
Massas Renais Pequenas: 

Prefiro observação

Fernando Korkes, MD, PhD



Prefiro observação





Qual o racional de observar?

• Muitos RCC não matam e são indolentes
• A população está envelhecendo
• O diagnóstico de RCC em idosos tem aumentado



• Aumento em todos os estadios, mas 
principalmente T1a 

(triplicou o dx de T1a)

• Aumento principalmente em >65 anos 
(fazem mais exames )

Incidência de RCC nos EUA (1983-2011)



• n=26.618  tratados cirurgicamente por RCC
• 1/3 dos indivíduos com mais de 70 anos morreram em até 5 anos por

outras causas

Hollingsworth JM et al. Five- year survival after surgical treatment for 
kidney cancer: a population-based competing risk analysis. Cancer 
2007;109:1763–8 



• n=537 retrospectivo (>75 anos, T1 N0,  tratados)

mortalidade global mortalidade CS
• 53% PN 19,9% 4,0%
• 27% RN 23,2% 9,3%
• 20% AS 33,3% 5,8%

Lane BR, et al. Active treatment of localized renal tumors may not impact overall survival in 
patients aged 75 years or older. Cancer 2010;116:3119–26.

Qual o benefício? 

Intervenção em idosos
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Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Mortalidade média: 3,45     (não em idosos! )
(Risco de metástases em seguimento de curto prazo em AS:  2-3%) 

Smaldone MC et al. Small renal masses progressing to metastases under active
surveillance: a systematic review and pooled analysis. Cancer 2012;118:997–1006.
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Mortes por RCC de acordo com o tamanho da lesão
(corrigido de acordo com os casos faltantes)

Não mudou muito

Smaldone et al. Med Care. 2017 Apr; 55(4): 398–404.

Apresentador
Notas de apresentação
Age adjusted (a) overall and (b) kidney cancer-specific mortality (# of deaths per 100,000) by tumor size shows attenuation of mortality rates when accounting for missing data (c, d).



”Treatment disconect”: 
a detecção e tratamento não implica em melhora da sobrevida. 

• 20% benignas
• 70% indolentes
• 10% agressivos
• Expectativa de vida



Risco de metástases é baixo

• RCCCC:   2/178 (1,1%) em 28 meses

• DISSRM registry: 0/221 em 25 meses

Jewett MA et al. Active surveillance of small renal masses: progression
patterns of early stage kidney cancer. Eur Urol 2011;60:39–44.

Pierorazio PM et al. Five-year analysis of a multi-institutional prospective
clinical trial of delayed intervention and surveillance for small renal masses: 
the DISSRM registry. Eur Urol 2015;68:408–15.



A vida como ela é…...



AS tem sido mais frequente
Série epidemiológica de Helsinki  n=1.719 

(2006 e 2016)



Quem colocar em AS?

Expectativa de vida Comportamento do tumor  X



Mortalidade CSS

Mortalidade geral

Kutikov et al, J Urol. 2012.

Apresentador
Notas de apresentação
Predicted competing risks of mortality by tumor size and comorbidity status. Red color indicates probability of kidney cancer death, while blue demonstrates chances of death from other causes.



Kutikov et al, J Urol. 2012.

Aproximação em Charlson baixo

Apresentador
Notas de apresentação
Predicted competing risks of mortality by tumor size and comorbidity status. Red color indicates probability of kidney cancer death, while blue demonstrates chances of death from other causes.



Risco de malignidade
• <1 cm: 54,7%
• 3-4cm: 80%
• >7cm: 94,7%

Risco de patologia agressiva
• <1 cm: 2,3%
• >7cm : 57,7%

SEER (n=19.932)
85% < 4cm indolentes
A cada 1 cm de aumento – aumento de 13% no risco de patologia agressiva

Rothman et al. J Urol 2009;181:29–33.

Frank I, et al. J Urol 2003;170:2217–20.

Frank I, et al. J Urol 2003;170:2217–20.

