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RESUMO	

	

MACHADO,	 Roberto	 Dias.	 Cistos	 renais	 Bosniak	 3	 e	 4:	 impacto	 da	 vigilância	 ativa	 nos	
escores	 nefrométricos.	 2019.	 51	 f.	 Tese	 (Doutorado	 em	 Cirurgia)	 –	 Departamento	 de	
Cirurgia	e	Anatomia,	Universidade	de	São	Paulo,	Ribeirão	Preto,	2019.	
	
INTRODUÇÃO:	O	tratamento	padrão-ouro	para	cistos	renais	complexos	(CRCs)	Bosniak	III	e	
IV	é	a	excisão	cirúrgica	devido	ao	alto	risco	de	malignidade.	Entretanto,	a	histologia	benigna	
está	presente	em	50%	dos	cistos	de	Bosniak	III	e	10%	de	Bosniak	IV.	A	vigilância	ativa	(VA)	é	
uma	terapia	estabelecida	para	massas	renais	sólidas	pequenas.	Muitos	autores	relataram	a	
segurança	e	bons	 resultados	oncológicos	para	VA	nos	CRCs.	Mas,	 até	o	momento,	não	há	
dados	disponíveis	na	literatura	que	informem	as	alterações	dos	escores	de	Nefrometria	dos	
CRCs	 (s-R.E.N.A.L	 e	 s-PADUA)	 em	 VA.	 OBJETIVO:	 Avaliar	 as	 alterações	 no	 escore	 de	
Nefrometria	 para	 CRCs	 Bosniak	 III	 e	 IV	 em	 VA	 com	 seguimento	 mínimo	 de	 dois	 anos.	
PACIENTES	E	MÉTODOS:	Este	estudo	foi	observacional,	multicêntrico,	retrospectivo.	Dados	
de	101	CRCs	foram	obtidos	de	95	pacientes.	Os	prontuários	médicos	foram	obtidos	de	três	
diferentes	 instituições:	Hospital	de	Amor	Barretos	-	Fundação	Pio	XII,	Hospital	das	Clínicas,	
Faculdade	 de	Medicina	 de	 Ribeirão	 Preto	 -	 USP	 e	 o	 MD	 Anderson	 Cancer	 Center	 -	 EUA.	
Escores	 de	Nefrometria	 (R.E.N.A.L	 e	 PADUA)	 foram	 obtidos	 revisando-se	 os	 exames	 (TC	 e	
RM)	por	quatro	radiologistas	e	um	uro-oncologista,	no	momento	do	diagnóstico	e	da	última	
imagem	 disponível,	 com	 intervalo	mínimo	 de	 dois	 anos.	 A	 análise	 estatística	 foi	 realizada	
utilizando-se	 a	 versão	 SPSS	 com	 os	 do	 teste	 do	 Qui-quadrado	 e	 de	 Homogeneidade	
Marginal.	Os	dados	foram	coletados	e	armazenados	na	plataforma	(REDCap).	RESULTADOS:	
Entre	as	101	lesões,	39	eram	Bk	IV	e	62	Bk	III.	O	seguimento	médio	foi	de	4,2	anos.	Os	cistos	
Bk	IV	foram	mais	prevalentes	em	homens	e	os	Bk	III	em	mulheres.	O	tamanho	inicial	médio	
dos	CRCs	foi	de	2,77	cm	(0,50	-	11,8)	e	o	tamanho	médio	final	dos	CRCs	foi	de	3,0	cm	(0,40	-	
13,10).	De	acordo	com	o	tamanho,	19	lesões	diminuíram,	45	lesões	aumentaram	e	37	lesões	
ficaram	estáveis.	De	acordo	com	o	escore	Nefrometria	s-R.E.N.A.L:	cinco	lesões	mudaram	de	
categoria,	 uma	 (1%)	 diminuiu	 a	 complexidade	 e	 quatro	 (4%)	 tiveram	 a	 complexidade	
aumentada;	utilizando	o	s-P.A.D.U.A	sete	lesões	mudaram	de	complexidade,	em	duas	lesões	
(2%)	a	complexidade	diminuiu	enquanto	em	cinco	lesões	(5%)	a	complexidade	aumentou.	A	
mediana	da	velocidade	de	crescimento	foi	de	0,19	cm/ano	e	a	velocidade	de	diminuição	foi	
de	 0,21	 cm/ano.	 CONCLUSÃO:	 Após	 um	 mínimo	 de	 dois	 anos	 de	 acompanhamento,	 a	
complexidade	das	101	lesões	CRCs	Bosniak	(III	e	 IV)	em	VA	aumentou	em	4	lesões	(4%)	de	
acordo	com	s-R.E.N.A.L.	 	e	em	5	 lesões	(5%)	de	acordo	com	o	s-PADUA.	Estas	 informações	
deveriam	ser	levadas	em	consideração	no	momento	da	decisão	terapêutica.		
	
Palavras-chave:	 Cistos	 renais.	 Bosniak	 III	 e	 IV.	 Escores	 nefrométricos.	 Escore	 R.E.N.A.L	 e	
P.A.D.U.A.	
	 	



ABSTRACT	

	

MACHADO,	 R.	 D.	 Renal	 cysts	 Bosniak	 3	 and	 4:	 impact	 of	 the	 active	 surveillance	 on	
nefrometriy	 scores.	 2019.	 51	 f.	 Thesis	 (Doctoral	 degree)	 –	 Department	 of	 Surgery	 and	
Anatomy,	The	University	of	Sao	Paulo,	Ribeirão	Preto,	2019.	
	
INTRODUCTION:	The	Golden	standard	treatment	for	complex	renal	cysts	 (CRCs)	Bosniak	 III	
and	 IV	 is	surgical	excision	due	to	the	high	risk	of	malignancy.	However,	benign	histology	 is	
present	50	%	of	Bosniak	III	and	10%	of	Bosniak	IV	cysts.	Active	surveillance	(AS)	is	a	establish	
therapy	for	solid	small	renal	masses.	Many	authors	have	been	reported	the	safety	and	good	
oncologic	outcomes	for	AS	in	CRCs.	But	until	now,	there	is	no	available	data	in	the	literature	
informing	the	changes	of	the	CRCs	Nephrometry	scores	(R.E.N.A.L	and	PADUA)	of	the	lesions	
on	AS.	This	information	could	influence	the	selection	of	therapy	of	the	CRCs.	OBJECTIVE:	to	
evaluate	the	changes	in	Nefrometry	score	for	CRCs	Bosniak	III	and	IV	in	AS	with	a	minimum	
follow-up	 of	 two	 years.	 PATIENTS	 AND	 METHODS:	 This	 study	 was	 an	 observational,	
multicenter,	retrospective	study.	Data	from	one	hundred	and	one	CRCs	were	obtained	from	
95	 patients.	 Medical	 records	 were	 obtained	 from	 three	 different	 institutions:	 Barretos	
Hospital	of	Love	-	Pio	XII	Foundation,	Hospital	das	Clínicas,	Ribeirão	Preto	Medical	School	–	
USP	 and	 the	 MD	 Anderson	 Cancer	 Center	 -	 USA.	 Nephrometry	 scores	 (R.E.N.A.L	 and	 s-
PADUA)	were	obtained	reviewing	the	scans	(CT	and	MRI)	by	four	Radiologists	and	one	Uro-
oncologist,	at	the	time	of	diagnosis	and	the	last	image	available,	with	a	minimal	interval	of	
two	years.		Statistic	analysis	was	performed	using	SPSS	version	with	Chi	square	and	Marginal	
Homogeneity	 tests.	 For	 data	 collection	we	 used	 (REDCap)	 platform.	RESULTS:	 Among	 the	
101	 lesions,	 39	 were	 Bosniak	 IV	 and	 62	 Bosniak	 III.	 The	 mean	 follow-up	 was	 4.2	 years.	
Bosniak	 IV	 cysts	were	more	prevalent	 in	males	and	Bosniak	 III	 in	 females.	The	mean	CRCs	
initial	size	was	2.77	cm	(0.50	-	11.8),	and	the	mean	final	CRCs	size	was	3.0	cm	(0.40	-	13.10).	
According	to	size,	19	lesions	decreased,	45	lesions	increased	and	37	lesions	were	stable	after	
two	 years.	 According	 to	 the	 Nephrometry	 R.E.N.A.L	 score:	 five	 lesions	 have	 changed	
categories,	 one	 (1%)	 decreased	 complexity	 and	 four	 (4%)	 had	 the	 complexity	 increased;	
using	 the	 P.A.D.U.A	 score	 seven	 lesions	 changed	 complexity,	 in	 two	 lesions	 (2%)	 the	
complexity	 decreased	 while	 in	 five	 lesions	 (5%)	 the	 complexity	 increased.	 The	 median	
growth	velocity	was	0.19	cm/year	and	the	shrink	velocity	was	0.21	cm/year.	CONCLUSIONS:	
After	a	minimum	of	two	years	follow-up,	the	complexity	of	the	one	hundred	and	one	CRCs	
(Bosniak	III	and	IV)	on	AS	increased	in	4	lesions	(4%)	according	to	the	R.E.N.A.L.	score	and	in	
5	lesions	(5%)	according	and	PADUA	score.	This	information	should	be	also	taken	in	account	
when	the	therapeutic	options	are	listed.	
	
Keywords:	Renal	cysts.	Bosniak	III	and	IV.	Nephrometry	scores,	R.E.N.A.L	and	P.A.D.U.A.	
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1	INTRODUÇÃO	

	

O	 uso	 disseminado	 dos	 exames	 de	 imagem,	 ultrassonografia	 (US)	 e	 tomografia	

computadorizada	 (TC),	 aumentou	 a	 detecção	 de	 massas	 renais,	 císticas	 e	 sólidas,	

assintomáticas.	Atualmente,	mais	de	50%	das	 lesões	 renais	são	diagnosticadas	de	maneira	

incidental	(Wein,	Kavoussi	et	al.	2011).			

A	 verdadeira	 incidência	das	 lesões	 císticas	em	adultos	permanece	 incerta.	Porém	é	

estimado	que	50%	da	população,	com	mais	de	50	anos,	apresente	cistos	renais	simples	ou	

minimamente	complicados.	(McGuire	and	Fitzpatrick	2010).	 	Entretanto,	aproximadamente	

4%	a	10%	das	massas		renais	incidentais	são	representadas	por	lesões	císticas	complexas	que	

frequentemente	 estão	 associadas	 à	 neoplasia	 (Silverman,	 Israel	 et	 al.	 2008,	 Berland,	

Silverman	et	al.	2010)	(Hayakawa,	Hatano	et	al.	1996)	(McGuire	and	Fitzpatrick	2010).	

Os	cistos	renais	complexos	(CRCs),	quando	diagnosticados	à	ultrassonografia,	devem	

ser	 avaliados	 por	 métodos	 de	 imagem,	 com	 meio	 de	 contraste	 como	 a	 tomografia	

computadorizada	 (TC)	 ou	 a	 ressonância	magnética	 (RM),	 sendo	 que	 o	 risco	 de	 associação	

com	 lesões	 tumorais	 depende	 das	 características	morfológicas	 avaliadas	 radiologicamente	

(Silverman,	Israel	et	al.	2008).		

A	classificação	de	Bosniak	(Bk)	foi	desenvolvida	em	1986,	tendo	como	base	a	(TC)	e	foi	a	

primeira	a	usar	os	achados	radiológicos	para	planejar	o	tratamento	das	lesões	císticas	renais.	Até	

hoje	é	o	método	mais	aceito	para	diferenciar	os	cistos	renais	com	potencial	neoplásico,	Bk	(III	e	

IV)	daqueles	de	menor	riscos	de	tumor	associado	Bk	(I	e	II)	(Bosniak	1986).		

O	 método	 de	 Bosniak	 baseia-se	 nas	 características	 morfológicas	 dos	 cistos	 como:	

septações,	calcificações,	estruturas	nodulares	ou	sólidas	internas,	espessura	dos	septos	e	da	

parede	 dos	 cistos,	 atenuação	 no	 pré-contraste	 e	 a	 presença	 ou	 ausência	 de	 realce	 nos	

exames	pós-contraste.	A	presença	de	realce	pós	contraste,	nas	paredes	ou	nos	septos,	é	a	

característica	mais	importante	na	diferenciação	entre	cistos	benignos	e	malignos	(Israel	and	

Bosniak	2005).	

