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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome do pin-
çamento aorto-mesentérico da veia renal esquerda – sín-
drome de Nutcracker – acarreta hipertensão venosa renal e 
consequentemente o aparecimento de sintomas como dor 
no baixo ventre, varicocele e hematúria. A dificuldade no 
diagnóstico nestes casos pode atrasar o tratamento, subme-
ter o paciente a procedimentos desnecessários e resultar em 
complicações relacionadas à compressão venosa. O objeti-
vo deste estudo foi relatar o caso de um paciente atendido 
no ambulatório de Nefrologia do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre. 
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 22 
anos, branco, com queixa de dor no baixo ventre, hematú-
ria e obstrução urinária; com investigação básica etiológica 
inconclusiva. Investigações futuras, após aproximadamente 
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dois anos de sintomas, revelaram a síndrome de Nutcra-
cker. O manuseio terapêutico inclui tratamento conserva-
dor, cirurgia aberta, endovascular ou cauterização química. 
CONCLUSÃO: A síndrome de Nutcracker é rara, sendo 
que o conhecimento desta condição é fundamental para 
suspeita clínica acurada, diagnóstico precoce e manuseio 
terapêutico adequado. 
Descritores: Hematúria, síndrome de Nutcracker.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Mesoaortic com-
pression of the left renal vein, known as Nutcracker syn-
drome, causes renal venous hypertension and, consequently, 
the appearance of symptoms such as lower abdominal pain, 
varicocele and hematuria. The difficulty in the diagnosis may 
delay treatment, subject the patient to unnecessary proce-
dures and complications of the venous compression. We 
report a case of a patient with hematuria treated at the Di-
vision of Nephrology in the Hospital de Clinicas de Porto 
Alegre - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brazil). 
CASE REPORT: Male patient, 22 years of age, Caucasian, 
with complaints of pain in the lower abdominal, macro-
scopic hematuria and urinary obstruction, with basic inves-
tigation was inconclusive. Further investigation, after two 
years, revealed a nutcracker syndrome. Management can be 
conservative, open surgery, stent placement or intra-pelvic 
chemical cauterization. 
CONCLUSION: The Nutcracker syndrome is rare and the 
knowledge of this condition is the cornerstone to accurate 
diagnosis and proper management.
Keywords: Hematuria, Nutcracker syndrome.

INTRODUÇÃO

A síndrome de Nutcracker é caracterizada pela compressão 
da veia renal esquerda causada pela diminuição do ângulo 
entre a aorta abdominal e a artéria mesentérica superior1. O 
aumento da pressão no sistema venoso renal provoca o de-
senvolvimento de circulação colateral e o aparecimento de 
varizes. Os sintomas incluem hematúria micro ou macros-
cópica, dor no flanco esquerdo ou hipogastro, varicocele, 
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congestão pélvica, proteinúria e sintomas gastrintestinais2-4. 
A síndrome apresenta dificuldades para sua avaliação e ne-
cessita alto índice de suspeita clínica para obter um diag-
nóstico precoce e evitar procedimentos desnecessários e 
complicações como a trombose da veia renal5. 
Os critérios sugeridos para o diagnóstico são: gradiente 
venoso entre a veia renal e a cava inferior ≥ 3 mmHg, o 
Doppler com aumento > 5 vezes na velocidade do fluxo na 
passagem pela artéria mesentérica superior em relação ao 
hilo renal e a angiotomografia ou angiorressonância com 
ângulo < 45º. O ângulo normal entre a aorta abdominal e a 
artéria mesentérica superior é aproximadamente 90º.
O tratamento preconizado pode ser conservador, cirúrgi-
co, químico e endovascular4. O tratamento cirúrgico está 
associado à alta morbidade e envolve a transposição da veia 
renal, o auto-transplante renal e o bypass entre a veia gona-
dal e a veia cava inferior4. A terapia endovascular com stents 
venosos possibilita terapêutica menos invasiva, o acompa-
nhamento destes casos pode transformar a terapia endo-
vascular no tratamento de escolha do pinçamento aorto-
mesentérico da veia renal esquerda4. 
O objetivo deste estudo foi relatar o caso de um paciente 
atendido no ambulatório de Nefrologia do Hospital de Clí-
nicas de Porto Alegre, com essa doença. 

RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 22 anos, branco, previamente 
hígido, com queixa de dor no baixo ventre, hematúria ma-
croscópica e obstrução urinária, sem outros sintomas uri-
nários. Negava sintomas associados ou pródomos. Referia 
associação eventual dos episódios com realização de esforço 
físico. Sem história familiar de hematúria. Exames comple-
mentares: função renal normal; EQU: proteínas: ++, gli-
cose: +++, hemoglobina: +++, leucócitos: 4 p/c, hemáceas: 
100 p/c, pH: 6,0; densidade: 1020, nitrito: negativo, este-
arase leucocitária: negativo, urocultura negativa. Ultrasso-
nografia (US) do aparelho urinário: rins de contornos regu-
lares, ecogenicidade e tamanhos habituais, à direita 12 x 7,7 
x 7 cm e à esquerda 11,8 x 6,3 x 5,9 cm. Sem evidência de 
hidronefrose ou cálculo renal. Bexiga com debris (coágulos) 
sem evidência de lesão parietal. Provas de coagulação: nor-
mais. Pielografia retrógrada: mínimas irregularidades parie-
tais em ureteres bilateralmente. Urografia excretora: nor-
mal. Cistoscopia: sangramento ureteral à esquerda. Biópsia 
de bexiga: cistite crônica com edema de submucosa, cultura 
de micobactéria na urina: negativa, reação de Mantoux: 0; 
biópsia renal: presença de 19 glomérulos, 17 normais, con-
tendo hemáceas no interior da cápsula de Bowman em 2 
deles e 2 globalmente esclerosados. Fibrose intersticial mí-
nima focal. Audiometria normal. 
Arteriografia visceral: artéria renal única bilateralmente. 

