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Massas renais 

 achado incidental aumentou 30% nos últimos

20 anos devido ao uso generalizado de exames

de imagem

 Até 2/3 são pequenas massas renais

assintomáticas (SRM ≤ 4 cm) 

 origem do termo: Bell, 1938; TNM 1974

It will be noted that the size of the tumor is not a certain criterion as to its 

malignancy….We may say that tumors not over 3 cm. in diameter have rarely 

formed metastases” [ Bell ET, “A classification of renal tumors with observation on the frequency of various 

types,” The Journal of Urology, 39: 238–243, 1938]

National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology and End Results 
Program: Cancer Stat Facts: Kidney and Renal Pelvis Cancer. Updated 2017



20

80

0

20

40

60

80

100

benigna maligna

P
e

rc
e

n
ta

g
e

m
 d

e
 t

u
m

o
re

s

Fergany J. Urol 2000 163:442

SRM: 20% de massas benignas nos pacientes operados

nos últimos 15 anos

Corcoran Urology. 2013 81: 707



Nem todas as SRM tem baixa agressividade biológica

n= 287 massas sólidas renais < 4 cm 
operadas

tamanho médio: 2.9 ± 0.8 cm (40% > 3 
cm)

Remzi J.Urol. 2006 176: 896
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Investigação das massas renais pequenas



SRM e exames de imagem

Lesões são heterogêneas e geralmente tem diagnóstico

difícil

Na TC com contraste:

 Hipervascular:  células claras ou oncocitomas

 Hipovascular: papilífero ou cromófobo

Na RM: intensidade do sinal em T2WI

 Hipointenso : papilífero ou angiomiolipoma pobre em

gordura

 Hiperintenso: células claras ou oncocitoma

Linehan



SRM: Realce tomográfico no diagnóstico

diferencial do carcinoma renal

Coy et al. Abdom Radiol (2017) DOI: 10.1007/s00261-017-1095-6



SRM: tumores heterogêneos e de diagnóstico

diferencial difícil

oncocitoma céls claras



Massas de caracterização difícil

Nefrectomia parcial – Angiomiolipoma pobre em gordura



Massas de caracterização difícil

Cisto hiperdenso: seguimento de 5 anos -

inalterado



Massas de caracterização difícil

Cisto Bosniak 2

TC sem

contraste

nódulo sólido

RM com 

contraste

sem realce < 2 

cm

borda

espessada



Massas de caracterização difícil

PET-CT na diferenciação de oncocitoma vs carcinoma

Céls claras

Oncocitoma

Eur Urol. 2016 ;69(3):413-6. doi: 

10.1016/j.eururo.2015.08.056



Crescimento tumoral não é capaz de predizer resultado 

histológico

Chawla et al JUrol. 2006 175:425

Tamanho inicial 

do tumor (cm)

Crescimento 

mediano (cm/ano)

oncocitoma 2 0.16

carcinoma 2.2 0.35

p>0.05



Ausência de crescimento nos exames de imagem não é 

capaz de predizer a natureza da lesão renal

Kunkle, Uzzo J.Urol. 2007 177: 

849

Sem crescimento 

na TC ou RM por ≥ 

12 meses (n=36)

Crescimento mediano 

0.3 cm/ ano (n=70)

Tamanho do tumor 

pós nefrectomia
2.9 cm 2.4 cm

Carcinoma 

presente
83% 89%

sólido vs cistico: ns



SRM: Biópsia diagnóstica de tumor renal

1. imagem é incapaz de 

diferenciar tumores benignos 

dos malignos

2. até 1/3 são benignas

3. vigilância ou ablação focal são 

opções de tratamento

4. tumores pequenos podem ser 

agressivos

5. valor preditivo + é > 90%

Porque fazer

1. biópsia não muda a decisão 

médica 

2. ausência de tumor não exclui 

malignidade [valor preditivo 

negativo = 70%]

3. resultado inconclusivo é 

comum

4. aumenta custos

5. complicações

Porque não 

fazer



Implante tumoral e complicações pós-biópsia

Implante: 1 in 10.000 

casos 

Maioria dados antigos

Gibbons RP Can Urol Assoc J 2013;7:E176-9; Auvert JProg Clin Biol Res 1982; 100:597-8; Wehle

MJ. J Urol 1986;136:446-8; Shenoy PD. J Urol 1986; 136:1292-3; Volpe A Urol 2007;178:379-86; 

Abe M. Br J Urol 1992;70:7-11; Giorgadze T Diagn Cytopathol 2013;41:470-2; Mullins Can Urol

Assoc J 2013;7:E176-9; Chang   Korean J Urol 2015;56:666-669. 

