-sonografia foi antecipada.
Todos os pacientes realizaram o procedimento com anestesia geral
induzida com propofol (150 mg a 200 mg), fentanil (100 µg a 200 µg) e
mantida de forma inalatória com halogenados (isofluorano ou sevorano), em
geral com máscara laríngea. Todos os pacientes realizaram o procedimento
internados por 24 h a quatro dias. Durante esse período, utilizaram analgesia,
conforme a necessidade, com dipirona e meperidina e, de forma fixa, antiinflamatórios do grupo dos não esteroidais (diclofenaco sódico a cada 12 h
ou cetoprofeno a cada 8 h). Houve adequado controle da dor pós-operatória.
Antibiótico profilático (cefazolina) foi utilizado cerca de 2 h antes do
procedimento e mantido por até 48 h após. Os pacientes foram liberados do
hospital mantendo analgesia com anti-inflamatórios pela via oral (meloxican)
e paracetamol/codeína quando necessário.

4 RESULTADOS
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O tempo médio de procedimento, do início ao final da URS, sem
considerar o tempo de indução e recuperação anestésica, foi de 28 minutos
(17 min a 43 min). O número médio de pulsos foi 640 (190 a 1.098). O
tempo médio de utilização do laser foi de 2 min 32 s (38 s a 6 min 24 s). A
potência média utilizada foi de 5,3 W (2,4 W a 7,5 W). Dos 16 cálculos,
93,75% se fragmentaram com até 6 W de potência. A energia média
utilizada foi de 622,1 J (179,6 J a 1.144 J).
Todos os 16 cálculos foram fragmentados. A taxa de sucesso imediato foi
de 81,25% (13/16). Incluindo uma paciente (CLDNM) que eliminou um
fragmento residual espontaneamente após a retirada do cateter “duplo J”,
sem a necessidade de qualquer procedimento auxiliar e sem queixas
importantes, a taxa de sucesso atingiu 87,5%. Obteve-se, assim, um coeficiente
de eficiência135 de 77,8%.
Houve dois casos de migração retrógrada de fragmentos de cálculo,
ambos de cálculos maiores do que 1 cm no maior diâmetro e ambos de
ureter superior. Nos dois casos, os fragmentos mediam em torno de 9 mm e
foram tratados posteriormente com LECO, com resolução completa em um
caso (ABSF) e eliminação espontânea, cerca de três meses após a sessão
de LECO, no outro (IG). Em três casos, foram utilizadas sondas do tipo
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“cesta” para retirada de fragmentos maiores do que 3 mm, com a finalidade
de abreviar o procedimento.
Cateteres de drenagem interna do tipo “duplo J” foram utilizados em
12 pacientes (75%). Em 10 desses, o cateter foi retirado em até 72 h após o
procedimento. Quatro pacientes não utilizaram qualquer tipo de dreno após
o procedimento e evoluíram de forma semelhante ao observado nos pacientes
cateterizados, e dois utilizaram drenos do tipo “duplo J” por 30 dias em função de
complicações. Todos os pacientes foram acompanhados por um período
mínimo de 90 dias (90 a 180 dias).
Dos 16 pacientes, uma era gestante de 28a semana de gestação com
um cálculo sintomático de 1,5 cm de diâmetro localizado em ureter inferior e
uma era criança, com 6 anos de idade, com um cálculo, igualmente
sintomático, em ureter médio de 6 mm e dois cálculos renais, todos à
esquerda, com 1 cm e 1,2 cm de diâmetro.
Houve três casos de perfuração ureteral, com incidência de 18,8%.
Em dois desses casos ocorreu extravazamento de contraste à pielografia
transoperatória. Ambos eram de cálculos maiores do que 1 cm, impactados
e ambos em ureter superior (ABSF e IG). Cateter de drenagem interna do
tipo “duplo J” foi deixado nos dois casos por 30 dias, com resolução do
quadro sem seqüelas.
No terceiro caso ocorreu uma coleção líquida periureteral com cerca
de 10 cm de diâmetro, diagnosticada à US realizada 7 dias após o
procedimento, em função de dor em flanco e febre de até 38 oC (ABF). Houve
resolução completa do quadro com antibioticoterapia e analgesia com
acetominofen 750 mg, três a quatro vezes ao dia. Ultra-sonografia realizada
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10 dias após mostrou redução dessa coleção para menos de 5 cm de
diâmetro, com paciente totalmente assintomático. A pielografia transoperatória
desse paciente havia sido normal.
Nos três pacientes em que ocorreu perfuração ureteral, UGE foi
realizada cerca de 90 dias após o procedimento. Em todos os casos, esse
exame foi normal.
Os pacientes estão estratificados no anexo 1, com os dados mais
significativos de cada procedimento. Os resultados dos procedimentos, por
sua vez, estão expostos na tabela 2.

Tabela 2 - Pacientes com cálculos ureterais tratados com Holmium:YAG
laser: Resultados
(a)

Idade Medida Duração
(anos) (cm)
(min)

(b)

(c)

Tempo
Pulsos Energia Potência Resultado
(min:seg)
(P)
(J)
(W)

Média

42

1,1

27,6

02:31

640,0

622.2

5,3

Desviopadrão

−

0,3

7,2

01:21

237,1

271.0

1,2

−

Mínimo

6

0,6

17,0

00:38

190,0

179.6

3,0

−

Máximo

68

2,0

43,0

06:24

7,5

−

1.098

1.144

87,5

(d)

(a) duração total do procedimento do início ao término da endoscopia; (b) tempo total de uso do
laser; (c) S: sucesso, I: insucesso; (d) taxa de sucesso em percentual (IC95%: 61,7 − 98,4).

A figura 4(a, b, c, d, e, f, g, h, i) mostram o processo de fragmentação
de um cálculo ureteral com Holmium:YAG.
Na figura 4c, a dificuldade visual decorrente da “névoa de
microfragmentos” durante a ativação do Holmium:YAG fica evidente.
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Fig. 4(a, b, c, d, e, f, g, h, i) – Processo de fragmentação de cálculo ureteral com
Holmium:YAG laser.

5 DISCUSSÃO
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As indicações clássicas para intervir em um cálculo ureteral são
sintomas intoleráveis ou intratáveis, infecção, obstrução importante, rim único,
perda de função renal e improbabilidade de eliminação espontânea13, 29, 203.
Embora essas indicações não tenham mudado substancialmente, com o
surgimento de alternativas terapêuticas mais efetivas e com menor morbidade
elas têm-se tornado mais flexíveis13,

90

. Atualmente, deve-se considerar a

possibilidade de uma intervenção terapêutica em qualquer paciente com
cólica renal que exija atendimento hospitalar. Segundo BAGLEY12 (2003), as
antigas indicações de tratamento dos cálculos ureterais sofreram grandes
modificações com a evolução dos endoscópios.
Apesar dessa evolução, em algumas situações a conduta expectante
está indicada, já que a maior parte dos cálculos urinários é eliminada
espontaneamente. Os principais fatores relacionados com a eliminação
espontânea de um cálculo ureteral são o seu tamanho, a sua localização e o
tempo de evolução90.
Cálculos maiores que 6 mm no seu maior diâmetro são eliminados
espontaneamente em apenas 15% dos casos120. UENO et al.205 (1977)
demonstraram que menos de 10% dos cálculos maiores ou iguais a 8 mm
são eliminados espontaneamente. MORSE; RESNICK131 (1991) não relataram
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nenhuma eliminação espontânea de cálculos maiores que 7 mm entre 328
pacientes com cálculos ureterais.
Cerca de 25% dos cálculos localizados em ureter superior, 45% em
ureter médio e 70% em ureter inferior são eliminados espontaneamente131,
203

.
Muitos autores sugerem que um cálculo que não sofreu progressão

nos últimos 30 dias tem poucas possibilidades de ser eliminado
espontaneamente, independentemente do seu tamanho13,

25, 90, 129,

176

.

