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ABLAÇÃO	PERCUTÂNEA	POR	RADIOFREQUÊNCIA	DE	CARCINOMA	
DE	CÉLULAS	RENAIS	EM	PACIENTE	COM	ECTOPIA	RENAL	

CRUZADA	-	RELATO	DE	CASO	

RELATO DO CASO 
Masculino, 53 anos, sem queixas, com diagnóstico prévio de ectopia 
renal cruzada e fusão dos polos renais à direita, apresentou 
incidentaloma renal ao ultrassom. Realizada tomografia 
computadorizada que confirmou tartar-se de nódulo renal sólido e 
hipervascularizado, medindo 2,5 cm, completamente endofítico no 
polo superior da unidade renal ortotópica, suspeito para neoplasia 
primária, sem evidências de metastases. 

  

Realizada biópsia percutânea guiada por ultrassom, que confirmou 
tartar-se de carcinoma renal convencional Fuhrman 1.  
Em discussão multidisciplinar foi optado por terapia focal através de 
ablação percutânea guiada por imagem com o objetivo de se poupar 
néfrons. O método utilizado foi a ablação por radiofrequência (ARF), 
associada à pieloproteção com soro glicosado gelado durante todo 
o procedimento. 

DISCUSSÃO 
A ectopia renal cruzada é uma anomalia congênita rara e 
caracteriza-se pela ectopia renal com cruzamento da linha média de 
uma das massas renais com fusão do rim ectópico com o ortotópico 
contralateral. A associação com carcinoma de células renais é rara 
com incidência relatada igual à da população geral. Existem apenas 
14 casos relatados de ectopia renal cruzada associada a carcinoma 
de células renais, todos tratados por nefrectomia total ou parcial. 
Relatamos o primeiro caso da literatura de ectopia renal cruzada 
com carcinoma de células renais convencional tratado com ARF, 
técnica ablativa percutânea mais usada atualmente. Os principais 
limitantes para sua realização são o tamanho da lesão (>4.0cm) e a 
proximidade com estruturas vasculares calibrosas, condições que 
aumentam as chances de resíduo neoplásico ou recidiva local. 
Outro fator importante é a localização central das lesões, que pode 
levar a lesão inadvertida do sistema coletor renal. Tradicionalmente, 
os principais candidatos à ablação são aqueles com alto risco 
cirúrgico, baixa expectativa de vida ou rim único. A inclusão da 
ablação percutânea como uma opção terapêutica nas diretrizes da 
ASCO (Sociedade Americana de Oncologia Clínica), ao lado da 
nefrectomia parcial, desde que a ablação completa seja 
tecnicamente possível, reforça que essas indicações têm se 
ampliado incluindo pacientes com boas condições clínicas.

CONCLUSÃO 
O caso ilustra uma condição rara de neoplasia renal primária 
associado à ectopia renal cruzada, submetido a terapia percutânea 
evoluindo favoravelmente. Novos trabalhos com dados de sobrevida 
a longo prazo, comparada às demais modalidades são aguardados 
para melhor definição da população ideal para esta terapêutica.
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OBJETIVO 
Relatar através de um caso raro de neoplasia renal em paciente 
com ectopia renal cruzada, a importância das técnicas ablativas 
percutâneas como opção terapêutica “poupadora de néfrons”

Ao final do procedimento o cateter ureteral é retirado, mantendo-se 
cateter duplo J por mais duas semanas. Após 2 anos, a paciente 
mantém boa evolução, livre de recidiva local ou metástase, com 
função renal preservada. O controle por imagem evidencia sinais 
de necrose coagulativa do nódulo (baixo sinal em T2 e alto sinal 
em T1, sem impregnação após a administração do contraste). 
Como alterações sequelares, são também caracterizadas 
caliectasias adjacentes ao sítio de ablação e retração 
parenquimatosa renal focal no polo superior.

O controle imediato após o procedimento mostra zona de necrose 
coagulativa com margem adequada. 