Classicamente,	 os	 cistos	 renais	 eram	 estratificados	 em	 4	 grupos	 de	 riscos	 pela	

classificação	de	Bosniak,	havendo	relação	direta	com	a	presença	de	neoplasia.	Em	1993	foi	

acrescentada	uma	nova	categoria,	Bosniak	IIF	(Bosniak	1993)	.	Tal	mudança	se	fez	necessária	

pelo	fato	de	alguns	cistos	não	apresentarem	características	tipicamente	benignas,	Bk	(I	e	II),	

mas	também	não	exibirem	sinais	inequívocos	de	lesões	com	alto	risco	de	malignidade,	Bk	(III	
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e	 IV)	 (Muglia	and	Westphalen	2014)	 .	Esta	alteração	 foi	amplamente	aceita	e	adotada	por	

radiologistas	 e	 urologistas	 sendo	 considerada	 atualmente	 o	 padrão	 ouro	 na	 diferenciação	

dos	CRCs	(Figura	1).	

	

	
Figura	1	-	Classificação	de	Bosniak.	(Muglia	et	al,	Radiol	Bras,	2014)	

	

A	 estratificação	 proposta	 por	 Bosniak	 apresenta	 porcentagens	 progressivamente	

crescentes	de	se	detectar	neoplasia	maligna	após	a	ressecção	cirúrgica	 (Tabela	1)	 (Whelan	

2010,	Richard,	Violette	et	al.	2017).		

	

Tabela	 1	 -	 Risco	 de	 neoplasia	 maligna	 associada	 aos	 cistos	 renais,	 estratificado	 pela	
classificação	de	Bosniak.	
	

Categorias	 Risco	de	Neoplasias	(%)	 Recomendações:	(Seguimento	\	Tratamento)	
Bosniak	I	
Bosniak	II	
Bosniak	F	
Bosniak	III	
Bosniak	IV	

<	1%	
<	3%	

5	–	10%	
40	–	60%	
>	80	%	

Nenhum	
Nenhum	
Necessita	de	seguimento	
Excisão	cirúrgica	
Excisão	cirúrgica	

(Richard,	et	al	.2017)	
	

	

Cistos	 renais	 podem	 apresentar	 sinais	 radiológicos	 de	 progressão	 durante	 o	

seguimento	 clínico.	 A	 mudança	 de	 categoria	 dos	 cistos	 classificados	 como	 Bk	 IIF	 pode	

ocorrer	 de	 10,9%	 a	 15%	 dos	 casos,	 após	 um	 tempo	 de	 6	meses	 a	 3	 anos	 de	 seguimento	
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(Weibl,	Klatte	et	al.	2012,	Hindman,	Hecht	et	al.	2014).	A	reclassificação	implica	na	mudança	

da	proposta	terapêutica,	sendo	indicada	a	exploração	cirúrgica	nos	casos	de	progressão	para	

cistos	Bk	III	e	Bk	IV	(Weibl,	Klatte	et	al.	2012,	Hindman,	Hecht	et	al.	2014).	Porém,	não	existe	

consenso	 ou	 evidências	 sobre	 o	 intervalo	 ideal	 de	 seguimento	 dos	 cistos	 Bk	 IIF	 (Whelan	

2010,	Richard,	Violette	et	al.	2017).	

	

1.1	Tratamento	e	prognóstico	dos	cistos	renais	complexos	operados		

	

Cerca	 de	 50%	 a	 60%	 dos	 cistos	 Bk	 III	 e	mais	 de	 90%	 dos	 Bk	 IV	 apresentam	 lesões	

malignas	 nos	 espécimes	 cirúrgicos	 (Harisinghani,	Maher	 et	 al.	 2003,	 Schoots,	 Zaccai	 et	 al.	

2017).	Por	 isso,	o	 tratamento	de	escolha	é	a	 ressecção	cirúrgica	para	ambas	as	 categorias	

(Bosniak	 2012).	 A	 técnica	 de	 preferência,	 quando	 exequível,	 é	 a	 cirurgia	 preservadora	 de	

néfrons	 (nefrectomia	 parcial)	 (Ward,	 Tanaka	 et	 al.	 2018).	 	 Uma	 alternativa	 para	 excluir	 a	

presença	 de	 malignidade	 e	 consequentemente,	 evitar	 procedimentos	 cirúrgicos	

desnecessários	seria	a	realização	de	biópsia.	Entretanto,	trata-se	de	um	procedimento	pouco	

efetivo	nas	 lesões	 císticas	 que	 apresentam	 resultados	 falso	negativos	 e	 falso	positivos	 em	

52,3%	e	10%	dos	casos,	respectivamente	(Li,	Forest	et	al.	2014).	Tal	fato,	pode	ser	resultado	

da	dificuldade	de	se	puncionar	os	septos	ou	parede	dos	cistos	(Renshaw,	Granter	et	al.	1997,	

Harisinghani,	Maher	et	al.	2003).		

Após	 a	 ressecção	 cirúrgica	 e	 a	 confirmação	 histopatológica	 de	 malignidade,	 as	

histologias	mais	frequentes	detectadas	são	o	carcinoma	de	células	renais	de	células	claras,	

presente	 em	 cerca	 de	 63%	 a	 67%	 dos	 casos;	 e	 o	 carcinoma	 de	 células	 renais	 papilífero,	

encontrado	em	aproximadamente	25%	a	28%	dos	casos.	A	maioria	são	lesões	pequenas	com	

estádio	 tumoral	 inicial,	 pT1	 em	 79%	 a	 83%	 dos	 casos,	 apresenta	 grau	 de	 diferenciação	

nuclear	 (grau	 de	 Fuhrman)	 baixo	 em	 mais	 de	 90%	 das	 lesões	 ressecadas.	 O	 risco	 de	

recorrência	 estimado	 é	 muito	 baixo	 (1%	 -	 1,4%),	 sugerindo	 um	 comportamento	 pouco	

agressivo	(Reese,	Johnson	et	al.	2014)	(Mousessian,	Yamauchi	et	al.	2017).		

Devido	 às	 características	 histopatológicas	 encontradas,	 os	 CRCs	 apresentam	

excelente	prognóstico.	

Uma	 análise	 retrospectiva	 de	 168	 casos	 operados,	 com	 seguimento	 médio	 de	 9,7	

anos,	 revelou	 sobrevida	 global	 de	 82,1%	 e	 sobrevida	 de	 câncer	 específica	 (SCE)	 de	 100%	

(Bhatt,	 Jewett	 et	 al.	 2016).	 	 Outro	 estudo,	 também	 retrospectivo,	 avaliou	 os	 resultados	
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clínicos	 e	patológicos	das	 lesões	Bk	 (IIF	 e	 III)	 com	 seguimento	de	6	 anos	 e	não	encontrou	

recidiva	 tumoral	 local	ou	à	distância	 (Smith,	Remer	et	al.	2012).	 	Outros	estudos	mostram	

que	 os	 CRCs	 com	 confirmação	 histológica	 de	 malignidade	 são	 menos	 agressivos	 e	

apresentam	 sobrevida	 de	 câncer	 específica	 superior	 às	 pequenas	 massas	 renais	 sólidas	

(PMRS)	 (Webster,	 Thompson	 et	 al.	 2007,	 Reese,	 Johnson	 et	 al.	 2014,	 Bhatt,	 Jewett	 et	 al.	

2016,	Kashan,	Ghanaat	et	al.	2018,	Lam	and	Kapoor	2018).	Dentre	as	opções	de	tratamento	

disponíveis,	 vigilância	 ativa	 (VA),	 métodos	 de	 ablação	 e	 cirurgia,	 esta	 última	 é	 a	 que	 se	

associa	às	maiores	taxas	de	complicações,	principalmente	em	pacientes	com	comorbidades	

(Smith,	Allen	et	al.	2015).	No	entanto,	desconhece-se	se	o	tratamento	cirúrgico	das	 lesões	

císticas	apresenta	melhores	resultados	oncológicos	a	longo	prazo.	

	

1.2	Relação	do	diâmetro	e	malignidade		

	

Os	critérios	que	consideram	a	classificação	dos	cistos	renais	em	Bk	(III	e	IV)	não	levam	

em	conta	o	diâmetro	das	lesões.	O	diâmetro	também	não	é	aceito	como	fator	de	risco	para	

doença	mais	 agressiva.	 Alguns	 autores	 sugerem	maior	 risco	 de	 se	 encontrar	 tumores	 em	

lesões	 císticas	 maiores	 (Mason,	 Abdolell	 et	 al.	 2011,	 Han,	 Choi	 et	 al.	 2012),	 já	 outros,	

sugerem	 maior	 risco	 em	 lesões	 císticas	 menores	 (Goenka,	 Remer	 et	 al.	 2013,	 Lam	 and	

Kapoor	 2018),	 entretanto	 todos	 reconhecem	 o	 excelente	 prognóstico	 das	 lesões	 císticas	

operadas,	 independente	 do	 diâmetro	 (Reese,	 Johnson	 et	 al.	 2014).	 Para	 as	massas	 renais	

sólidas,	 o	 diâmetro	 guarda	 estreita	 relação	 com	 a	 presença	 de	 lesões	 malignas	 e	 sua	

agressividade.	(Bhindi,	Thompson	et	al.	2018).		

	

1.3	Vigilância	ativa:	em	cistos	renais	complexos	Bk	(III	E	IV)	

	

A	 vigilância	 ativa	 depende	 de	 uma	 avaliação	 objetiva	 inicial,	 envolve	 fatores	

relacionado	ao	paciente,	lesão	e	aos	riscos	do	tratamento.	Esta	decisão	é	sempre	tomada	de	

maneira	 compartilhada,	 onde	 o	 paciente	 participa	 ativamente	 entendendo	 os	 riscos	 e	

benefícios	 de	 todas	 as	 opções	 terapêuticas	 (VA,	 ablação	 e	 cirurgia)	 (Ward,	 Tanaka	 et	 al.	

2018).	Os	principais	critérios	propostos	para	a	VA	das	massas	renais	são:	pacientes	 idosos,	

frágeis,	com	comorbidades,	curta	expectativa	de	vida	ou	pacientes	com	alterações	na	função	

renal	(Berland,	Silverman	et	al.	2010)	(Silverman,	Israel	et	al.	2008)	
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Embora	apresentem	altas	taxas	de	malignidade,	os	resultados	da	VA	para	os	CRCs	Bk	

(III	e	IV)	são	compatíveis	com	lesões	de	comportamento	indolente.	As	taxas	de	metástases	e	

óbitos	pela	doença	são	muito	baixas,	variando	de	 	(0	%	a	1%)	na	maioria	dos	estudos	com	

seguimento	mínimo	de	2	anos	 (Mousessian,	Yamauchi	et	al.	2017)	 (Kashan,	Ghanaat	et	al.	

2018)	 (Lam	 and	 Kapoor	 2018)	 (Pruthi,	 Liu	 et	 al.	 2018)	 (Park,	 Lee	 et	 al.	 2017).	 Tal	 fato		

corrobora		o	emprego	da	VA	para	os	CRCs	(Chandrasekar,	Ahmad	et	al.	2018).	O	manejo	das	

lesões	Bk	(III	e	IV)	é	idêntico	ao	recomendado	para	as	PMRS	(B.	Ljungberg	(chair),	S.	Canfield	

et	 al.	 2014,	 Ward,	 Tanaka	 et	 al.	 2018).	 A	 Associação	 Americana	 de	 Urologia	 (AUA)	 e	 a	

Associação	Europeia	de	Urologia	(EAU),	orientam	tratamento	cirúrgico	para	os	cistos	Bk	(III	e	

IV),	e	recomendam	a	VA	somente	para	casos	selecionados	(B.	Ljungberg	(chair),	S.	Canfield	

et	al.	2014,	Ward,	Tanaka	et	al.	2018).			