MARBERGER et al.120 (1994) sugerem que cálculos maiores que 5 mm não
eliminados em até sete dias devem ser tratados.
Além disso a ocorrência de complicações cresce com o aumento do
intervalo entre o diagnóstico e o tratamento. HÜBNER et al.90 (1993)
observaram que a incidência de complicações aumentou de 7% para os
casos tratados em até quatro semanas para 20% com aqueles tratados após
esse período. IRVING et al.93 (2000) acompanharam 54 pacientes com
cálculos maiores ou iguais a 5 mm. Em sua série, nenhum cálculo maior que
7 mm foi eliminado espontaneamente. Avaliando a perda de função renal
associada à obstrução, eles concluíram que os cálculos pequenos também
causam perda de função renal. Além disso, cerca de 28% dos pacientes
com cálculos ureterais sintomáticos apresentaram perda de função renal,
tendo a recuperação dessa função sido mais rápida e completa quando a
desobstrução ocorreu em até sete dias de evolução.
Assim, em função da pequena possibilidade de eliminação espontânea e
da chance maior de complicações, realizou-se, na presente amostra,
tratamento precoce dos pacientes sintomáticos com cálculos maiores ou
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iguais a 8 mm ou com período de evolução superior a 30 dias. Além disso,
pacientes com quadros repetitivos de dor também foram tratados
precocemente, independentemente da medida de seus cálculos.
Onze entre 16 dos pacientes possuíam cálculos maiores ou iguais a
1 cm no maior diâmetro e 10 apresentaram cálculos acima do cruzamento
dos vasos ilíacos. O único paciente tratado com cálculo menor do que 8 mm
foi uma criança de seis anos com um cálculo de 6 mm.
VAN SAVAGE et al.206 (2000) relatam que cálculos maiores do que
3 mm dificilmente são eliminados espontaneamente pela população pediátrica.
SCHUSTER et al.166 (2002) indicam tratamento de cálculos maiores que
4 mm em crianças, pela pequena probabilidade de eliminação espontânea
desses cálculos nessa população.
Existem controvérsias a respeito de qual é a alternativa ideal de
tratamento para o cálculo ureteral102,

103, 104

. Segundo a orientação da

Associação Americana de Urologia (1997), os cálculos localizados na
metade proximal do ureter devem ser tratados preferencialmente com a
LECO, enquanto aqueles localizados na metade distal podem ser tratados
tanto com a LECO como com a URS171. A orientação da Associação
Européia de Urologia é semelhante203.
Entre as principais vantagens da LECO em relação à URS está o fato
de ser um procedimento não invasivo, com menos complicações, e a
possibilidade de ser realizada sem anestesia80, 115. Entre as suas principais
desvantagens, estão as menores taxas de sucesso em um só procedimento,
já que necessita freqüentemente de procedimentos auxiliares ou de retratamentos, e um tempo maior para se atingir o status de “livre de cálculos”,
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período em que o paciente não está livre de eventuais episódios de dor ou
de outras complicações16, 102, 104.
GRASSO et al.71 (1994), ao compararem os resultados da LECO e da
URS para cálculos ureterais, relataram taxas de sucesso de 45% e 95% em
30 dias e de 62% e 97% em três meses, respectivamente, com a necessidade
de procedimentos auxiliares em 31% dos casos de LECO e em somente 3%
dos casos de URS. KÜPELI et al.103 (1998) realizaram 1.580 litotripsias
extracorpóreas para cálculos ureterais de diferentes tamanhos. Embora
tenham obtido taxa de fragmentação de 71%, apenas 49,9% dos pacientes
estavam livres de cálculos em três meses. YIP et al.222 (1998) compararam
LECO e URS com Holmium:YAG laser, com obtenção de taxas de sucesso
de 78% e 100%, respectivamente, em ureter médio e de 77% e 95%,
respectivamente, em ureter inferior. LAM et al.104 (2002) relataram, em cálculos
de ureter superior maiores de 1 cm, melhores resultados com Holmium:YAG
laser do que com a LECO.
Os resultados da LECO são influenciados por uma série de variáveis,
principalmente a localização, o grau de impactação, a constituição e o
tamanho do cálculo102,103,104. O tamanho e a constituição do cálculo não
influenciam significativamente, entretanto, os resultados da URS com
Holmium:YAG laser31,104.
STROHMAIER

et

al.185

(1999)

realizaram

estudo

prospectivo

comparando LECO e URS. Obtiveram taxas de sucesso, em uma única
sessão, de 70,1% e 94,9%, respectivamente. Das 26 falhas da LECO, 23
foram com cálculos de oxalato monoidratado de cálcio.
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PARK et al.140 (1998) analisaram os resultados do tratamento de 442
pacientes com LECO e obtiveram taxa de sucesso de 74,7% em uma única
sessão. Mas, enquanto a taxa de sucesso nos cálculos menores que 1 cm
foi de 83,6%, nos cálculos maiores do que isso a taxa caiu para 42,1%.
Cálculos localizados em ureter médio obtiveram menores taxas de
fragmentação em função da dificuldade em localizá-los. Além disso, cálculos
muito pequenos estão, eventualmente, associados com maus resultados com
a LECO, em função das dificuldades de localização16.
Dois estudos comparando o grau de satisfação com o tratamento
foram analisados. PESCHEL et al.143 (1999) relataram que, entre os pacientes
com cálculos de ureter inferior menores do que 5 mm, o grau de satisfação
daqueles submetidos à LECO foi significativamente menor do que entre
aqueles submetidos à URS, principalmente em razão do longo período
necessário para ficarem completamente livres do cálculo. Não ocorreram
diferenças no grupo com cálculos maiores do que 5 mm. PEARLE et al.141
(2001), entretanto, obtiveram graus de satisfação com o tratamento de 96%
e 89% com a LECO e a URS, respectivamente, sem diferença estatisticamente
significativa.
Além disso, ao mesmo tempo que a URS apresenta resultados
melhores do que a LECO no tratamento dos cálculos ureterais, a incidência
de complicações com este método diminuiu, mesmo no tratamento dos
cálculos em ureter médio ou superior10. ERHARD et al.57 (1996), que realizaram
80 URS para o tratamento de cálculos de ureter médio e superior, obtiveram
taxa de sucesso de 94%, sem nenhuma complicação grave. Na revisão dos
resultados do tratamento de 1.997 cálculos com Holmium:YAG laser por
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diversos autores, encontrou-se relato de apenas 33 perfurações ureterais17, 35, 42,
45, 60, 72, 104, 150, 162, 174, 181, 187, 189, 195, 210

.

Os cálculos ureterais maiores de 1 cm impactados, os de difícil
localização, os de composição mais dura ou os localizados no terço inferior
têm maiores possibilidades de resolução com a URS do que com a LECO47,
103, 157, 185

. Além disso, nas falhas da LECO ou nos pacientes que, por

preferência pessoal, razões clínicas ou motivos profissionais, necessitem
estar livres de cálculos mais rapidamente, os resultados são melhores com a
URS. PACE et al.139 (2001), que demonstraram uma queda significativa na
taxa de fragmentação dos re-tratamentos com a LECO, sugerem a utilização
da URS após falha na primeira tentativa.
LOTAN et al.117 (2002) compararam os resultados do tratamento do
cálculo ureteral de forma conservadora, com a URS e com a LECO.
Observaram que o custo do tratamento com LECO foi superior ao custo com
a URS. STROHMAIER et al.185 (1999) consideram que a LECO tem maior
custo-efetividade do que a URS no tratamento de cálculos de ureter distal.
Com o Holmium:YAG laser, em função da possibilidade de utilização
em ureteroscópios flexíveis ou semi-rígidos de calibre muito pequeno, e por
sua capacidade de fragmentar praticamente qualquer cálculo que possa ser
atingido por esta forma de energia, a URS pode ser usada para o tratamento
de cálculos em qualquer nível do ureter, com taxas de sucesso superiores às
obtidas com a LECO e incidência de complicações comparável,
independentemente do tamanho do cálculo ou da sua localização104. Assim, a
URS vem deixando de ser uma técnica complementar ou alternativa à LECO
para tornar-se uma concorrente66, 176.
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A localização do cálculo exerceu, entretanto, uma influência importante
sobre os resultados aqui obtidos. Os insucessos ocorreram em dois de quatro
cálculos localizados no ureter superior, os quais, embora fragmentados,
migraram para o rim. O ureteroscópio flexível disponível foi inutilizado,
impossibilitando a completa fragmentação do cálculo no interior do rim no
mesmo tempo cirúrgico. Se isso não tivesse ocorrido, a taxa de sucesso seria
maior.
Para muitos autores, o principal determinante das taxas de sucesso
dos diferentes litotritores habitualmente utilizados é a sua capacidade de
acesso ao cálculo, e não propriamente a capacidade de fragmentação62, 77, 85, 159,
163

