
 

MARIA RAQUEL BORGES OLIVA 
 

 

 

 

 

 

Carcinoma de células renais de células claras e 
papilares tipos 1 e 2: achados nas imagens por 

ressonância magnética e correlação histopatológica 
 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo para obtenção 
do titulo de Doutor em Ciências 
 

Área de Concentração: Radiologia 

Orientador: Prof. Dr. Manoel de Souza Rocha 

 

 

São Paulo 
2007 

 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Preparada pela Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

 reprodução autorizada pelo autor

Oliva, Maria Raquel Borges
      Carcinoma de células renais, de células claras e papilares tipos 1 e 2  :  achados
nas imagens por ressonância magnética e correlação histopatológica  /  Maria
Raquel Borges Oliva.  --  São Paulo, 2007.
   Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Departamento de Radiologia.
   Área de concentração: Radiologia.
   Orientador: Manoel de Souza Rocha.

Descritores:  1.Carcinoma de células renais  2.Carcinoma papilar
3.Imagem por ressonância magnética  4.Histologia  5.Estudo comparativo
6.Estudos retrospectivos

USP/FM/SBD-057/07



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

À minha filha PPaauullaa, que, ainda em meu ventre 

e durante seus primeiros meses de vida, esteve 

comigo em todos os momentos da confecção 

dessa tese, permeando minha vida de amor e 

razões. 

 

Ao meu esposo HHeerrlleenn, que durante os últimos 

15 anos compartilhou de todos os momentos 

da minha vida, amando e lutando sempre 

juntos. 

 

Aos meus pais HHeerrlliinnddaa e RRaaiimmuunnddoo, pelo amor 

e exemplo de dedicação, afinco e 

perseverança, minha inspiração constante que 

levou a tudo o que conquistei até hoje. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 



 

Ao meu orientador e mentor DDrr..  MMaannooeell  ddee  SSoouuzzaa  RRoocchhaa, por acreditar em 

mim e me apoiar de forma incondicional, sempre.  

 

Ao mestre e amigo DDrr..  SSiillvviioo  CCaavvaallccaannttii  ddee  AAllbbuuqquueerrqquuee, pelo seu exemplo 

de dedicação ao ensino, pelo apoio total aos meus projetos de pesquisa e 

por ter sempre me incentivado e apoiado na busca de novas experiências e 

conhecimento. 

 

À amiga DDrraa..  CCllaauuddiiaa  ddaa  CCoossttaa  LLeeiittee que, durante um momento de dúvida 

quando achei não ser possível concluir a tese, me incentivou a terminar essa 

jornada. 

 

Ao patologista DDrr..  JJoonnaatthhaann  NNeeiill  GGlliicckkmmaann, que fez todas as avaliações 

histológicas e contribuiu de forma indispensável para os resultados desse 

projeto, sempre com presteza e dedicação. 

 

À estaticista DDrraa..  KKeellllyy  ZZoouu, por estar sempre disponível a fazer e refazer 

analises estatísticas com extrema diligência. 

 

À radiologista DDrraa..  SSzzee  YYiiuunn  TTeeoo, uma das leitoras dos casos, que participou 

deste projeto com dedicação e afinco. 

 

 



Ao DDrr..  SSttuuaarrtt  GG..  SSiillvveerrmmaann e DDrr..  KKooeennrraaaadd  JJ..  MMoorrtteellee, pelo exemplo de 

trabalho e dedicação. 

 

Ao DDrr..  PPaauulloo  BBoorrbbaa  FFiillhhoo e DDrr..  AAddoonniiss  MMaannzzeellaa pelo apoio e suporte na 

minha formação acadêmica e pelo incentivo a pesquisa. 

 

Aos mestres da UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  ddee  PPeerrnnaammbbuuccoo e médicos do HHoossppiittaall  

ddaass  CCllíínniiccaass  ddaa  FFaaccuullddaaddee  ddee  MMeeddiicciinnaa  ddaa  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddee  SSããoo  PPaauulloo, por 

participarem da minha formação médica através de seus ensinamentos e 

exemplos de vida. 

 

Aos constituintes do IInnssttiittuuttoo  ddee  RRaaddiioollooggiiaa – IInnRRaadd  ddoo  HHoossppiittaall  ddaass  CCllíínniiccaass  

ddaa  FFaaccuullddaaddee  ddee  MMeeddiicciinnaa  ddaa  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddee  SSããoo  PPaauulloo, pela oportunidade 

de exposição e convívio com verdadeiros mestres da radiologia.  

 

Aos membros do DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RRaaddiioollooggiiaa  ddoo  BBrriigghhaamm  aanndd  WWoommeenn''ss  

HHoossppiittaall - HHaarrvvaarrdd  MMeeddiiccaall  SScchhooooll, por me darem a oportunidade de treinar, 

fazer pesquisa e trabalhar, me fazendo sentir em casa, apesar da distância 

da minha terra natal. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no
momento desta publicação: 
 
Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals
Editors (Vancouver) 
 
Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Serviço de
Biblioteca e Documentação. Guia de apresentação de dissertações,
teses e monografias. Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha,
Maria Julia de A. L. Freddi, Maria F. Crestana, Marinalva de Souza
Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 2a ed. 
São Paulo: Serviço de Biblioteca e Documentação; 2005. 
 
Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals
Indexed in Index Medicus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 



S U M Á R I O  

 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

Lista de Figuras 

Lista de Gráficos 

Lista de Símbolos 

Lista de Tabelas 

Resumo 

Summary 

 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................ 1 

2 OBJETIVOS ................................................................................... 5 

2.1 Objetivos específicos ...................................................................... 5 

3 REVISÃO DA LITERATURA .......................................................... 7 

3.1 Carcinoma de células renais de células claras ............................... 8 

3.2 Carcinoma de células renais papilar ............................................... 9 

3.3 Prognóstico ....................................................... ............................. 11 

3.4 Tratamento ............................... ...................................................... 13 

3.5 Estudos por imagem ....................................................................... 14 

   

   

   

 



   

   

   

4 MÉTODO ........................................................................................ 19 

4.1 Aprovação pela Comissão de Ética ................................................ 19 

4.2 Seleção dos pacientes .................................................................... 19 

4.3 Imagens por ressonância magnética .............................................. 20 

4.4 Avaliação histopatológica ............................................................... 23 

4.5 Análise estatística ........................................................................... 24 

5 RESULTADOS ............................................................................... 26 

5.1 Dados demográficos ....................................................................... 26 

5.2 Achados nas imagens por ressonância magnética ponderadas 
em T1 e T2 ..................................................................................... 28 

5.3 Realce tumoral após administração intravenosa do meio de 
contraste paramagnético ............................... ................................ 34 

5.4 Achados histopatológicos ............................................................... 42 

5.5 Correlação entre os achados nas imagens por RM e 
características histopatológicas ............................... ...................... 46 

5.6 Sensibilidade e especificidade da IS dos tumores em T2 .............. 67 

5.7 Concordância entre os avaliadores ................................................ 68 

6 DISCUSSÃO ................................................................................... 71 

6.1 Importância clínica de se determinar o subtipo de CCR por RM .... 71 

   

   

   

   

 



   

   

6.2 Intensidade de sinal dos CCR nas imagens por ressonância 
magnética ponderadas em T1 e T2 e correlação histopatológica .. 72 

6.3 Realce dos CCR nas imagens por ressonância magnética ............ 77 

6.4 Limitações do estudo ...................................................................... 80 

7 CONCLUSÕES ............................................................................... 82 

8 ANEXOS ......................................................................................... 84 

9 REFERÊNCIAS .............................................................................. 89 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTAS 

 

 



A B R E V I A T U R A S   E   S I G L A S  

 

CCR Carcinoma de células renais 

DP Desvio padrão 

IS Intensidade de sinal 

RM Ressonância magnética 

ROI Região de interesse 

TC Tomografia computadorizada 

TE Tempo de eco 

TR Tempo de repetição 

T1 Tempo de relaxação longitudinal 

T2 Tempo de relaxação transversal 

US Ultra-sonografia 
 

 

 



F I G U R A S  

 

Figura 1 – Exemplos de como foi determinada intensidade de 

sinal do tumor comparada a intensidade de sinal 

do córtex renal ........................................................ 27 

Figura 2 – Imagens por RM ponderadas em T1 

demonstrando o realce de um CCR papilar tipo 1 .. 41 

Figura 3 – Imagens por RM ponderadas em T1 

demonstrando o realce de um CCR de células 

claras ....................................................................... 42 

Figura 4 – Imagem de RM ponderada em T2 de um CCR 

papilar tipo 2 com hiposinal  e imagem da 

histopatologia .......................................................... 55 

Figura 5 – Imagem de RM ponderada em T2 de um caso de 

CCR de células claras com hipersinal e imagem da 

histopatologia .......................................................... 57 

Figura 6 – Imagem de RM ponderada em T2 de um caso de 

CCR papilar tipo 1 com hiposinal  e imagem da 

histopatologia .......................................................... 59 

Figura 7 – Imagem de RM ponderada em T2 de um caso de 

CCR de células claras com sinal heterogêneo e 

imagens da histopatologia ...................................... 61 

Figura 8 – Imagem de RM ponderada em T2 de um caso de 

CCR papilar tipo 1 com sinal heterogêneo e 

imagem da histopatologia ....................................... 66 

 

 

 



G R Á F I C O S  

 

Gráfico 1 – Média dos percentuais de realce dos CCR de 

células claras e papilares tipos 1 e 2 após a 

administração intravenosa do gadolínio, avaliados 

pelo radiologista 1 ................................................... 36 

Gráfico 2 – Média dos percentuais de realce dos CCR de 

células claras e papilares tipos 1 e 2 após a 

administração intravenosa do gadolínio, avaliados 

pelo radiologista 2 .................................................. 38 

Gráfico 3 – Média dos percentuais de realce dos CCR de 

células claras e papilares tipos 1 e 2 após a 

administração intravenosa do gadolínio, avaliados 

por ambos examinadores ....................................... 40 

 

 

 



T A B E L A S  

 

Tabela   1 – Dados demográficos dos pacientes com CCR de 

células claras, CCR papilar tipo 1 e CCR papilar 

tipo 2 avaliados por RM, tamanho e localização 

dos tumores e tipos de espécimes patológicas ...... 27 

Tabela   2 – Avaliação qualitativa e quantitativa da intensidade 

de sinal dos CCR de células claras, CCR papilares 

tipo 1 e CCR papilares tipo 2 nas imagens por RM 

ponderadas em T1 e T2, avaliadas pelo 

radiologista 1 .......................................................... 29 

Tabela   3 – Avaliação qualitativa e quantitativa da intensidade 

de sinal dos CCR de células claras, CCR papilares 

tipo 1 e CCR papilares tipo 2 nas imagens por RM 

ponderadas em T1 e T2, avaliadas pelo 

radiologista 2 .......................................................... 32 

Tabela   4 – Avaliação qualitativa e quantitativa do realce dos 

CCR de células claras, CCR papilares tipo 1 e 

CCR papilares tipo 2 nas imagens por RM 

ponderadas em T1, avaliadas pelo radiologista 1 .. 35 

Tabela   5 – Avaliação qualitativa e quantitativa do realce dos 

CCR de células claras, CCR papilares tipo 1 e 

CCR papilares tipo 2 nas imagens por RM 

ponderadas em T1, avaliadas pelo radiologista 2 .. 37 

   

   

   

   

 



   

   

   

Tabela   6 – Achados histopatológicos das células tumorais 

dos CCR de células claras, CCR papilares tipo 1 e 

CCR papilares tipo 2 ............................................... 43 

Tabela   7 – Achados histopatológicos associados dos CCR de 

células claras, CCR papilares tipo 1 e CCR 

papilares tipo 2 ....................................................... 45 

Tabela   8 – Correlação entre a IS dos tumores nas imagens 

por RM ponderadas em T1,  avaliadas pelo 

radiologista 1,  com achados histopatológicos das 

células tumorais ...................................................... 47 

Tabela   9 – Correlação entre a intensidade de sinal dos 

tumores na imagens de RM ponderadas em T1, 

avaliadas pelo radiologista 1, com os achados 

histopatológicos associados ................................... 49 

Tabela 10 – Correlação entre a IS dos tumores nas imagens 

por RM ponderadas em T1,  avaliadas pelo 

radiologista 2,  com achados histopatológicos das 

células tumorais ...................................................... 51 

Tabela 11 – Correlação entre a intensidade de sinal dos 

tumores na imagens de RM ponderadas em T1, 

avaliadas pelo radiologista 2, com os achados 

histopatológicos associados ................................... 53 

   

   

   

 



   

   

   

Tabela 12 – Correlação entre a IS dos tumores nas imagens 

por RM ponderadas em T2, avaliadas pelo 

radiologista 1, achados histopatológicos das 

células tumorais ...................................................... 56 

Tabela 13 – Correlação entre a IS dos tumores na imagens de 

RM ponderadas em T2, avaliadas pelo radiologista 

1, com os achados histopatológicos associados .... 60 

Tabela 14 – Correlação entre a IS dos tumores nas imagens 

de RM ponderadas em T2,  avaliadas pelo 

radiologista 2,  com as características 

histopatológicas do tumor ....................................... 63 

Tabela 15 – Correlação entre a intensidade de sinal dos 

tumores na imagens de RM ponderadas em T2, 

avaliadas pelo radiologista 2, com os achados 

histopatológicos associados ................................... 65 

 



S Í M B O L O S  

 

T tesla 10000 Gauss 

ms Milisegundo 

s segundos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 



Oliva MRB. Carcinoma de células renais de células claras e papilares tipos 1 

e 2: análise retrospectiva dos achados nas imagens por ressonância 

magnética e correlação histopatológica (tese). São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 95p. 

 

Objetivou-se descrever os padrões de sinal nos exames de ressonância 

magnética (RM) dos carcinomas de células renais (CCR) de células claras e 

papilares tipos 1 e 2, correlacionando-os com os achados histopatológicos, 

bem como avaliar o realce dos tumores após a administração intravenosa do 

meio de contraste paramagnético. Pesquisa no banco de dados da patologia 

nos últimos 5 anos identificou 49 CCR avaliados com imagens por 

ressonância magnética (RM), dos quais 37 (17 CCR papilares tipo 1, 4 CCR 

papilares tipo 2 e 16 CCR de células claras) tinham espécimes patológica 

disponíveis para avaliação. A intensidade do sinal (IS) dos CCR comparados 

ao córtex renal, qualitativamente e quantitativamente (IS do tumor/IS do 

córtex renal x 100), nas imagens por RM ponderadas em T1 e T2, assim 

como o realce do tumor (qualitativamente e quantitativamente) foram 

avaliados por 2 radiologistas independentes. Um patologista avaliou as 

características das células tumorais e achados associados como a presença 

de hemosiderina, ferritina, sangue fresco, necrose, fibrose e calcificação. Os 

três subtipos de CCR avaliados tinham padrão diverso nas imagens 

ponderadas em T1 (p>0.05). Na análise qualitativa das imagens ponderadas 

em T2, o hiposinal foi observado predominantemente nos CCR papilares 

tipos 1 e 2, e hipersinal apenas identificado entre os CCR de células claras 

(p<0.05); dado confirmado na avaliação quantitativa da IS dos tumores (CCR 

 



papilares tipo 1: 71% ±16%, CCR papilares tipo 2: 54% ±23% e CCR de 

células claras: 141% ±44%) (p<0.01). Nas imagens ponderadas em T2, uma 

IS do tumor de 96% ou menos teve uma sensibilidade de 96% e 

especificidade de 89% para CCR papilar quando comparado com CCR de 

células claras e uma IS de 66% ou menos teve uma sensibilidade de 54% e 

especificidade de 100%. A arquitetura tumoral predominante (papilar para os 

tumores com hiposinal e em ninho para os tumores com hipersinal) foi o 

único achado histopatológico que se correlacionou com a IS nas imagens 

por RM ponderadas em T2 (p<0.05). A maioria dos CCR de células claras 

apresentou um realce heterogêneo enquanto os CCR papilares tipos 1 e 2 

apresentaram um realce variado. Os CCR papilares tipos 1 e 2 realçaram 

menos do que os CCR de células claras em todas as fases após 

administração do meio de contraste, sendo essa diferença estatisticamente 

significativa nas fases córtico-medular e nefrográficas precoce e tardia. Em 

conclusão, nas imagens ponderadas em T2, o hiposinal foi observado 

predominantemente nos CCR papilares tipos 1 e 2, e hipersinal apenas 

identificado entre os CCR de células claras. Houve correlação entre a IS dos 

tumores e a arquitetura tumoral predominante, papilar para os tumores com 

hiposinal em T2 e em ninho para os tumores com hipersinal em T2. Os CCR 

de células claras tiveram um realce mensurado maior que os CCR papilares. 