	

1.4	Seguimento	clínico	de	massas	renais	sólidas	não	operadas	

	

A	história	natural	das	PMRS,	menores	de	4	cm,	mostra	taxas	de	crescimento	variando	

de	0,17cm	a	0,40	 cm/ano	 (Mason,	Abdolell	 et	 al.	 2011,	Bahouth,	Halachmi	et	 al.	 2015).	A	

progressão	para	metástase	é	um	evento	raro,	menos	de	2%	em	5	anos,	 sendo	o	diâmetro	

tumoral	e	a	 velocidade	de	 crescimento	 considerados	os	principais	 	 fatores	de	 risco	para	a	

intervenção	(Smaldone,	Kutikov	et	al.	2012).	Historicamente,	sabe-se	que	cerca	de	20%	das	

PMRS	são	benignas.		Um	estudo	com	2650	lesões	sólidas	operadas	mostrou	que	em	70,2%	

os	 tumores	 eram	 indolentes	 (11,3%	 de	 histologia	 benignos	 e	 58,9%	 de	 histologia	maligna	

indolente)	 (Bhindi,	 Thompson	 et	 al.	 2018).	 Atualmente,	 existem	 evidências	 robustas	 que	

suportam	a	vigilância	ativa,	ou	o	atraso	na	intervenção	cirúrgica,	em	pacientes	portadores	de	

PMRS	(Pierorazio,	Johnson	et	al.	2015)	(Park,	Lee	et	al.	2017).	Quando	a	terapia	cirúrgica	é	

indicada,	 realiza-se	 a	 cirurgia	 preservadora	 de	 néfrons,	 sempre	 que	 possível.	 Para	 isto,	 as	

relações	anatômicas	da	lesão	com	as	outras	estruturas	renais	é	de	extrema	importância.			

	

1.5	Sistemas	nefrométricos	(SNs)	

	

Os	 SNs	 foram	 desenvolvidos	 para	 melhor	 mensurar,	 demostrar	 e	 comparar	 a	

complexidade	 cirúrgica	 de	 lesões	 renais	 sólidas	 (Ficarra,	 Novara	 et	 al.	 2009).	 Atualmente,	

grande	 parte	 dos	 estudos	 publicados	 utiliza	 os	 SNs	 como	 métodos	 para	 uniformizar	 as	
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descrições	 radiológicas	 sobre	as	massas	 renais,	permitindo	comparações	entre	 lesões	 com	

graus	de	dificuldade	cirúrgica	semelhantes.	

As	relações	anatômicas	da	lesão	a	ser	extirpada	com	as	estruturas	renais	permanece	

sendo	o	fator	principal	avaliado	pelo	cirurgião	na	escolha	da	melhor	abordagem	terapêutica	

(Klatte,	Ficarra	et	al.	2015).				

Nos	 SNs	 as	 características	 anatômicas	 das	 lesões	 renais,	 tal	 como	 o	 diâmetro,	 a	

profundidade	 (relação	 com	o	 córtex,	 seio	 renal,	 sistema	 coletor),	 e	 sua	 localização	dentro	

dos	eixos	renais	são	mensurados	e	pontuadas	de	acordo	com	as	características	radiológicas.	

Os	 SNs	 mais	 utilizados	 são	 os	 escores	 R.E.N.A.L	 (s-RENAL)	 (Kutikov	 and	 Uzzo	 2009)	 e	 o	

P.A.D.U.A		(s-PADUA)	(Ficarra,	Novara	et	al.	2009).		

Quanto	maior	o	escore	 (pontuação	 recebida)	mais	 complexa	é	a	 cirurgia	e	maior	o	

risco	de	complicações,	tanto	no	intra-operatório,	quanto	no	pós-operatório	(Okhunov,	Rais-

Bahrami	et	al.	2011)	(Lieser	and	Simmons	2011).	O	sistema	nefrométrico	s-RENAL	divide	as	

lesões	 em	 3	 grupos	 de	 complexidade	 de	 acordo	 com	 a	 pontuação	 recebida:	 baixa	 (4-6),	

média	(7-9)	e	alta	(10-12).	O	sistema	nefrométrico	s-PADUA	também	estratifica	as	lesões	em	

3	grupos	de	complexidade:	baixa	 (5-7),	média	 (8-9)	e	alta	 (10-12)	 (Kutikov	and	Uzzo	2009)	

(Ficarra,	 Novara	 et	 al.	 2009).	 	 Os	 critérios	 radiológicos	 adotados	 por	 cada	 sistema	 e	 as	

disposições	das	respectivas	categorias	podem	ser	vistos	nas	figuras	2	e	3.	Nas	figuras	4	e	5,	

pode-se	ver	a	posição	das	linhas	em	relação	aos	polos	renais	para	ambos	os	sistemas.	

	

	

	
Figura	2	-	Sistema	nefrométrico	de	acordo	com	s-RENAL.	(Kutikov	et	al,	J.Urol	2009)	
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Figura	3	-	Sistema	nefrométrico	de	acordo	com	o	s-PADUA.	(Ficarra	et	al,	Eur.Urol	2009)	

	

	
Figura	4	-	Linhas	Polares	para	o	s-RENAL	(Kutikov,	et	al,	J	Urol	2009)	

	

	
Figura	5	-	Linhas	polares	para	o	s-PADUA	(Ficarra	et	al,	Eur.	Urol	2009)	
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A	 VA	 como	 modalidade	 terapêutica	 para	 lesões	 potencialmente	 tumorais	 traz	

ansiedade	 aos	 pacientes,	 não	 somente	 ao	 diagnóstico,	 mas	 também	 com	 relação	 à	

postergação	cirúrgica,	principalmente,	onde	a	preservação	de	néfrons	poderia	ser	realizada.	

Nestes	 casos,	 existe	 sempre	o	 temor	 que	o	 tempo,	 perdido	 com	o	 seguimento,	 torne	um	

procedimento	 simples	 em	 complexo,	 cause	maior	 perda	 na	 função	 renal	 ou	 até	 completa	

perda	da	unidade	renal	(McGuire	and	Fitzpatrick	2010).		

Sabendo-se	do	excelente	prognóstico	oncológico	da	VA	para	os	CRCs,	onde	se	pode	

evitar	 cirurgias	 desnecessárias	 e	 todas	 as	 intercorrências	 relacionadas	 ao	 procedimento	

(Pruthi,	 Liu	 et	 al.	 2018),	 torna-se	 interessante	 avaliar	 as	 alterações	 nos	 SNs	 das	 lesões	

durante	 o	 período	 de	 seguimento.	 Assume-se	 o	 risco	 que,	 durante	 este	 seguimento,	 as	

lesões	 possam	 	 	 progredir	 de	 tamanho,	 invadir	 estruturas	 nobres	 renais,	 como	 o	 sistema	

coletor	e	ou	vasos	sanguíneos	importantes	para	a	nutrição	ou	função	vital	do	rim,	piorando	

o	 prognóstico	 cirúrgico.	 Estas	 informações	 seriam	 importantes	 em	 relação	 às	 possíveis	

mudanças	 anatômicas	 da	 lesão	 com	 as	 estruturas	 renais,	 podendo	 resultar	 na	 perda	 da	

oportunidade	 de	 se	 realizar	 uma	 cirurgia	 poupadora	 de	 néfrons.	 O	 conhecimento	 destas	

informações	ajudaria	na	decisão	terapêutica	quando	no	momento	do	diagnóstico	dos	cistos.		
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2	JUSTIFICATIVA	DO	ESTUDO	

	

A	ausência	de	 informações	das	alterações	dos	SNs	das	 lesões	císticas	renais	em	VA,	

motivaram	o	presente	estudo.	
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3	HIPÓTESE			

	

A	vigilância	ativa	dos	 cistos	 renais	BK	 (III	 e	 IV)	por	um	 tempo	mínimo	de	dois	anos	

alteraria	 a	 anatomia	 destas	 lesões	 e	 consequentemente,	 seus	 padrões	 nefrométricos,	

levando	a	uma	maior	dificuldade	cirúrgica	com	aumento	do	risco	de	complicações.		
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4	OBJETIVOS	ESPECÍFICOS		

	

4.1	Avaliar	as	variações	do	diâmetro	e	a	velocidade	de	crescimento	ou	diminuição,	

após	2	anos	de	seguimento	mínimo	dos	CRCs.	

	

4.2	Identificar	a	porcentagem	de	cistos	Bosniak	III	que	alteram	o	diâmetro,	avaliados	

por	TC	ou	RM,	após	2	anos	de	seguimento.	

	

4.3	Identificar	a	porcentagem	de	cistos	Bosniak	IV	que	alteram	o	diâmetro,	avaliados	

por	TC	ou	RM,	após	2	anos	de	seguimento.	

	

4.4	 Avaliar	 a	 apresentação	 inicial	 dos	 CRCs	 em	 relação	 às	 estruturas	 renais	 pelos	

escores	nefrométricos	(s-RENAL	e	s-PADUA).	

	

4.5	 Quantificar	 o	 aumento	 na	 complexidade	 cirúrgica	 dos	 CRCs,	 de	 acordo	 com	 a	

variação	 da	 complexidade	 das	 lesões	 estimada	 pelos	 SNs	 (s-RENAL	 e	 s-

PADUA).	
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5	MATERIAIS	E	MÉTODOS	

	

5.1	Desenho	do	estudo		

	

O	 estudo	 foi	 observacional,	 tipo	 coorte,	 multicêntrico,	 retrospectivo.	 As	 instituições	

participantes	 foram	o	Hospital	de	Amor	de	Barretos	 -Fundação	Pio	XII,	Hospital	das	Clínicas	da	

Faculdade	de	Medicina	de	Ribeirão	Preto	–	USP	e	o	MD	Anderson	Cancer	Center	–	EUA.	O	estudo	

foi	aprovado	pelo	Comitê	de	ética	com	dispensa	do	TCLE	devido	ao	fato	de	ser	retrospectivo.	

	

5.2	Critérios	de	inclusão	

	

5.2.1	Pacientes	maiores	de	18	anos,	com	diagnóstico	de	cistos	renais	Bk	(III	e	IV),	com	

uma	 ou	 mais	 lesões	 em	 exames	 de	 imagens	 contrastados	 (TC/RM),	

independentemente	da	unidade	renal.		

5.2.2	Pacientes	com	tempo	de	seguimento	maior	ou	igual	a	2	anos.	

5.2.3	 Pacientes	 que	não	 tinham	 sido	 submetidos	 a	 nenhum	 tipo	 de	 tratamento	na	

unidade	renal	onde	foi	detectado	o	CRC.	

5.2.4	Pacientes	com	passado	de	lesões	sólidas	renais	tratadas,	desde	que	na	unidade	

contralateral	ao	cisto	renal	complexo.		

5.2.5	Pacientes	com	síndromes	genéticas	com	repercussão	renal	foram	incluídos.		

	

5.3	Critérios	de	exclusão		

	

5.3.1	Casos	onde	os	exames	de	imagens	não	foram	realizados	de	maneira	ideal	para	a	

avaliação,	onde	não	se	usou	o	contraste	endovenoso.		

5.3.2	Casos	onde	as	imagens	de	seguimento	estavam	incompletas	ou	indisponíveis.		

	

5.4	Amostra	

	

Todos	 os	 pacientes	 com	 CRCs	 diagnosticados	 em	 exames	 de	 imagens	 TC/RNM	 no	

período	de	2003	a	2016	foram	recuperados	pelos	sistemas	de	informática	médica,	dentro	do	

banco	de	dados	radiológico	de	cada	instituição.	
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Inicialmente,	 foram	 separados	 de	 acordo	 com	 a	 classificação	 de	 Bosniak.	 Os	

prontuários	e	as	imagens	TC/RM	de	todos	os	pacientes	Bk	(III	e	IV),	que	atendiam	os	critérios	

de	 inclusão	 e	 exclusão	 de	 ambos	 os	 sexos	 foram	 avaliados.	 Após	 a	 coleta	 de	 dados	 e	 a	

revisão	das	 imagens,	 95	 pacientes,	 portadores	 de	 101	 lesões	Bk	 (III	 e	 IV)	 preencheram	os	

critérios	exigidos	para	o	estudo.		

Os	 dados	 demográficos	 e	 radiológicos	 para	 todo	 o	 grupo	 foram	 coletados	 e	 estão	

armazenados	na	plataforma	(REDCap)	da	Fundação	PIO	XII	(Harris,	Taylor	et	al.	2009)	

Seis	lesões,	inicialmente	em	VA,	foram	operadas	após	dois	anos	de	seguimento	clínico.	