. HOLLENBECK et al.85 (2001) relataram taxas de sucesso de 96% e 78%

no tratamento de cálculos ureterais abaixo e acima do cruzamento do ureter
com os vasos ilíacos, respectivamente. Atribuíram essa diferença à dificuldade
de acesso ao cálculo com ureteroscópios rígidos. YINGHAO et al.220 (2000)
trataram 145 cálculos ureterais com LP, com taxa de sucesso de 69,7%,
tendo havido em 30% falha devido à dificuldade de visualização do cálculo.
Em todos os casos da presente série, o acesso ao cálculo foi possível
utilizando exclusivamente um ureteroscópio semi-rígido de 7 Fr, tendo todos
os cálculos sido fragmentados. Embora inúmeros autores não recomendem
a utilização de ureteroscópios rígidos ou semi-rígidos acima do cruzamento
dos vasos ilíacos9, 169, outros sugerem que, quando possível, os ureteroscópios
semi-rígidos de pequeno calibre possam ser utilizados acima deste limite11, 13, 126.
CONLIN et al.32 (1997) relatam que as principais vantagens do
ureteroscópio semi-rígido em relação ao flexível, no tratamento dos cálculos
ureterais, são a introdução facilitada, a maior qualidade da imagem, a
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facilidade no uso de instrumentos em função do canal de trabalho mais amplo, o
menor custo e a maior durabilidade.
As grandes vantagens do ureteroscópio flexível são a maior facilidade de
transitar por ureteres tortuosos e a possibilidade de tratamento concomitante de
cálculos renais9,

32

. Em função de dificuldades técnicas com relação à

introdução e controle, os ureteroscópios flexíveis não devem ser utilizados
no ureter inferior9.
SHROFF et al.174 (1996) realizaram 114 URS utilizando apenas
ureteroscópio semi-rígido de 7,5 Fr, em 103 delas sem qualquer dificuldade
de acesso. Outros autores relatam bons resultados utilizando apenas
ureteroscópios semi-rígidos17, 31, 45, 66, 104, 125, 162, 189, 222, 223.
BAGLEY; ERHARD11 (1995) recomendam que o canal de trabalho do
ureteroscópio deva ter pelo menos 2,2 Fr para acomodar uma fibra de
quartzo de 200 µm. O ureteroscópio semi-rígido utilizado no presente trabalho
possuía um canal único de trabalho e irrigação, embora com entradas
separadas, com 5,4 Fr, possibilitando não somente uma adequada irrigação,
mas também a utilização de inúmeros instrumentos auxiliares. Mostrou-se,
assim, superior aos ureteroscópios com canais de trabalho e irrigação
separados, uma vez que nesses ureteroscópios os canais possuem calibres
menores.
No presente estudo, foram analisados os resultados de tratamento de
cálculos ureterais com o Holmium:YAG laser e com os outros métodos de
litotripsia intracorpórea, obtidos a partir de séries representativas da literatura
consultada. As tabelas três a sete contêm esses resultados, com ênfase para
a taxa de sucesso e para a ocorrência de duas complicações: a perfuração
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ureteral e a migração proximal. A tabela oito sumariza as taxas de sucesso
dessas técnicas.

Tabela 3 - Revisão da literatura: uso da EHL* em cálculos ureterais – 19831999

Autor

Cálculos n

Anderson et al. (1994)
Basar et al. (1996)

6

7

115

Begun et al. (1988)

Coptcoat et al. (1987)

34

Denstedt ; Clayman (1990)
Green; Lytton (1985)

39

57,5 (114/198)

−

19,7 (39/198)

15

73 (11/15)

−

20 (3)

15

80 (12/15)

−

22

91 (20/22)

−

9

Hofbauer et al. (1995)82

34

Huffman et al. (1983)91

2

Küpeli et al. (1998)

Piergiovanni et al. (1994)
See et al. (1997)

144

167

Wilscher et al. (1988)

90 (8/9)
85,3 (29/34)

0

−
9 (2)

−

−

10,5

17,6 (6)

100 (2/2)

−

0

33

90,9 (30/33)

−

12,1 (4)

16

62 (10/16)

1

−

94

94,5 (89/94)

−

−

100

−

11 (1)

185

9

195

23

56 (13/23)

−

13 (3)

33

100

−

10 (3)

75,9 (387/510)

−

Strömayer et al. (1999)
Teichman et al. (1997)

Perfurações %
(n/n)

0

74

103

Migração
retrógrada %

100

198

14

Taxa de
sucesso % (n/n)

218

Total

510

15,84 (61/385)

* Litotipsia intracorpórea eletroidráulica.

Tabela 4 - Revisão da literatura: uso da LU* em cálculos ureterais – 1987-1998

Autor
Chaussy et al. (1987)

Migração
retrógrada %
(n)

Perfurações
% (n)

118

96,6 (114/118)

−

12 (14)

71,4 (70/98)

−

1 (1)

88,1 (272/311)

−

1,3 (4)

64 (16/25)

−

0

58

103

Murthy et al. (1997)
Netto et al. (1997)

Taxa de
sucesso %
(n/n)

26

Esuvaranathan et al. (1992)
Küpeli et al. (1998)

Cálculos
n

133

136

Total
* Litotripsia intracorpórea ultra-sônica.

98
311
25
161

95,6 (154/161)

1,8 (28)

713

87,8 (626/713)

−

9,4 (15)
4,76 (34/713)
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Tabela 5 - Revisão da literatura: uso da LP* em cálculos ureterais – 1994-2001
Cálculos Taxa de sucesso
n
% (n/n)

Autor
Ather et al. (2001)

7

Bennani et al. (1994)

90 (193/214)

128

92,6 (88/128)

22

47

91 (43/47)

42

95 (40/42)

38

89,5 (34/38)

10,5 (4/38)

2,6 (1)

73,7 (105/143)

12,5 (18/143)

3,5 (5)

Hofbauer et al. (1995)
Kok et al. (1998)

82

186

143

186

74
100

Kostacopoulos et al. (1995)
Küpeli et al. (1998)
Sun et al. (2000)

103

187

Menezes et al. (2000)
Murthy et al. (1997)
Naqvi et al. (1994)
Orri et al. (1996)

127

134

138
143

Piergiovanni et al. (1994)
Pupoo et al. (1999)
Smet et al. (1995)

147

144

Yingao et al. (2000)

211

0
−

−

2,7 (2/74)

0
1,9 (3)

−

1,4 (2)

150

70,7 (106/150)

−

3,3 (5)

100

74 (17/23)

14 (3/23)

122

93,4 (114/122)

152

95, 4 (145/152)

−

41

90 (37/41)

−

40

75 (30/40)

−

17

88 (15/47)
88,3 (334/378)

7

71,4 (5/7)

43

80 (35/43)

160

Total

0

−

378

220

−

31 (31/128)

95 (133/140)

174

Wadhwa et al. (1994)

89,7 (66/74)

2,5 (5)

140

156

23

186

Peschel et al. (1999)

−

214

71

Knispel et al. (1998)

Perfurações
% (n)

46

Chambô et al. (1996)
Grasso et al. (1994)

Migração
retrógrada %
(n/n)

2.115

70 (112/160)
85,5 (1.808/2115)

0

1,6 (2/122)

6 (1/17)

0
1 (2)
−
0
11,7 (2)

5,8 (22/378)
28,6 (2/7)

1,3 (5)
14 (1)

−

0

9,6 (14/160)

3,4 (5)

8,2 (112/1.351) 1,83 (31/1.690)

* Litotripsia intracorpórea pneumática.

