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Resumo 

Relatamos um caso de síndrome de Wunderlich causado por Angiomiolipoma renal 

acompanhado de malformação arteriovenosa sendo o tratamento realizado por 

radiointervenção. 

Histórico Clínico 

Paciente do sexo feminino, 55 anos, com dor lombar à esquerda há 5 horas, náusea, vômito e 

abaulamento em flanco. Ao exame físico apresentava-se descorada e taquicárdica, com 

giordano positivo. Foi realizada tomografia de abdome total com contraste endovenoso que 

evidenciou hematoma renal e sangramento ativo no interior de angiomiolipoma. Caso 

encaminhado para radiointervenção para infusão de micropartículas e NBCA ( Glucan 2) a 25 

% com sucesso terapêutico. Houve boa evolução e o paciente liberado com orientações sobre 

sintomas de choque hipovolêmico e analgésicos para dor. 
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Achados Radiológicos 

Tomografia de abdome sem contraste evidenciando uma coleção espontaneamente hipertensa 

de limites imprecisos, acompanhado de uma imagem com densidade de gordura adjacente, 

correspondendo ao hematoma e a angiomiolopoma, respectivamente (1). Volume rendering ( 

VRT ), evidenciando uma dupla contrastação do rim esquerdo e a um foco de sangramento 

espontâneo oriundo de um ramo interlobar da artéria renal esquerda inferior (2). Imagem 

obtidas na angiografia após a cateterização seletiva da artéria renal esquerda superior (3) 

evidenciando -se boa contratação dos vasos, sem sinais de estenose ou malformações. Artéria 

renal esquerda inferior (4) evidenciando-se um dilatação sacular aneurismática de um dos 

ramos nutridores da lesão, que foi embolizado por infusão de micropartículas e reforçado por 

NBCA ( Glucan 2), obtendo um sucesso terapêutico (5). 

Discussão 

Síndrome de Wunderlich ou hematoma renal espontâneo é uma causa pouco comum de 

abdome agudo. Doença rara, geralmente relacionada a tumores, é uma emergência médica 

que pode acarretar em grave ameaça à vida ¹ Dentre as causas tumorais, destacam-se os 

tumores benignos, sendo o angiomiolipoma o mais comum. Dentre os malignos destaca-se o 

carcinoma de células renais. Outras causas diversas também incluídas na gênese da síndrome 

². O angiomiolipoma é uma neoplasia renal benigna, comum em pacientes com facomatoses, 

principalmente esclerose tuberosa. Histologicamente composta por epiteliovascular, células 

musculares e adipócitos, sendo que esporadicamente pode sangrar ³. Na tomografia fase 

précontraste pode haver coleção amorfa hiperatenuante em relação aos tecidos adjacentes. Ao 

injetarmos contraste podemos visualizar o foco de sangramento ativo e principalmente o não 

realce da coleção hiperatenuante . O tratamento deve considerar o estado hemodinâmico do 

paciente, podendo ser expectante. Caso existam sinais de hipovolemia, poderá ser feita 

radiointervenção com embolização do vaso sangrante, bem como procedimento cirúrgico para 

nefrectomia . 

Lista de Diferenciais 

● Malformação vascular. 

● Angiomiolipoma. 

● Hematoma renal espontâneo. 

Diagnóstico 

● Angiomiolipoma. 

Aprendizado 

O hematoma renal espontâneo ou síndrome de Wunderlich é uma das causas de abdome 

agudo vascular. Pacientes com forte dor abdominal, abaulamento em flanco e sinais de 

hipovolemia, devem ter a suspeita aventada, pois o atraso no diagnóstico pode levar a 



desfecho fatal. História clínica e correlação com a imagenologia são os pilares para o 

diagnóstico correto e indicação da radiointervenção. 
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Imagens 

 



Hematoma renal espontâneo. TC de abdome sem contraste evidenciando uma coleção 

espontaneamente hipertensa ( seta ) de limites imprecisos, acompanhado de uma imagem com 

densidade de gordura adjacente, correspondendo ao hematoma e a angiomiolopoma, 

respectivamente 

 

Volume rendering ( VRT ), evidenciando uma dupla contrastação do rim esquerdo e a um foco 

de sangramento espontâneo oriundo de um ramo interlobar da artéria renal esquerda inferior ( 

seta ) 



 

Angiografia seletiva da artéria renal esquerda superior evidenciando -se boa contratação dos 

vasos, sem sinais de estenose ou malformações. Artéria renal esquerda inferior 



 

Angiografia seletiva da artéria renal esquerda inferior evidenciando-se um dilatação sacular 

aneurismática de um dos ramos nutridores da lesão. ( seta ) 



 

Angiografia realizada pós tratamento com embolizado por infusão de micropartículas e 

reforçado por NBCA ( Glucan 2), obtendo um sucesso terapêutico ( seta ). 

Vídeos 

Nenhum resultado econtrado 