	

5.5	Classificação	radiológica		

	

Para	 a	 classificação	 dos	 cistos	 foram	 utilizados	 os	 dados	 e	 as	 imagens,	 TC	 ou	 RM,	

respeitando	os	critérios	de		Bosniak	(Bosniak	1993).	A	data	de	início	das	análises	foi	a	data	

do	 primeiro	 exame	 (TC/RM),	 onde	 a	 lesão	 foi	 descrita	 pela	 primeira	 vez.	 A	 data	 final	 foi	

aquela	 do	 último	 exame	 encontrado	 antes	 da	 cirurgia,	 para	 os	 casos	 operados.	 E	 para	 os	

casos	não	operados,	foi	a	data	do	último	exame	onde	haviam	imagens	disponíveis	e	de	boa	

qualidade	para	serem	revisadas.		

	

5.6	Avaliação	anatômica	das	lesões	em	relação	ao	rim:	imagens	(TC/RNM)	

	

Todas	as	imagens	foram	avaliadas	por	um	grupo	de	4	radiologistas,	especialistas	em	

estudos	oncológicos.	Todos	esses	laudos,	assim	como	todas	as	imagens	foram	analisadas	em	

conjunto	 com	 um	 uro-oncologista,	 com	 mais	 de	 10	 anos	 de	 experiência	 na	 área.	 	 O	

seguimento	 clínico	das	 lesões	 foi	 avaliado	 respeitando	um	 intervalo	de	12	meses	entre	as	

imagens	(TC/RNM).	As	medidas	morfométricas	utilizadas	para	o	s-RENAL	e	s-PADUA	foram	

feitas	utilizando	apenas	o	exame	inicial	ao	diagnóstico	e	o	último	exame	encontrado.			

As	 lesões	 foram	 categorizadas	 segundo	 critérios	 radiológicos	 e	 anatômicos	 renais,	

utilizando	as	medidas	morfométricas	de	acordo	com	os	s-RENAL	e	o	s-PADUA.		

As	 variáveis	 utilizadas	 foram:	 o	 diâmetro,	 relação	 da	 lesão	 com	 a	 superfície	 e	 o	

parênquima	renal,	a	 localização,	relação	com	o	seio	renal,	sistema	coletor,	proximidade	da	

lesão	quanto	ao	seio	renal	(mm),	a	porcentagem	de	componente	sólido	intracístico,	além	da	

posição	em	relação	às	linhas	polares	renais.	
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O	raio	máximo	ou	diâmetro	(cm)	foi	categorizado:	menor	ou	igual	≤	4	cm,	entre	4	a	

7cm,	≥	7	cm,	medidos	em	qualquer	plano	(axial,	sagital	ou	coronal),	levando-se	em	conta	a	

maior	medida.	A	relação	da	lesão	com	a	superfície	renal	foi	categorizada	da	seguinte	forma:	

se	≥	50%	exofítico,	se	<	50%	exofítico,	100%	endofítico.		

A	localização	foi	avaliada	de	acordo	com:	o	hilo	renal	(central	ou	periférica);	o	plano	

coronal	(lateral	ou	medial)	e	as	linhas	imaginárias	transversas	que	cruzam	o	seio	renal	ou	os	

polos	 renais	 (inteiramente	 acima	 ou	 abaixo	 das	 linhas	 polares,	 cruzando	 a	 linha	 em	 <	 de	

50%,	cruzando	a	linha	em	>	50%	ou	inteiramente	dentro	das	linhas	polares).	

Quanto	ao	seio	renal	ao	sistema	coletor,	foi	avaliado	se	a	 lesão	infiltrava	ou	não	os	

mesmos.	A	distância	da	lesão	em	relação	ao	sistema	coletor	foi	mensurada	em	milímetros:		

se	≥	7	mm,	entre	4	e	7	mm,	e	≤	4	mm.	A	porcentagem	de	componente	sólido	intracístico	foi	

categorizada	em	quartis:	0-25%,	25-50%,	50-75%,	>	75%.	O	cálculo	destas	porcentagens	foi	

de	acordo	com	critérios	subjetivos.	Os	cistos	em	cortes	de	imagens	nos	seus	maiores	eixos	

foram	divididos	em	quadrantes	e	uma	estimativa	visual	da	massa	sólida	 foi	mensurada	de	

acordo	com	o	volume	ocupado	nos	respectivos	quadrantes.		

	

5.7	Evolução	das	lesões	

	

Estas	variáveis	serão	medidas	na	imagem	abdominal	 inicial	que	traz	os	detalhes,	no	

momento	do	diagnóstico,	e	assim	sucessivamente,	para	cada	ano	de	seguimento.		

As	variações	do	diâmetro	ou	raio	máximo	foram	avaliadas	pela	diferença	entre	o	raio	

(final	–	 inicial).	Qualquer	variação	mensurada	 foi	 considerada	para	a	análise.	A	progressão	

radiológica	 foi	 definida	 pelas	 mudanças	 de	 categoria	 pela	 classificação	 de	 Bosniak,	 tanto	

para	 cima	 (Bk	 III	 para	 IV)	 “upgrade	 ”,	 quanto	 para	 baixo	 “downgrade”.	 Para	 isso	 foi	

considerado	principalmente,	a	variação	na	porcentagem	do	conteúdo	sólido	intracístico	e	no	

realce	em	relação	ao	cisto.			

	

5.8	Análise	estatística	dos	dados	

	

As	variáveis	radiológicas	e	suas	mudanças	ao	longo	do	tempo	foram	comparadas.	Os	

dados	foram	descritos	considerando	a	média,	mediana	e	o	desvio	padrão	mínimo	e	máximo,	

tratando-se	de	variáveis	quantitativas	e	tabelas	de	frequência	e	porcentagens	para	variáveis	
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qualitativas.	As	alterações	no	diâmetro	e	espessura	das	lesões	ao	longo	do	tempo	(desfecho	

principal)	foram	avaliadas	em	períodos	de	12	meses	de	acordo	com	exames	de	imagens.	As	

análises	descritivas	e	a	associação	de	variáveis	independentes	foram	comparadas	usando	o	

teste	Exato	de	Fisher	e/ou	Qui-quadrado.	A	significância	das	mudanças	ocorridas	ao	 longo	

do	tempo	foi	comparada	utilizando	o	teste	de	Homogeneidade	Marginal.		

A	 velocidade,	 de	 crescimento	 ou	 de	 diminuição	 anual	 dos	 CRCs	 foi	 calculada	 pela	

comparação	 entre	 o	 raio	 inicial	 e	 o	 final	 pelo	 teste	 de	Wilcoxon.	 	 A	 relação	 dos	 escores	

nefrométricos	para	ambos	os	sistemas,	no	início	e	no	final	do	seguimento	foi	calculada	pelo	

teste	de	HOMOGENEIDADE	MARGINAL.	A	relação	entre	duas	variáveis	radiológicas	foi	feita	

pelo	teste	Exato	de	Fisher.	Em	todo	estudo	foi	utilizado	um	nível	de	significância	de	5%	e	os	

dados	foram	processados	no	software	SPSS	versão	21.			
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6	RESULTADOS	

	

Após	buscas	em	bancos	de	dados	e	aplicando	os	critérios	de	inclusão	e	exclusão,	95	

pacientes	 com	 101	 lesões	 foram	 identificados.	 	 Dois	 pacientes	 eram	 portadores	 de	 CRCs	

bilateral.	Dois	pacientes	portadores	da	 síndrome	de	VHL	possuíam	mais	de	uma	 lesão	em	

uma	única	unidade	renal.	Um	apresentava	3	lesões	na	unidade	renal	esquerda,	todas	Bk	IV	e	

outro,	duas	lesões	na	unidade	renal	direita,	ambas	Bk	III.	

	

6.1	 Apresentação	 descritiva	 dos	 dados	 demográficos	 quantitativos:	 Caracterização	 da	

amostra	

	

As	médias,	idade	e	IMC,	foram	de	63,8	anos	e	25,8	Kg	/m2,	respectivamente.	O	tempo	

médio	de	seguimento	foi	de	4,27	anos.	Os	resultados	das	análises	dos	dados	quantitativos	

podem	ser	visualizados	na	(Tabela	2).			

	

Tabela	2	-	Descritiva	sobre	os	dados	quantitativos	demográficos.	
	

Variável	
	

Média	 Desvio	
Padrão	

Mediana	 Mínimo	 Máximo	

Idade	(anos)	
	

63,8	 13,6	 68,2	 29,3	 91,5	

Peso	(KG)	
	

69,6	 17,3	 68	 40	 117	

Altura	(m)	
	

1,64	 0,10	 1,6	 1,4	 1,8	

IMC	KG\m2	

	
25,8	 5,3	 25,5	 15,2	 45,7	

Tempo	de	
acompanhamento	
	

4,2	 2,1	 3,6	 2,0	 12,3	
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6.2	Apresentação	descritiva	dos	dados	demográficos	qualitativos	

	

Os	 pacientes	 na	 maioria	 homens,	 casados	 e	 de	 cor	 branca.	 Cerca	 de	 34%	 e	 15%	

tinham	 histórico	 de	 tabagismo	 e	 alcoolismo,	 respectivamente.	 Enquanto,	 41%	 eram	

hipertensos	e	11,7%	apresentavam	história	de	diabetes.	Estes	dados	qualitativos	podem	ser	

vistos	na	(Tabela	3).		

	

Tabela	3	-	Distribuição	da	frequência	e	porcentagem	para	as	variáveis	demográficas.			
	

Variáveis	 Sub-variáveis	 N	(%)	

Sexo	 Feminino	 29	(47,5)	
Masculino	 32	(52,5)	

Estado	civil	 Solteiro	 9	(14,8)	
Casado	 36	(59,0)	

Divorciado	 6	(9,8)	
Viúvo	 8	(13,1)	

Ignorado	 2	(3,3)	
Raça/Cor	

(autodeclarada)	
Branco	 48	(78,7)	
Negro	 1	(1,6)	
Parda	 10	(16,4)	

Indefinida	 1	(1,6)	
Ignorado	 1	(1,6)	

Status	de	Tabagismo	 Não	fumante	 39	(63,9)	
Ex-fumante	 8	(13,1)	
Fumante	 13	(21,3)	
Ignorado	 1	(1,6)	

Status	de	Alcoolismo	 Não	alcoólatra	 49	(80,3)	
Ex-alcoólatra	 3	(4,9)	
Alcoólatra	 7	(11,5)	
Ignorado	 2	(3,3)	

HAS	 Não	 33	(54,1)	
Sim	 25	(41,0)	

Ignorado	 3	(4,9)	
Diabetes	 Não	 51	(85,0)	

Sim	 7	(11,7)	
Ignorado	 2 (3,3)	
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6.3	Apresentação	descritiva	das	variáveis	radiológicas	quantitativas	

	

Nas	 revisões	 das	 imagens,	 91%	 e	 36%,	 dos	 pacientes	 possuíam	 TC	 e	 RNM	 ao	

diagnóstico,	respectivamente.	A	média	do	raio	inicial	foi	2,77	cm	(0,50	-	11,8),	e	a	média	do	

raio	final	foi	3,0	cm	(0,40	–	13,10).	O	número	médio	de	exames	avaliados	por	lesão	foi	de	4	

variando	 de	 (1	 a	 10	 exames).	 	 A	 tabela	 4	 retrata	 as	 análises	 completas	 das	 variáveis	

radiológicas	quantitativas.		

	

Tabela	4	-	Valores	radiológicos	para	as	variáveis	quantitativas.		
	

Variável	 Média	
Desvio	

Padrão	
Mediana	 Mínimo	 Máximo	

Raio	Inicial	–	cm	 2,77	 1,8	 2,2	 0,50	 11,80	

Raio	Final		–	cm	 3,0	 1,9	 2,4	 0,40	 13,10	

Exames	(TC\RNM)	anual	 4	 2	 3	 1	 10	

	
6.4	Apresentação	descritiva	das	variáveis	radiológicas	qualitativas		

	

De	acordo	com	a	classificação	radiológica	de	Bosniak,	a	maioria	das	lesões	62	(61,4%)															

eram	Bk	III	a	distribuição	das	frequências	e	das	porcentagens	para	todas	as	lesões	podem	ser	

visualizadas	na	(Tabela	5).			

	

Tabela	5	-	Distribuição	das	lesões	pela	classificação	Bosniak	ao	diagnóstico.	
	