Tabela 6 - Revisão da literatura: uso do Holmium:YAG laser* em cálculos
ureterais - 1996-2002

Cálculos Taxa de sucesso %
n
(n/n)

Autor
Biyani et al. (1998)

17

Cheung et al. (2001)

48

Migração
retrógrada
% (n)

Perfurações %
(n)

98 (47/48)

2

2 (1)

31

134

91 (123/134)

6,7 (9)

−

35

17

94,1 (16/17)

0

0

−

0

Costello et al. (2000)

Denstedt et al. (1995)

42

58

100

70

Devarajan et al. (1998)

45

269

86 (232/269)

4 (11)

4 (11)

60

58

93,1 (54/58)

−

6,9 (4)

66

127

97 (123/127)

0

0

211

97 (204/211)

−

1,7 (2)

31

96,7 (30/31)

−

0

88

92 (81,88)

−

−

71

85 (60/71)

1,4 (1)

1,4 (1)

150

92,6 (139/150)

6,6 (10)

0

134

86,6 (99/134)

5,1 (6)

2,6 (3)

542

98 (531/542)

−

1,1 (6)

140

95,7 (134/140)

−

0

65

91 (59/65)

−

7,7 (5)

47

94 (44/47)

−

0

Wollin et al. (1999)

16

84 (13/16

−

0

Yip et al. (1998)

222

61

97 (59/61)

−

−

Yiu et al. (1996)

223

47

92 (43/47)

12,76 (6)

−

Fortes et al. (2000)
Gould et al. (1998)

Grasso et al. (1998)
Lam et al. (2002)

72

104

Matsuoka et al. (1999)
Razvi et al. (1996)

150

Scarpa et al. (1999)
Shroff et al. (1996)
Sofer et al. (2002)
Sun et al. (2000)

124

162

174

181

187

Taari et al. (1999)

189

Teichman et al. (1997)
219

Total

195

2.314

92,9 (2.149/2.314)

* Litotripsia intracorpórea com Holmium :YAG laser.

5,3 (43/812)

1,65 (33/1.997)
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Tabela 7 - Revisão da literatura: pulsed-dye laser* em cálculos ureterais 1990-1998

Cálculos
Autor

n

Taxa de
sucesso
%

Bierkens et al. (1998)
Boline et al. (1994)

45

Dretler et al. (1990)

46

Fugelso; Neal (1991)
Kelly et al. (1995)

17

65

45

McDermott et al. (1993)

119

Total

Migração
retrógrada %
(n)

Perfurações
% (n)

105

98

248

95

1,6 (4)

0,4 (1)

222

77

0,9 (2)

4,4 (10)

139

91

290

95

2,4 (7)

2 (6)

175

77

1.179

?

88,6

2,4 (4)
1,7

2,24

* Litotripsia intracorpórea com pulsed-dye laser

Tabela 8 - Revisão da literatura: sistemas de litotripsia intra-corpórea 1983-2002

Litotridor

Cálculos
n

EHL**
510
LU**

801

LP**

2.115

Migração
retrógrada
% (n/n)

75,9
(387/510)

−

86,9
(696/801)

Perfurações
% (n/n)

−

15,84
(61/385)
4,24
(34/801)

85,5
8,2
(1.808/2.115) (112/1.351)

1,83
(31/1.690)

2.314

92,9
(2.149/2.314)

5,3
(43/812)

1,65
(33/1.997)

1.179

88,6

1,7

2,24

Holmium:YAG laser
Pulsed-dye laser

Taxa de
sucesso* %
(n/n)

* Em somente um procedimento
** EHL: litotripsia eletroidráulica, LU: litotripsia ultra-sônica, LP: litotripsia pneumática.

Não houve diferenças estatisticamente significativas* entre as taxas
de sucesso obtidas com a LU, a LP e o pulsed-dye laser. No entanto, esses
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três litotritores proporcionaram taxas de sucesso estatisticamente superiores às
obtidas com a EHL. O Holmium:YAG laser, por sua vez, apresentou taxa de
sucesso significativamente superior a todos os anteriores*.†
SUN et al.188 (2001) compararam LP e Holmium:YAG laser em 285
pacientes com cálculos ureterais. Eles relataram taxas de sucesso em uma
única sessão de 69,7% e 95,7%, tempo cirúrgico de 35 e 25 minutos e
período necessário para os pacientes estarem livres de cálculos de 31 e 18
dias, respectivamente. Ocorreram cinco complicações significativas com a
LP e nenhuma com o Holmium:YAG laser.
TEICHMAN et al.195 (1997) compararam EHL e Holmium:YAG laser e
obtiveram taxa de sucesso imediato de 65% e 97%, respectivamente, para
cálculos menores do que 15 mm e de 33% e 87% para os maiores. Embora
a ocorrência de complicações menores tenha sido mais freqüente com a
EHL, não houve complicações graves com nenhum dos dois métodos. Com
a EHL, entretanto, a propulsão retrógrada foi mais freqüente e os fragmentos
produzidos foram maiores, determinando uma maior necessidade de utilização
de instrumentos auxiliares.
LARIZGOITIA; PONS105 (1999), realizaram uma revisão sistemática
dos resultados do Holmium:YAG laser e concluíram que ele é efetivo e
seguro como um litotritor intracorpóreo.
A taxa de sucesso do presente estudo foi de 87,5%, confirmando a
eficácia do método. Na revisão de 21 séries publicadas envolvendo 2.327
pacientes tratados com Holmium:YAG laser, encontrou-se uma taxa média

*

Análise realizada pelo teste qui-quadrado, com nível de significância de 1%.
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de sucesso de 92,9%. Não houve diferença estatisticamente significativa
entre os resultados obtidos na revisão bibliográfica e na presente série*. ‡
Quando se compara os resultados dos vários litotritores em relação
aos três segmentos do ureter, algumas diferenças ficam mais evidentes.
Enquanto, em média, a taxa de sucesso com o Holmium:YAG laser em
ureter superior, médio e inferior é respectivamente de 98%, 97,2% e 96,4%,
com a LU ela é de 72,4%, 70,5% e 89,7%26, 58, 103, com a LP é de 74,8%,
89% e 88,3%7, 103, 147 e com o pulsed-dye laser é de 56,3%, 66,3% e 88,5%,
respectivamente46, 119.
A análise dos resultados do tratamento dos cálculos localizados
exclusivamente no ureter superior demonstra uma nítida e estatisticamente
significativa vantagem para o Holmium:YAG laser em relação a todos os
outros métodos habitualmente utilizados.
Com relação ao ureter médio, entretanto, a LP tem resultados
semelhantes ao Holmium:YAG laser, e ambos são superiores à EHL, à LU e
ao pulsed-dye laser. Nos cálculos localizados no ureter inferior, os resultados
entre todos os métodos são muito semelhantes, o que pode ser explicado
pela menor incidência de migração retrógrada com a LP, a EHL e o pulseddye laser nessa localização e pelo acesso mais fácil, mesmo para
ureteroscópios de maior calibre, no que se refere à LU.
A pequena quantidade de casos da presente série não permite a
realização de uma análise com significância estatística dos resultados obtidos
entre os diferentes segmentos do ureter. Os insucessos, entretanto, ocorreram
com cálculos em ureter superior e não decorreram da incapacidade de
*

Análise estatística realizada pelo teste binomial, com p = 0,315843.
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fragmentação ou de acesso, mas foram conseqüências da migração retrógrada.
Observou-se assim que, sem a adoção de medidas para prevenir esse
fenômeno, os resultados nessa porção do ureter são piores do que os
obtidos nos outros segmentos. Da mesma forma, a disponibilidade de um
ureteroscópio flexível aumentaria a taxa de sucesso, ao possibilitar a
utilização intra-renal, por essa via, do Holmium:YAG laser. A grande maioria
das séries publicadas traz resultados piores com o Holmium:YAG laser no
ureter superior.
A tabela 9 expõe os resultados relatados por diferentes autores no
tratamento de 1.410 cálculos com Holmium:YAG laser, obtidos através da
revisão bibliográfica, distribuídos segundo a localização no ureter45, 60, 69, 125,
174, 181, 222, 223

.
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Tabela 9 - Resultados com Holmium:YAG laser – diferentes localizações – 1996-2002

o

Autor / n taxa de sucesso
(%)

Ureter superior

Devarajan

Fortes

Grasso

Matsuoka

Shroff

Sofer

Yiu

Yip

(45)

(60)

(69)

(125)

(174)

(181)

(223)

(222)