Quanto ao tamanho:



SEER (n=8.792 RCC <4cm) 
• 5,2% de metástase ao diagnóstico
• 3,5% de aumento para cada 1cm de tamanho

Nguyen MM, Gill IS. Effect of renal cancer size on the
prevalence of metastasis at diagnosis and mortality.
J Urol. 2009 Mar; 181(3):1020-7; discussion 1027.Fatores de risco: 

• Tumores maiores de 4,1 cm: risco aumentado de metástases

Smaldone MC et al. Small renal masses progressing to
metastases under active surveillance: a systematic review and
pooled analysis. Cancer 2012;118:997–1006.

Risco de metástases



Quanto ao crescimento: 

Crescimento esperado:
• 10-36%: não crescem ou regridem (RCC biopsiado)
• Crescimento linear médio de SRM: 0,12 – 0,38 cm/ano

Frank I, et al. J Urol 2003;170:2217–20.

Fator de risco para metástases: 
• Taxa de crescimento linear >0,8 cm/ano
• Taxa de crescimento volumétrico >27 cm3/ano

Smaldone MC et al. Small renal masses progressing to metastases
under active surveillance: a systematic review and pooled analysis. 
Cancer 2012;118:997–1006.



Mas cuidado…...



n=457 pacientes em AS  (24% fez biópsia) 
Intervenção:
• 1 ano:      9%
• 2 anos:  22%
• 3 anos:  29%
• 4 anos:  35% 
• 5 anos:  42% 

8 metástases (1,8%) : 3 durante AS, 5 após intervenção

McIntosh et al. Eur Urol, 2018. 

1,8%:  não desprezível
Curto seguimento
Cerca de metade operados



Active surveillance is an option for the management of localized renal
masses and should be a primary consideration for patients with
decreased life expectancy or extensive comorbidities that would place
them at excessive risk for more invasive intervention. Short- and
intermediate-term oncologic outcomes indicate that an appropriate
strategy is to initially monitor small renal masses, and, if required, to
treat for progression.

The NCCN Guidelines recommend active surveillance and ablative
techniques only in selected patients with stage I (T1a) RCC.

Apresentador
Notas de apresentação
<2cm



Císticos e sólidos crescem igualmente
Císticos sofrem menos intervenção

Seguimento: 
3/3 meses por 6 meses 
6/6 meses por 3 anos 
12/12 meses

76%

Cirurgia não afeta a qualidade de vida (diferente de PTR) 

Muito cuidado! 
• > 4,1 cm
• crescimento linear >0,8cm/ano
• crescimento volumétrico >27 cm3/ano
• Jovens (seguimentos curtos) submetidos a NSS qdo

opção por sair de AS

Risco de intervenção em AS diminui após 3 anos



Feminino, 79 anos
sem comorbidades
Trabalha, Pilates, hidroginástica
Nódulo 2,2 cm 
seguimento há 1 ano
sem crescimento



Feminino, 79 anos
sem comorbidades
Trabalha, Pilates, hidroginástica
Nódulo 2,2 cm 
seguimento há 1 ano
sem crescimento

E se crescer? 



Temos boas opções de tratamento:

• Cirurgia
• Ablação
• Rxt???

Korkes et al, 2009
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• Biópsia:
• Até 10% não diagnóstica
• Tem baixo risco, mas não é inócuo (hemorragia, ”seeding”) 



Risco de metástases
Fatores de risco: 

• >75 anos
• Tumores maiores de 4,1 cm
• Taxa de crescimento linear >0,8cm/ano
• Taxa de crescimento volumétrico >27 cm3/ano

Não ocorreram metástases:
• <3cm 
• Zero de crescimento
• Taxa de crescimento linear <0,1cm/ano
(* seguimento de 9 meses)

76% submetidos a NSS qdo opção por sair de AS

Seguir e definir quais pacientes devem ser submetidos a intervenção

Smaldone MC, Kutikov A, Egleston BL, et al. Small renal masses
progressing to metastases under active surveillance: a systematic
review and pooled analysis. Cancer 2012;118:997–1006.



Kidney cancer-specific mortality over incidence ratio trended from 1983 to
2011.

Taxa de mortalidade sobre incidência

Efeito do     incidência? 

Smaldone et al. Med Care. 2017 Apr; 55(4): 398–404.
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