				BOSNIAK	(CATEGORIAS)	 Freq.	(nº.	de	lesões	)	 Porcentagem	(%)	

III	 62	 61,4%	

IV	 39	 38,6%	

Total	 101	 100%	
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De	acordo	com	a	nefrometria	renal,	a	maioria	das	lesões,	71	(80,7%)	eram	laterais	e	

45	casos	(51,1%),	posteriores	em	relação	ao	eixo	renal	anteroposterior.		

De	acordo	com	a	 localização	em	relação	à	superfície	renal,	55	 lesões	(54,5%)	foram	

classificadas	como	exofíticos.			

Quanto	 à	 parte	 central	 do	 rim:	 72	 lesões	 (72%)	 e	 85	 lesões	 (84,2%)	 não	 estavam	

associadas	ao	seio	renal	e	ao	sistema	coletor,	respectivamente.		

Quanto	ao	diâmetro	da	lesão	ao	diagnóstico,	em	81	lesões	(80,2%),	ele	se	encontrava	

entre	0-4	cm.		

A	 avaliação	da	 posição	de	 acordo	 com	as	 linhas	 polares	 renais:	 57	 lesões	 (57%)	 se	

localizavam	(≥50%)	dentro	das	linhas	polares	de	acordo	com	o	s-PADUA,	e	42	lesões	(41,6%)	

se	localizavam	(>50%)	dentro	das	linhas	polares,	de	acordo	com	o	s-RENAL.		

A	distância	em	relação	ao	sistema	coletor	foi	menor	de	4mm	em	52	lesões	(51,5%)	da	

amostra.	A	maioria	das	lesões	69	(69,7%)	apresentavam-se	com	conteúdo	sólido	intracístico	

menor	ou	igual	a	(25%)	do	volume	total	do	cisto.		Os	dados	completos	sobre	a	nefrometria	

renal	ao	diagnóstico	correlacionados	com	as	categorias	de	Bk	(III	e	IV)	podem	ser	observados	

na	(Tabela	6).		

	

Tabela	6	-	Tabela	de	contingência	para	a	classificação	de	Bosniak	(Bk	III	e	Bk	IV),	de	acordo	
com	as	variáveis	sem	significância	estatística	no	modelo	univariado.	
	

Variáveis		

(p-	valor)	

Variáveis	 Classificação	de	Bosniak	 Total	(%)	

	 	 BIII	n0	(%)	 B	IV	n0	(	%)	 	

Posição	 Medial	 12	(22,6)	 5	(14,3)	 17	(19,3)	

Eixo	–coronal	

p	=0.33	

Lateral	 41	(77,45)	 30	(85,7)	 71	(80,7)	

	 53	(100)	 35	(100)	 88	(100)	

	 	 	 	 	

Seio	renal	

p	=	0.86	

Não	Envolvido	 45	(72,6)	 27	(71,1)	 72	(72)	

Envolvido	 17	(27,4)	 11	(28,9)	 28	(28)	

	 62	(100)	 38	(100)	 100	(100)	

Continua	na	próxima	página	
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Continuação	da	Tabela	6	-	Tabela	de	contingência	para	a	classificação	de	Bosniak	(Bk	III	e	Bk	
IV),	de	acordo	com	as	variáveis	sem	significância	estatística	no	modelo	univariado.	
	

Variáveis		

(p-	valor)	

Variáveis	 Classificação	de	Bosniak	 Total	(%)	

	 	 BIII	n0	(%)	 B	IV	n0	(	%)	 	

Sistema	coletor	

p	=	0.92	

Não	envolvido	 52	(83,9)	 33	(84,6)	 85	(	84,2)	

Envolvido	 10	(16,1)	 6	(15,4)	 16	(15,8)	

	 62	(100)	 39	(100)	 101	(100)	

	 	 	 	 	

Localização	

(Superfície	renal)	

p	=	0.52	

Exofítico	≥50%	 31	(50)	 24	(61,5)	 55	(54,5)	

<	50%	 18	(29)	 9	(23,1)	 27	(26,7)	

100%	endofítico	 13	(21)	 6	(15,4)	 19	(18,8)	

	 62	(100)	 39	(100)	 101	(100)	

	 	 	 	 	

Diâmetro	Lesão	

p	=	0.65	

≤	4	cm	 48	(77,4)	 33	(84,6)	 81	(80,2)	

4		-	7cm	 11	(17,7)	 5	(12,8)	 16	(15,8)	

≥	7	cm	 3	(4,8)	 1	(2,6)	 4	(4,0)	

	 62	(100)	 39	(100)	 101	(100)	

	 	 	 	 	

Antero\posterior	

p	=	0.54	

Anterior	 26	(46,4)	 17	(53,1)	 43	(48,9)	

Posterior	 30	(53,6)	 15	(46,9)	 45	(51,1)	

	 56	(100)	 32	(100)	 88	(100)	

	 	 	 	 	

Localização				

Linhas	polares	

(PADUA)	

p	=	0.49	

Acima	\	abaixo	 25	(40,3)	 18	(47,4)	 43	(43)	

≥	50%	dentro	 37	(59,7)	 20	(52,6)	 57	(57)	

	 62	(100)	 38	(100)	 100	(100)	

Continua	na	próxima	página	
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Continuação	da	Tabela	6	-	Tabela	de	contingência	para	a	classificação	de	Bosniak	(Bk	III	e	Bk	
IV),	de	acordo	com	as	variáveis	sem	significância	estatística	no	modelo	univariado.	
	

Variáveis		

(p-	valor)	

Variáveis	 Classificação	de	Bosniak	 Total	(%)	

	 	 BIII	n0	(%)	 B	IV	n0	(	%)	 	

Localização					

Linhas	polares	

(RENAL)	

p	=	0.57	

Acima	\	abaixo	 20	(32,3)	 15	(38,5)	 35	(34,7)	

<	50	%	dentro	 16	(25,8)	 8	(20,5)	 24	(23,8)	

>50%	dentro	 26	(41,9)	 16	(41)	 42	(41,6)	

	 62	(100)	 39	(100)	 101	(100)	

Proximidade	do	

Coletor	(mm)	

p	=	0.87	

≥	7	 20	(32,3)	 14	(35,9)	 34	(33,7)	

4	–	7	 10	(16,1)	 5	(12,8)	 15	(14,9)	

≤	4mm	 32	(51,6)	 20	(51,3)	 52	(51,5)	

	 62	(100)	 39	(100)	 101	(100)	

P	–	valor	(significância		<	0,05)	

	

Os	 CRCs	 Bk	 IV	 foram	 mais	 prevalentes	 em	 homens	 (72,7%),	 enquanto	 que	 a	

prevalência	dos	Bk	III	foi	maior	nas	mulheres	(59%)	p	=	0,017.		

Quanto	às	porcentagens	do	componente	sólido,	a	maioria	 (98,3%)	dos	Bk	 III	estava	

dentro	 do	 primeiro	 quartil	 (0	 -	 25%),	 enquanto	 que	 a	 maioria	 dos	 Bk	 IV	 (48,7%)	 se	

apresentava	 dentro	 do	 segundo	 quartil	 (25%	 -	 50%)	 p=	 0,02.	 Nove	 lesões	 aumentaram	 a	

porcentagem	 de	 seus	 conteúdos	 sólidos,	 6	 eram	 Bk	 IV	 e	 3	 eram	 Bk	 III.	 Quatorze	 lesões	

diminuíram	as	porcentagens,	4	eram	Bk	IV	e	10	eram	Bk	III.		

Quando	 considerado	 a	 classificação	 de	 Bosniak,	 11/101	 lesões	 (10,8%)	 sofreram	

“downgrade”	e	3/101	lesões	(2,9%)	sofreram	“upgrade.		

Em	 relação	 à	 variação	 do	 diâmetro,	 19	 lesões	 regrediram,	 45	 progrediram	 e	 37	

ficaram	estáveis.	Para	a	maioria	das	 lesões,	 tanto	para	os	cistos	BIII,	quanto	para	os	cistos	

BIV,	 o	 raio	 era	 menor	 ou	 igual	 a	 4	 cm.	 	 Nos	 cistos	 BK	 IV,	 (56,4%)	 e	 (7,6%)	 das	 lesões	

apresentaram	 aumento	 e	 diminuição	 do	 diâmetro,	 respectivamente.	 	 Nos	 cistos	 BK	 III,	

(25,8%)	e	(37%)	das	lesões	aumentaram	e	diminuíram	o	diâmetro,	respectivamente.	Os	CRCs	

BK	IV	tenderam	para	o	aumento	no	diâmetro,	enquanto	os	BK	III	tenderam	para	diminuição,	

para	aqueles	que	apresentaram	variações.	 	Dados	estatisticamente	significativos	pelo	teste	

Qui-	quadradol	(p=	0,013)	como	mostrado	na	(Tabela	7).	Pela	análise	de	regressão	logística,	



Resultados		|		34	

verificou-se	 que	 as	 lesões	 classificadas	 como	 Bk	 IV	 tinham	 5	 vezes	 mais	 chances	 de	

aumentarem	o	diâmetro	em	relação	aos	Bk	 III	 [OR	=	5,1	CI	95%	 (1,3	–	19,9)	p	=	0,019].	A	

velocidade	anual	de	crescimento	foi	de	0,19	cm/ano,	e	de	regressão	foi	de	0,21	cm/ano.			
	

6.5	Apresentação	das	análises	univariadas:	significância	estatística		

	

O	resultado	da	análise	estatística	entre	variáveis	independentes,	quando	estratificadas	por	

categorias	 de	 Bk	 (III	 e	 IV),	 apenas	 o	 sexo,	 a	 porcentagem	 de	 componente	 sólido	 intracístico	 e	

variação	do	raio	alcançaram	significância	estatística,	como	mostra	a	(Tabela7).		
 

Tabela	7	-			Tabela	de	contingência	para	a	classificação	de	Bosniak	BK	(III	e	IV)	e	as	variáveis	
que	foram	significativas	no	modelo	univariado.	
	
Variáveis		 Classificação	de	Bosniak	

(ao	diagnóstico)	
Total	(%)	

III	(%)	 IV	(%)	 	

Sexo	
Feminino	 23	(59,0)	 6	(27,3)	 29	(47,5)	

Masculino	 16	(41,0)	 16	(72,7)	 32	(52,5)	

Total	 39	(100,0)	 22	(100,0)	 61	(100,0)	

p	=	0.017	 	 	 	

%	Componente	Sólido				

Intracístico	

De	0	a	25%	 61(99,3)	 10	(25,6)	 71	(69,7)	

De	25	a	50%	 1	(0,6)	 19	(48,7)	 20	(20,2)	

De	50	a	75%	 0	(0,0)	 5	(12,8)	 5	(5,1)	

De	75	a	100%	 0	(0,0)	 5	(12,8)	 5	(5,1)	

Total	 62	(100,0)	 39	(100,0)	 101	(100,0)	

p	=	0.00	 	 	 	

	Variação	do	raio	
Diminuiu	 16	(25.8)	 3	(7,6)	 19	(18,8)	

Aumentou	 23	(37)	 22	(56,4)	 45	(44,5)	

																																																																			

Estáveis	
23	(37)	 14	(35,8)	 37(	36,6)	

Total		 62	(100)	 39	(100)	 101	(100)	

P	=	0.013	 	 	 	

P	–	valor	(	significância	<	0,05)	 	 	 	



Resultados		|		35	

6.6	Dados	pareados	(s-RENAL	E	s-PADUA)	

	

As	tabelas	8	e	9	mostram	as	frequências	e	porcentagens	das	categorias	no	início	e	no	

final	do	seguimento.	

	

Tabela	8	 –	Disposição	das	 categorias	de	complexidade	do	 s-RENAL,	no	 início	e	no	 final	do	
seguimento.	
	

	

SN.	RENAL	

Complexidade	 Início	Freq.	(%)	 Final	Freq.	(%)	

Baixa	 39	(	38,6)	 38	(37,6)	

Media	 53	(	52,5)	 52(	51,2)	

Alta	 9	(	8,9)	 11(10,9)	

Total	 	 101	(100)	 101	(100)	
	

	

Tabela	9	–	Disposição	das	categorias	de	complexidade	do	s-PADUA,	no	 início	e	no	final	do	
seguimento.	
	