Total

114

77%

16

87,5
%

75

95%

40

85%

56

77%

194

97%

56

77%

4

75%

499

98%

Ureter médio

53

92%

16

93,7
%

45

98%

18

94%

22

93,7
%

111

100%

22

93,7%

6

100%

289

97,2%

Ureter inferior

102

93%

26

96,1
%

91

99%

30

100%

56

95,6
%

237

98%

56

95,6%

37

92%

622

96,4%
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Além da maior eficácia, o Holmium:YAG laser tem outras vantagens
em relação aos outros métodos de litotripsia intracorpórea utilizados. Em
relação ao pulsed-dye laser, ele tem menor custo de aquisição e utilização,
já que o pulsed-dye é mais caro e necessita da freqüente e dispendiosa troca
do corante verde cumarínico. Além disso, o pulsed-dye tem luminosidade
prejudicial aos olhos, requerendo óculos de proteção12, 43, 99, 129. Em relação à
LP, o Holmium:YAG laser é compatível com ureteroscópios flexíveis114. Em
relação à LU, ele é compatível com ureteroscópios flexíveis ou semi-rígidos
de pequeno calibre e produz menor efeito térmico13,

114, 116

. Em relação à

EHL, ele tem maior margem de segurança188.
Além disso, o Holmium:YAG laser, ao contrário da EHL e do pulseddye laser, fragmenta cálculos de qualquer constituição, inclusive de vevelita,
cistina e brushita, e causa menos sangramento e edema durante o uso do
que a LP, a LU e a EHL, mantendo um campo visual mais claro durante todo
o procedimento116, 233.
TEICHMAN et al.198 (1998) demonstraram que o Holmium:YAG laser
produz fragmentos menores do que a EHL, a LP ou o pulsed-dye laser,
freqüentemente dispensando o uso de instrumentos auxiliares. SEGURA170
(1999) refere que a manipulação ureteral mais intensa está associada com
risco maior de complicações.
Em função de suas características, o processo de vaporização dos
cálculos ureterais com o Holmium:YAG laser é um processo lento,
particularmente quando se trata de cálculos maiores. Ele exige paciência,
mas é efetivo e seguro, permitindo uma visão bastante clara de todo o
processo, diferentemente do que ocorre com as outras formas de litotripsia
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intracorpórea. Embora o aumento da energia ou da freqüência torne o
procedimento mais rápido, ele diminui sua margem de segurança e compromete
a visualização160.
O Holmium:YAG laser é o único entre os litotritores habitualmente
utilizados que reúne a capacidade de fragmentação de cálculos e de corte
ou ablação de tecidos, sendo útil no tratamento de outras patologias, além
do cálculo urinário, ou em outras especialidades, além da urologia18, 95, 99, 160,
184

. Além disso, produz menos retropropulsão do que a LP, a EHL ou o

pulsed-dye laser114, 196.
Para muitos autores o Holmium:YAG laser é o método ideal para o
tratamento dos cálculos impactados31, 42, 132. Isto decorre de várias razões: (1)
da sua capacidade de vaporizar cálculos de qualquer constituição; (2) da
menor incidência de migração retrógrada de fragmentos; (3) da possibilidade de
ser utilizado em ureteroscópios flexíveis ou semi-rígidos de pequeno calibre,
o que facilita seu acesso a qualquer segmento do ureter; (4) do fato de
manter um campo operatório “limpo” durante o procedimento; (5) do
pequeno potencial de causar dano ureteral e, quando ocorre, de forma
limitada; e (6) da possibilidade de tratar, de forma simultânea, as alterações
decorrentes da presença do cálculo, como pólipos, estenoses ou processos
inflamatórios. Um dos pacientes da presente série (ABSF) possuía um cálculo
além do qual não foi possível a passagem de um fio-guia e quatro
apresentavam cálculos sem modificação de sua posição há mais de 30 dias
(IG, ABF, JLR e CLDNM). Embora todos esses cálculos tenham sido
fragmentados, as complicações foram mais freqüentes nesses pacientes.
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Autores como YIU et al.223 (1996), SUN et al.188 (2001) e CHEUNG et
al.31 (2001) relataram a utilização, com sucesso, do Holmium:YAG laser na
ablação de pólipos e na resolução de estenoses ureterais associadas com
cálculos impactados, o que influenciou positivamente seus resultados nessa
situação.
Assim como o pulsed-dye laser, o Holmium:YAG laser não produz
vibrações no interior do ureteroscópio. O uso continuado da LU e da LP, em
função dessas vibrações, pode danificar o sistema óptico dos ureteroscópios213 .
Também o Holmium:YAG laser e a EHL podem inutilizar instrumentos
auxiliares ou o próprio ureteroscópio quando ativado sobre os mesmos69, 173, 213 .
WATTERSON et al.214 (2002) consideram a URS com Holmium:YAG
laser o método de escolha no tratamento de gestantes com cálculos ureterais
sintomáticos. Baseiam-se no fato de que a EHL pode desencadear trabalho
de parto prematuro, a LU pode ter efeitos ainda não adequadamente
conhecidos sobre a audição fetal e o pulsed-dye e a LP podem desencadear
migração retrógrada mais freqüentemente e produzem fragmentos maiores
do que o Holmium:YAG laser. Também LIFSHITZ; LINGEMAN113 (2002)
consideram a URS a primeira alternativa terapêutica em gestantes
sintomáticas, preferindo o uso do Holmium:YAG laser à LP. A única gestante
do presente estudo foi tratada com sucesso e sem qualquer complicação
significativa.
KUO et al.101 (1998) e WATTERSON et al.215 (2002) utilizaram o
Holmium:YAG em pacientes com alterações da coagulação sangüínea, sem
complicações importantes.
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SCHUSTER et al.166 (2002) atestaram a segurança do uso do
Holmium:YAG laser em crianças. JAYANTHI et al.94 (1999), consideram a
URS a primeira escolha no tratamento dos cálculos sintomáticos de ureter
inferior em crianças. Também REDDY et al.151 (1999) demonstraram que a
URS com Holmium:YAG laser em crianças é segura, com baixa incidência
de refluxo vesicoureteral. Segundo eles, mesmo tratando cálculos de ácido
úrico, uma adequada irrigação evita o acúmulo de cianeto. WOLLIN et al.219
(1999) relatam 84% de sucesso em uma única URS com Holmium:YAG
laser em crianças, sem nenhuma complicação importante. Acham
desnecessária a realização de uretrocistografia, em função da baixa
incidência de refluxo vesicoureteral. A única criança tratada da presente
série evoluiu de forma satisfatória.
O Holmium:YAG laser também tem algumas desvantagens. Seu custo
de aquisição é maior do que o da EHL, da LP e da LU e, ao contrário da LP
e da LU, utiliza fibras descartáveis. Ele tem maior potencial para causar
lesões teciduais do que a LU, a LP e o pulsed-dye laser145. É mais lento no
seu processo de fragmentação, o que dificulta seu uso nos grandes cálculos
vesicais, renais ou mesmo ureterais. Uma dificuldade adicional do
Holmium:YAG é a “névoa de microfragmentos” característica de seu uso,
comparada por alguns autores a uma tempestade de neve que, às vezes,
prejudica significativamente a visibilidade durante o procedimento70, 125, 169, 174,
223