 

Descritores: 1.Carcinoma de células renais 2.Carcinoma papilar 3.Imagem 

por ressonância magnética 4.Histologia 5.Estudo comparativo 6.Estudos 

retrospectivos

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 
 

 



Oliva MRB. Clear cell, type 1 and type 2 papillary renal cell carcinomas: 

retrospective analyses of magnetic resonance imaging findings and 

histopathologic correlation [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo“; 2007. 95p. 

 

The purpose of this study is to describe magnetic resonance imaging (MRI) 

tumor signal intensity (SI) of clear cell, and types 1 and 2 papillary renal cell 

carcinomas (RCC), correlating with histopathologic findings, as well as to 

evaluate tumor enhancement after intravenous administration of 

paramagnetic contrast. A query on our pathology database for the past 5 

years identified 49 RCC, which were evaluated with MRI. Of these, 37 (17 

papillary type 1, 4 papillary type 2, and 16 clear cell) pathology specimens 

were available for review. Two independent radiologists assessed tumor SI 

compared to renal cortex, both qualitatively and quantitatively (tumor SI/renal 

cortex SI x 100), on T1 and T2 weighted MRI, as well as tumor 

enhancement. A pathologist evaluated tumor cell characteristics and 

associated findings, such as the presence of hemosiderin, ferritin, fresh 

blood, necrosis, fibrosis, and calcification. T1 tumor SI varied among RCC 

subtypes. On T2-weighted images, most types 1 and 2 papillary RCC had 

hypo signal, whereas hyper signal was only seen among clear cell RCC 

(p<0.05); which was confirmed with a quantitative assessment (type 1 

papillary RCC= 71% ±16%, type 2 papillary RCC= 54% ±23%, and clear cell 

RCC= 141% ±44%, p<0.01).  Tumor T2 SI of 96% or less had a sensitivity of 

96% and specificity of 89% for papillary RCC, when compared to clear cell 

RCC; and tumor SI of 66.2% or less had a sensitivity of 54% and specificity 

 



of 100%. Tumor predominant architecture, papillary for tumors with hypo 

signal and nested for tumors with hyper signal, was the only histopathologic 

finding to correlate with tumor SI on T2 weighted MRI (p<0.05). Most clear 

cell RCC had a heterogeneous enhancement, and there was no typical 

enhancement pattern for both type 1 and type 2 papillary RCC.  Types 1 and 

2 papillary RCC enhanced less than clear cell RCC on all phases and this 

difference was statistically significant in the cortico-medullary, as well as 

early and late nephrographic phases. In summary, on T2-weighted images, 

most types 1 and 2 papillary RCC had hypo signal, whereas hyper signal was 

only seen among clear cell RCC. On T1 tumor SI varied among RCC 

subtypes. There was correlation between tumor predominant architecture 

and SI on T2 weighted images, papillary for hypo signal and nested for high 

signal tumors. Clear cell RCC enhanced more than papillary RCC. 

 

Descriptors: 1. Carcinoma, renal cell 2.Carcinoma, papillary 3. Magnetic 

resonance imaging 4.Histology 5.Comparative study 6.Retrospective studies 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 



I N T R O D U Ç Ã O  1 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os tumores renais malignos são responsáveis por 2,6% dos casos 

novos de câncer em adultos e por 2,2% das mortes relacionadas ao câncer 

nos Estados Unidos da América (EUA) 1, 2. O carcinoma de células renais 

(CCR) é o tumor renal maligno mais comum em adultos, correspondendo a 

90-95% dos casos 1. Nos últimos anos, 48-66% dos CCR foram detectados 

incidentalmente 3, 5. Nos EUA, a incidência de CCR aumentou 126% desde 

1950 6. Essa tendência foi observada no mundo todo e é, em parte, devido 

aos avanços e ao uso crescente dos métodos de imagem não invasivos tais 

como a ultra-sonografia (US), a tomografia computadorizada (TC) e a 

ressonância magnética (RM) 2, 6, 7. O aumento da incidência ocorreu em 

todos os estágios clínicos, porém registrou-se um aumento maior nos 

tumores localizados pequenos 2, 7, com dimensão menor do que 3-4 cm 3, 5 e 

principalmente em pacientes com idade entre 70-89 anos 2. Tal fato é 

devido, presumivelmente, à propensão desses indivíduos estarem mais 

propensos a serem submetidos a um estudo de imagem por outras razões 

médicas 2. 



I N T R O D U Ç Ã O  2 

Os CCR representam um grupo heterogêneo de tumores com 

características histológicas, genéticas e clinicas diferentes 8. Eles são 

classificados com base na morfologia e histologia de cada tipo. Na 

atualidade, os subtipos histológicos do CCR são classificados de acordo 

com o sistema da Organização Mundial da Saúde 9, baseado nas 

recomendações da União Internacional Contra o Câncer, do Comitê 

Americano de Câncer 10 e do sistema de Heidelberg 11, que categorizam os 

CCR nos subtipos de células claras, papilar, cromofôbo, ducto coletor, 

medular, tubulo-mucinoso e de células fusiformes 9. O carcinoma de células 

claras é o subtipo mais prevalente (70%), seguido do papilar (15-20%), o 

cromofôbo (6-11%) e do sistema coletor (< 1%) 12, 13. 

O CCR papilar é uma entidade bem reconhecida e diferente entre os 

carcinomas de células renais, segundo demonstrado por estudos 

morfológicos múltiplos, imuno-histoquímicos e genéticos 14. Os pacientes 

portadores de tumor papilar têm um prognóstico melhor quando são 

comparados com os de células claras 13, 15, 17. A sobrevida de 5 anos dos 

pacientes portadores de CCR papilar é de aproximadamente 90%, enquanto 

a dos pacientes com CCR de células claras é cerca de 70% 13. 

Recentemente, dois tipos histológicos diferentes de CCR papilar foram 

descritos (tipos 1 e 2), os quais têm comportamentos diferentes 18. Mejean et 

al. (2003) relataram  uma sobrevida de 5 anos de 95% e 66% para os tipos 1 

e 2, respectivamente 19. 

A determinação dos subtipos histológicos dos CCR de forma não 

invasiva é importante tanto clinicamente, para predizer o prognóstico, como 



I N T R O D U Ç Ã O  3 

para auxiliar no planejamento terapêutico, especialmente em pacientes 

idosos e com co-morbidades, nos quais um tratamento menos invasivo, 

como ablação percutânea do tumor, pode ser a opção terapêutica mais 

adequada 20, 21. 
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2 OBJETIVOS 

 

Descrever os padrões de sinal nas imagens por RM dos CCR de 

células claras e papilares tipos 1 e 2, correlacionando-os com os achados 

histológicos. 

 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

Determinar a intensidade do sinal dos CCR de células claras e 

papilares nas imagens por RM ponderada em T1 e em T2, em relação ao 

córtex renal normal. 

Descrever os achados histológicos dos CCR de células claras e 

papilares, incluindo as características que podem influenciar o sinal dos 

tumores nas imagens por RM. 

Avaliar o realce dos tumores de células claras e papilares de forma 

qualitativa e quantitativa, em diversas fases após a administração 

intravenosa do meio de contraste paramagnético. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os CCR são tumores originados no epitélio tubular renal que se 

diferenciam em estrutura tubular madura, total ou parcial. Os CCR foram 

originalmente nomeados de hipernefroma, pois se acreditava que esses 

tumores se originassem dos restos adrenais em virtude de sua similaridade 

com a adrenal. Em 1960, Oberling et al. 22 demonstraram a origem destes 

tumores nos túbulos renais proximais, com base nos achados ultra-

estruturais. A partir de então, o tumor foi renomeado como adenocarcinoma 

de células renais ou carcinoma de células renais 23. Na atualidade os CCR 

não são mais considerados uma entidade patológica única. O termo CCR 

abrange um grupo de cânceres renais, todos eles derivados do epitélio 

tubular renal, mas cada um com suas características clinica, patológica, 

fenotípica e genotípica particulares 23. 
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3.1 Carcinoma de células renais de células claras 

 

3.1.1 Definição 

 

O CCR de células claras é uma neoplasia maligna composta de 

células com citoplasma claro ou eosinofílico dentro de uma delicada rede 

vascular 24, 25 e são originários dos túbulos renais proximais 8. 

 

 

3.1.2 Macroscopia e histopatologia 

 

Os CCR de células claras são tumores solitários e randomicamente 

distribuídos no córtex renal, ocorrendo com freqüência igual em ambos os 

rins 24, 25. Em menos de 5% dos casos eles são multicentricos ou bilaterais 

26, sendo típico de síndromes hereditárias como, por exemplo, a síndrome 

de von Hippel-Lindau 24, 25. Os CCR de células claras são tumores 

globulares típicos que por via de regra se expandem a partir do córtex renal 

24, 25. A interface do tumor com o parênquima renal adjacente é geralmente 

bem demarcada, podendo possuir a aparência de uma pseudo cápsula 

devido à compressão do parênquima. 

Macroscopicamente, os CCR de células claras são de cor amarelo-

ouro típico em virtude do alto conteúdo de lipídio em suas células, 

apresentando abundância de colesterol, lipídios neutros e fosfolipídios 9, 24, 

25. É comum a presença de cistos, necrose e hemorragia 9, 24, 25. Nas zonas 
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de necrose ocorrem calcificação e ossificação, fatos demonstrados 

radiologicamente em 10-15% dos tumores estudados 27. 

Histologicamente os CCR de células claras têm uma arquitetura diversa, 

sendo mais comum os padrões sólido, alveolar e em ninho 9. Raramente 

esses tumores contêm uma estrutura tubular ou túbulo-papilar distinta 9. 

Uma arquitetura predominantemente papilar, quase nunca é associada ao 

CCR de células claras. De modo característico os CCR de células claras 

contêm uma rede regular de pequenos vasos sanguíneos de paredes finas, 

sendo esta uma peculiaridade importante para o seu diagnóstico 9, 24, 25. Os 

lipídios e glicogênio que comumente preenchem o citoplasma são 

dissolvidos no processo de preparo rotineiro das lâminas histológicas, 

criando um citoplasma claro circundado por uma membrana celular distinta. 

Em preparações histológicas bem preservadas, os núcleos tendem a 

ser redondos e uniformes com a cromatina fina e regular distribuída de forma 

igual 9, 24, 25. Dependendo do grau, o nucléolo pode ser inconspícuo, 

pequeno ou grande e proeminente 24, 25. 

 

 

3.2 Carcinoma de células renais papilar 

 

3.2.1 Definição 

 

O CCR papilar é um tumor maligno do parênquima renal com arquitetura 

predominantemente papilar e tubulopapilar. 
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3.2.2 Macroscopia e histopatologia 

 

A bilateralidade e a multiplicidade dos tumores são mais comuns no 

CCR papilar do que nos outros subtipos 9. 

Macroscopicamente a superfície de corte dos CCR papilares é 

granular por causa de sua arquitetura papilar, e suas cores variam do cinza 

claro ao marrom avermelhado e/ou amarelo ouro, dependendo do número 

de macrófagos com lipídio e da quantidade de hemosiderina no tumor 9. 

Histologicamente, os tumores caracterizam-se porque suas células 

epiteliais malignas se organizam em uma camada única ou pseudo 

estratificada e arranjadas em um centro fibrovascular 9. As células podem 

ser basofílicas, eosinoílicas ou claras 9. O acúmulo de macrófagos 

recheados por lipídio no centro fibrovascular é um achado característico 9. 

Com maior frequência o tumor é papilar, porém, túbulos podem existir e até 

predominar 9, 24, 25. Compressões papilares justas podem levar a uma 

aparência predominantemente sólida 23. Em dois terços dos casos é possível 

constatar a presença de necrose e hemorragia 9, 15, 2. Nos macrófagos, 

estroma e citoplasma das células tumorais podem estar presentes grânulos 

de hemosiderina 15. Nos centros papilares e no estroma desmoplásico 

adjacente são comuns as calcificações, enquanto cristais de oxalato de 

cálcio também foram relatados 15, 29. 

Os CCR papilares foram catalogados em dois subtipos, recentemente, 

tomando como base os achados morfológicos 9, 30. 
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Os CCR papilares tipo 1 são responsáveis por até dois terços dos 

casos confirmados. Eles possuem as papilas cobertas por células pequenas 

com citoplasma escasso, claro e usualmente basofílico. Os núcleos são 

pequenos e ovais, com nucléolo indistinto (graus 1 e 2) 9. De forma típica, 

sua células organizam-se em uma camada única na membrana basal do 

centro papilar. 

Os CCR papilares tipo 2 correspondem a menos de um terço dos 

casos, sendo compostos de células grandes com citoplasma volumoso e 

geralmente eosinofílico 9. Seus núcleos são grandes e esféricos, com 

nucléolo proeminente e, com frequência, possuem grau nuclear maior 9. É 

comum a presença de uma pseudo-stratificação das células 9, 31. 

 

 

3.3 Prognóstico 

 

3.3.1 Grau nuclear 

 

O grau nuclear é um fator importante para o prognóstico dos CCR, 

sendo validado de forma extensa no decorrer dos últimos anos 24, 25. O 

sistema de gradação nuclear de Fuhrman em 4 classes é um dos mais 

utilizados 32. Para determinar o grau nuclear, esta classificação serve-se de 

uma lente objetiva com aumento de 10 vezes. 

As células grau 1 apresentam núcleo hipercromático pequeno sem 

nucléolo visível e cromatina mínima. As células grau 2 possuem cromatina 
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granular fina e aberta mas o nucléolo é inaparente nesse aumento. No grau 

3 o nucléolo deve ser identificado de forma fácil e inequívoca com o aumento 

de 10 vezes. O grau 4 caracteriza-se pelo pleomorfismo nuclear, a 

hipercromasia e o macro-nucléolo único ou múltiplo 32. O grau nuclear é 

determinado tomando como base o maior grau presente na amostra 24, 25. 

 

 

3.3.2 Subtipo histológico 

 

Desde o primeiro relato de Mancilla-Jimenez et al. (1976) que 

sugeriram um prognóstico favorável para os pacientes portadores de CCR 

papilares, quando comparados com os portadores de CCR de células claras 

15, ocorreram avanços significativos na caracterização morfológica e 

genética dos tumores papilares, os quais são atualmente reconhecidos como 

uma entidade histológica bem definida 16, 28. 

Estudos recentes mostraram que a estratificação por subtipo 

histológico dos CCR tem valor de prognóstico 16, 33. Os pacientes portadores 

de tumor papilar apresentaram um prognóstico melhor quando comparados 

com os portadores de tumor de células claras 13, 15, 17. A sobrevida de 

aproximadamente 5 anos, é de 90% e 70%, respectivamente 13. 

