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Caso 1:

Idade: 66 anos

PS: 0

Co-morbidades: nenhuma

Medicações: nenhuma

História familiar: cardiovascular – mortalidade > 80 anos

Sintomas: não

Achado de imagem: massa sólida renal de 9 cm polar inferior esquerdo

Exames de laboratório de rotina: normais

ClCr: > 68 mL/min ; Creat 1.1



Caso 1: Tumor meso-renal e polar inferior de 9 cm



Caso 1: Conduta?

1.Nefrectomia radical aberta

2.Nefrectomia radical lap/robótica

3.Nefrectomia parcial aberta

4.Nefrectomia parcial lap/robótica

5.Abordagem percutânea (RF, Crio)

6.Vigilância ativa

7.Outros 



Case 1: Nefrectomia parcial robótica 

Patologia: CCR clássico; 9 cm; Furhman 3; margens livres; nodos 

ausentes

Perguntas:

1. Linfadenectomia ? Quando e como?

Relação com tamanho? Com imagem?

2. Seguimento? Intervalo e quais exames? 



Caso 1:

US de abdome com 6 meses normal

Socilitado TC de abdome de controle com 1 ano



Caso 1: TC de controle com 1 ano - Recidivas

Rim Musculatura  lombar alta

Cólon esquerdo Musculatura lombar baixa



Caso 1: Demais exames 

 RM de abdome: nada adicional

 TC tórax : nódulos inespecíficos < 1cm  alguns calcificados

 Laboratório:

 Cálcio: nl

 DHL: nl

 Hb: 14

 Neutrofilos e plaquetas: normais

 PCR: 7 (nl< 5)

 Provas hepáticas: nls

 Função renal: creat 1.2



Caso 1:

Pergunta:

1. Pet-TC FDG tem valor adicional?



Caso 1: Pet FDG

 3 linfonodos hilares no mediastino, de 1 cm cada
 captação no próprio rim esquerdo polo inferior  
 cólon esquerdo 4 cm  
 massa na musculatura lombar junto ao baço 3 cm 
 massa na musculatura próximo do polo inferior do rim 1 cm
 nódulo no psoas esquerdo 2 cm 
 Restante ok. 



Caso 1: Tratamento sistêmico?

1. SIM

2. NÃO



Caso 1:

Iniciou tratamento com Pazopanibe durante 3 meses. Sem

complicações significativas exceto por elevação da creatinina

(pré 1.1 CrCl 68  pós 1.5 CrCl 45)

Pet-Tc de controle com 90 dias: 

diminuição da massas abdominais de 20-30% mas todas ainda

presentes. 

Linfonodos mediastinais permaneceram praticamente

inalterados.



Caso 1: Conduta?

1. Nefrectomia radical aberta mais metastasectomias

2. Nefrectomia radical lap/robótica mais metastasectomias

3. Somente metastasectomias

4. Manutenção do pazopanib

5. Troca por outro TKI (SO-SU? SU-SO?)

6. Bloqueador de mTOR

7. Somente vigilância ativa

8. Outros 



Caso 1: Conduta

 Submetido a nefrectomia radical aberta mais colectomia
esquerda com omentectomia e ressecção de 3 outras lesões
em musculatura abdominal

 Patologia

 Rim: nomal

 Cólon e omento: CCR Furhman 3 margens livres

 Musculatura lombar (2): CCR Furhman 3 margens livres

 Nódulo psoas: normal



Caso 1:

Pergunta:

1. Terapia adjuvante?  



Caso 1 : Evolução

 Não foi feito nada

 Exames de imagem trimestrais pelo oncologista

 RM de abdome com 24 meses: sem evidência de doença

 TC tórax e crânio com 24 meses: normais

 Laboratório :nl

 Creat: 1.7 



Caso 2

 56 anos 

 Assintomática

 PS 0

 Achado incidental no US: nódulo sólido 2.5 cm meso renal 
esquerdo



Caso 2: 56 anos, achado incidental, sem comorbidades

 Relatório: massa sólida intra-renal papilar ou possível
componente cístico de 2 cm

 BX ?



Caso 2: Conduta?

1. Nefrectomia radical aberta

2. Nefrectomia radical lap/robótica

3. Nefrectomia parcial aberta

4. Nefrectomia parcial lap/robótica

5. Abordagem percutânea (RF, Crio)

6. Vigilância ativa

7. Outros 



Caso 2: Conduta?

 Submetida a nefrectomia parcial aberta com controle
ultrassonográfico intra-operatório

 AP: tecido renal normal

Pergunta:

1.Próximo passo?



Caso 2: 56 anos, nefrectomia parcial normal por massa
sólida 2 cm, 6o mes PO

 Relatório : massa sólida intra-renal de 2 cm sugestiva de CCR



Caso 2: Conduta?

1. Nefrectomia radical 

2. Nefrectomia parcial aberta ou lap/robótica

3. Abordagem percutânea (RF, Crio)

4. Vigilância ativa

5. Outros 



Caso 2: Conduta?

 Submetida a nefrectomia parcial aberta com controle
ultrassonográfico intra-operatório

 AP de congelação: carcinoma cromófobo 2.5 cm

 AP parafina: CCR clássico, Furhman 3, 2.5 cm, margens livres

Perguntas:

1.Bx de congelação?

2.Desacordo entre congelação e parafina?

3.Este caso teria maior risco de progressão sistêmica?



Caso 3

 Paciente de 68 anos, assintomático

 ECOG 0; sem uso de medicações

 Último check-up clínico há 7 anos (não gosta de ir ao 
médico; levado pelas filhas)

 Laboratório normal; : exame de urina com hematúria 
microscópica

 US abdomen: massa renal sólida heterogênea bilateral

 Clínico solicitou TC de abdome



Caso 3

 tumor renal bilateral –

 4 cm rim direito renal 

 7 cm rim esquerdo mesorenal com invasão da cava infra 
hepática

 Exames de estadimento: sem doença sistêmica



Caso 3: Conduta?

Perguntas:

1. Como abordar? Tratamento concomitante?

2. Combinação de procedimentos? Cirurgias + RF ou Crio?

3. Drogas neoadjuvantes?



Caso 5: Tratamento adjuvante?

AP: 
lado direito: CCR clássico, F4, pT3aN1
lado esquerdo: CCR clássico F3, pT1aNx 



Caso 3: Evolução

 Sem tratamento complementar pós-operatório

 Retornou 20 meses com queda do estado geral 

 Exames de imagem : múltiplas metastáses pulmonares e 
massas inter-aorto-cava 

 Não retornou. Sem seguimento
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