. Essa névoa é mais evidente quando se utiliza o Holmium:YAG laser com

uma freqüência maior, razão pela qual evitou-se, no presente estudo,
ultrapassar a freqüência de 5 Hz. Além disso, tanto o aumento da freqüência
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quanto da energia causam maior efeito cinético sobre o cálculo, dificultando sua
vaporização11, 17, 72, e aumentam a incidência de complicações160, 223.
Uma vantagem importante do Holmium:YAG laser é que a sua técnica
de utilização é simples, e semelhante aos outros sistemas de litotripsia
intracorpórea. Mesmo que o autor nunca tendo usado antes essa forma de
energia, os resultados do presente estudo não foram estatisticamente diferentes
daqueles publicados por autores mais experientes ou em séries maiores.
O procedimento é iniciado com o acesso endoscópico ao cálculo. Por
ser um laser de contato, é imperativo que se consiga levar a ponta de fibra
até o cálculo e que a fragmentação seja realizada sempre sob controle
visual42. O uso de ureteroscópios de pequeno calibre torna a dilatação do
meato desnecessária na maior parte dos casos184. No presente estudo, foi
realizada dilatação do meato com dilatadores faciais de 8 Fr a 12 Fr em dois
casos: em uma criança e em um paciente com meato ureteral excessivamente
fechado (SLB e ABF).
Utilizou-se energia de 600 mJ a 1.200 mJ e freqüência de 5 Hz a
7 Hz, à semelhança do que sugerem outros autores150. Apenas em um caso
foram necessários mais de 6 W de potência para fragmentação dos
cálculos. Vários autores relatam que a maioria dos cálculos é tratada
adequadamente com até 5 W de potência181. Raramente são necessários
mais de 10 W para fragmentar um cálculo urinário42.
SOFER et al.181 (2002) trataram 598 cálculos com Holmium:YAG laser
utilizando energia média de 800 mJ (200 - 1.400 mJ) e freqüência média de
8 Hz (5 -14 Hz). RAZVI et al.150 (1996) sugerem que cálculos duros, como os
de vevelita ou cistina, sejam tratados com energia de 600 mJ a 1.200 mJ e
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freqüência de 8 Hz a 10 Hz. Cálculos mais moles, entretanto, podem ser
tratados com energia de 200 mJ a 600 mJ e freqüência de 6 Hz a 8 Hz.
Em todos os casos da presente série foi utilizada fibra de 365 µm.
VASSAR et al.207 (1998) demonstraram que a melhor relação entre diâmetro
da fibra, energia utilizada e efetividade é obtida com fibras de 365 µm e 1 J
de energia. Mesmo essas fibras, entretanto, sofrem danos quando transportam
quantidades maiores de energia. Enquanto as fibras de maior diâmetro são
incompatíveis com os ureteroscópios semi-rígidos, a mais fina, de 200 µm,
tem capacidade limitada para transportar quantidades maiores de energia.
Cuidados especiais devem ser tomados com relação à preparação da
fibra de quartzo para o procedimento. Antes de ser utilizada, a ponta da fibra
deve ser inspecionada. Quando projetada contra uma superfície lisa, a luz
piloto He-Ne deve ser circular. Em função de interferências com o ângulo de
incidência do laser, irregularidades no círculo projetado por essa luz, à
semelhança de uma “cauda de cometa”, representam uma ponta distal
inadequada, o que comprometerá a efetividade do Holmium:YAG laser.
TEICHMAN191 (2002) sugere que a fibra de quartzo também seja inspecionada
em toda a sua extensão antes de ser utilizada, em uma sala escura, à
procura de sinais de alguma eventual fratura. A fratura da fibra é identificada
pelo escape da luz He-Ne. O escape de Holmium:YAG laser pode danificar
irremediavelmente o ureteroscópio ou ferir o operador. Após ter sido usada,
cerca de 5 mm a 10 mm da extremidade distal da fibra são cortados, com
um cortador de safira ou diamante, específico para esse fim (figura 2).
BAGLEY; ERHARD11 (1995) sugerem três formas de fragmentar
cálculos: a técnica de perfuração central, em que se produz uma cavidade
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central no cálculo e, a partir daí, sua camada superficial é fragmentada
(utilizada para cálculos de grande dimensão); a técnica da remoção em
lascas, em que se realizam múltiplas perfurações na periferia do cálculo,
para depois fragmenta-lo unindo-se essas perfurações; e a técnica de
fragmentação direta, para os pequenos cálculos ureterais. GRASSO68 (1996),
sugere que se dê preferência à utilização da técnica de remoção em lascas.
Cálculos maiores ou de maior dureza podem ser fragmentados
através de vaporização fazendo-se a ponta da fibra correr superficialmente
sobre o cálculo durante o acionamento do laser. RAZVI et al.150 (1996),
TEICHMAN et al.196 (1997) e SEGURA169 (2003) sugerem que essa é a técnica
ideal de litotripsia com o Holmium:YAG laser.
O método de fragmentação adotado neste estudo foi definido durante
o procedimento e, freqüentemente, mais de um método foi utilizado no
mesmo procedimento. No único caso em que se produziu uma cavidade
central no cálculo, houve dificuldade em vaporizar os vários fragmentos
resultantes, que foram retirados com sonda do tipo Dormia.
Deve-se evitar a passagem da fibra através de toda a extensão do
cálculo. Além de freqüentemente a fibra ficar retida no orifício criado, correse o rico de lesar inadvertidamente a parede ureteral posterior ao cálculo196.
Essa situação pode ser prevenida não disparando o Holmium:YAG sem a
visualização da luz piloto de He-Ne.
O controle adequado da irrigação é importante por vários motivos. Se,
por um lado, a pressão exercida pelo líquido de irrigação pode propelir
fragmentos do cálculo em direção ao rim189, por outro lado, uma irrigação
insuficiente não contribui para manter um bom campo visual ou para evitar
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calor excessivo durante o processo de vaporização68, 219. Acredita-se que a
melhor maneira de irrigar seja a manual, com uma seringa na mão do auxiliar,
ou, como se procedeu em alguns dos casos desta série, com um sistema
semelhante denominado Irriflow*. Trata-se de uma maneira prática de controlar a
pressão exercida e irrigar somente quando é necessário.
Todos os pacientes da amostra realizaram o procedimento com
anestesia geral. HOSKING; BARD88 (1996) realizaram URS para tratamento de
cálculos ureterais em 68 pacientes com sedação, utilizando midazolan e
fentanil, com boa tolerância em 81% dos pacientes. Embora possível, a URS
apenas com sedação é contra-indicada por muitos autores em razão do
desconforto que pode gerar, com risco de eventuais lesões provocadas por um
movimento brusco inadvertido80.

*

Fabricado por ACMI / USA.
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As complicações da URS freqüentemente decorrem do próprio cálculo ou
do uso inadequado do ureteroscópio, dilatadores, guias ou instrumentos
acessórios, e não diretamente da forma de energia utilizada53,

68, 151, 170, 184

.

Segundo TEICHMAN191 (2002), as complicações relacionadas diretamente com
o Holmium:YAG laser ocorrem em menos de 1% dos casos.
Segundo GOULD66 (1998), o posicionamento adequado da fibra e um
campo visual claro são os principais cuidados para prevenir complicações com
o Holmium:YAG laser. A ponta da fibra deverá estar posicionada cerca de
5 mm à frente do ureteroscópio e em contato com o cálculo. Jamais o
Holmium:YAG deve ser disparado sem a visualização da luz piloto.
As complicações relacionadas à URS podem ser divididas em maiores,
que em geral necessitam de alguma forma de manipulação, ou menores,
que são resolvidas com medidas conservadoras.
As principais complicações maiores são avulsão, perfuração e estenose
ureteral. As tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 trazem as incidências de perfurações
relatadas por diferentes autores, obtidas a partir da revisão da literatura.
A avulsão é um episódio infreqüente, comprometendo de 0,11% a
0,4% das URS2,

165, 208

. A estenose ureteral compromete, em média, 2,6%

das URS (de 0% a 3,5%)208 e, em geral, está associada com cálculo impactado,
múltiplos procedimentos prévios ou perfurações ureterais, e não diretamente
com o uso do Holmium:YAG laser45, 68. Pela sua ação controlada e limitada nos
tecidos, as pequenas perfurações produzidas por essa forma de energia não
costumam evoluir para estenoses. As complicações maiores com o
Holmium:YAG laser ocorrem em 0% a 4% dos tratamentos110.
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As complicações menores, por sua vez, têm uma freqüência semelhante
com os diferentes tipos de litotritores. As mais comuns incluem dor, febre,
infecção, vômitos, retenção urinária, obstrução ureteral por coágulos,
fragmentos de cálculos ou edema, problemas com cateteres, fratura da fibra
e hematúria. A incidência dessas complicações é, em geral, de menos de
10% das URS e, habitualmente, os casos evoluem sem deixar seqüelas31, 43,
45, 70, 79, 174, 181, 222, 223