	

SN-PADUA	

Complexidade	 Início	Freq.	(%)	 Final	Freq.	(%)	

Baixa	 72	(71,3)	 68	(	67,3)	

Media	 22(21,8)	 26	(	25,7)	

Alta	 7	(	6,9)	 7	(	6,9)	

Total		 	 101	(100)	 101	(	100)	

	
No	sistema	nefrométrico	s-RENAL,	5	lesões	(4	Bk	III	e	1	Bk	IV)	migraram	de	categoria	

de	complexidade.	As	taxas	de	variações	para	o	s-RENAL	foram	de:		quase	1%	(1/101)	para	os	

que	 diminuíram	 e	 de	 3,9%	 (4/101)	 para	 aquelas	 que	 aumentaram	 a	 complexidade	 das	

lesões.		

No	sistema	nefrométrico	s-PADUA,	7	lesões	(4	Bk	III	e	3	Bk	IV)	migraram	de	categoria	

de	complexidade.	As	taxas	de	variações	para	o	s-PADUA	foram	de:		quase	2%	(2/101)	para	os	

que	 diminuíram	 e	 de	 4,9%	 (5/101)	 para	 aquelas	 que	 aumentaram	 a	 complexidade	 das	

lesões.		
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Na	presente	amostra	(101	lesões),	apenas	seis	lesões,	após	seguimento	de	dois	anos	

foram	 operadas.	 A	 razão	 para	 a	 indicação	 cirúrgica	 foi:	 o	 aumento	 da	 porcentagem	 do	

conteúdo	 sólido,	 3	 casos;	 aumento	 do	 raio	 e	maior	 realce	 pós	 contraste,	 dois	 casos;	 e	 a	

idade	inferior	a	50	anos,	apesar	da	lesão	permanecer	estável,	em	um	caso.		Em	quatro	casos,	

as	informações	estavam	completas	no	prontuário	médico.	Em	todos	os	casos	foi	realizada	a	

nefrectomia	 parcial.	 O	 anatomopatológico	 revelou	 a	 presença	 de	 carcinoma	 de	 células	

renais,	tipo	células	claras	em	todos	os	casos.	Três	pacientes	apresentaram	grau	Fuhrman	II	e	

1	caso	Fuhrman	I;	nenhum	paciente	desenvolveu	doença	metastática	durante	a	VA.		

O	único	caso	de	metástase	ocorreu	em	um	paciente	operado.	Este	era	um	paciente	

de	60	anos,	que	tinha	história	de	esofagectomia	por	tumor.	No	início,	ele	foi	diagnosticado	

com	 cisto	 renal	 de	 1cm	 Bk	 IIF,	 evoluiu	 com	 progressão	 do	 conteúdo	 sólido	 intracístico	 e	

aumento	 do	 raio	 para	 1,6	 cm.	 Foi	 reclassificado	 como	 Bk	 IV	 permanecendo	 4,6	 anos	 em	

vigilância	ativa.	Dois	anos	e	dois	meses	após	a	nefrectomia	parcial	direita	ele	foi	identificado	

com	 aumento	 na	 adrenal	 direita.	 A	 adrenalectomia	 direita	 vídeo-laparoscópia	 revelou	

metástase	de	carcinoma	de	células	claras.	No	momento,	já	com	4,7	anos	de	seguimento	pós-

adrenalectomia,	não	apresentava	sinais	de	novas	recidivas.	
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7	DISCUSSÃO		

	

O	 carcinoma	 de	 células	 renais	 representa	 2-3%	 de	 todos	 os	 cânceres.	 Nas	 últimas	

décadas	 sua	 incidência	 tem	 aumentado.	 Existe	 uma	 maior	 predominância	 no	 gênero	

masculino	(1,5:1),	e	maior	prevalência	entre	a	sexta	e	sétima	década	de	vida	(B.	Ljungberg	

(chair),	S.	Canfield	et	al.	2014).		Existem	vários	fatores	de	riscos	relacionados.	Os	definitivos	e	

mais	importantes	são	a	obesidade,	hipertensão	e	o	tabagismo	(Bergstrom,	Hsieh	et	al.	2001,	

Setiawan,	Stram	et	al.	2007).	

A	prevalência	do	CRC	é	muito	variada,	depende	da	população	estudada	e	dos	exames	

de	 imagens	 utilizados,	 entretanto,	 assim	 como	o	 carcinoma	de	 células	 renais,	 ocorre	 com	

maior	frequência	em	homens	depois	dos	50	anos	de	idade.	Os	fatores	de	risco	para	os	CRCs	

não	estão	bem	estabelecidos,	porém	indivíduos	portadores	de	síndromes	genéticas	como	a	

Esclerose	 tuberosa	 e	 a	 doença	 de	 Von	 Hippel	 Lindau,	 ou	 submetidos	 a	 tratamentos	

oncológicos	 com	 os	 inibidores	 da	 tirosina	 quinase	 apresentam	 maior	 incidência	 de	 CRCs	

(McGuire	and	Fitzpatrick	2010)	(Setiawan,	Stram	et	al.	2007,	Schnell,	Bartlett	et	al.	2015).		

No	estudo	atual	a	média	de	idade	dos	pacientes	foi	de	63,8	anos,	houve	uma	maior	

prevalência	 em	 homens	 (52,5%),	 semelhante	 ao	 encontrado	 para	 massas	 renais	 sólidas	

renais	(B.	Ljungberg	(chair),	S.	Canfield	et	al.	2014).		

A	obesidade	é	considerada	um	importante	fator	de	risco	para	massas	sólidas	renais.	

Em	relação	aos	CRCs	,	a	obesidade	foi	apontada	como	preditor	de	malignidade	para	os	cistos	

Bk	III	(Goenka,	Remer	et	al.	2013).	Outros	trabalhos	mostraram	a	associação	do	tabagismo,	

hipertensão	e	 a	obesidade	a	um	maior	 risco	de	malignidade	em	 lesões	 renais	 císticas	 (Oh	

and	 Seo	 2016).	No	 entanto,	 no	 presente	 estudo	 as	 análises	 univariadas	 não	 identificaram	

associação	significativa	entre	a	obesidade	(IMC),	tabagismo,	hipertensão	e	os	CRCs	(BK-III	e	

IV).	A	 análise	univariada	 identificou	maior	prevalência	de	CRC	Bk	 IV	no	 gênero	masculino,	

enquanto	 que	 o	 cisto	 Bk	 III	 foi	 mais	 prevalente	 no	 gênero	 feminino	 (p	 =	 0.017).	 Estes	

achados	 estão	 em	 concordância	 com	 a	 literatura,	 pois	 existe	 uma	 maior	 incidência	 de	

neoplasias	renais	malignas	em	homens	se	comparadas	às	mulheres.	No	entanto,	uma	maior	

prevalência	de	Bk	III	em	mulheres,	não	tem	sido	relatada	na	literatura.		

A	 classificação	 de	 Bosniak	 é	 universalmente	 aceita	 e	 usada	 na	 comunidade	

radiológica	 e	 urológica.	 Ela	 estratifica	 as	 lesões	 císticas	 de	 acordo	 com	 seu	 potencial	 de	

malignidade,	baseando-se	nos	achados	da	TC	(Bosniak	1986).	Com	a	popularização	da	RM	e	
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suas	vantagens,	vários	estudos	comparando	os	achados	da	TC	e	RM,	concluíram	que	ambas	

as	modalidades	 apresentam	bom	 índice	 de	 concordância	 para	 classificar	 as	massas	 renais	

císticas.	 No	 entanto,	 a	 RM	 tem	 excelente	 resolução	 e	 maior	 sensibilidade	 para	 detectar	

septos,	 componentes	 sólido	 intracístico	 e	 realce,	 podendo	 resultar	 em	 mudanças	 de	

categorias	“upgrading”	alterando	a	proposta	terapêutica	(Balci,	Semelka	et	al.	1999,	 Israel,	

Hindman	et	al.	2004).		A	maioria	das	discordâncias	e	inconsistência	nos	resultados	(TC/RM)	

ocorre	 para	 os	 CRCs	 Bk	 (II	 e	 III),	 e	 a	 reclassificação	 pode	 ocorrer	 em	 até	 23%	 dos	 casos	

(Zhong,	Cao	et	al.	2017).	Logo,	as	lesões	que	causam	dúvidas	à	TC	devem	ser	submetidas	a	

novas	 avaliações	 com	 a	 RM,	 especialmente	 na	 diferenciação	 de	 lesões	 císticas	 ou	 sólidas	

hipovascularizadas	(Kreft,	Muller-Miny	et	al.	1997).	

No	estudo	atual,	no	momento	do	diagnóstico	91%	dos	casos	foram	avaliados	por	TC	e	

36%	 por	 RM.	 Então,	 cerca	 de	 25%	 dos	 casos	 possuíam	 TC	 e	 RM	 ao	 diagnóstico.	 Existem	

evidências	 que	 o	 efeito	 inter	 observadores	 nas	 interpretações	 das	 imagens	 (TC/RNM)	 é	

mínimo	nos	casos	de	cistos	renais	(El-Mokadem,	Budak	et	al.	2014).		

A	classificação	de	Bosniak	utiliza	alguns	parâmetros	que	a	caracteriza	como	sendo	um	

sistema	 de	 aplicação	 subjetiva.	 Um	 estudo	 retrospectivo,	 avaliando	 a	 nefrometria	 para	

massas	renais	sólidas,	concluiu	que	as	medidas	objetivas	-	diâmetro,	a	proximidade	do	seio	

renal	 -	 têm	o	maior	grau	de	concordância	entre	os	radiologistas,	que	a	medida	de	“septos	

renais	finos”	ou	nodulações	nos	septos	(Vilaseca,	Westphalen	et	al.	2017).		

No	 presente	 estudo,	 quatro	 médicos	 radiologistas	 revisaram	 as	 imagens,	 em	

conjunto	com	um	médico	uro-oncologista.	Ao	final	da	classificação	a	amostra	era	composta	

por	62	(61,4%)	de	cistos	Bk	III	e	39	(38,6%)	de	cistos	Bk	IV.	Entre	os	cistos	Bk	III	houve	uma	

maior	 taxa	 de	 discordância	 entre	 os	 especialistas	 durante	 a	 reclassificação	 diagnóstica,	

enquanto	 para	 os	 cistos	 Bk	 IV	 não	 houve	 discordância.	 Ela	 foi	 maior	 para	 as	 variáveis	

subjetivas,	porcentagem	do	componente	sólido	intracístico	e	porcentagem	de	espessamento	

de	septos	e	realce.	Houve	grande	concordância	inter	observadores	nas	análises	das	variáveis	

com	medidas	objetivas,	como	o	diâmetro	da	lesão	e	a	sua	proximidade	com	sistema	coletor.	

Maior	 discordância	 foi	 vista	 para	 os	 cistos	 Bosniak	 III	 principalmente,	 na	 mensuração	 da	

parte	sólida	 interna.	Este	fato	valoriza	ainda	mais	a	VA	como	modalidade	terapêutica,	pois	

mudanças	na	classificação	de	Bosniak	são	de	extrema	importância	e	podem	alterar	o	manejo	

das	lesões.			
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Quando	 a	 VA	 é	 realizada	 para	 cistos	 renais	 Bk	 IIF,	 cerca	 de	 12%	 dos	 casos	 são	

reclassificados	como	Bk	III.	Quando	estes	pacientes	são	operados	a	detecção	de	neoplasias	

malignas	varia	de	75%	a	85%	semelhante	às	encontradas	quando	se	operam	os	cistos	Bk	IV	

(El-Mokadem,	Budak	et	al.	2014)	(Schoots,	Zaccai	et	al.	2017).		

Nesta	amostra,	de	101	 lesões,	em	23	 lesões	ocorreram	alterações	na	porcentagem	

do	 conteúdo	 sólido	 intracístico	 (porcentagem	 da	 lesão	 em	 relação	 ao	maior	 diâmetro	 do	

cisto),	 14	 (13,9%)	 diminuíram	 e	 9	 (8,99%)	 aumentaram.	 A	 progressão	 radiológica	 foi	

considerada,	 levando-se	 em	 conta	 as	 alterações	 na	 porcentagem	 do	 conteúdo	 sólido	

intracístico	 e	 no	 espessamento	 dos	 septos	 e	 das	 paredes	 dos	 cistos.	 Estes	 fatores	 são	

considerados	preditores	independentes,	e	se	correlacionam	diretamente	com	a	presença	de	

neoplasia.	 Entre	 os	 que	 tiveram	 aumento	 na	 porcentagem	 do	 conteúdo	 sólido	 66,6%	

(6/9casos)	 eram	 Bk	 IV	 e	 33,3%	 (3/9	 casos)	 eram	 Bk	 III,	 respectivamente.	 	 Entre	 os	 que	

tiveram	 diminuição,	 71,4%	 (10	 /14	 casos)	 eram	 Bk	 III	 e	 28,5%	 (4/14	 casos)	 eram	 Bk	 IV.		