Sem sinais de lesões vasculares nos rins. Realizado cateteris-
mo venoso seletivo de veia renal esquerda com gradiente de 
3 mmHg entre a veia renal e a veia cava inferior, compatível 
com hipertensão venosa.
Na angiotomografia de abdômen identificou-se pinçamen-
to aorto-mesentérico com ângulo de 19º (Figura 1), deter-
minando importante compressão da veia renal à esquerda 
com redução do calibre em aproximadamente 70%. Sem 
evidências de outras lesões significativas.

Figura 1 – Angiotomografia abdominal evidenciando estreita-
mento do ângulo entre a aorta e a artéria mesentérica superior

O paciente foi encaminhado para tratamento cirúrgico em 
março de 2008, realizando procedimento endovascular com 
flebografia de veia renal à esquerda que evidenciou retardo 
no esvaziamento de veia renal junto a veia cava inferior com 
gradiente de 5 mmHg. Realizada dilatação com balão segui-
do de colocação de stent. Venografia após implante sem retar-
do no esvaziamento e ausência de gradiente entre a veia renal 
esquerda junto ao hilo e a veia cava inferior (∆ = 1 mmHg). 
O paciente mantém acompanhamento ambulatorial com 
equipe de Nefrologia e Cirurgia Vascular no HCPA e não 
apresentou novos episódios de hematúria até o momento. 

DISCUSSÃO

A compressão da veia renal esquerda foi descrita pela pri-
meira vez em 19506,7. A síndrome Nutcracker é rara e de 
difícil diagnóstico. As características clínicas e bioquímicas 
não são evidentes, assim como não é fácil a detecção da 
hipertensão da veia renal esquerda por procedimentos ra-
diológicos. Portanto, a síndrome é, provavelmente, mais 
comum do que se encontra na literatura.
No presente caso, vários procedimentos (ecografia, cistos-
copia, radiografia, tomografia) foram realizados e as causas 
mais comuns de hematúria macroscópica foram excluídas: 
infecção, litíase, malformação arteriovenosa e neoplasia do 
trato urinário. 
A presença de proteinúria não nefrótica associada à presença 
de hemáceas dismórficas no sedimento urinário levantou a 
hipótese de hematúria de origem glomerular; entretanto, o 
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paciente apresentava cistoscopia evidenciando origem uni-
lateral do sangramento. Mesmo assim, foi realizada  biópsia 
renal. A proteinúria em pacientes com hipertensão da veia 
renal é secundária a lise de hemáceas na urina. Calcula-se 
que a proteinúria pode elevar 2+ ou 1 g/24h quando ocorre 
hemólise urinária. 
A ausência de dor no flanco esquerdo, sintomas gastrintes-
tinais e congestão pélvica levando à varicocele deixaram o 
quadro clínico menos característico. Nesse caso, a explica-
ção para o fato foi que a drenagem da veia gonadal esquerda 
não ocorria através da veia renal, e sim diretamente para 
veia cava inferior.
A arteriografia evidenciou gradiente de 3 mmHg entre a 
veia renal esquerda e a veia cava inferior compatível com 
hipertensão venosa, secundária à compressão extrínseca re-
forçando a idéia da síndrome de Nutcracker. 
Existem muitos procedimentos para o tratamento da com-
pressão aorto-mesentérica. A conduta pode ser: conservado-
ra, cirurgia aberta, colocação de stent e cauterização química 
intrapélvica4. Zhang e col.8 descreveram o seguimento de 
três pacientes tratados com colocação de stent (Wallstent) na 
veia renal esquerda, acompanhados por 4 a 54 meses. Todos 
os pacientes obtiveram melhora da dor, da hematúria e da 
proteinúria. O tratamento endovascular da síndrome de Nu-
tcracker ainda não apresenta tempo de seguimento suficiente 
para se identificar as possíveis complicações ou procedimen-
tos secundários. No entanto, o procedimento endovascular 
reduz o desconforto do paciente, a perda sanguínea, a mor-
bidade, tempo de internação e custos hospitalares. 

CONCLUSÃO

A síndrome de Nutcracker é caracterizada pela compressão 
da veia renal esquerda causada pela diminuição do ângulo 

entre a aorta abdominal e a artéria mesentérica superior. 
Apresenta dificuldades para sua avaliação e necessita alto 
índice de suspeita clínica para obter um diagnóstico pre-
coce e evitar procedimentos desnecessários e complicações 
como a trombose da veia renal.
O tratamento preconizado pode ser conservador, cirúrgico, 
químico e endovascular. A terapia endovascular com stents 
venosos possibilita uma terapêutica menos invasiva.
A raridade do caso descrito associado com a ausência de se-
guimento em longo prazo dos pacientes dificulta a escolha 
do tratamento para descompressão.
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