Delahunt et al. 18 propuseram classificar os CCR papilares em dois 

subtipos. O tipo 1 apresenta células pequenas, com citoplasma escasso e 

organizado em uma camada única ou dupla. O tipo 2 possui células com 

citoplasma volumoso e usualmente eosinofílico, organizado de uma maneira 



R E V I S Ã O  D A  L I T E R A T U R A  13 

pseudo ou irregularmente estratificada. Os dois tipos apresentam 

comportamentos diferentes 18. Mejean et al. (2003) colaboradores relataram  

uma sobrevida de 5 anos de 95% para os CCR papilares tipo 1 e de 66% 

para os CCR papilares tipo 2 19. 

 

 

3.4 Tratamento 

 

3.4.1 Nefrectomia radical 

 

A excisão cirúrgica é considerado o tratamento padrão dos CCR. O 

método de escolha é a nefrectomia radical que inclui a remoção do rim em 

bloco junto com a fáscia de Gerota, a glândula adrenal do mesmo lado e os 

linfonodos regionais 34. A nefrectomia por via laparoscópica foi inicialmente 

introduzida em 1991 35, sendo considerada uma alternativa de tratamento 

minimamente invasivo para os tumores em estágio inicial. O procedimento 

vem ganhando importância crescente 36. 

 

 

3.4.2 Nefrectomia parcial 

 

A nefrectomia parcial, poupadora de néfrons, ganhou aceitação para o 

tratamento de tumores menores do que 4 cm de diâmetro 34. Outras 

indicações para nefrectomia parcial incluem rim único, massas bilaterais, 
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insuficiência renal, hipertensão arterial, diabetes ou síndromes hereditárias 

que predispõem à CCR 34. 

 

 

3.4.3 Ablação percutânea 

 

As técnicas percutâneas de termoablação dos tumores por calor com 

radiofreqüência 37 ou de crioablação 38 representam a evolução mais recente 

no tratamento de tumores renais. Elas induzem necrose tumoral de forma 

não invasiva, sendo seus índices de complicações menores do que os da 

nefrectomia parcial 39. Apesar dos resultados iniciais serem promissores, 

ainda existe a necessidade de mais estudos de longo prazo 39. 

 

 

3.5 Estudos por imagem 

 

3.5.1 Tomografia computadorizada 

 

As imagens por TC com e sem meio de contraste são o padrão ouro 

para o diagnóstico dos CCR. Isto se deve ao seu relativo custo baixo, 

conveniência e alta qualidade das imagens. Relatos anteriores mostraram 

um realce menor dos CCR papilares quando comparados com os de células 

claras 12, 40, 42. Alguns autores tentaram usar a TC para diferenciar o CCR 

papilar do de células claras, tomando como base o realce pelo meio de 
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contraste na TC dinâmica. Os CCR de células claras têm um realce 

marcante e típico na fase córtico-medular e diminuído na fase excretora 31. O 

realce dos CCR papilares foi descrito como gradual com o pico na fase 

excretora e menor quando comparado com o de células claras 31, 43, 44. 

Também descreveu-se como uma das características dos CCR de 

células claras, a atenuação não homogênea devido à hemorragia e necrose, 

mesmo quando o tumor é pequeno 12, 31, 40, 41, 45, 47. 

Mydlo et al. relataram os achados na TC dos CCR papilar tipo 1 como 

tendo realce menor, maior tamanho, ocorrerem em uma idade mais 

avançada e menor estágio quando comparados aos CCR papilar tipo 2 48. 

 

 

3.5.2 Ressonância magnética 

 

Tradicionalmente descrevem-se os CCR como apresentando uma 

intensidade de sinal intermediária entre o córtex e a medula renal nas 

imagens por RM ponderadas em T1 e hipersinal nas imagens ponderadas 

em T2 49. Mais recentemente o hiper sinal na imagens ponderadas em T2 foi 

relatado como sendo particular dos carcinomas de células claras 31. 

Em 1990 Sussman et al. relataram dois casos de CCR papilares com 

hiposinal nas imagens por RM ponderadas em T2 45, dado corroborado pelo 

relato de 5 CCR papilares com hiposinal por Shinmoto et al. em 1998 (50). 

Posteriormente, Yabuki et al. 51 e Tsuda et al. 31 descreveram 2 em 3 casos 

e 5 em 6 casos de CCR papilares com hiposinal em T2, respectivamente. 
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Em 2006, Roy et al. 52 relataram o resultado da avaliação qualitativa da 

intensidade de sinal dos CCR papilares, os quais tiveram hiposinal 

homogêneo ou discretamente heterogêneo nas imagens ponderadas em T2 

em 52/55 dos casos. Entretanto, os estudos ciados realizaram apenas 

avaliação subjetiva da intensidade de sinal, não sendo determinado o 

subtipo dos CCR papilares. Da mesma forma, não existe relato de análise 

estatística determinando se RM podia ser usada para diferenciar o CCR 

papilar do de células claras. 

Recentemente, Yoshimitsu et al. utilizando imagens por RM em fase / 

fora de fase e imagens eco planares tentaram diferenciar os CCR papilares 

dos CCR de células claras, tomando como base a presença de gordura e 

depósitos hemosiderina 53. De forma predominante foram observados 

achados sugestivos da presença de hemosiderina entre os CCR papilares, 

não foram observadas diferenças estatísticas significativas com relação à 

presença de gordura entre os dois grupos 53. Porém, a grande limitação 

desse estudo é a falta de confirmação patológica. 

Na patologia, a presença de hemosiderina, hemorragia fresca, 

hipocelularidade marcante com um fundo de colágeno e uma alta relação 

núcleo:citoplasma são fatores considerados como explicações possíveis 

para o baixo sinal dos tumores papilares nas imagens ponderadas em T2 31, 

45, 50. Todavia, a influencia desses fatores na geração das imagens não está 

claramente definida. 

Yabuki et al. 51 avaliaram subjetivamente o realce nas imagens por 

RM de 3 CCR papilares e 43 de células claras e não realizaram uma análise 
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estatística devido à amostra de CCR papilares ser pequena. Mais 

recentemente Roy et al. 52 descreveram que os CCR papilares tinham um 

realce pequeno, homogêneo e tardio, enquanto que os CCR de células 

claras tinham um realce maior e heterogêneo. De forma semelhante aos 

relatos anteriores, esses autores não determinaram os sub tipos de CCR 

papilares. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Aprovação pela Comissão de Ética 

 

O protocolo clínico desse estudo foi planejado e executado de acordo 

com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos (Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde) e 

aprovado pela Comissão de Ética do Brigham and Women’s Hospital (Anexo 

1). 

 

 

4.2 Seleção dos pacientes 

 

Foram avaliados retrospectivamente todos os pacientes portadores de 

CCR de células claras ou papilar, diagnosticados por estudo citológico e/ou 

histopatológico e que foram submetidos a avaliação de RM no Brigham and 

Women’s Hospital – Harvard Medical School (Boston, MA-EUA), durante o 

período compreendido entre janeiro de 2000 e dezembro de 2005. 



M É T O D O  20 

A pesquisa no banco de dados do departamento de patologia durante 

esse período demonstrou 539 CCR ressecados cirurgicamente ou 

biopsiados. Foram selecionados 49 CCR de células claras e papilares que 

passaram a ser estudados com imagens por RM, sendo 17 CCR papilar tipo 

1, 4 CCR papilar tipo 2 e 28 CCR de células claras. Destes, 37 estavam 

disponíveis para análise pelo patologista, sendo eles 17 CCR papilar tipo 1, 

4 CCR papilar tipo 2 e 16 CCR de células claras. 

 

 

4.3 Imagens por ressonância magnética 

 

As imagens por RM foram adquiridas em um equipamento de 1.5 T 

(GE Signa®, GE Health Care, Milwaukee, WI, USA). Foram revisadas as 

imagens axiais ponderadas em T1 FSPGR (fast spoiled gradient echo; 

TR/TE: 260-435/4.2 ms, angulo de inversão: 75o, espessura: 4-6 mm, 

intervalo: 1 mm, campo de visão: 34-40 cm, n: 15 e matriz: 256 x 512) ou T1 

FAME tridimensional (fast acquisition multiple-excitation spoiled GRE 3D; 

TR/TE: 4.4-5.2/1.5-2.2 ms, angulo de inversão: 10o, espessura: 4-6 mm, 

intervalo: 0 mm, campo de visão: 32-40 cm, n: 8 e matriz: 256 x 512) antes e 

após a administração intravenosa de 20 ml do meio de contraste (469.01 mg 

de gadopentetate dimeglumine/ml, Magnevist; Berlex Laboratories, Wayne, 

NJ) com uma bomba de infusão numa velocidade de 2 ml/s; e as imagens 

axiais ponderadas em T2 SSFSE (single-shot fast spin echo; TR/TE: 1200-

2500/87-92 ms, espessura: 5 mm, intervalo: 1 mm, campo de visão: 32-40 
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cm, n: 7 e matriz: 256 x 512). O gradiente e a bobina utilizados foram 

variáveis durante os 5 anos. Imagens em fase e fora de fase não faziam 

parte do protocolo de RM para avaliação de massa renal na maioria dos 

pacientes e não foram incluídas no estudo.  

Dois radiologistas (MRBO, a doutoranda, e SYT, radiologista com 6 

anos de experiência) analisaram de forma independente as imagens usando 

uma estação de trabalho de arquivamento de imagem e comunicação de 

sistemas (PACS) (AGFA-Gevaert AG, Belgium) cuja resolução do monitor 

era de 1280 x 1024 pixels. Ambas radiologistas não tinham conhecimento 

prévio dos achados histológicos. 

Cada radiologista classificou qualitativamente a intensidade de sinal 

dos tumores nas imagens por RM ponderadas em T1 e T2 como 

hipointenso, isointenso, hiperintenso ou heterogêneo, quando comparado ao 

córtex renal normal (Figura 1). 

Figura 1 – Exemplos de como foi determinada a intensidade de sinal do tumor 
comparada com a intensidade de sinal do córtex renal. (A) Imagem 
ponderada em T1 mostrando tumor com intensidade de sinal 
semelhante. (B) Em T2 um tumor com intensidade de sinal inferior 
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Quando heterogêneo, a intensidade de sinal prevalente foi 

documentada. Foi realizada a análise quantitativa através da medida da 

intensidade de sinal (IS) sendo também realizada após a escolha de uma 

região de interesse (ROI) definida pelos observadores. 

Quando o tumor era homogêneo a ROI deveria abranger 

aproximadamente 50% da área do tumor. Se a lesão era heterogênea, a ROI 

foi colocada na área com intensidade de sinal predominante. A ROI foi 

alocada no córtex renal do mesmo rim em que estava localizado o tumor. 

Também foi calculado o percentual da IS do tumor em relação ao córtex 

renal nas imagens ponderadas em T1 e T2 (% IS do tumor = IS do tumor/ IS 

do córtex renal normal x 100). 

Após a administração intravenosa do meio de contraste 

paramagnético, o realce foi avaliado qualitativamente como homogêneo, 

heterogêneo ou não perceptível. A análise quantitativa do realce foi feita 

focalizando uma ROI. Foi escolhido o maior valor da IS do tumor nas fases 

córtico-medular (aproximadamente 30 segundos após a administração do 

meio de contraste), nefrográfica precoce (aproximadamente 60 segundos 

após a administração do meio de contraste), nefrográfica tardia 

(aproximadamente 90 segundos após a administração do meio de contraste) 

e excretora (aproximadamente 130 segundos após a administração do meio 

de contraste). O tamanho e localização da ROI foram mantidos nas três 

fases e a IS do córtex renal normal foi medido como um controle para cada 

fase. Também foi calculado o percentual de realce para cada fase quando 

comparado à fase pré-contraste: (IS post contraste - IS pré contraste) / IS pré contraste. 
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Essas informações foram compiladas em protocolo especifico (Anexo 2). Foi 

calculada a média do percentual de realce para cada fase, assim como a 

média dos valores dos dois examinadores. 

 

 

4.4 Avaliação histopatológica 

 

Todos os espécimes histopatológicos foram revisados por um único 

patologista (JNG) com 11 anos de experiência e desconhecedor dos 

achados na imagens por RM, quem classificou os CCR como sendo 

papilares ou de células claras, de acordo com a classificação revisada de 

tumores renais 10, 11. Os CCR papilares foram sub classificados em tipo 1 

(papilas cobertas com uma camada única ou dupla de células cuboides 

pequenas e citoplasma escasso) ou tipo 2 (papilas cobertas por células 

eosinofílicas grandes organizadas de uma maneira pseudo-estratificada ou 

irregular) como definido por Delahunt e Eble 18. 

Todos os tumores foram avaliados usando um protocolo específico 

(Anexo 3) que incluiu a análise das características das células tumorais 

(celularidade, relação núcleo:citoplasma, forma do núcleo, arquitetura, 

coloração do citoplasma e grau nuclear de Fuhrman) e os achados 

associados (hemosiderina, ferritina, sangue fresco, necrose, fibrose e 

calcificação). A celularidade foi classificada como baixa, intermediária ou 

alta; a relação núcleo:citoplasma classificada em menor do que 1, 1:1 ou 

maior do que 1; a forma do núcleo em redondo, oval ou irregular; a 
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arquitetura como papilar, ninho, sólido, cístico ou tubular e quando múltipla o 

percentual de cada componente foi estimado; a coloração do citoplasma foi 

classificada em clara, basofílica ou eosinofílica; e o grau nuclear de Fuhrman 

classificado de 1 a 4, conforme previamente descrito 32. A presença ou 

ausência de hemosiderina, ferritina e sangue fresco foi documentada. 

Necrose e fibrose, quando presentes, foram classificadas em focal (< 10%), 

intermediária (10-50%) ou extensa (> 50%). Documentou-se a existência de 

calcificação e se focal ou multifocal. 

Estavam disponíveis para avaliação do patologista espécimes de 17 

CCR papilares do tipo 1 (biopsia percutânea com agulha fina = 5 e excisão 

cirúrgica = 12), 4 CCR papilares do tipo 2 (biopsia percutânea com agulha 

fina = 1 e excisão cirúrgica = 3) e 16 CCR de células claras (biopsia 

percutânea com agulha fina = 2, biopsia percutânea em core = 7 e excisão 

cirúrgica = 7). Não foi possível determinar a forma do núcleo em um CCR 

papilar tipo 1 e a arquitetura predominante em dois CCR de células claras. 

 

 

4.5 Análise estatística 

 

Para as variáveis categóricas foi realizada a análise de proporções e 

o teste exato de Fisher. Para as variáveis contínuas foi feito o sumário 

estatístico e o teste de Wilcoxon. As variáveis contínuas foram expressas em 

média ± 1 desvio-padrão. Foi conduzida análise estatística geral e 
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estratificada por patologia. Todos os testes estatísticos aplicados foram 

bicaudais. Significância estatística foi definida quando o valor de p < 0.05. 

Os dados demográficos e as análises estatísticas entre a IS dos 

tumores na RM (Tabelas 1 a 5) incluiu 49 tumores (28 CCR de células 

claras, 17 CCR papilar tipo 1 e 4 CCR papilar tipo 2). As análises estatísticas 

envolvendo os achados patológicos (Tabelas 6 a 15) incluíram até 37 

tumores avaliados pelo patologista (16 CCR de células claras, 17 CCR 

papilar tipo 1 e 4 CCR papilar tipo 2). 

Os achados de imagem e histopatológicos foram correlacionados 

usando o teste de independência, análise de variância e comparações em 

par. 