. A incidência de complicações com o Holmium:YAG laser

diminui na mesma proporção em que a energia e a freqüência são
reduzidas150.
SOFER et al.181 (2002) relataram taxa de 1,3% de complicações
menores em seus 542 casos de URS com Holmium:YAG laser, com ocorrência
de três casos de extrusão de cálculos, duas infecções, um paciente com
vômitos e um caso de retenção urinária. YIP et al.222 (1998) obtiveram taxa
de complicações de 8,2%, com dois casos de dor, dois de febre e uma
retenção urinária. CHEUNG et al.31 (2001) encontraram complicações menores
em 9% de seus 134 pacientes tratados com Holmium:YAG laser, incluindo
sepse em quatro casos, dor em três e migração do “duplo J” em outros cinco.
DENSTEDT et al.43 (2001) relataram complicações em 3,4% de seus pacientes
tratados com Holmium:YAG laser, com um caso de sepse e um caso de
vômitos.
Vários autores demonstraram a produção de cianeto, um gás
altamente tóxico, quando do uso do Holmium:YAG laser em cálculos de
ácido úrico197. TEICHMAN et al.192 (1998), entretanto, não observaram nenhum
sinal de intoxicação clínica nos pacientes que trataram. Eles sugerem que
uma adequada irrigação, o cuidado de evitar-se o uso de altas quantidades

86

de energia durante o procedimento com este tipo de cálculo e a manutenção da
sala cirúrgica devidamente ventilada são medidas eficazes para a proteção do
paciente e da equipe médica. Cuidados especiais devem ser tomados no
tratamento de crianças, gestantes e grandes cálculos renais192.
Ocorreram três perfurações nos casos estudados. Duas ocorreram
com cálculos impactados, localizados em ureter superior, tendo sido
diagnosticadas pela pielografia transoperatória (IG e ABSF) e tratadas com
cateteres do tipo “duplo J”. A terceira perfuração (ABF), entretanto, ocorreu
com um cálculo não impactado, localizado em ureter médio, resolvida sem
qualquer intervenção terapêutica.
Não foi possível determinar se as perfurações ureterais descritas
aqui foram resultado da utilização do holmium:YAG laser ou relacionadas
com a URS, ou com o manuseio inadequado do fio-guia ou da fibra de
quartzo. Todos os pacientes da presente série foram tratados com
ureteroscópios semi-rígidos e, para muitos autores, a utilização desse
instrumento acima do cruzamento dos vasos ilíacos está associada com
uma freqüência maior de complicações9, 13, 32.
As complicações menores registradas foram dois casos de febre,
tratados com antibioticoterapia (CGT e ABF). Nenhum paciente necessitou
retornar ao hospital em função de dor.
Como já se disse, os dois insucessos do estudo foram decorrentes de
migração retrógrada de fragmentos que não puderam ser tratados na
mesma sessão. A migração proximal do cálculo ou de seus fragmentos é um
fenômeno comum à URS e pode ser conseqüência tanto da litotripsia, como
da pressão do líquido de irrigação ou da instrumentação no ureter. Várias
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medidas são indicadas para prevenir essa migração: a redução da energia106 ou
da freqüência de pulso 68,

69

, a utilização de fibras mais finas 106 , a

fragmentação na periferia do cálculo, o cuidado em não disparar o laser sem
o contato da fibra com o cálculo81, o controle da pressão do líquido de
irrigação31 ou a fixação do cálculo com uma pinça ou uma sonda do tipo
Dormia68,

72, 162

. O posicionamento do paciente em trendelenburg forçado

facilita o tratamento trans ureteroscópico de eventuais fragmentos deslocados
para o rim68. Os insucessos do presente estudo demonstram a importância
da prevenção desse fenômeno, talvez a principal causa de fracasso com o
Holmium:YAG laser, particularmente na indisponibilidade do ureteroscópio
flexível.
CHEUNG et al.31 (2001) relataram taxas de sucesso com Holmium:YAG
laser de 90% para cálculos maiores do que 1 cm em ureter superior. Para
cálculos menores de 1 cm nessa posição, entretanto, a taxa de sucesso foi
de apenas 64%. Os autores atribuíram os maus resultados com os cálculos
menores à maior ocorrência de migração retrógrada na referida localização.
DRETLER48 (2001) desenvolveu um fio-guia de aço revestido com
nitinol, que possibilita a abertura da sua extremidade distal na forma de uma
mola cônica, com espaço entre suas alças de cerca de 2 mm, chamado de
“Dretler stone cone”*. §
Esse fio-guia, com a sua extremidade distal aberta acima do cálculo,
é eficiente para capturar fragmentos maiores do que 1,5 mm. DESAI et al.44
(2002), ao comparar a “Dretler stone cone” com o uso de uma sonda de

*

Fabricado pela Microvasive/USA.
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Dormia acima do cálculo, observaram que nenhum fragmento de 26 cálculos
migrou para o rim durante a LP com este dispositivo. Isso ocorreu, no
entanto, com 6 de 20 cálculos em que foi utilizada a sonda de Dormia.
A maior parte dos autores sugere que os drenos são desnecessários
após URS não complicadas, particularmente quando utilizados ureteroscópios
de menor calibre (até 7,5 Fr) e sem realização de dilatação do meato
ureteral, no tratamento de cálculos não impactados, menores do que 10 mm
de diâmetro18, 20, 30, 89, 148, 204, 224.
JOSHI et al.96 (2001) relataram queixas sexuais, principalmente
dispareunia, em 30% a 40% dos pacientes, além de dor ou queixas urinárias,
principalmente polaciúria, urgência e urge-incontinência, em cerca de 80%
dos pacientes cateterizados.
DENSTEDT et al.43 (2001) realizaram estudo prospectivo comparando
pacientes com e sem drenos após litotripsia intracorpórea com Holmium:YAG
laser. Embora as queixas de dor lombar ou abdominal, disúria e polaciúria
fossem mais intensas no grupo com cateter, não houve, entre os dois grupos,
diferenças com relação à taxa de sucesso ou à incidência de complicações
tardias. CHEUNG et al.28 (2003), comparando prospectivamente pacientes
tratados com Holmium:YAG laser com e sem drenos, concluíram que o uso
de drenos do tipo “duplo J” não melhora os resultados do procedimento.
Outros autores têm comparado pacientes com e sem drenos após
URS não complicadas e têm relatado resultados semelhantes entre os dois
grupos, mas uma incidência maior de queixas no grupo drenado20, 27, 29, 84, 154,
221

. Não foi encontrado na revisão bibliográfica nenhum estudo demonstrando

menos queixas ou melhores resultados nos pacientes com drenos. Ainda
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assim, HOLLEMBECK et al.84 (2001) relatam que os drenos têm sido
utilizados em 83% a 100% das URS.
As indicações mais comuns para uso de drenos são complicações
transoperatórias, estenose ou inflamação ureteral importante20, cálculos
impactados, obstrução pré-operatória significativa ou após a URS,
representada por retardo da eliminação do contraste na pielografia31,

221

,

necessidade de dilatação do meato e fragmentação incompleta do cálculo181.
Alguns autores sugerem o uso de um cateter de 4 Fr a 5Fr por um a
três dias ao invés de um cateter do tipo “duplo J”103, 126, 159. Há nestes casos,
entretanto, a necessidade de uma bolsa coletora. Já CADEDDU; JARRET21
(1998) sugerem a utilização de uma sonda de aspiração nasogástrica de
10 Fr nas horas seguintes à URS com Holmium:YAG laser.
IRIGOYEN et al.92 (1996) utilizaram, assim como foi feito no presente
estudo, drenos do tipo “duplo J” por 24 h após as URS não complicadas.
SEGURA168 (1993) afirma que a colocação de um dreno mantém o ureter
patente durante o período de 24 h a 48h após a URS, período no qual é
freqüente a ocorrência de edema ureteral. Além disso, o dreno facilita a
eliminação de algum fragmento residual97.
PESCHEL et al.143 (1999) relatam que voltaram a utilizar cateteres de
drenagem interna após um período sem fazê-lo, mas utilizam um modelo
com um fio exteriorizado pela uretra que facilita a sua retirada.
PEARLE28 (2003) refere que o aspecto da mucosa ureteral ao final de
um procedimento não é um indicador confiável de que não haverá obstrução.
Para ela, em caso de lesão duvidosa, a inserção de um dreno não é uma
atitude incorreta.
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Talvez ainda em função do hábito adquirido no tempo em que utilizava
ureteroscópios de calibre maior, o autor do presente trabalho fez uso de
drenos do tipo “duplo J” nos 12 primeiros pacientes da série, por um período
de 24 h a 48 h, à exceção dos dois casos em que ocorreram perfurações
diagnosticadas durante o procedimento, nos quais os cateteres foram
deixados por 30 dias. A decisão esteve baseada na hipótese de que a
presença desses cateteres permitiria uma recuperação mais precoce do
paciente, em função da diminuição do desconforto associado ao edema que
habitualmente se instala após uma URS. Como outros autores relatam, foi
utilizado um fio fixo à extremidade distal do cateter, exteriorizado pela uretra,
para a retirada do “duplo J”143, 217. Não houve queixas significativas dos pacientes
que pudessem ser atribuídas à presença do dreno, embora eles relatassem
desconforto tolerável com a sua presença.
Nos últimos tratamentos, entretanto, optou-se pela não utilização de
qualquer forma de dreno nos pacientes sem as indicações previamente
descritas, tendo a evolução sido semelhante em ambos os grupos. A
decisão, entretanto, de colocar ou não um dreno nem sempre é fácil de ser
tomada e são necessários critérios mais claros para a sua utilização.
O controle dos resultados do tratamento tem sido realizado com raio X
simples do abdômen de 24 h a 48 h após a URS. Após 30 dias, é realizada
US para confirmar a ausência de complicações obstrutivas. Exames adicionais
somente são realizados em presença de complicações, como foi o caso da
coleção de urina periureteral, que teve sua involução acompanhada com
ultra-sonografias repetidas.