Chang 2015

Complicações: 14% [Clavien 1; hematomas)
Br J Radiol. 2018  22:20170666. doi: 10.1259/bjr.20170666



SRM: biópsia renal – bom senso!

SIM

1. Lesão renal sólida com indicação de terapia 

minimamente invasiva ou de vigilância ativa

2. Lesão indeterminada nos exames de imagem 

NÃO 

1. Jovens ou com bom estado geral que aceitam

nefrectomia

2. Idosos com co-morbidades que serão tratados de 

forma conservadora independente do resultado da 

biópsia.



Aumento do uso de biópsia renal nos últimos anos mas 

aceitação entre os urologistas ainda é baixa
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Conduta nas massas renais pequenas



All-Cause and Kidney Cancer–Specific Mortality for Patients Treated 

With Partial vs Radical Nephrectomy

Tan, H. et al. JAMA 2012;307:1629-1635



14 estudos retrospectivos com vigilância para 

SRM

Gutpta et al.  J Kidney Cancer VHL 2017;4(2):24–30



Padrão de crescimento tumoral das SRM em vigilância é 

variável mas parece ser pequeno nas massas ≤ 2 cm

idade : > 65 anos

Imagem: 90% TC ou RM

BIÓPSIA não obrigatória Uzosike et al J.Urol. 199, 641-648, 2018



Associação entre tamanho tumoral e crescimento do 

tumor em séries com vigilância – sugestão de relação

direta



DISSRM registry: vigilância para pacientes selecionados promove a 

mesma sobrevida que intervenção imediata em 5 anos

Grupo selecionado para vigilância: > idade, tumores menores, 

maior co-morbidade, menor expectrativa de vida, menor

função renal

Critérios para intervenção tardia :

• > 4 cm maior diâmetro

• crescimento > 0.5 cm /ano
Pierorazio Eur Urol. 2015 ;68(3):408-

15

2.5 cm (0.9-4.7) 

1.9 cm (0.4-7.7) 



Preditores de metástases



Ablação focal para massas renais pequenas 

Caso ideal 

 < 3 cm

 exofítico ou parcialmente exofítico

 posterior

 longe de órgãos como intestino ou 
jup

 maior risco para cirurgia 



Meta-análise de ablação focal para massas renais < 

4 cm

 99  estudos com 6471 tumores

 grande heterogeneidade na seleção dos casos

 nefrectomia parcial (NP) e terapia minimamente 
invasiva igualmente efetivas 

 sem diferença na progressão ou desenvolvimento 
de metástases

crioablação e radiofrequência: 7X mais recividas 
locais do que NP

Kunke, Egleston, Uzzo J. Urol. 2008 179:1227



SRM: Nefrectomia parcial (NP) versus ablação focal: 

recidiva local e chance de metástases similar na NP e 

crioterapia

Recidiva local 2% em 5 anos = entre todos os grupos

Sobrevida global: > NP 

(explicação: NP – grupo incluiu mais jovens e menor co-morbidade)

Thompson  European Urology 67 2:252 – 259, 

2015 



Nefrectomia parcial versus crioterapia no T1b em

grupos pareados. Retrospectivo. Recidiva mais

comum na crioterapia

Caputo European Urology 71:111-117, 

2017 

4.2 cm (4.3-4.7)

4.6 cm (4.3-4.9)



Conclusões: 
Viés das análises retrospectivas

SRM: TC/RM/outros 
exames

Considerar biópsia (BX)

BX não 
realizada

BX realizada

maligno

Nefrectomia [parcial
melhor opção] 

1. expectativa vida
longa

2. cirurgia viável

3. tumor hereditário

4. tumor bilateral

Ablação focal 
[percutânea]

1. tumor < 3 cm

2. anatomia favorável

3. > risco cirúrgico

4. recidiva em rim 
operado

Vigilância inicial

1. tumor < 2 cm 

2. < expectativa de vida

3. > risco cirúrgico

4. histologia favorável

benigno : obs
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