Apenas	em	1	caso	os	cistos	Bosniak	IV	foram	reclassificados	como	BIII.		

Um	 estudo	 retrospectivo,	 com	 média	 de	 seguimento	 de	 2,4	 anos,	 avaliou	 os	

resultados	da	VA	em	181	casos	de	CRCs.	A	taxa	geral	de	reclassificação	foi	de	7%.		Nenhum	

caso	 de	 Bk	 III	 (40	 casos)	 foi	 reclassificado	 para	 Bk	 IV,	 mas	 20%	 deles	 (8/40)	 foram	

reclassificados	com	Bk-IIF	(Smith,	Allen	et	al.	2015).		Em	concordância	com	estes	achados,	o	

estudo	 atual	 identificou	 casos	 de	 diminuição	 do	 conteúdo	 sólido	 em	 lesões	 Bk	 IV	 (4/14),	

entretanto	a	reclassificação	para	Bk	III	“downgrade”	ocorreu	em	apenas	1	caso,	os	outros	3	

casos	apesar	da	diminuição	do	conteúdo	sólido	permaneceram	como	sendo	Bosniak	IV.	No	

geral	 se	 identificou	 (2,9%)	 3	 casos	 de	 “upgrade	 "	 e	 (10,8%)	 11	 casos	 de	 ‘downgrade”	 de	

acordo	com	a	classificação	de	Bosniak.		

A	 tendência	das	massas	 renais	 sólidas	 é	 crescer	ou	permanecer	 estáveis,	 de	 forma	

semelhante	 acontece	 para	 os	 cistos	 BK	 IV	 (Bhindi,	 Thompson	 et	 al.	 2018).	 	 Porém,	 neste	

estudo	se	identificou	lesões	Bk	IV	que	regrediram	em	tamanho	(raio)	e	na	porcentagem	de	

massa	 sólida	 intracístico.	 Diante	 disso,	 deve-se	 considerar	 o	 fato	 de	 que	 a	 maioria	 dos	

pacientes	 envolvidos	 eram	 portadores	 de	 neoplasias	 primárias	 e	 muitos	 estavam	 em	

esquema	 de	 quimioterapia.	 Existem	 estudos	 que	 mostram	 uma	 maior	 incidência	 de	

regressão	espontânea	de	cistos	renais	complexos	em	pacientes	oncológicos	(Cameron,	Jiang	

et	al.	2017).	Apesar	de	ser	um	dado	interessante	este	assunto	ainda	é	pouco	explorado.	O	

efeito	 da	 quimioterapia	 nas	 lesões	 císticas	 renais	 permanece	 obscuro.	 Se	 a	 regressão	
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espontânea	 dos	 CRCs,	 observado	 em	 estudos	 recentes,	 está	 relacionada	 aos	 tratamentos	

adjuvantes	 e	 neoadjuvantes	 com	 quimioterápicos,	 ainda	 não	 se	 pode	 afirmar.	 Outra	

justificativa,	que	poderia	ter	influência	na	porcentagem	do	conteúdo	sólido	intracístico	seria	

a	avaliação	das	imagens	por	diferentes	radiologistas	e	diferentes	técnicas,	já	que	em	termos	

de	raio	qualquer	alteração	mensurada	foi	registrada	sendo	aumento	ou	diminuição.		

A	VA	de	massas	renais	fornece	dados	importantes	sobre	a	história	natural	das	PMRS.	

As	massas	sólidas	menores	de	4	cm	apresentam	taxas	de	crescimento	variando	de	0,17cm	a	

0,40	cm/ano	(Bahouth,	Halachmi	et	al.	2015)	(Mason,	Abdolell	et	al.	2011).	Em	uma	revisão	

sistemática	da	literatura,	com	análises	de	18	séries	agrupadas,	a	taxa	média	de	crescimento	

foi	 de	 0,31	 cm/ano,	 onde	 23%	 das	 lesões	 permaneceram	 estáveis.	 A	 progressão	 para	

metástase	 ocorreu	 em	menos	 de	 2%	 dos	 pacientes.	 	 Neste	 mesmo	 estudo,	 os	 principais	

fatores	 de	 risco	 associados	 ao	 aparecimento	 de	 doença	 metastática	 foram	 o	 diâmetro	

tumoral	e	a	taxa	de	crescimento	anual	(Smaldone,	Kutikov	et	al.	2012).		

Em	relação	às	massas	sólidas,	sabe-se	que	20%	das	PMRS	são	benignas	e	40%	apesar	

de	 malignas	 apresentam	 comportamento	 indolente.	 As	 lesões	 sólidas	 mais	 agressivas	 se	

associam	 ao	 aumento	 do	 diâmetro	 tumoral	 (Bhindi,	 Thompson	 et	 al.	 2018).	 	 Logo,	 a	

vigilância	ativa	é	uma	das	alternativas	válidas	de	tratamento,	especialmente	com	objetivo	de	

se	evitar	cirurgias	desnecessárias.		

Um	estudo	avaliou	a	 sobrevida	de	câncer	específica	 (SCE)	entre	497	pacientes	com	

lesões	 ≤	 4	 cm.	 Cerca	 de	 50%	 foram	 submetidos	 ao	 tratamento	 cirúrgico	 imediato	 e	 50%	

foram	acompanhados	no	período	médio	de	5	anos.	O	resultado	revelou	que	a	SCE	foi	de	99%	

e	100%	para	aqueles	operados	e	vigiados,	respectivamente	(Pierorazio,	Johnson	et	al.	2015).				

A	vigilância	ativa	tem	sido	proposta	como	uma	conduta	viável	e	segura	para	os	CRCs.	

Esta	tendência	crescente	é	apoiada	pelos	inúmeros	estudos	que	atestam	o	comportamento	

indolente	dos	CRCs,	tanto	para	os	casos	operados,	quanto	para	os	vigiados	(Bhatt,	Jewett	et	

al.	 2016,	Chandrasekar,	Ahmad	et	 al.	 2018,	Kashan,	Ghanaat	et	 al.	 2018,	 Lam	and	Kapoor	

2018).	Outro	argumento	utilizado	para	a	indicação	da	VA	nos	CRCs	é	o	número	de	cirurgias	

desnecessárias	neste	tipo	de	lesão,	pois	aproximadamente	50%	dos	casos	de	cistos	Bk	III	não	

apresentam	neoplasias	associadas	(Goenka,	Remer	et	al.	2013).		

Um	estudo	estimou	que	o	número	de	casos	operados	BK	(III	e	IV)	deveria	ser	de	140	e	

40,	respectivamente,	para	se	evitar	um	caso	metastático	pela	doença	(Schoots,	Zaccai	et	al.	

2017).	 A	 segurança	 da	 VA	 para	 os	 cistos	 renais	 complexos	 Bk	 (III	 e	 IV)	 foi	 recentemente	
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confirmada	 pela	 observação	 de	 26	 casos	 de	 lesões	 Bk	 (III	 e	 IV)	 por	 um	 período	 de	

seguimento	mínimo	de	 2	 anos.	 Todas	 as	 lesões	 permaneceram	 inalteradas	 em	 relação	 ao	

tamanho	ou	à	complexidade	estrutural	dos	cistos	(Mousessian,	Yamauchi	et	al.	2017).		

Outro	 estudo	 incluindo	 332	 pacientes	 de	 2	 centros	 distintos	 avaliou	 a	 SCE	 e	 a	

sobrevida	 global	 dos	 cistos	 Bosniak	 IIF,	 III	 e	 IV,	 onde	 80,7%	 destes	 pacientes	 foram	

submetidas	 à	 vigilância	 ativa.	 Independentemente	 do	manejo,	 houve	 1	 caso	 de	 óbito	 por	

câncer	(0,3%),	com	sobrevida	de	câncer	específica	de	99,7%	e	sobrevida	global	de	93,8%	em	

seguimento	médio	de	67,1	meses.	O	único	caso	de	óbito,	foi	o	de	um	paciente	jovem	de	27	

anos	 com	 doença	 de	 VHL	 e	 lesões	 renais	 bilaterais,	 que	 foi	 tratado	 de	 forma	 radical	 e	

agressiva	 de	 acordo	 com	 as	 recomendações	 e	 mesmo	 assim	 evoluiu	 com	 metástase	 à	

distância	e	morte	por	câncer.	Neste	mesmo	estudo,	entre	a	coorte	de	pacientes	submetidos	

à	 nefrectomia	 parcial,	 2	 casos	 evoluíram	 com	 recidiva	 local,	 e	 foram	 resgatados	 com	 o	

tratamento	 cirúrgico	 radical.	 	Nos	pacientes	 tratados	de	 forma	 conservadora	 (VA),	 apenas	

um	caso	teve	evolução	com	metástase	à	distância.	Este	fato,	ocorreu	em	um	paciente	de	89	

anos	que	 incialmente	 recusou	o	 tratamento	cirúrgico,	desenvolvendo	metástase	pulmonar	

após	doze	anos	(Chandrasekar,	Ahmad	et	al.	2018).		

O	presente	estudo	confirmou	os	resultados	da	literatura	visto	que	nenhum	paciente	

foi	 a	óbito	ou	desenvolveu	metástases	devido	aos	CRCs	durante	o	período	de	observação	

clínica	 (tempo	médio	de	4,2	 anos).	 Estes	dados	 corroboram	o	bom	prognóstico	dos	 cistos	

renais.	No	entanto,	acredita-se	que	4	anos	de	seguimento,	apesar	de	satisfatório	e	ser	um	

dos	 mais	 longos	 da	 literatura,	 ainda	 é	 um	 tempo	 curto	 para	 se	 garantir	 a	 eficácia	 e	 a	

segurança	oncológica.	 Ainda	 com	 relação	 aos	 cistos	 Bosniak	 IV,	 o	 estudo	mostra	 uma	das	

maiores	casuísticas	em	termos	de	vigilância	ativa.	Este	fato,	pode	ser	explicado	por	se	tratar	

de	uma	população	de	pacientes	oriundos	de	centros	oncológicos,	onde	os	cistos	renais,	em	

sua	maioria,	são	achados	incidentais	no	momento	do	diagnóstico	das	doenças	principais	ou	

descobertos	durante	o	seguimento	oncológico	de	lesões	tratadas.				

Existem	 parâmetros	 anatômicos	 sedimentados	 para	 se	 avaliar	 a	

agressividade/malignidade	 das	 PMRS	 em	 VA;	 o	 mesmo	 ainda	 não	 ocorreu	 com	 os	 CRCs.	

Sabe-se	que	os	CRCs	crescem	lentamente,	variando	0,11cm	(Bk	IIF)	a	0,19	cm	–	0,25	cm/ano	

(Bk	 III)	 e	 que	 os	 tumores	 associados	 aos	 CRCs	 possuem	 baixo	 potencial	 de	 agressividade	

(Pruthi,	Liu	et	al.	2018)	(Mason,	Abdolell	et	al.	2011).	Entretanto,	a	avaliação	de	parâmetros	
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como	 a	 relação	 do	 diâmetro	 do	 cisto	 com	 o	 risco	 de	 malignidade	 ainda	 não	 está	 bem	

estabelecida	(Mason,	Abdolell	et	al.	2011)	(Lam	and	Kapoor	2018).		

No	estudo	atual,	mais	da	metade	das	lesões	alteraram	seu	diâmetro	63,3%	(64/101)	

e	apenas	36,7%	(37/101)	ficaram	estáveis.	No	entanto,	vale	 lembrar	que	mesmo	pequenas	

alterações	na	medida	do	raio	das	lesões	foram	levadas	em	consideração,	o	que	pode	explicar	

essa	maior	porcentagem	(63,3%)	de	variação	no	diâmetro.	A	taxa	anual	de	crescimento	foi	

de	0,19	cm/ano	para	aqueles	que	aumentaram	o	diâmetro,	e	de	0,21	cm/ano	para	aqueles	

que	diminuíram.	Estas	medidas	de	crescimento	foram	inferiores	às	descritas	para	as	PMRS	

(Bahouth,	 Halachmi	 et	 al.	 2015).	 Uma	 possível	 razão	 para	 este	 achado	 é	 a	 pequena	

quantidade	de	massa	sólida	nas	 lesões	císticas	renais,	principalmente	por	esta	amostra	ser	

constituída	na	maioria	por	lesões	Bk	III	(62/101).		