A concordância entre os avaliadores foi calculada usando a estatística 

de Kappa e o coeficiente de correlação de Spearman, no qual o valor do 

coeficiente de r = 0,2 indica correlação fraca,  r = 0,5 moderada, r = 0,8 forte 

e r = 1,0 perfeita força de correlação 54. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Dados demográficos 

 

5.1.1 CCR papilar tipos 1 e 2 

 

O estudo incluiu 21 tumores papilares, sendo 17 classificados como 

tipo 1 e quatro como sendo do tipo 2 (Tabela 1). 

Dos 17 tumores papilares do tipo 1, nove estavam localizados no rim 

esquerdo e oito no rim direito. O diâmetro médio dos tumores era 3,8 cm (± 

2,7 cm). Esses tumores estavam presentes em quatro pacientes do sexo 

feminino e 10 do sexo masculino, com média de idade de 60 anos (± 12 

anos). Um dos pacientes tinha 2 tumores e um outro tinha 3 tumores. 

Dos quatro tumores papilares do tipo 2, dois estavam localizados no 

rim esquerdo e dois no rim direito. O diâmetro médio dos tumores foi de 3,8 

cm (± 3,4 cm). Dois pacientes eram do sexo feminino e dois do sexo 

masculino, com média de idade de 65 anos (± 12 anos). 
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Tabela 1 – Dados demográficos dos pacientes com CCR papilar tipos 1 e 2, 
CCR de células claras, avaliados por RM, tamanho e localização dos 
tumores e tipos de espécimes patológicas 

CCR papilar 
Dados demográficos 

Tipo 1 Tipo 2 

CCR de 
células 
claras 

Feminino 4 2 10 
Sexo (n) 

Masculino 10 2 18 
Idade (anos) Média ± DP 60 ± 12 67 ± 8 65 ± 12 

Rim direito 8 1 12 
Localização (n) 

Rim esquerdo 9 3 16 
Maior diâmetro 
do tumor (cm) Média ± DP 3.8 ± 2,7 3.8 ± 3,4 4.6 ± 2,6 

Menor diâmetro 
do tumor (cm) Média ± DP 2.9 ± 1,7 3.6 ± 3,3 3.7 ± 1,9 

Citologia 5 1 2 
Biopsia 0 0 7 Patologia (n) 
Ressecção cirúrgica 12 3 7 

CCR: carcinoma de células renais 
DP: desvio padrão 
 

5.1.2 CCR de células claras 

 

Vinte e oito tumores de células claras foram estudados por RM, 16 

localizados no rim esquerdo e 12 no rim direito. O diâmetro médio dos 

tumores era 4,6 cm ± 2,6 cm. Esses tumores estavam presentes em 28 

pacientes (10 feminino e 18 masculino), com idade média de 65 anos (± 12 

anos). 



R E S U L T A D O S  28 

5.2 Achados nas imagens por ressonância magnética ponderadas 

em T1 e T2 

 

5.2.1 Análise pelo primeiro radiologista 

 

5.2.1.1 Imagens ponderadas em T1 

 

A análise qualitativa da IS dos CCR papilares tipo 1 nas imagens 

ponderadas em T1, quando comparado ao córtex renal normal, identificou 

3/17 (18%) tumores com hiposinal, 10/17 (59%) tumores com isosinal, 

nenhum com hipersinal e 4/17 (23%) tumores heterogêneos (1/4 com 

predomínio de hipersinal e 3/4 sem predomínio de sinal) (p >0,05) (Tabela 

2). 

Dos 4 CCR papilares tipo 2, 1/4 (25%) foi classificado como tendo 

hiposinal, 1/4 (25%) como tendo isosinal e 2/4 (50%) como heterogêneos 

(1/2 com predomínio de hiposinal e em 1/2 sem predomínio de sinal) (p > 

0,05). 

Entre os CCR de células claras, 6/28 (21,5%) tinham hiposinal, 13/28 

(46,5%) tinham isosinal e 9/28 (32%) eram heterogêneos (4/9 com 

predomínio de hiposinal e 5/9 sem predomínio) (p > 0,05). 
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Tabela 2 – Avaliação qualitativa e quantitativa da intensidade de sinal dos 
CCR de células claras, CCR papilares tipo 1 e CCR papilares 
tipo 2 nas imagens por RM ponderadas em T1 e T2, avaliadas 
pelo radiologista 1 

CCR papilar 
Achados na RM avaliados pelo 

radiologista 1 Tipo 1 Tipo 2 

CCR de 
células 
claras 

Valor 
p 

Hiposinal 3 1 6 

Isosinal 10 1 13 

Hipersinal 0 0 0 

predomínio de 
hiposinal 0 1 4 

predomínio de 
hipersinal 1 0 0 

Análise 
qualitativa 
em T1 (n) 

H
et

er
og

ên
eo

 

sem predomínio 3 1 5 

> 0,05 

Análise 
quantitativa 
em T1 (%) 

Média ± DP 90 ± 17 69 ± 41 81 ± 15 > 0,05 

Hiposinal 10 2 0 

Isosinal 3 0 0 

Hipersinal 0 0 10 

predomínio de 
hiposinal 0 1 0 

predomínio de 
hipersinal 0 0 11 

Análise 
qualitativa 
em T2 (n) 

H
et

er
og

ên
eo

 

sem predomínio 4 1 7 

< 0,01 

Análise 
quantitativa 
em T2 (%) 

Média ± DP 66 ± 17 61 ± 35 148 ± 48 < 0,01 

CCR: carcinoma de células renais 
DP: desvio padrão 
RM: ressonância magnética 
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Na análise quantitativa da IS dos tumores nas imagens ponderadas 

em T1 em relação ao córtex normal, a média da IS dos CCR papilares tipo 1 

foi de 90% (± 17%), dos CCR papilares tipo 2 foi de 60% (± 41%) e dos CCR 

de células claras foi 81% (± 15%) (p > 0,05). 

As análises estatísticas das diferenças em IS nas avaliações 

qualitativa e quantitativa, pela primeira radiologista, das imagens por RM 

ponderadas em T1 e os diversos tipos histológicos não foram significativas 

(p > 0,05). 

 

 

5.2.1.2 Imagens ponderadas em T2 

 

Nas imagens ponderadas em T2, a maioria (10/17, 59%) dos CCR 

papilares tipo 1 tinha hiposinal, 3/17 (18%) tinham isosinal e 4/17 (23%) 

eram heterogêneos sem predomínio. Dos CCR papilares tipo 2, 2/4 (50%) 

foram classificados como tendo hiposinal, 1/4 (25%) como tendo sinal 

heterogêneo com predomínio de hiposinal e 1/4 (25%) como tendo sinal 

heterogêneo sem predomínio. Nenhum dos CCR papilares tipos 1 ou 2 

apresentou hipersinal. 

Entre os CCR de células claras, nenhum tumor tinha hiposinal ou era 

isointenso ao córtex renal, 10/28 (36%) tinham hipersinal, 11/28 (39%) eram 

heterogêneos com predomínio de hipersinal e 7/28 (25%) eram 

heterogêneos sem predomínio. 
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A média do percentual da IS dos CCR papilares tipo 1 (66% ± 17%) e 

dos CCR papilares tipo 2 (61% ± 35%) comparado ao córtex renal normal foi 

inferior à média dos CCR de células claras (148% ± 48%) (p < 0,01). 

As diferenças na análise qualitativa da IS dos tumores assim como a 

média do percentual da IS dos tumores em relação ao córtex renal nas 

imagens ponderadas em T2 e os diversos tipos histológicos foram 

estatisticamente significativas (p < 0,05). 

 

 

5.2.2 Análise pelo segundo radiologista 

 

5.2.2.1 Imagens ponderadas em T1 

 

Na avaliação qualitativa pelo segundo radiologista da IS do tumor nas 

imagens ponderadas em T1 4/17 (24%) dos CCR papilares tipo 1 tinham 

hiposinal, 6/17 (35%) tinham isosinal, 1/17 (6%) tinham hipersinal e 6/17 

(35%) eram tumores heterogêneos (3/6 com predomínio de hiposinal, 2/6 

com predomínio de hipersinal e 1/6 sem predomínio). Entre os CCR 

papilares tipo 2, 2/4 (50%) foram classificados como tendo hiposinal e 2/4 

(50%) como sendo heterogêneos com predomínio de hiposinal (Tabela 3). 

Dos CCR de células claras, 11/28 (39%) tinham hiposinal, 4/28 (14%) 

tinham isosinal, e 13/28 (47%) eram heterogêneos (3/13 com predomínio de 

hiposinal e 10/13 sem predomínio). 
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A média do percentual da IS dos tumores em relação ao córtex renal 

normal foi 87% (± 30%) para os CCR papilares tipo 1, 59% (± 23%) para os 

CCR papilares tipo 2 e 84% (± 27%) para os CCR de células claras (p > 

0,05). 

 
Tabela 3 – Avaliação qualitativa e quantitativa da intensidade de sinal dos 

CCR de células claras, CCR papilares tipo 1 e CCR papilares tipo 
2 nas imagens por RM ponderadas em T1 e T2, avaliadas pelo 
radiologista 2 

CCR papilar Achados na RM avaliados 
pelo radiologista 2 Tipo 1 Tipo 2 

CCR de 
células 
claras 

Valor 
p 

Hiposinal 4 2 11 
Isosinal 6 0 4 
Hipersinal 1 0 0 

predomínio de 
hiposinal 3 2 3 

predomínio de 
hipersinal 2 0 0 

Análise 
qualitativa 
em T1 (n) 

H
et

er
og

ên
eo

 

sem predomínio 1 0 10 

> 0,05 

Análise 
quantitativa 
em T1 (%) 

Média ± DP 87 ± 30 59 ± 23 84 ± 27 > 0,05 

Hiposinal 7 2 1 
Isosinal 1 0 2 
Hipersinal 0 0 10 

predomínio de 
hiposinal 5 0 1 

predomínio de 
hipersinal 0 0 7 

Análise 
qualitativa 
em T2 (n) 

H
et

er
og

ên
eo

 

sem predomínio 4 2 7 

< 0,05 

Análise 
quantitativa 
em T2 (%) 

Média ± DP 75 ± 18 46 ± 13 134 ± 46 < 0,05 

CCR: carcinoma de células renais 
DP: desvio padrão 
RM: ressonância magnética 
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As análises estatísticas das diferenças entre a IS e o percentual da IS 

dos tumores nas imagens ponderadas em T1 e os diversos tipos histológicos 

também não foi significativa para o segundo examinador (p > 0,05). 

Semelhante ao primeiro examinador, as diferenças na análise 

qualitativa e quantitativa pelo segundo examinador nas imagens ponderadas 

em T1 e os diversos tipos histológicos não foram estatisticamente 

significativas, exceto pelo fato de quando o tumor era heterogêneo, os CCR 

de células claras não tinham predomínio de sinal (19/13), enquanto os CCR 

papilares tipo 1 tinham uma IS variável e os CCR papilares tipo 2 tinham o 

predomínio de hiposinal (p = 0,05). 

 

 

5.2.2.2 Imagens ponderadas em T2 

 

Nas imagens ponderadas em T2 7/17 (41%) dos CCR papilares tipo 1 

tinham hiposinal, 1/17 (6%) tinha isosinal, 5/17 (29%) eram heterogêneos 

com predomínio de hiposinal e 4/17 (24%) eram heterogêneos sem 

predomínio. Entre os CCR papilares tipo 2, 2/4 (50%) tinham hiposinal e 2/4 

(50%) eram heterogêneos sem predomínio. Semelhante ao primeiro 

examinador, nenhum dos CCR papilares foi classificado como tendo 

hipersinal. 

Dos CCR de células claras 10/28 (36%) tinham hipersinal, 1/28 (4%) 

hiposinal, 2/28 (7%) isosinal e 15/28 (53%) eram heterogêneos (7/15 com 
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predomínio de hipersinal, 7/15 sem predomínio e 1/15 com predomínio de 

hiposinal. 

A média do percentual da IS dos CCR papilares tipo 1 (75% ± 18%) e 

CCR papilares tipo 2 (46% ± 13%) foi inferior à dos CCR de células claras 

(134% ± 46%) (p < 0,01). 

Análogo ao primeiro examinador, as diferenças na análise qualitativa 

pelo segundo examinador da IS dos tumores, assim como a média do 

percentual da IS dos tumores em relação ao córtex renal nas imagens 

ponderadas em T2 e os diversos tipos histológicos foram estatisticamente 

significativas (p < 0,05) 

 

 

5.3 Realce tumoral após a administração do meio de contraste 

paramagnético 

 

5.3.1 Análise pelo primeiro radiologista 

 

A avaliação qualitativa do realce após a administração intravenosa do 

gadolínio entre os CCR papilares tipo 1 foi classificado como homogêneo em 

8/17 (47%) dos casos, heterogêneo em 5/17 (29%) e não perceptível em 

4/17 (24%). Entre os CCR papilares tipo 2, 3/4 (75%) apresentou realce 

heterogêneo e 1/4 (25%) teve realce não perceptível. 27/28 (96%) dos CCR 

de células claras apresentaram realce heterogêneo e em 1/28 (4%) caso o 

realce não foi perceptível. Nenhum CCR de células claras foi classificado 
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como tendo realce homogêneo. As diferenças de padrão de realce entre os 

diversos tipos histológicos foram estatisticamente significativas (p < 0,05) 

(Tabela 4). 

Tabela 4 – Avaliação qualitativa e quantitativa do realce dos CCR de 
células claras, CCR papilares tipo 1 e CCR papilares tipo 2 
nas imagens por RM ponderadas em T1, avaliadas pelo 
radiologista 1 

CCR 
papilar Realce na RM avaliado pelo 

radiologista 1 Tipo 
1 

Tipo 
2 

CCR de 
células 
claras 

Valor p 

Não perceptível 4 1 1 
Homogêneo 8 0 0 

Análise 
qualitativa 

(n) Heterogêneo 5 3 27 
< 0,01 

Média 34 13 92 Fase 
córtico - 
medular DP 42 16 121 

*0,01, 0.03,  
> 0,05 

Média 102 25 123 Fase 
nefrográfica 
precoce DP 176 7 134 

*> 0,05, 0,01,  
> 0,05 

Média 38 35 120 Fase 
nefrográfica 
tardia DP 53 5 125 

*< 0,01, 0,04, 
> 0,05 

Média 32 42 127 

Análise 
quantitativa 

do % de 
realce 

tumoral 

Fase 
excretora DP 39 27 163 

*0,03, > 0,05, 
> 0,05 

CCR: carcinoma de células renais; DP: desvio padrão; RM: ressonância magnética; 
* Valor do p correlacionando CCR papilar tipo 1 com CCR de células claras; 
CCR papilar tipo 2 com CCR de células claras e CCR papilar tipo1 com tipo 2, 
respectivamente. 
 

Na análise qualitativa, os CCR papilares tipos 1 e 2 realçaram menos 

do que os CCR de células claras em todas as fases. Na fase córtico-

medular, a média do percentual de realce dos CCR papilares tipo 1 foi 34% 

(± 42%), dos CCR papilares tipo 2 foi 13% (± 16%) e dos CCR de células 

claras foi 92% (± 121%). A média do realce dos CCR papilares também foi 

menor nas fases nefrográfica precoce (papilares tipo 1: 102% ± 176%, 

papilares tipo 2: 25% ± 7%, células claras: 123% ± 134%), nefrográfica tardia 
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(papilares tipo 1: 38% ± 53%, papilares tipo 2: 35% ± 5%, células claras: 

120% ± 125%) e excretora (papilares tipo 1: 32% ± 39%, papilares tipo 2: 

42% ± 27%, células claras: 127% ± 163%) (Gráfico 1). 

