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Introdução: O retorno da urina ao
trato urinário superior por defeito na
junção vesicoureteral (JVU) se
define como refluxo vesicoureteral
(RVU), e pode se relacionar com
diversas afecções como a doença
crônica renal.

Descrição do caso: Lactente,
masculino, um ano e nove meses,
procurou atendimento médico em
UBS por história de há 7 dias
apresentar dor abdominal, disúria e
polaciúria, além de anorexia. Ao
exame físico, apresentava-se com
febre de 38,4°C, hipoativo, sem
outras
alterações.
Exames
laboratoriais: exame parcial de urina
evidenciou
leucocitúria,
nitrito
positivo, bacteriúria e na cultura
houve crescimento de Escherichia
coli 106 col./ml. Foi tratado com
nitrofurantoína com melhora do
quadro. Solicitou-se cultura de
controle e investigação por imagem.
A ultrassonografia mostrou dilatação
do sistema coletor renal à direita e a
uretrocistografia miccional relevou
RVU grau II bilateral. Como conduta
terapêutica foi prescrito cefalexina
profilática e solicitado avaliação pela
nefrologia pediátrica.

Discussão: A importância da
investigação por imagem em
lactentes com o primeiro episódio de
ITU consiste em analisar alterações
morfológicas que aumentam o risco
de ITU recorrente ou danos renais
crônicos. Destaca-se como método
de rastreio a ultrassonografia renal e
da bexiga (RBUS). A RBUS tem
baixa sensibilidade na detecção de
RVU e não pode excluir a presença
de níveis mais elevados dessa
uropatia, apesar de conseguir
mostrar sinais indiretos de sua
presença. Por outro lado, a
ultrassonografia renal é um teste de
rastreio muito útil para uropatias
obstrutivas e outras anormalidades
estruturais, é relativamente barato,
não invasivo e normalmente está
prontamente disponível.
Conclusão: O refluxo vesicoureteral
é uma causa comum de infecção do
trato urinário de repetição na clínica
pediátrica. Portanto, a investigação
precoce por imagem já no primeiro
episódio de pacientes pediátricos
com
ITU
pode
auxiliar
no
diagnóstico e tratamento de RVU,
além de melhorar o prognóstico a
longo prazo.
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Figura 1: RVU à esquerda do paciente relatado.

