
Nefrectomia Citorredutora
Gustavo Franco Carvalhal
Professor da Escola de Medicina da PUCRS
Doutor em Urologia, USP
Research Fellow in Urologic-Oncology, WUSM
Post-doctoral Fellow in Urologic Oncology, Feinberg School of Medicine, NU



Hx Natural do Ca de Rim Metastático

Motzer R., J Clin Oncol, 1999.



Morbi-Mortalidade da Nefrectomia

• Nefrectomia Citoredutora é uma Nefrectomia Diferente

• 17.688 Nx, 6% citoredutoras, Florida database;

• RR para mortalidade peri-operatória = 2,0 ( 2,4% vs. 0,9%);

• RR para complicações = 1,3 (26,5% vs. 18,9%);

• RR para transfusão sanguínea = 2,4 (24,3% vs. 11,1%).

• Todos p <0,001.

Abdollah F, et al., Ann Surg Oncol, 2011.



Biópsia Renal: Segurança

• Rev sistemática, 57 estudos, 

5.228 pts

• Sensibilidade e 

especificidade CB: 99,1% e 

93,2%

• 8,1% complicações; 1 

implante no trajeto (CCT)



Terapia Sistêmica como Marcador de Resposta Tumoral

Rini, B, et al., AUA IC, 2011.



Literatura
Survival Analyses of Metastatic Renal Cancer Patients Treated With Targeted Therapy With or 
Without Cytoreductive Nephrectomy: A National Cancer Data Base Study
Nawar Hanna et al., J Clin Oncol, 2016

• Rev sistemática – 15.390 pts tratados c/TT de 2006-2013

• NC: jovens, centros acadêmicos, <T, N0, seguro saúde 

privado; 3/10 pts CN, menos em anos recentes

• SG da NC vs não NC: 17,1 vs 7,7 meses; p<0.001

• Benefício de SG foi 0,7 meses para os que morreram em 

<6 meses e 3,6 meses para os que sobreviveram >24 

meses

http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2016.66.7931?utm_medium=cpc&utm_campaign=J_Clin_Oncol_TrendMD_0&utm_source=TrendMD


Literatura
World J Urol. 2017 Jul 12

Cytoreductive nephrectomy in patients with metastatic renal cell carcinoma in 
the era of targeted therapy: a bibliographic review. Faba OR, et al

• Rev sistemática – PRISMA – Medline/Embase

• 270 publicações

• 55 estudos revisados

• Indicações de NC tem caído

• Condutas baseadas em séries retrospectivas

• Talvez em homens jovens, oligometastáticos e PS favorável



• mRCC 2005-2013 Wash U

• 88 pts NC e Terapias Alvo; 35 pts Terapias alvo

• Terapias alvo > fatores de risco (baixa albumina, 

alta LDH, LNs supra-diafragmáticos, mets hepáticas, 

mets sintomáticas, doença > T3)  









• 2 RCT com TKI inhibitors em mRCC

• CARMENA (CN+Sunitinib vs Sunitinib; will close Sept 2017)

• SURTIME (Sunitinib+CN+Sunitinib vs CN+Sunitinib; closed 

early 2016)





• Series are biased towards CN

• Patient selection is the Key until RCT are ready







CARMENA

• Estudo randomizado prospectivo 1:1 para Nx e sunitinib vs sunitinib em pts com 
mtxs e CCR metastático risco intermediário/alto

• 450 pts 2009-2017

• Sunitinib 50 mg 4 sem on : 2 sem off

• Seguimento mediano 50,9 meses

• 329 mortes

• OS 18,4 (sunitinib) vs 13,9 meses (cirurgia e sunitinib) – não inferioridade













CARMENA

• Estudo com poder estatístico limitado (eram necessários 576, 
entraram 450 pts)

• Somente pacientes com doença de risco intermediário e alto (sem 
dados para baixo risco)

• Alguns pacientes foram operados por complicações do tumor 
primário

• Dados devem ser vistos sob cautela



SURTIME
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SURTIME

• Citoredutora após sunitinib não reduziu PFS ou OS 
(apesar de haver uma tendência a melhor sobrevida com 
tratamento após a neoadjuvância)

• 25% dos pacientes progrediram no braço de 
neoadjuvância antes das 16 semanas até a nefrectomia –
provavelmente candidatos pobres para a mesma

• Mais pacientes receberam tx sistêmico no grupo da neoadjuvancis



Ongoing Studies

Nefrectomia Citoredutora na Era da Imunoterapia Moderna

PROSPER (Nivolumab – 2 doses pre Nx +9 month PO vs Nx in 
cT2+, cN+ M0) Clinical trial information: NCT03055013.

TARIBO (Sunitinib or Pazopanib vc Nx and Sunitinib or 
Pazopanib) http://clinicaltrials.gov/show/NCT02535351



Conclusões
• CCRm não ressecável é doença incurável

• Morbi-mortalidade de NC não é desprezível

• Biópsia por imagem é segura, baixa taxa de complicações

• NC deve ser restrita a pacientes com maior volume de 
doença (CARMENA)

• Tratamento sistêmico neoadjuvante é marcador de 
resposta biológica (SURTIME)

• Fatores de risco são chave para NC 

• Estudos em andamento serão importantes