Houve diferença estatisticamente significativa entre a média de 

percentual de realce dos CCR papilares tipos 1 e 2 quando comparadas aos 

CCR de células claras nas fases córtico-medular e nefrográfica tardia (p < 

0,05). Também foi observada diferença estatisticamente significativa entre a 

média do percentual de realce dos CCR papilares tipo 2 quando comparadas 

aos CCR de células claras na fase nefrográfica precoce (p = 0,01) e entre a 

média do percentual de realce dos CCR papilares tipo 1 quando comparadas 

aos CCR de células claras na fase excretora (p = 0,03). 

Gráfico 1 – Média dos percentuais de realce dos CCR de células claras e 
papilares tipos 1 e 2 após a administração intravenosa do gadolínio, 
avaliados pelo radiologista 1 
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5.3.2 Análise pelo segundo radiologista 

 

Na análise qualitativa, o realce dos CCR papilares tipo 1 foi 

heterogêneo em 13/17 (76%) e não perceptível em 4/17 (24%). Entre os 

CCR papilares tipo 2, 3/4 (75%) tinham realce heterogêneo e 1/4 (25%) tinha 

realce não perceptível. A maioria, 25/28 (89%) dos CCR de células claras 

apresentou realce heterogêneo, em 1/28 (4%) o realce foi mínimo e em 2/28 

(7%) foi homogêneo. Entretanto, essa diference de realce entre os três 

grupos não foi estatisticamente significativa (p > 0,05) (Tabela 5). 

Tabela 5 – Avaliação qualitativa e quantitativa do realce dos CCR de células 
claras, CCR papilares tipo 1 e CCR papilares tipo 2 nas imagens 
por RM ponderadas em T1, avaliadas pelo radiologista 2 

CCR 
papilar Realce na RM avaliado pelo 

radiologista 2 Tipo 
1 

Tipo 
2 

CCR de 
células 
claras 

Valor p 

Não perceptível 4 1 1 

Homogêneo 0 0 2 
Análise 

qualitativa 
(n) Heterogêneo 13 3 25 

> 0,05 

Média 52 25 95 Fase 
córtico-
medular DP 53 13 115 

*> 0,05, > 0,05,  
> 0,05 

Média 79 31 124 Fase 
nefrográfica 
precoce DP 73 27 118 

*0,06, < 0,01, 
> 0,05 

Média 73 43 124 Fase 
nefrográfica 
tardia DP 57 29 120 

*> 0,05, 0,04, 
> 0,05 

Média 62 69 129 

Análise 
quantitativa 

do % do 
realce 

tumoral 

Fase 
excretora DP 51 21 156 

*> 0,05, > 0,05, 
> 0,05 

CCR: carcinoma de células renais; DP: desvio padrão; RM: ressonância magnética; 
* Valor do p correlacionando CCR papilar tipo1 com CCR de células claras; CCR papilar tipo 
2 com CCR de células claras e CCR papilar tipo1 com tipo 2, respectivamente. 
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Na análise quantitativa do realce, os CCR papilares tipos 1 e 2 

realçaram menos do que os CCR de células claras nas fases córtico-

medular (papilares tipo 1: 52% ± 53%, papilares tipo 2: 25% ± 13%, células 

claras: 95% ± 115%), nefrográfica precoce (papilares tipo 1: 79% ± 73%, 

papilares tipo 2: 31% ± 27%, células claras: 124% ± 118%), nefrográfica 

tardia (papilares tipo 1: 73% ± 57%, papilares tipo 2: 43% ± 29%, células 

claras: 124% ± 120%) e excretora (papilares tipo 1: 62% ± 51%, papilares 

tipo 2: 69% ± 21%, células claras: 129% ± 156%) (Gráfico 2). Apesar do 

realce dos CCR papilares ter sido menor do que o de células claras em 

todas as fases, apenas a diferença da média do percentual de realce entre 

os CCR papilares tipo 2 e CCR de células claras nas fases nefrográfica 

precoce e tardia foram significativos (p < 0,01 e p = 0,04). 

Gráfico 2 – Média dos percentuais de realce dos CCR de células claras e 
papilares tipos 1 e 2 após a administração intravenosa do gadolínio, 
avaliados pelo radiologista 2 
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5.3.3 Média do percentual de realce dos tumores baseado nos dados 

dos dois examinadores 

 

Na análise quantitativa do realce, a média do percentual de realce 

para os dois examinadores mostrou que os CCR papilares tipos 1 e 2 

realçaram menos do que os CCR de células claras em todas as fases: 

córtico-medular (papilares tipo 1: 43% ±45%, papilares tipo 2: 19% ±24%, 

células claras: 93% ±161%), nefrográfica precoce (papilares tipo 1: 91% 

±93%, papilares tipo 2: 35% ±64%, células claras: 123% ±123%), 

nefrográfica tardia (papilares tipo 1: 55% ±39%, papilares tipo 2: 45% ±12%, 

células claras: 122% ±122%) e excretora (papilares tipo 1: 47% ±45%, 

papilares tipo 2: 55% ±24%, células claras: 129% ±161%). Quando 

comparadas, as médias do percentual de realce dos CCR papilares tipo 1 e 

papilares tipo 2 foram significativamente menores do que a média dos CCR 

de células claras em todas as fases (p < 0,05), com exceção da diferença 

entre CCR papilares tipo 1 e CCR de células claras na fase nefrográfica 

precoce (p = 0,11) e as diferenças entre todos os tipos de CCR na fase 

excretora (p > 0,05) (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Média dos percentuais de realce dos CCR de células claras e papilares 
tipos 1 e 2 após a administração intravenosa do gadolínio, avaliados por 
ambos examinadores 
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Os CCR papilares tipo 1 tiveram um pico de realce na fase 

nefrográfica precoce, com declínio gradual subsequentemente (Figura 2).  

 

 

Figura 2 – CCR papilar tipo 1 medindo 3,6 cm em um paciente do sexo masculino 
de 57 anos. Imagens por RM ponderadas em T1 antes (A) e após a 
administração intravenosa do contrate paramagnético (B, C e D) 
demonstrando pico de realce na fase nefrográfica precoce e declínio 
gradual subsequente. O percentual médio de realce em cada fase foi: 
25% na córtico-medular (B), 64% na nefrográfica precoce (C) e 0% na 
nefrográfica tardia (D) 
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Já os CCR papilares tipo 2 mostraram um realce progressivo até a 

fase excretora e os CCR de células claras realçaram rapidamente na fase 

córtico-medular e nefrográfica precoce atingindo um platô nas fases 

nefrográfica tardia e excretora (Figura 3). 

Figura 3 – CCR de células claras medindo 2,6 cm em um paciente do sexo 
masculino de 89 anos. Imagens por RM ponderadas em T1 antes 
(A) e após a administração intravenosa do contrate 
paramagnético (B, C, D e E) demonstrando um rápido realce até 
a fase nefrográfica precoce (164%) (C), atingindo um platô nas 
fases nefrográfica tardia (172%) (D) e excretora (160%) (E) 

 

 
 

 

5.4 Achados histopatológicos 

 

5.4.1 Características das células tumorais 

 

Quando comparados os subtipos de CCR, não houve diferença 

significativa entre a celularidade dos papilares tipo 1 (baixa = 2/17, 

intermediária = 5/17 e alta = 10/17), papilares tipo 2 (baixa = 0/4, 

intermediária = 2/4 e alta = 2/4) e de células claras (baixa = 5/16, 

intermediária = 4/16 e alta =7/16) (p > 0,05) (Tabela 6). 

Também não foi detectada diferença estatisticamente significativa 

entre a relação núcleo:citoplasma dos CCR papilares tipo 1 (baixa = 2/17, 

intermediária = 10/17 e alta = 5/17), CCR papilares tipo 2 (baixa = 2/4, 
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intermediária = 2/4 e alta = 0/4) e dos CCR de células claras (baixa = 4/16, 

intermediária = 9/16 e alta= 3/16) (p > 0,05). 

 

Tabela 6 – Achados histopatológicos das células tumorais dos CCR de 
células claras, CCR papilares tipo 1 e CCR papilares tipo 2 

CCR papilar Achados histopatológicos das 
células tumorais Tipo 1 Tipo 2 

CCR de 
células 
claras 

Valor p 

Baixa 2 0 5 
Intermediária 5 2 4 

Celularidade 
(n) 

Alta 10 2 7 
> 0,05 

Baixa (<1:1) 2 2 4 
Intermediária (=1:1) 10 2 9 

Relação 
núcleo:cito-
plasma (n) 

Alta (>1:1) 5 0 3 
> 0,05 

Redondo 3 2 11 
Oval 10 2 3 
Irregular 3 0 2 

Forma do 
núcleo (n) 

Não classificado 1 0 0 

0,04 

Papilar 13 3 0 
Ninho 0 0 11 
Sólido 4 0 1 
Cístico 0 0 2 
Tubular 0 1 0 

Arquitetura 
predominante 

(n) 

Não classificado 0 0 2  

< 0,01 

Claro 17 1 16 
Basofílico 0 0 0 

Citoplasma 
predominante

(n) 
Eosinofílico 0 3 0 

< 0,01 

1 0 0 2 
2 13 2 10 
3 2 2 3 

Grau nuclear 
de Fuhrman 

(n) 

4 2 0 1 

> 0,05 

CCR: carcinoma de células renais 

 

A maioria dos CCR papilares tipo 1 tinha núcleo oval (10/16) enquanto 

a maior parte dos CCR de células claras tinha núcleo redondo (11/16) (p = 
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0,04). Entre os CCR papilares tipo 2, 2/4 tinham núcleo redondo e 2/4 eram 

ovais. 

A arquitetura do tumor foi predominantemente papilar entre os CCR 

papilares tipo 1 (13/17) e tipo 2 (3/4), enquanto a maioria dos CCR de 

células claras demonstrou arquitetura em ninho (11/14) (p < 0,01). 

Todos os CCR papilares tipo 1 e CCR de células claras tinham um 

citoplasma predominantemente claro e a maioria (3/4) dos CCR papilares 

tipo 2 apresentou um citoplasma predominantemente eosinofílico (p < 0,01). 

Não foi estatisticamente significativa a diferença entre o grau nuclear 

de Furhman dos CCR papilares tipo 1 (grau 1= 0/17, grau 2 = 13/17, grau 3 

= 2/17, grau 4 = 2/17), CCR papilares tipo 2 (grau 1 = 0/4, grau 2 = 2/4, grau 

3 = 2/4, grau 4 = 0/4) e CCR de células claras (grau 1 = 2/16, grau 2 = 10/16, 

grau 3 = 3/16, grau 4 = 1/16) (p > 0,05). 

 

 

5.4.2 Achados histopatológicos associados 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os CCR 

quando comparada a presença de hemosiderina (papilares tipo 1 = 6/17, 

papilares tipo 2 = 2/4 e CCR de células claras = 7/16), ferritina (papilares tipo 

1 = 0/17, papilares tipo 2 = 1/4 e CCR de células claras = 1/16) e sangue 

fresco (papilares tipo 1 = 6/17, papilares tipo 2 = 1/4 e CCR de células claras 

= 11/16) (p > 0,05) (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Achados histopatológicos associados dos CCR de células 
claras, CCR papilares tipo 1 e CCR papilares tipo 2 

CCR papilar Achados histopatológicos 
associados Tipo 1 Tipo 2 

CCR de 
células 
claras 

Valor p 

Ausente 11 2 9 Hemosiderina 
(n) Presente 6 2 7 

> 0,05 

Ausente 17 3 15 
Ferritina (n) 

Presente 0 1 1 
> 0,05 

Ausente 11 3 5 Sangue fresco 
(n) Presente 6 1 11 

> 0,05 

Ausente 12 3 11 

Focal 0 0 3 

Intermediária  3 0 2 
Necrose (n) 

Extensa 2 1 0 

> 0,05 

Ausente 14 3 7 

Focal 3 1 5 

Intermediária 0 0 4 
Fibrose (n) 

Extensa 0 0 0 

> 0,05 

Ausente 14 4 16 
Focal 0 0 0 Calcificação 

(n) 
Multifocal 3 0 0 

> 0,05 

CCR: carcinoma de células renais 

 

A maioria dos CCR avaliados não tinha necrose (papilares tipo 1 = 

5/17, papilares tipo 2 = 1/4 e de células claras = 5/16) e não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos (p > 0,05). 

Fibrose foi observada em 3/17 (18%) dos CCR papilares tipo 1, 1/4 

(25%) dos CCR papilares tipo 2 e 9/16 (56%) CCR de células claras (p > 

0,05). Calcificação foi observada apenas nos CCR papilares tipo 1 (3/17). 
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Nenhum CCR papilar tipo 2 ou de células claras apresentava calcificação, 

porém essa diferença não foi estatisticamente significativa (p > 0,05). 

 

 

5.5 Correlação entre os achados nas imagens por RM e 

características histopatológicas 

 

5.5.1 Correlação entre os achados nas imagens ponderadas em T1 

avaliados pelo radiologista 1 e características histopatológicas 

 

A celularidade dos tumores com hiposinal foi baixa em 2/8 (25%) dos 

casos, intermediária em 5/8 (62%) e alta em 1/8 (13%). Os tumores com 

isosinal também apresentaram celularidade variada (baixa = 4/17, 

intermediária = 5/17 e alta= 8/17). A maioria (10/12) dos tumores com sinal 

heterogêneo nas imagens por RM ponderadas em T1 tinha celularidade alta 

(p = 0,04) (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Correlação entre a IS dos tumores nas imagens por RM 
ponderadas em T1, avaliadas pelo radiologista 1, com achados 
histopatológicos das células tumorais 

Sinal em T1, radiologista 1 Achados histopatológicos 
das células tumorais Hipo Iso  Hiper Heterogêneo 

Valor 
p 

Baixa 2 4 0 1 

Intermediária 5 5 0 1 Celularidade 
(n) 

Alta 1 8 0 10 

0,04 

Baixa 2 3 0 3 

Intermediária 5 11 0 5 
Relação 

núcleo:cito-
plasma (n) 

Alta 1 3 0 4 

> 0,05 

Redondo 5 8 0 4 

Oval 3 6 0 6 Forma do 
núcleo (n) 

Irregular 0 3 0 2 

> 0,05 

Papilar 4 8 0 4 

Ninho 2 4 0 5 

Sólido 0 2 0 3 

Cístico 1 1 0 0 

Tubular 0 1 0 0 

Arquitetura 
predominante 

(n) 

Não classificado 1 1 0 0 

> 0,05 

Claro 7 17 0 10 

Basofílico 0 0 0 0 
Citoplasma 

predominante 
(n) 

Eosinofílico 1 0 0 2 

> 0,05 

1 0 3 0 0 

2 8 10 0 5 

3 0 2 0 6 

Grau nuclear 
de Fuhrman 

(n) 

4 0 2 0 1 

< 0,01 
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Não houve diferença significativa entre os tumores com as diversas 

intensidades de sinal em T1 e a relação núcleo:citoplasma, forma do núcleo 

e arquitetura predominante do tumor (p > 0,05). 