91

SOFER et al.181 (2000) relatam que a incidência de estenose ureteral
em pacientes assintomáticos, sem estenose ou cálculo impactado previamente,
é de 0,35% e que, por esse motivo, não realizam US ou UGE de rotina após
uma URS não complicada.
WEIZER et al.216 (2002) acreditam, entretanto, que cálculo impactado,
LECO prévia ou procedimentos múltiplos são fatores de risco para estenose,
devendo esses pacientes ser seguidos de forma mais rigorosa.
BUGG et al.19 (2002) consideram que pacientes com obstrução préoperatória e dor pós-operatória persistente têm mais chances de apresentar
obstrução pós-operatória ou fragmentos residuais, e sugerem que esses
pacientes sejam acompanhados com UGE ou US. Os autores relataram que
42% dos pacientes com cálculos residuais ou obstrução apresentaram dor
persistente, o que ocorreu em apenas 5% a 6% dos pacientes assintomáticos,
justificando a realização unicamente de raio X simples de abdômen nos
pacientes sem queixas.
STOLLER et al.184 (1992) não realizam rotineiramente US ou UGE no
controle de pacientes após URS não complicada. Quando existe risco de
estenose, entretanto, o período de controle deve ser superior a três meses,
uma vez que essa complicação pode surgir mais tardiamente.**
Do ponto de vista do custo de aquisição, os equipamentos de LU, LP
e EHL apresentam nítidas vantagens sobre o Holmium:YAG laser. Um
equipamento de LU (Calcuson Storz/Alemanha) custa cerca de R$ 31.000,00
(US$ 10.200)*, um equipamento de LP (Calcusplit Storz/Alemanha) custa em

*

Preços finais ao consumidor obtidos com o distribuidor local destes equipamentos, incluindo
impostos, em euros convertidos para dólares e reais nesta data.
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torno de R$ 36.000,00 (US$ 12.000)* e um aparelho de EHL (Calcutrip
Storz/Alemanha) custa aproximadamente R$ 30.100,00 (US$ 10.500)* Já um
equipamento de Holmium:YAG laser com até 20 W de potência (Dornier
Medilas/Alemanha), adequado para o tratamento do cálculo urinário, custa
cerca de US$ 75.000*.††
Em função de não utilizarem materiais descartáveis e de terem
pequena necessidade de manutenção, o custo de utilização da LU e da LP é
baixo. O Holmium:YAG laser utiliza fibras ao custo de R$ 2.000,00* a
unidade que, embora descartáveis, permitem a realização de 20 a 30
procedimentos. No hospital em que foram realizadas as URS deste estudo, é
cobrada uma taxa de R$ 60,00 em cada procedimento. A EHL utiliza fibras que
custam cerca de R$ 360,00 (US$ 110)* a unidade, e que têm durabilidade muito
curta, em geral entre 20 e 60 segundos de uso contínuo39, 70, 110, 183.
VORREUTHER et al.209 (1996) questionam as vantagens da aquisição de
um ureteroscópio flexível ou de um equipamento de laser para a litotripsia
intracorpórea, uma vez que os atuais ureteroscópios semi-rígidos possibilitam o
acesso a todos os segmentos do ureter na maioria das situações. Além disso,
equipamentos bem menos dispendiosos e com eficácia semelhante, como a
LP, podem ser utilizados com os ureteroscópios semi-rígidos.
Necessita-se de estudos específicos para confirmar se as vantagens
do Holmium:YAG laser em relação aos outros métodos de litotripsia
intracorpórea habitualmente utilizados, compensam o seu custo maior. Em

*

Preços finais ao consumidor obtidos com o distribuidor local destes equipamentos, incluindo
impostos, em euros convertidos para dólares e reais nesta data .
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função de sua segurança, efetividade e multiplicidade de usos, aparentemente
esse investimento é compensado105.
A tabela 10 traz o custo médio dos diferentes equipamentos de
litotripsia intracorpórea nos Estados Unidos da América.

Tabela 10 - Comparação de custos entre litotridores intracorpóreos

Equipamento

Probes ou fibras

Custo (US$)

Ultra-som

1,5 – 4 mm / reutilizáveis

13.600

Pneumático

2,4 – 9,6 Fr / reutilizáveis

26.000

Eletroidráulico

1,6 – 9 Fr / descartáveis

12.300

EKL

2,4 – 6 Fr / reutilizáveis

24.500

Holmium laser 20W

200 – 1.000 µm / vários usos

62.000

Holmium laser100W

200 – 1.000 µm / vários usos

125.000

Pulsed-dye

250-320 µ / corante caro

99.500

Laser alexandrita

300 µ

60.000

Fonte: LINGEMAN et al.115 (2002); SEGURA169 (2003).

No hospital onde foram realizados os casos dessa série o custo de
uma URS com Holmium:YAG laser, ambulatorial, não complicada, é de
cerca de R$ 2.000,00, não incluídos os honorários médicos.

.
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6 CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos no presente estudo, conclui-se que
o Holmium:YAG laser é eficaz no tratamento endoscópico do cálculo
ureteral. Esse método de litotripsia intracorpórea não é, entretanto, isento de
complicações, particularmente no que se refere ao tratamento dos cálculos
impactados localizados no ureter superior.
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ANEXO

Anexo 1 - Pacientes com cálculos ureterais tratados com Holmium:YAG laser: Resultados
Paciente

(a)

(c)

Sexo

Local
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IE

0,6

28

2:22
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541,6

5

S

ICGC
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fem
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1,0
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1:35

475

545

6

S

JLR

42

masc

SD

1,2
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0:38
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179,6

6

S
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IE
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2:33

715
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2:59
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SD
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6
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1:23
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5
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6

S
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S
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I
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413,6

5

S

ATT

49

masc

IE

1,0

29

3:03

833

473,2

3

S

ACR

42

masc

ME

0,9
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1:49
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6
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623,7

4
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−

−
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622.2

5,3
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−

−

−

0,3

7,2

01:21

237,1
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1,2

−

Mínimo

6

−

−

0,6

17,0

00:38

190,0

179.6

3,0

−

Máximo

68

-

-

2,0

43,0

06:24

1.098

7,5

-

SLB

Medida Duração
(cm)
(min)

(b)

Idade
(anos)

Tempo
Pulsos (P) Energia (J)
(min:seg)

1.116

1.144

1.144

Potência (W)

Resultado

(d)

S
(e)

S

S
87,5

(f)

(a) I: inferior, M: médio, S: superior, E: esquerdo, D: direito; (b) duração total do procedimento do início ao término da endoscopia; (c) tempo total de uso do laser;
(d) S: sucesso, I: insucesso; (e) paciente eliminou espontaneamente um fragmento de 4 mm após a retirada do stent; (f) taxa de sucesso em percentual (IC95%:
61,7 − 98,4).

