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RELATO DE CASO

Rim em bolo: relato de caso
Cake kidney: a case report
Vinícius Martins Vilela 1, Lais Dutra de Freitas 1, Sara Cardoso Paes Rose 1,
Isabela Camargo Silvério 2, Cejana de Mello Campos 3, Osvaldo Sampaio Netto 3

Resumo
O rim em bolo é uma anomalia congênita rara onde o tecido renal é fundido em uma única massa
pélvica de onde se originam dois ureteres que se relacionam normalmente com a bexiga. As
cintilografias renais estática e dinâmica são importantes na avaliação da função renal, uma vez que
as malformações anatômicas podem levar a comprometimento da função deste órgão devido a
complicações como estase, infecção, formação de cálculos e envolvimentos vasculares.
Palavras Chave: rim em bolo, malformações renais, cintilografia renal.
Abstract
The cake kidney is a rare congenital anomaly which kidney tissue is fused into a single pelvic mass
from where originates two ureters that usually are related to the bladder. The dynamic and static
renal scintigraphy are important in the evaluation of renal function, since anatomical abnormalities
can lead to impairment of the organ function due to complications such as stasis, infection, calculi
formation and vascular involvement.
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Paciente feminina, 33 anos, com
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(figura

1).

À

foi observada função tubular normal, sem
sinais de cicatrizes (figura 2).

Figura 1: Cintilografia renal dinâmica com DTPA-99mTc mostrou função
glomerular preservada e vias urinárias pérvias.

Figura 2: Cintilografia renal estática com DMSA-99mTc revelou uma massa
pélvica (rim em bolo), com função tubular normal e ausência de cicatrizes.
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Discussão
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