A relação núcleo:citoplasma foi intermediária na maioria dos tumores, 

incluindo 5/8 (62%) dos tumores com hiposinal, 11/17 (65%) dos tumores 

com isosinal e 5/12 (42%) dos tumores heterogêneos (p>0.05). A maioria 

dos tumores com hiposinal (5/8, 62%) e com isosinal (8/17, 47%) tinham 

núcleo redondo e a maior parte dos tumores heterogêneos (6/12, 50%) 

apresentava núcleo oval (p > 0,05). Houve predomínio da arquitetura papilar 

entre os tumores com hiposinal (4/8, 50%) e isosinal (8/17, 47%). Entre os 

tumores heterogêneos 5/12 (42%) tinham arquitetura predominante em 

ninho e 4/12 (33%) eram papilar (p > 0,05). O citoplasma claro foi 

predominante nos tumores com hiposinal (7/8, 87%), isosinal (17/17, 100%) 

e sinal heterogêneo (10/12, 83%) (p > 0,05). 

O grau nuclear predominante entre os tumores com hiposinal (8/8) e 

isosinal (10/17) foi 2 e a maioria dos tumores heterogêneos tinha grau 

nuclear 3 (6/12) (p < 0,01). 

Hemosiderina estava presente em 4/8 (50%) dos tumores com 

hiposinal, 7/17 (41%) dos tumores com isosinal e 4/12 (33%) dos tumores 

com sinal heterogêneo nas imagens ponderadas em T1 (p>0.05). Ferritina 

foi encontrada apenas nos tumores com sinal heterogêneo (2/12, 17%) 

(p=0.04). Sangue fresco foi observado em 2/8 (25%) dos tumores com 

hiposinal, 8/17 (47%) dos tumores com isosinal e 8/12 (67%) dos tumores 

com sinal heterogêneo (p > 0,05) (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Correlação entre a IS dos tumores na imagens por RM 
ponderadas em T1, avaliadas pelo radiologista 1, com os 
achados histopatológicos associados 

Sinal em T1, radiologista 1 Achados histopatológicos 
associados Hipo Iso Hiper Heterogêneo 

Valor 
p 

Ausente 4 10 0 8 
Hemosiderina 

(n) Presente 4 7 0 4 
> 0,05 

Ausente 8 17 0 10 
Ferritina (n) 

Presente 0 0 0 2 
0,04 

Ausente 6 9 0 4 
Sangue 

fresco (n) Presente 2 8 0 8 
> 0,05 

Ausente 6 14 0 6 

Focal 2 0 0 1 

Intermediária 0 1 0 4 
Necrose (n) 

Extensa 0 2 0 1 

> 0,05 

Ausente 5 12 0 7 

Focal 2 5 0 2 

Intermediária 1 0 0 3 
Fibrose (n) 

Extensa 0 0 0 0 

> 0,05 

Ausente 8 15 0 11 

Focal 0 0 0 0 Calcificação 
(n) 

Multifocal 0 2 0 1 

> 0,05 
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Havia necrose em 2/8 (25%) dos tumores com hiposinal, 3/17 (18%) 

dos tumores com isosinal e 6/12 (50%) dos tumores com sinal heterogêneo 

(p>0.05). Também não houve diferença estatisticamente significativa quanto 

a presença de fibrose entre os tumores com hiposinal (3/8, 37%), isosinal 

(5/17, 29%) e sinal heterogêneo (5/12, 42%) (p>0.05). Calcificação estava 

presente em apenas 2/17 (12%) dos tumores com isosinal e 1/12 (8%) dos 

tumores heterogêneos (p > 0,05). 

 

 

5.5.2 Correlação entre os achados nas imagens ponderadas em T1 

avaliados pelo radiologista 2 e características histopatológicas 

 

A celularidade dos tumores com hiposinal foi baixa em 4/13 (31%), 

intermediária em 5/13 (38%) e alta em 4/13 (31%). Os tumores com isosinal 

apresentaram celularidade baixa em 1/9 (11%), intermediária em 2/9 (22%) e 

alta em 6/9 (67%). O único tumor com hipersinal tinha celularidade alta, 

assim como a maioria dos tumores com sinal heterogêneo (8/14, 57%). Os 

demais tumores heterogêneos apresentavam celularidade intermediária 

(4/14, 29%) e baixa (2/14, 14%). Essas diferenças não foram 

estatisticamente significativas (p > 0,05) (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Correlação entre a IS dos tumores nas imagens por RM 
ponderadas em T1, avaliadas pelo radiologista 2, com achados 
histopatológicos das células tumorais 

Sinal em T1, radiologista 2 Achados histopatológicos 
das células tumorais Hipo Iso Hiper Heterogêneo 

Valor 
p 

Baixa 4 1 0 2 

Intermediária 5 2 0 4 Celularidade 
(n) 

Alta 4 6 1 8 

> 0,05 

Baixa 2 1 0 6 

Intermediária 8 5 0 7 
Relação 

núcleo:cito-
plasma (n) 

Alta 3 3 1 1 

> 0,05 

Redondo 6 5 0 6 

Oval 6 3 1 5 Forma do 
núcleo (n) 

Irregular 1 1 0 3 

> 0,05 

Papilar 5 4 1 6 

Ninho 3 3 0 5 

Sólido 0 2 0 3 

Cístico 2 0 0 0 

Tubular 1 0 0 0 

Arquitetura 
predominante 

(n) 

Não classificado 2 0 0 0 

> 0,05 

Claro 12 9 1 12 

Basofílico 0 0 0 0 
Citoplasma 

predominante 
(n) 

Eosinofílico 1 0 0 2 

> 0,05 

1 0 0 0 1 

2 11 7 1 7 

3 2 2 0 4 

Grau nuclear 
de Fuhrman 

(n) 

4 0 0 0 2 

> 0,05 
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Também não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

intensidades de sinal dos tumores em T1 e a relação núcleo:citoplasma, 

forma do núcleo, arquitetura tumoral e o grau nuclear de Fuhrman (p > 0,05). 

A maioria dos tumores com hiposinal (8/13, 61%) e isosinal (5/9, 56%) 

apresentava relação núcleo:citoplasma intermediária. O único tumor com 

hipersinal tinha relação núcleo:citoplasma alta. 

A relação núcleo:citoplasma entre os tumores heterogêneos foi baixa 

(6/14, 43%), intermediária (7/14, 50%) e alta (1/14, 7%). Quanto a forma do 

núcleo, 6/13 (46%) dos tumores com hiposinal tinham núcleo redondo e 6/13 

(46%) tinham núcleo oval. Núcleo redondo foi observado em 5/9 (56%) dos 

tumores com isosinal e 6/14 (43%) dos tumores heterogêneos. 

A arquitetura predominante foi variada sendo preponderantemente 

papilar entre os tumores com hiposinal (5/13, 38%), isosinal (4/9, 44%) e 

sinal heterogêneo (6/14, 43%) (p > 0,05). 

Citoplasma claro foi observado em 12/13 (92%) dos tumores com 

hiposinal, 9/9 (100%) dos com isosinal, 1/1 (100%) dos com isosinal e 12/14 

(86%) dos tumores heterogêneo (p > 0,05). 

O grau nuclear 2 foi predominante entre os tumores com hiposinal 

(11/13, 85%), isosinal (7/9, 78%), hipersinal 1/1, 100%) e tumores 

heterogêneos (7/14, 50%) (p > 0,05). 

Hemosiderina foi observada em 5/13 (38%) dos tumores com 

hiposinal, 4/9 (44%) dos tumores com isosinal e 6/14 (43%) dos tumores 

com sinal heterogêneo (p > 0,05). Ferritina foi encontrada em apenas 1/13 

(8%) dos tumores com hiposinal e 1/14 (7%) dos tumores com sinal 
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heterogêneo (p > 0,05). Sangue fresco estava presente em 8/13 (61%) dos 

tumores com hiposinal, 3/9 (33%) dos tumores com isosinal e 6/14 (43%) 

dos tumores com sinal heterogêneo (p > 0,05) (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Correlação entre a intensidade de sinal dos tumores na imagens 
por RM ponderadas em T1, avaliadas pelo radiologista 2, com os 
achados histopatológicos associados 

Sinal em T1, radiologista 2 Achados histopatológicos 
associados Hipo Iso  Hiper Heterogêneo 

Valor 
p 

Ausente 8 5 1 8 
Hemosiderina 

(n) Presente 5 4 0 6 
> 0,05 

Ausente 12 9 1 13 
Ferritina (n) 

Presente 1 0 0 1 
> 0,05 

Ausente 5 6 0 8 
Sangue fresco 

(n) Presente 8 3 1 6 
> 0,05 

Ausente 10 7 1 8 

Focal 1 0 0 2 

Intermediária 1 1 0 3 
Necrose (n) 

Extensa 1 1 0 1 

> 0,05 

Ausente 8 7 1 8 

Focal 4 1 0 4 

Intermediária 1 1 0 2 
Fibrose (n) 

Extensa 0 0 0 0 

> 0,05 

Ausente 13 8 0 13 

Focal 0 1 1 1 Calcificação 
(n) 

Multifocal 0 0 0 0 

> 0,05 
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Necrose foi detectada em 3/13 (23%) dos tumores com hiposinal, 2/9 

(22%) dos tumores com isosinal, nenhum dos tumores com hipersinal e 6/14 

(43%) dos tumores heterogêneos, porém essa diferença não foi significativa 

(p > 0,05). Fibrose foi observada em 5/13 (38%) dos tumores com hiposinal, 

2/9 (22%) dos tumores com isosinal, nenhum dos tumores com hipersinal e 

6/14 (43%) dos tumores com sinal heterogêneo (p > 0,05). Calcificação 

estava presente em 1/9 (11%) dos tumores com isosinal, 1/1 (100%) dos 

tumores com hipersinal e 1/14 (7%) dos tumores heterogêneos (p > 0,05). 

 

 

5.5.3 Correlação entre achados nas imagens ponderadas em T2 

avaliadas pelo radiologista 1 e achados histopatológicos 

 

Houve predomínio de arquitetura papilar entre os tumores com 

hiposinal (11/12, 92%) e com isosinal (3/3), enquanto nenhum tumor com 

arquitetura papilar apresentou hipersinal (p < 0,01) (Figura 4, Tabela 12). 
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Figura 4 – CCR papilar tipo 2 medindo 1.2 cm em um paciente do sexo 
masculino de 57 anos. A. Nas imagens por RM ponderadas em T2 
ambos os examinadores classificaram o tumor como tendo 
hiposinal. Na análise quantitativa, a intensidade de sinal do tumor foi 
30% (examinador 1) e 33% (examinador 2) do valor do córtex renal. 
B. O estudo histopatológica do espécime cirúrgico observou 
arquitetura papilar tipo 2, celularidade intermediária, citoplasma 
eosinofílico, núcleos redondos e ovais Fuhrman grau 2 e relação 
núcleo:citoplasma igual a 1. Hemosiderina também foi observada. 
Não foram identificados sangue fresco, ferritina, fibrose, necrose ou 
calcificação 
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Tabela 12 – Correlação entre a intensidade de sinal dos tumores nas 
imagens por RM ponderadas em T2, avaliadas pelo 
radiologista 1, achados histopatológicos das células 
tumorais 

Sinal em T2, radiologista 1 Achados histopatológicos 
das células tumorais Hipo Iso Hiper Heterogêneo 

Valor 
p 

Baixa 2 0 2 3 

Intermediária 6 1 3 1 Celularidade 
(n) 

Alta 4 2 2 11 

>0,05 

Baixa 3 0 3 2 

Intermediária 6 2 3 10 
Relação 

núcleo:cito-
plasma (n) 

Alta 3 1 1 3 

>0,05 

Redondo 5 0 5 7 

Oval 6 2 1 6 Forma do 
núcleo (n) 

Irregular 1 1 1 2 

>0,05 

Papilar 11 3 0 2 

Ninho 0 0 4 7 

Sólido 1 0 0 4 

Cístico 0 0 2 0 

Tubular 0 0 0 1 

Arquitetura 
predominante 

(n) 

Não classificado 0 0 1 1 

<0,01 

Claro 10 3 7 14 

Basofílico 0 0 0 0 
Citoplasma 

predominante 
(n) 

Eosinofílico 2 0 0 1 

>0,05 

1 0 0 1 0 

2 10 3 6 7 

3 1 0 0 7 

Grau nuclear 
de Fuhrman 

(n) 

4 1 0 0 1 

>0,05 
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O predomínio da arquitetura em ninho foi visto entre os tumores com 

hipersinal (4/6) e tumores heterogêneos 7/16 (p < 0,01) (Figura 5). 

 

Figura 5 – CCR de células claras medindo 2,6 cm em um paciente do sexo 
masculino de 89 anos. A. Nas imagens por RM ponderadas em T2 
ambos os examinadores classificaram o tumor como tendo hipersinal. 
Na análise quantitativa, a intensidade de sinal do tumor foi 200% 
(examinador 1) e 160% (examinador 2) do valor do córtex renal. B. O 
estudo histopatológica da biopsia em core observou arquitetura em 
ninho, celularidade alta, citoplasma claro, núcleo redondo, Fuhrman 
grau 1 e relação núcleo:citoplasma igual a 1. Não foi identificado 
sangue fresco, hemosiderina, ferritina, fibrose, necrose ou calcificação 

 
 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre a IS do tumor 

nas imagens ponderadas em T2 e a celularidade, relação núcleo:citoplasma, 

forma do núcleo, citoplasma predominante e grau nuclear de Fuhrman (p > 

0,05). 

A celularidade dos tumores com hiposinal variou entre baixa (2/12), 

intermediária (6/12) e alta (4/12). Os tumores com isosinal tinham 

celularidade intermediária (1/3) e alta (2/3); e os tumores com hipersinal 

apresentaram celularidade baixa (2/7), intermediária (3/7) e alta (2/7). A 

maioria (11/15) dos tumores com sinal heterogêneo tinha celularidade alta. 
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Para todos os padrões de IS a maioria da relação núcleo:citoplasma 

foi intermediária (6/12 dos tumores com hiposinal, 2/3 dos tumores com 

isosinal, 3/7 dos tumores com hipersinal e 10/15 dos tumores heterogêneos) 

(p > 0,05). 

A maioria dos tumores com hiposinal (5/12), hipersinal (5/7) e com 

sinal heterogêneo (7/15) tinha núcleo redondo (p > 0,05). O citoplasma claro 

foi predominante entre os tumores com hiposinal (10/12), isosinal (3/3), 

hipersinal (7/7) e heterogêneo (14/15) (p > 0,05). A maioria dos tumores 

tinha grau nuclear 2: 10/12 dos tumores com hiposinal, 3/3 dos tumores com 

isosinal, 6/7 dos tumores com hipersinal e 7/15 dos tumores heterogêneos (p 

> 0,05). 

Quando comparada a IS dos tumores nas imagens ponderadas em T2 

com a presença de hemosiderina, ferritina ou sangue fresco, não houve 

diferença estatisticamente significativa (p > 0,05). Hemosiderina estava 

presente em 6/12 (50%) dos tumores com hiposinal, 1/3 (33%) dos tumores 

com isosinal, 3/7 (43%) dos tumores com hipersinal e 5/15 (33%) dos 

tumores com sinal heterogêneo (p>0.05). Ferritina foi encontrada em 1/12 

(8%) tumor com hiposinal e 1/15 (7%) tumor heterogêneo (p > 0.05). 