Apesar	de	atrativa	e	segura	a	VA	também	apresenta	desvantagens	como:	exposição	a	

doses	 de	 radiação,	 exposição	 ao	 contraste	 intravenoso,	 gastos	 financeiros	 e	 o	 estresse	

psicológico.	 Este	 último,	 gerado	 não	 só	 pelo	medo	 da	 própria	 doença,	mas	 também	 pela	

possibilidade	de	perda	da	oportunidade	de	se	realizar	uma	cirurgia	poupadora	de	néfrons.		

A	 complexidade	 da	 cirurgia	 renal	 depende	 basicamente	 da	 anatomia	 tumoral,	

quando	se	considera	apenas	a	doença.	O	tamanho,	a	localização	e	a	relação	com	seio	e	com	

o	 hilo	 renal	 são	 dados	 de	 extrema	 relevância	 no	 planejamento	 cirúrgico,	 norteando	 a	

conduta	em	termos	de	cirurgia	radical	ou	poupadora	de	néfrons	(Kutikov	and	Uzzo	2009).	

A	 nefrometria	 tumoral	 pode	 ter	 impacto	 direto	 na	 tomada	 de	 decisões	 e	 nas	

estratégias	 para	 a	 abordagem	 cirúrgica	 (Klatte,	 Ficarra	 et	 al.	 2015).	 	 Vários	 sistemas	

nefrométricos	 são	 descritos	 na	 literatura	 (Lieser	 and	 Simmons	 2011).	 O	 s-RENAL	 e	 o	 s-

PADUA		são	descritivos	e	divididos	por	categorias	 (Ficarra,	Novara	et	al.	2009,	Kutikov	and	

Uzzo	 2009);	 já	 o	 C-INDEX	 avalia	 os	 dados	 nefrométricos	 por	medida	 calculada	 (Simmons,	

Ching	et	al.	2010).	Todos	utilizam	os	dados	dos	exames	de	imagens,	possuem	boa	acurácia	

em	predizer	as	dificuldades	na	ressecção	tumoral	e	são	preditores	de	complicações.		

A	 influência	 dos	 SNs	 já	 foi	 demostrada	 para	 as	 massas	 renais	 sólidas	 localizadas	

(Okhunov,	Rais-Bahrami	et	al.	2011).	Altos	escores	nefrométricos	estão	associados	a	maiores	

chances	 de	 cirurgias	 abertas,	 em	 detrimento	 da	 via	 minimamente	 invasiva.	 Lesões	 com	

baixos	escores,	na	maioria	das	vezes,	são	tratadas	pela	via	minimamente	invasiva,	enquanto	

aquelas	com	médio	e	altos	escores	são	manejadas	pela	via	aberta	(Esen,	Acar	et	al.	2013).	
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O	 risco	 de	 conversão	 cirúrgica,	 por	 sangramento	 durante	 o	 ato	 operatório,	 assim	

como	o	aumento	nas	complicações	intra-operatório	e	pós-operatórias,	também	se	associam	

com	 a	 elevação	 dos	 escores	 nefrométricos	 para	 as	 massas	 sólidas.	 O	 risco	 de	 fístulas	

urinárias,	 em	 nefrectomias	 parciais	 para	 massas	 sólidas	 foi	 associado	 ao	 s-RENAL	 ≥	 8	 e	

diâmetros	tumorais	≥	3,4cm.	Para	cada	unidade	de	aumento	nos	s-RENAL	o	risco	de	fístulas	

urinárias	aumentava	35%	(Bruner,	Breau	et	al.	2011).		

Na	 presente	 amostra,	 inicialmente	 39	 (38,6%),	 53	 (52,5%)	 e	 9	 (8,9%)	 lesões	

apresentaram	s-RENAL,	baixo,	médio	e	alto	respectivamente.	Após	o	tempo	mínimo	de	dois	

anos	 de	 seguimento	 38	 (37,6%),	 52	 (51,2%)	 e	 11	 (10,9%)	 apresentavam	 s-RENAL	 baixo,	

médio	e	alto,	sem	diferenças	estatísticas	entre	o	 início	e	 final	do	seguimento.	 	Entretanto,	

cinco	lesões	(4	Bk-III	e	1	Bk-IV)	mudaram	de	categoria	de	complexidade.	Uma	delas	diminuiu	

de	 categoria	e	 as	outras	4	 aumentaram.	 Isto	 revela	que	apesar	de	 ser	baixo,	 cerca	de	4%	

seria	 o	 risco	 de	 um	 caso	 com	 indicação	 cirúrgica	 se	 tornar	 em	 um	 procedimento	 mais	

complexo.	Em	relação	aos	SN-PADUA	inicialmente	72	(71,3%),	22	(21,8%)	e	7	(6,9%)	lesões	

apresentaram	s-PADUA,	baixo,	médio	e	alto	respectivamente.	Após	o	tempo	mínimo	de	dois	

anos	de	seguimento	68	(67,3%),	26	(25,7%)	e	7	(6,9%)	apresentavam	s-PADUA	baixo,	médio	

e	alto.		Entretanto,	sete	lesões	(4	Bk-III	e	3	Bk-IV)	mudaram	de	categoria	de	complexidade,	

duas	diminuíram	e	cinco	aumentaram.	Logo,	pelo	s-PADUA	o	risco	de	deparar-se	com	uma	

cirurgia	mais	complexa	é	próximo	a	5%.	Alguns	critérios	 são	comuns	em	ambos	os	SNs	 (s-

RENAL	e	s-PADUA),	mas	existem	certas	diferenças	nos	critérios,	assim	como	para	as	 linhas	

polares,	que	se	traduzem	em	escores	finais	diferentes	(Bertolo	and	Pozzi	2019).	Isto	justifica	

uma	maior	 porcentagem	 de	 lesões	 com	 baixa	 complexidade	 no	 s-Renal	 em	 relação	 ao	 s-

PADUA.			

A	VA	apesar	de	segura	do	ponto	de	vista	oncológico	e	com	baixo	índice	de	indicação	

de	 tratamento	 cirúrgico	 (10,9%	 a	 15%),	 durante	 o	 tempo	 de	 seguimento	 das	 séries	 já	

publicadas	(Weibl,	Klatte	et	al.	2012,	Hindman,	Hecht	et	al.	2014),	devem-se	estar	atentos	ao	

fato	de	poder	se	deparar	com	cirurgias	mais	complexas.		

Na	 presente	 amostra,	 5%	 das	 lesões	 foram	 operadas	 e	 o	 risco	 de	 aumento	 da	

complexidade	cirúrgica	foi	de	4%	e	5%	pelos	s-RENAL	e	s-PADUA,	respectivamente.	Apesar	

do	baixo	risco,	este	dado	é	inédito	e	relevante,	devendo	ser	informado	ao	paciente	e	levado	

em	conta	na	decisão	terapêutica.	
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O	 fato	 de	 a	maioria	 das	 lesões	 que	 apresentaram	 crescimento	 no	 diâmetro	 terem	

sido	 classificadas	 como	 Bk	 IV	 no	 início	 do	 estudo,	 onde	 os	 cistos	 Bk	 IV	 tiveram	 um	 risco	

aumentado	de	5	vezes	em	relação	aos	Bk	III,	associado	ao	conhecimento	que	os	cistos	Bk	IV	

apresentam	neoplasia	mais	agressiva	dos	que	os	classificados	como	BK	III,	somado	ao	risco,	

que	apesar	de	baixo,	de	se	enfrentar	procedimentos	cirúrgicos	mais	complexos,	refortalece	a	

ideia	de,	quando	possível,	 indicar-se	alguma	forma	de	tratamento	aos	portadores	de	cistos	

Bosniak	IV,	levando-se	em	conta	fatores	como	a	idade,	comorbidades,	expectativa	de	vida	e	

função	 renal.	 Já	 a	 VA	 das	 lesões	 Bk	 III	 além	 de	 segura	 não	 se	 relacionou	 à	mudança	 dos	

escores	 nefrométricos	 neste	 estudo.	 Fato	 corroborado	 pelo	 achado	 de	 que	 das	 dezenove	

lesões	 que	 diminuíram	 o	 diâmetro,	 16	 eram	 Bk	 III	 e	 apenas	 3	 eram	 Bk	 IV,	 fato	 não	

encontrado	nas	séries	de	VA	para	PMRS.	Na	população	do	estudo	16	cistos	Bk	III	em	62,	ou	

seja	(25,8%)	dos	cistos	Bk	III	 tiveram	regressão	no	diâmetro.	Este	dado	não	é	novo,	outros	

autores	já	relataram	porcentagens	semelhantes.	No	entanto,	vale	lembrar	os	casos	de	CRCs	

que	 regridem	 de	 maneira	 espontânea	 ou	 após	 o	 uso	 de	 quimioterápicos	 (inibidores	 de	

tirosina	quinase)	em	pacientes	oncológicos,	lembrando	que	a	coorte	de	pacientes	estudados	

era,	em	sua	maioria,	portadores	de	neoplasias	malignas.		

	

7.1	Limitações	do	estudo		

	

O	presente	estudo	apresenta	algumas	limitações	que	devem	ser	ressaltadas:	

§ Trata-se	de	um	estudo	retrospectivo,	mais	propenso	à	ocorrência	de	viesses;	

§ A	variação	nas	técnicas	empregadas	para	obtenção	de	imagens	de	TC	e	RM,	uma	vez	

que,	 além	 de	 dados	 de	 três	 instituições,	 os	 pacientes	 recrutados	 apresentavam	

exames	com	grande	variação	 temporal,	 com	mudanças	 importantes	nos	protocolos	

de	aquisição	de	todas	as	instituições;	

§ A	variabilidade	inter	observadores;	

§ A	 avaliação	 da	 porcentagem	 do	 conteúdo	 sólido	 intracístico	 foi	 feita	 de	 maneira	

subjetiva,	 em	 quadrantes,	 através	 de	 estimativa	 visual,	 o	 que	 é	 sujeito	 a	 erros	 e,	

desta	 forma,	 lesões	que	apresentem	aumento	ou	diminuição	no	diâmetro	do	cisto,	

poderia	alterar	essa	porcentagem	para	mais	ou	menos	sem	um	real	crescimento	da	

massa.	O	ideal	seria	medir	o	volume	do	conteúdo	sólido,	o	que	apesar	de	ser	factível	

é	demorado,	laborioso	e	pouco	prático,	não	sendo	usado	na	rotina	clínica.	
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8	CONCLUSÃO		

	

Os	 cistos	 Bosniak	 IV	 tenderam	 ao	 aumento	 no	 diâmetro	 e	 os	 BK	 III	 tenderam	 à	

diminuição.	Os	cistos	Bosniak	IV	tiveram	5	vezes	mais	chances	de	aumentarem	o	diâmetro	se	

comparados	aos	BK	III.		

A	 velocidade	anual	de	 crescimento	 foi	 de	0,19	 cm/ano	para	os	que	aumentaram	o	

diâmetro	e	de	0,21	cm/ano	para	os	que	diminuíram	de	diâmetro.	

Cistos	Bosniak	III	apresentaram	(25,8%)	16/62	de	diminuição	no	tamanho,	sendo	que	

(37%)	23/62	apresentaram	crescimento.		

Cistos	Bosniak	 IV	apresentaram	 (7,6%)	3/39	de	diminuição	de	 tamanho,	 sendo	que	

(56,4%)	22/39	apresentaram	crescimento.		

A	maioria	dos	CRCs	apresentam	baixa	e	média	complexidade	cirúrgica	pelo	s-RENAL	e	

s-PADUA	ao	diagnóstico.	

O	risco	de	aumento	da	complexidade	cirúrgica	dos	CRCs	após	2	anos	de	seguimento	é	

de	4%,	quando	estimado	pelo	s-RENAL	e	5%	quando	estimado	pelo	s-PADUA.	
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