Nenhum tumor com isosinal ou hipersinal tinham ferritina. Sangue fresco foi 

observado em 5/12 (42%) dos tumores com hiposinal, 3/7 (43%) dos 

tumores com hipersinal e 10/15 (67%) dos tumores com sinal heterogêneo (p 

> 0,05) (Figura 6, Tabela 13). 
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Figura 6 – CCR papilar tipo 1 medindo 3.6 cm em um paciente do sexo 
masculino de 57 anos. A. Nas imagens por RM ponderadas em T2 
ambos os examinadores classificaram o tumor como tendo 
hiposinal. A análise quantitativa também foi concordante. A 
intensidade de sinal do tumor foi 36% (examinador 1) e 45% 
(examinador 2) do valor do córtex renal. B. A análise histopatológica 
do espécime cirúrgico observou arquitetura papilar tipo 1, alta 
celularidade, citoplasma claro, núcleo oval Fuhrman grau 2 e 
relação núcleo:citoplasma maior do que 1. Sangue fresco foi 
identificado. Não foi observada hemosiderina, ferritina, fibrose, 
necrose ou calcificação 
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Tabela 13 – Correlação entre a intensidade de sinal dos tumores na 
imagens por RM ponderadas em T2, avaliadas pelo 
radiologista 1, com os achados histopatológicos associados 

Sinal em T2, radiologista 1 Achados 
histopatológicos 

associados Hipo Iso Hiper Heterogêneo 
Valor p 

Ausente 6 2 4 10 
Hemosiderina 

(n) Presente 6 1 3 5 
> 0,05 

Ausente 11 3 7 14 
Ferritina (n) 

Presente 1 0 0 1 
> 0,05 

Ausente 7 3 4 5 
Sangue 

fresco (n) Presente 5 0 3 10 
> 0,05 

Ausente 11 3 6 6 

Focal 0 0 1 2 

Intermediária 0 0 0 5 
Necrose (n) 

Extensa 1 0 0 2 

0,02 

Ausente 11 2 4 7 

Focal 1 1 3 4 

Intermediária 0 0 0 4 
Fibrose (n) 

Extensa 0 0 0 0 

> 0,05 

Ausente 10 2 7 15 

Focal 2 1 0 0 Calcificação 
(n) 

Multifocal 0 0 0 0 

> 0,05 
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A maioria (9/15, 60%) dos tumores com sinal heterogêneo 

apresentava necrose enquanto apenas 1/12 (8%) tumor com hiposinal e 1/7 

(14%) tumor com hipersinal tinham necrose (p = 0,02). Nenhum tumor com 

isosinal tinha necrose. Fibrose estava presente em 1/12 (8%) dos tumores 

com hiposinal, 1/3 (33%) dos tumores com isosinal, 3/7 (43%) dos tumores 

hipersinal e 8/15 (53%) dos tumores com sinal heterogêneo (p > 0,05). 

Calcificação foi identificada em 2/12 (17%) dos tumores com hiposinal e 1/3 

(33%) dos tumores com isosinal. Nenhum tumor com hipersinal ou sinal 

heterogêneos tinha calcificação (p > 0,05) (Figura 7). 

 

Figura 7 – CCR de células claras medindo 7.6 cm em um paciente do sexo 
masculino de 57 anos. A. Nas imagens por RM ponderadas em T2 
ambos os examinadores classificaram o tumor como tendo sinal 
heterogêneo sem predomínio. Na análise quantitativa, a intensidade 
de sinal do tumor foi 117% (examinador 1) e 94% (examinador 2) do 
valor do córtex renal. B. O estudo histopatológica do espécime 
cirúrgico observou arquitetura mista (50% sólida, 40% em ninho e 
10% cística), celularidade alta, citoplasma claro, núcleo redondo, 
Fuhrman grau 3 e relação núcleo:citoplasma menor do que 1. 
Necrose foi identificada em até 50% da espécime e fibrose em menos 
de 10%. C. Hemosiderina e sangue fresco também foram 
observados. Não foram identificadas ferritina ou calcificação 
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5.5.4 Correlação entre achados na imagens ponderadas em T2 

avaliadas pelo radiologista 2 e achados histopatológicos 

 

A arquitetura papilar foi a predominante entre os tumores com 

hiposinal (9/10) e nenhum tumor com hipersinal tinha arquitetura papilar (0/8) 

(p<0.05). Entre os tumores com hipersinal prevaleceu a arquitetura em ninho 

(5/8). Os tumores heterogêneos apresentaram arquitetura variada: 6/17 

(35%) papilar, 4/17 (24%) em ninho, 5/17 (29%) sólida e 1/17 (6%) tubular 

(Tabela 14). 
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Tabela 14 – Correlação entre a intensidade de sinal dos tumores nas 
imagens por RM ponderadas em T2, avaliadas pelo radiologista 
2, com os achados histopatológicos das células tumorais 

Sinal em T2, radiologista 2 Achados histopatológicos 
das células tumorais Hipo Iso Hiper Heterogêneo Valor p 

Baixa 1 0 3 3 

Intermediária 5 2 2 2 Celularidade (n) 

Alta 4 0 3 12 

> 0,05 

Baixa 1 0 2 5 

Intermediária 7 1 4 9 
Relação 

núcleo:citoplas-
ma (n) 

Alta 2 1 2 3 

> 0,05 

Redondo 4 1 7 5 

Oval 6 1 1 7 Forma do 
núcleo (n) 

Irregular 0 0 0 5 

0,05 

Papilar 9 1 0 6 

Ninho 1 1 5 4 

Sólido 0 0 0 5 

Cístico 0 0 2 0 

Tubular 0 0 0 1 

Arquitetura 
predominante 

(n) 

Não 
classificado 0 0 1 1 

< 0,05 

Claro 8 2 8 16 

Basofílico 0 0 0 0 
Citoplasma 

predominante 
(n) 

Eosinofílico 2 0 0 1 

> 0,05 

1 0 0 1 0 

2 8 2 7 9 

3 2 0 0 6 
Grau nuclear de 

Fuhrman (n) 

4 0 0 0 2 

> 0,05 
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Quando comparada a IS dos tumores nas imagens ponderadas em T2 

com a celularidade, relação núcleo:citoplasma, forma do núcleo, citoplasma 

predominante e grau nuclear de Fuhrman, não houve diferença 

estatisticamente significativa (p > 0,05). 

A celularidade dos tumores com hiposinal variou, sendo baixa (1/10), 

intermediária (5/10) e alta (4/10). Os tumores com isosinal tinham 

celularidade intermediária (2/2) e os tumores com hipersinal apresentaram 

celularidade baixa (3/8), intermediária (2/8) e alta (3/8). A maioria (12/17) dos 

tumores com sinal heterogêneo tinha celularidade alta. 

Houve predomínio da relação núcleo:citoplasma intermediária entre 

todos os padrões de IS (7/10 dos tumores com hiposinal, 1/2 tumor com 

isosinal, 4/8 dos tumores com hipersinal e 9/17 dos tumores heterogêneos (p 

> 0,05). 

Entre os tumores com hiposinal, o núcleo era redondo em 4/10 (40%) 

e oval em 6/10 (60%). Um dos tumores com isosinal tinha núcleo redondo e 

o outro tinha núcleo oval. A maioria dos tumores com hipersinal (7/8) 

apresentava núcleo redondo. Dos tumores com sinal heterogêneo, 5/17 

(29%) tinham núcleo redondo, 7/17 (41%) tinham núcleo oval e 5/17 (29%) 

tinham núcleo irregular (p > 0,05). 

O citoplasma claro foi predominante entre os tumores com hiposinal 

(8/10), isosinal (2/2) , hipersinal (8/8) e sinal heterogêneo (16/17) (p > 0,05). 

A maioria dos tumores tinha grau nuclear 2, incluindo 8/10 (80%) dos 

tumores com hiposinal, 2/2 (100%) dos tumores com isosinal, 7/8 (88%) dos 

tumores com hipersinal e 9/17 (53%) dos tumores heterogêneos (p > 0,05). 
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Não houve diferença estatisticamente significativa quando comparada 

as IS dos tumores nas imagens ponderadas em T2 com a presença de 

hemosiderina, ferritina ou sangue fresco (p > 0,05). Hemosiderina estava 

presente em 3/10 (30%) dos tumores com hiposinal, 1/2 (50%) tumor com 

isosinal, 5/8 (62%) dos tumores com hipersinal e 6/17 (35%) dos tumores 

com sinal heterogêneo (p>0.05). Ferritina foi encontrada 1/10 (10%) tumor 

com hiposinal e 1/17 (6%) tumor heterogêneo (p > 0,05). Sangue fresco foi 

observado em 5/10 (50%) dos tumores com hiposinal, 4/8 (50%) dos 

tumores com hipersinal e 9/17 (53%) dos tumores com sinal heterogêneo (p 

> 0,05) (Tabela 15). 

Tabela 15 – Correlação entre a intensidade de sinal dos tumores na 
imagens por RM ponderadas em T2, avaliadas pelo 
radiologista 2, com os achados histopatológicos associados 

Sinal em T2, radiologista 2 Achados 
histopatológicos 

associados Hipo Iso Hiper Heterogêneo 
Valor p 

Ausente 7 1 3 11 Hemosiderina 
(n) Presente 3 1 5 6 

> 0,05 

Ausente 9 2 8 16 
Ferritina (n) 

Presente 1 0 0 1 
> 0,05 

Ausente 5 2 4 8 Sangue 
fresco (n) Presente 5 0 4 9 

> 0,05 

Ausente 10 1 7 8 
Focal 0 1 1 1 
Intermediária 0 0 0 5 

Necrose (n) 

Extensa 0 0 0 3 

< 0,01 

Ausente 9 1 5 9 
Foca 1 1 1 6 
Intermediária 0 0 2 2 

Fibrose (n) 

Extensa 0 0 0 0 

> 0,05 

Ausente 8 2 8 16 
Focal 0 0 0 0 Calcificação 

(n) 
Multifocal 2 0 0 1 

> 0,05 
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A maioria (9/17, 56%) dos tumores com sinal heterogêneo 

apresentava necrose, enquanto nenhum tumor com hiposinal e apenas 1/2 

(50%) tumor com isosinal e 1/8 (13%) tumor com hipersinal tinham necrose 

(p<0.05) (Figura 8). 

 

Figura 8 – CCR papilar tipo 1 medindo 11 cm em um paciente do sexo 
masculino de 80 anos. A. Nas imagens por RM ponderadas em T2 
ambos os examinadores classificaram o tumor como tendo sinal 
heterogêneo sem predomínio de sinal. B. A avaliação histopatológica 
do espécime cirúrgico observou arquitetura sólida, celularidade alta, 
citoplasma claro, núcleo irregular, Fuhrman grau 3 e relação 
núcleo:citoplasma maior do que 1. Necrose foi observada em até 
50%. Não foram identificados hemosiderina, sangue fresco ferritina, 
fibrose ou calcificação 

 
 

 

Não houve diferença quanto a presença de fibrose entre os tumores 

com hiposinal (1/10, 10%), isosinal (1/2, 50%), hipersinal (3/8, 37%) e sinal 

heterogêneo (8/17, 47%) (p>0.05). Calcificação foi identificada em 2/10 

(20%) dos tumores com hiposinal e 1/17 (6%) tumor heterogêneo (p > 0,05). 
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Análises estatísticas semelhantes às descritas acima incluindo 

apenas tumores pequenos, mediando 3 cm ou menos, correlacionando os 

achados nas imagens por RM ponderadas em T1 e em T2 com achados 

histopatológicos, assim como os padrões de realce do tumor também foram 

realizadas e resultados similares aos acima descritos foram obtidos. 

 

 

5.6 Sensibilidade e especificidade da IS dos tumores em T2 

 

A correlação entre a avaliação qualitativa da intensidade de sinal dos 

tumores nas imagens ponderadas em T2 (tumores com hiposinal versus 

tumores com outras intensidades de sinal) e o subtipo histopatológico (CCR 

papilar versus CCR de células claras) demonstrou que um tumor com 

hiposinal tem uma especificidade de 96-100% e sensibilidade de 46-58% 

para o subtipo CCR papilar. A presença de hipersinal em T2 tem uma 

especificidade de 100% e sensibilidade de 36% para CCR de células claras, 

para ambos os examinadores. 

O percentual da IS do tumor em relação ao córtex renal nas imagens 

ponderadas em T2, medidas pelo primeiro examinador, de 99.8% (média 

dos valores) ou menos tem uma especificidade de 89% e sensibilidade de 

96% para o subtipo CCR papilar; o percentual de 64.3% (1 quartilho) ou 

menos tem uma especificidade de 100% e sensibilidade de 54% para o 

subtipo CCR papilar. Para o segundo examinador, um percentual de 92.7% 

(média) ou menos tem uma especificidade de 86% e sensibilidade de 100% 
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para o subtipo CCR papilar; o percentual de 69.6% (1 quartilho) ou menos 

tem uma especificidade de 96 % e sensibilidade de 50% para o subtipo CCR 

papilar. 

A análise com a média dos valores dos dois examinadores 

demonstrou que um tumor com percentual de IS em T2 de 95.6% (média) ou 

menos tem uma especificidade de 89% e sensibilidade de 96% para o 

subtipo CCR papilar quando comparado com CCR de células claras; um 

percentual de IS de 66.2% (1 quartilho) ou menos tem uma especificidade de 

100% e sensibilidade de 54% para o subtipo CCR papilar. 

 

 

5.7 Correlação entre os avaliadores 

 

O estudo foi realizado com dois examinadores para se avaliar a 

concordância entre eles já que um método subjetivo foi a forma 

predominante nos relatos anteriores. Como não existe esse questionamento 

em relação aos achados histopatológicos, apenas um patologista fez a 

análise dos espécimes. 

A concordância entre as avaliações qualitativas da IS do tumor pelos 

radiologistas 1 e 2 foi fraca a moderadamente positiva (r = 0,3) em T1 e 

moderadamente positiva (r = 0,5) em T2. 

A concordância entre os dois radiologistas variou entre perfeitamente 

positiva a moderadamente positiva para as medidas da IS dos tumores e do 

córtex renal nas imagens ponderadas em T1 (r = 0,9 e r = 1,0, 
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respectivamente) e em T2 (r = 0,9 para ambos), e para o percentual da IS do 

tumor em relação ao córtex renal em T1 (r = 0,5) e em T2 (r = 1 0). 

Também variou de perfeitamente positiva a moderadamente positiva a 

correlação entres as medidas da IS pré-contraste (r = 1,0) e nas fases 

córtico-medular (r = 1,0), nefrográfica precoce (r = 0,8), nefrográfica tardia (r 

= 0,8) e excretora (r = 0,9), assim como para o percentual do realce nas 

fases córtico-medular (r = 0,6), nefrográfica precoce (r = 0,6), nefrográfica 

tardia (r = 0,6) e excretora (r = 0,9). Porém, não houve concordância entre as 

avaliações qualitativas do realce. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados descrevem e validam as características 

dos CCR de células claras, CCR papilar tipo 1 e CCR papilar tipo 2 nas 

imagens por RM em um maior número de pacientes e originalmente 

correlaciona com achados histopatológicos. 

 

 

6.1 Importância clínica de se determinar o subtipo de CCR por RM 

 

Os CCR papilares são um subtipo histológico bem conhecido devido 

ao seu melhor prognóstico quando comparado ao CCR de células claras, 

especialmente os CCR papilares tipo 1 25. A estratégia de tratamento 

corrente para CCR ressecáveis é a nefrectomia radical, para pacientes 

candidatos cirúrgicos, na qual se resseca o rim inteiro em conjunto com a 

fáscia de Gerota e a glândula adrenal do mesmo lado. Atualmente a 

nefrectomia parcial poupadora de néfrons e termoablação percutânea de 

tumor vêm ganhando aceitação crescente para o tratamento de CCR, 

especialmente para os pacientes nos quais a cirurgia radical não é indicada 
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34, 37, 39. Classicamente esses pacientes receberiam apenas 

acompanhamento, sem nenhum tratamento específico 55. Eles são 

tipicamente pacientes idosos ou considerados de alto risco cirúrgico, os 

quais podem se beneficiar da predição do subtipo de CCR, uma vez que o 

diagnóstico de um subtipo com melhor prognóstico, como CCR papilar tipo 

1, corroboraria a indicação desses procedimentos menos invasivos. 

 

 

6.2 Intensidade de sinal dos CCR nas imagens por ressonância 

magnética ponderadas em T1 e T2 e correlação histopatológica 

 

Os primeiros relatos descrevendo as características dos tumores 

renais nas imagens por RM descreveram uma aparência variada dos CCR 

56, 57. Herman et al. inicialmente publicou um relato de caso em 1985 

descrevendo um CCR papilar o qual apresentava um halo de baixo sinal 

associado a hipersinal no centro do tumor nas imagens ponderada em T1, 

obtidas numa unidade de RM de 0,3 T 58. Os autores correlacionaram os 

achados da imagem com a patologia e observaram que o halo de hiposinal 

correspondia a uma pseudo cápsula e o centro do tumor continha 

hemorragia maciça, concluindo que CCR com hemorragia, particularmente o 

subtipo papilar, deveria ser considerado como um diagnóstico quando da 

presença de um tumor com hipersinal sem nível liquido nas imagens por RM 

ponderadas em T1 58. 
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Cinco anos mais tarde, Sussman et al. reportaram dois casos de CCR 

com hiposinal nas imagens por RM ponderadas em T1 e T2, os quais na 

patologia apresentavam hemosiderina nas células tumorais 45. Porém, o 

subtipo de CCR não foi reportado 45. Os autores sumarizaram que embora 

os CCR sejam geralmente heterogêneos na imagens por RM ponderadas 

em T1 e hiperintensos na imagens ponderadas em T2, uma aparência de 

hiposinal pode ser vista e postularam que essa aparência seria secundária a 

presença de ferro no tumor 45. 

Em 1998 Shinmoto et al. publicaram uma série de casos, incluindo 

cinco tumores papilares, 15 tumores alveolares e três tumores tubulares 50. 

Eles relataram que entre os cinco tumores papilares três tinham hipersinal 

em T1 e todos apresentavam hiposinal em T2. Hiposinal também foi 

observado em um de três casos de tumor tubular 50. Dentre os tumores com 

hiposinal, dois dos cinco tumores papilares e o tumor tubular apresentavam 

depósitos de hemosiderina e um dos cinco tumores papilares continha 

hemorragia fresca e necrose extensa 50. Apesar dos depósitos de 

hemosiderina terem sido observados em apenas metade (3/6) dos casos e 

hemorragia fresca e necrose extensa em um dos seis tumores, os autores 

atribuíram o encurtamento do T2 à hemosiderina, hemorragia fresca e 

necrose 50. Também discutiu-se que o fator causativo do hiposinal não foi 

identificado em dois dos cinco casos de tumores papilares e os autores 

questionaram diversos possíveis fatores causais para o hiposinal em T2 

como hipocelularidade, alta relação núcleo:citoplasma e a presença de 
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ferritina, porém não poderam determinar se e qual deles seria o responsável 

pelo encurtamento do T2 50. 

Subsequentemente, Yabuki et al. relataram a IS nas imagens por RM 

de 56 CCR correlacionando com o grau tumoral na patologia e nenhuma 

diferença estatisticamente significativa foi observada 51. Dentre os 56 

tumores, 43 eram CCR de células claras e três eram CCR papilares 51. Vinte 

cinco dos 43 (58%) CCR de células claras tinham hipersinal nas imagens 

ponderadas em T2 enquanto dois dos três (67%) CCR papilares 

apresentaram hiposinal. Os autores concluíram que a ausência de 

significância estatística correlacionando as características na RM com o tipo 

histológico foi devida ao pequeno numero de tumores em alguns grupos 51. 

Tsuda et al. em 2005 descreveram os achados nas imagens por RM 

ponderadas em T2 de seis CCR papilares (2/6 eram tipo 1 e 4/6 eram tipo 2) 

e seis CCR de células claras. Os tumores, cujo diâmetro variou de 1,5 cm a 

10 cm, foram avaliados qualitativamente por um único examinador e 

graduados como hipointensos, isosintensos e hiperintensos quando 

comparados ao córtex renal. Dentre os seis tumores papilares, cinco foram 

classificados como homogeneamente hipointensos e um continha áreas de 

hipo e hipersinal, prevalecendo o hiposinal. Em contrapartida, todos os seis 

CCR de células claras mostraram hipersinal nas imagens ponderadas em T2 

e eram heterogêneos. Os autores não reportaram análise estatística 

comparando os achados 31. 

Recentemente Roy et al. reportaram os achados na RM de 55 CCR 

papilares e 42 CCR de células claras medindo 3 cm ou menos 52. Os autores 
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utilizaram apenas avaliação subjetiva de dois radiologistas em consenso, os 

quais compararam a IS do tumor com o parênquima renal normal contra-

lateral e os classificaram como hiper-, iso-, hipo-, baixo ou discretamente 

baixo, homogêneo ou heterogêneo. Nas imagens ponderadas em T1, 51 dos 

55 CCR papilares tinham um iso sinal homogêneo e quatro eram 

heterogêneos com algumas áreas de hipersinal. Nas imagens ponderadas 

em T2, 52 dos 55 CCR papilares apresentaram hiposinal homogêneo ou 

discretamente heterogêneo 52. A IS dos CCR de células claras foi variável 

nas imagens ponderadas em T1 e todos tinham hipersinal heterogêneo nas 

imagens ponderadas em T2. Não foi realizada nenhuma análise estatística 

52. Essa avaliação foi extremamente subjetiva e a IS do córtex e medula 

renais normais são distintos, tornando difícil a reprodução deste trabalho. 

Apesar dos autores discutirem os diferentes prognósticos dos CCR papilares 

tipos 1 e 2, eles não descreveram quais os subtipos dos CCR papilares 

incluídos em seu estudo. 

Yoshimitsu et al. tentaram identificar gordura e depósitos 

hemosiderina nas imagens por RM em fase e fora de fase, assim como nas 

imagens eco planares, na tentativa de diferenciar CCR papilares dos CCR 

de células claras 53. Os autores retrospectivamente avaliaram nove CCR 

papilares e 57 CCR de células claras medindo entre 2,0 e 12,6 cm. Achados 

sugestivos da presença de hemosiderina foram observados em quatro dos 

nove CCR papilares e em oito dos 57 CCR de células claras (p = 0,0497) 

nas imagens em fase e fora de fase, e em oito dos oito CCR papilares e em 

27 dos 52 CCR de células claras nas imagens eco planares (p = 0,0162). 
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Não foi observada diferença estatisticamente significativa quanto a presença 

de gordura entre os dois grupos (CCR papilares: 5/9, CCR de células claras: 

38/57, p = 0,71) 53. Nas imagens ponderadas em T2, os autores observaram 

hiposinal do tumor comparado ao parênquima renal em cinco dos nove CCR 

papilares e não mencionaram a intensidade de sinal dos CCR de células 

claras. Apesar de não relatarem os números, os autores mencionaram ter 

avaliado algumas espécimes patológicas e não observaram correlação entre 

os valores do grau da perda de sinal e a quantidade de hemosiderina ou 

histiócitos esponjosos. Como os próprios autores mencionaram, a grande 

limitação desse estudo é a falta de confirmação patológica 53. 

No presente estudo, os resultados da análise qualitativa da IS do 

tumor em relação ao córtex renal não mostraram uma IS característica dos 

diversos sub tipos de CCR nas imagens por RM ponderadas em T1. 

Todavia, nas imagens ponderadas em T2, o hiposinal foi característico dos 

CCR papilares e o hipersinal apenas observado nos CCR de células claras. 

Portanto, quando avaliados por RM com imagens ponderadas em T2, 

tumores renais suspeitos de serem CCR que apresentem hiposinal são 

potencialmente CCR papilares ao passo que a presença de hipersinal exclui 

essa possibilidade. 

Quando comparados os CCR papilares tipo 1 e 2 não houve diferença 

significativa na IS dos tumores tanto na imagens ponderadas em T1 quanto 

em T2.  

A proposta de medir a IS do tumor e do córtex renal normal e calcular 

o percentual dessa diferença mostrou ser acurada em diferenciar os CCR 
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papilares dos CCR de células claras na imagens por RM ponderadas em T2. 

A média dos dados obtidos pelos dois examinadores do percentual da IS dos 

CCR papilares tipo 1 foi de 71% ± 16%, dos CCR papilares tipo 2 foi de 54% 

± 23% e dos CCR de células claras foi de 141% ± 44% (p < 0,01), 

confirmando o baixo sinal dos CCR papilares tipos 1 e 2 observado 

qualitativamente. Essa análise objetiva foi concordante entre os dois 

examinadores e é aconselhável pensar que deva fazer parte de futuros 

relatos da IS dos tumores renais na imagens por RM. 

Quando correlacionada a IS dos CCR, na imagens por RM, com os 

achados histopatológicos a arquitetura tumoral predominante, papilar para 

os tumores com hiposinal e em ninho para os tumores com hipersinal, foi o 

único achado histopatológico que se correlacionou com a IS nas imagens de 

RM ponderadas em T2. Uma possível explicação para um baixo sinal dos 

tumores com arquitetura papilar nas imagens ponderadas em T2 seria o fato 

das células serem pequenas e estarem arranjadas em um centro 

fibrovascular. Contrário à prévias sugestões 45, 50, não se observou uma 

correlação entre a IS e a presença de hemosiderina, ferritina, sangue fresco, 

necrose, fibrose, calcificação ou relação núcleo:citoplasma. 

 

 

6.3 Realce dos CCR nas imagens por RM 

 

Em 2002 Herts et al. descreveram inicialmente as características na 

TC helicoidal em três fases do realce de diversos tumores renais, incluindo 



D I S C U S S Ã O  78 

12 CCR papilares e 52 CCR de células claras 41. Os autores concluíram que 

os CCR papilares são mais frequentemente hipo vasculares e homogêneos 

do que os outros sub tipos de tumores renais 41. 

Jinzaki et al. e Tsuda et al. relataram o realce dos tumores nas 

imagens por TC após a administração intravenosa do meio de contraste 

iodado e observaram que os CCR papilares tinham um realce 

marcadamente menor nas fases córtico-medular e excretora quando 

comparados aos CCR de células claras 31, 40. Os CCR papilares mostraram 

um realce gradual com pico na fase excretora e os CCR de células claras 

com pico na fase córtico-medular 31, 40. Já Kim et al. apesar de também 

relatarem um realce marcadamente menor CCR papilares em relação aos de 

células claras, ambos os tipos de tumores mostraram a maior atenuação na 

fase córtico-medular 12. Subsequentemente, Sheir et al. reportaram um maior 

número de CCR papilares (n = 26) e de células claras (n = 37) e 

compararam o realce do tumor na TC nas fases córtico-medular e excretora, 

avaliado qualitativamente e quantitativamente 42. Os autores observaram um 

realce menor dos CCR papilares quando comparados com os CCR de 

células claras, ambos com o pico de realce na fase córtico-medular, e 

concluíram que o parâmetro mais importante para diferenciação dos CCR 

por TC é o grau de realce 42. 

No presente estudo os CCR papilares tipo 1 tiveram um pico de realce 

na fase nefrográfica precoce, com declínio gradual subseqüente. Já os CCR 

papilares tipo 2 mostraram um realce progressivo até a fase excretora e os 

CCR de células claras realçaram rapidamente na fase córtico-medular 
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atingindo um platô na fase nefrográfica precoce. Os relatos anteriores de 

quantificação do realce na TC, acima descritos, não determinaram os 

subtipos de CCR papilares e isso pode explicar a divergência quanto ao pico 

de realce entre os trabalhos. 

Alguns estudos avaliaram o realce dos CCR nas imagens por RM 51, 

52, 59. Yabuki et al. avaliaram 43 CCR de células claras e 3 CCR papilares e 

determinaram o padrão de realce dos tumores quando comparado ao córtex 

renal baseado na análise qualitativa dos examinadores e os classificaram 

como: bom (realce semelhante ao córtex renal), mínimo ou ausente e 

moderado (quando intermediário entre bom e mínimo/ausente) 51. Entre os 

CCR papilares dois dos três (67%) tumores mostraram realce mínimo 

enquanto os CCR de células claras mostraram realce bom em 23 dos 43 

casos e moderado em 19 dos 43 casos 51. Porém, a análise estatística 

comparando o padrão de realce não foi possível devido a pequena amostra 

em alguns grupos 51. 

Em 2004, Hecht et al. compararam retrospectivamente a análise 

quantitativa do realce de tumores renais baseada em medidas de IS com a 

análise qualitativa nas imagens por RM por subtração para o diagnóstico de 

tumores malignos 59. As imagens por subtração permitiram uma avaliação 

acurada do realce tumoral, especialmente para massas com hipersinal na 

fase pré contraste 59. 

Recentemente Roy et al. descreveram que os CCR papilares tinham 

um realce pequeno, homogêneo e tardio, enquanto os CCR de células claras 

tinham um realce maior e heterogêneo 52. Os autores observaram uma 
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média de realce máximo aos 250s ± 45 com média de percentual de realce 

máximo de 120% ± 75% para CCR papilares e uma média de realce máximo 

aos 56s ± 35s, com média de percentual de realce máximo de 265% ± 120% 

para CCR de células claras 52. Esses autores, semelhante aos relatos 

anteriores, não determinou os sub tipos de CCR papilares. 

A avaliação qualitativa do realce tumoral no presente estudo foi feita 

sem subtração por imagens. A maioria dos CCR de células claras 

apresentaram um realce heterogêneo enquanto os CCR papilares tipos 1 e 2 

apresentaram um realce variado, sendo essa diferença significativa para 

apenas um dos examinadores. Não houve concordância entre os 

examinadores na comparação entre a avaliação qualitativa do padrão de 

realce. Sendo assim, esse método apesar de utilizado por investigadores 

anteriores não se mostrou efetivo no presente estudo. 

 

 

6.4 Limitações do estudo 

 

As limitações desse estudo incluíram um pequeno número de casos 

de CCR papilares tipo 2, fato explicado pela baixa incidência desses 

tumores. Outra possível limitação pode ter existido na correlação dos 

achados nas imagens por RM com a histopatologia já que as amostras 

patológicas estudadas podem não representar determinadas áreas do 

tumores identificadas nas imagens por RM. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Os CCR papilares tipos 1 e 2 e de células claras apresentaram IS 

variada nas imagens ponderadas em T1. Todavia, nas imagens ponderadas 

em T2 o hiposinal foi característico dos CCR papilares e o hipersinal apenas 

observado nos CCR de células claras. 

A arquitetura tumoral predominante, papilar para os tumores com 

hiposinal e em ninho para os tumores com hipersinal, se correlacionou com 

a IS nas imagens por RM ponderadas em T2. Também houve correlação 

entre a presença de necrose e sinal heterogêneo em T2. 

 Os CCR de células claras apresentaram um realce heterogêneo 

enquanto os CCR papilares tipos 1 e 2 apresentaram um realce variado. Os 

CCR de células claras tiveram um realce maior do que os CCR papilares nas 

fases córtico-medular e nefrográficas precoce e tardia. Os CCR papilares 

tipo 1 apresentaram um pico de realce na fase nefrográfica precoce, com 

declínio gradual subseqüente. Já os CCR papilares tipo 2 mostraram um 

realce progressivo até a fase excretora e os CCR de células claras 

realçaram rapidamente na fase córtico-medular atingindo um platô a partir da 

fase nefrográfica precoce. 
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AN E X O   1  

Aprovação do projeto 

Comissão de Ética – Brigham and Women’s Hospital 
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AN E X O   2  

Ficha de avaliação 

Achados na ressonância magnética 
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AN E X O   3 

Ficha de avaliação 
Achados na patologia 
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