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Resumo 

 

Falci Júnior R. Tratamento do cisto renal simples sintomático por aspiração 
percutânea e injeção permanente de álcool absoluto em sessão única [tese]. 
São Paulo. Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2004. 63p. 

 

Introdução: O cisto renal simples é doença benigna, muito 

prevalente, geralmente assintomática e que raramente requer tratamento. 

No entanto, na vigência de sintomas, o seu tratamento é acompanhado do 

desaparecimento dos mesmos. A punção percutânea seguida da esclerose 

com etanol absoluto (etanol a 99,5%) é técnica pouco agressiva, que tem 

como objetivo tratar os cistos renais simples.  

Casuística e métodos: No período de julho de 1999 a julho de 

2003, foram avaliados prospectivamente 33 pacientes (11 do sexo masculino 

e 22 do feminino) com idade média de 58,5 + 9,7 (34 – 79) anos, portadores 

de cisto renal simples, diagnosticados pela ultra-sonografia (US), de 

tamanho variando entre 30 e 1700 ml, com dor lombar ipsilateral e sem outra 

causa de dor. Os pacientes foram submetidos à punção do cisto com agulha 

18 gauge, de 20 centímetros, guiada por US em tempo real para assegurar 

seu esvaziamento completo. Injetou-se etanol absoluto, no volume de um 

terço do fluido aspirado do cisto, até o máximo de 100 ml, pela mesma 

punção. O seguimento foi realizado através de avaliações clínicas e US 

consecutivas com intervalos de um, três e seis meses.  

Resultados: Dos 33 cistos puncionados, 10 tinham volume 

aspirado inferior a 100 ml, 20 apresentavam entre 100 e 600 ml e 3 eram 

maiores que 600 ml. O volume médio dos cistos foi de 298,2 + 346,9 (30 – 



 ix 

1700) ml, aferido pela US. O volume médio aspirado foi de 290,7 + 381,1 

(30-1900) ml e o volume médio de etanol injetado foi de 58,1 +  36,2 (10 – 

100) ml. Os volumes médios observados durante o seguimento foram 47,9 +  

59,4 (0 – 286) ml após um mês, 25,2 + 42,8 (0 – 208) ml após três meses e 

12,7 + 30 (0 – 120) ml após seis meses. Houve regressão completa do cisto 

em 9 dos 10 pacientes com cisto menor que 100 ml e um apresentou volume 

residual de 6 ml. Todos estavam assintomáticos no final do seguimento. Nos 

20 pacientes com cisto entre 100 e 600 ml, o cisto desapareceu em 9, 

enquanto que os demais mantiveram cistos residuais variando de 1,32 a 120 

ml. Houve persistência dos sintomas no paciente com cisto residual de 120 

ml e melhora, porém sem desaparecimento dos sintomas em um paciente 

com cisto residual de 2,5 ml. Nos 3 pacientes com cistos maiores que 600 

ml, os cistos residuais foram de 51,3, 80 e 100 ml. No entanto, os sintomas 

regrediram nestes pacientes. Um paciente  manteve os sintomas apesar do 

desaparecimento do cisto.  

Conclusão: A escleroterapia com etanol em sessão única é um 

tratamento eficaz para o cisto renal simples sintomático e deve ser oferecida 

como opção terapêutica. 

 

 

Descritores: cisto renal, etanol, esclerose.  



 x 

Summary 

 

Falci Júnior R. Treatment of symptomatic simple renal cyst with 
percutaneous aspiration and single-session permanent 99.5% ethanol 
injection [thesis]. São Paulo. “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2004. 63p. 

 

Purpose: To evaluate percutaneous single-session sclerotherapy 

with ethanol without the drainage of the sclerosing agent in patients with 

symptomatic simple renal cysts that require treatment.  

Patients and Methods: A prospective series of 33 (11 male and 

22 female) patients between July 1999 and July 2003 with medium age of 

58.5 + 9.7 (34-79) years and symptomatic simple renal cysts varying from 30 

to 1700 ml, diagnosed by ultrasonography (US) were considered eligible for 

the study. The cysts were punctured under local anesthesia with an 18 

gauge, 20 centimeters needle, using US guidance. A volume of ethanol 

equivalent to one third of the aspirated volume, up to a maximum of 100 

milliliters (ml), was injected into the cyst and left there. The patients were 

reassessed with clinical and US evaluation at one, three and six months.  

Results: The medium cyst’s volume, measured by the US, was 

298.2 + 346.9 (30-1700) ml, being 10 with less than 100 ml, 20 between 100 

and 600 ml and three larger than 600 ml. The procedure was technically 

feasible in all patients. The aspirated volume was 290.7 + 381.1 (30 - 1900) 

ml with the same distribuition. After one, three and six months, the average 

volume was 47.9 + 59.4 (0 - 286) ml, 25.2 + 42.8 (0 - 208) ml and 12.7 + 30 

(0 - 120) ml, respectively. Among the patients with cysts smaller than 100 ml, 



 xi 

in 9 of 10 the cyst disappeared and in one case it ended up the follow-up with 

a residual cyst of 6 ml, estimated by US. All of them were asymptomatic at 

the end of the follow-up period. In the group of patients with cysts volume 

varying from 100 to 600 ml, 9 of 20 patients had total remission of their cysts 

while 11 maintained a residual cyst varying from 1.32 to 120 ml. In this latter 

case, with a residual cyst of 120 ml, persisting lumbar pain was observed. 

The three patients who presented with cysts larger than 600 ml, a residual 

cyst  of 51.3, 80 and 100ml was observed. However, total remission of 

symptoms has been achieved despite residual cyst volume in this group. 

After this period, 30 patients (91%) were asymptomatic, showing total 

remission of the cyst (18 cases) or at least a 90% decrease in the initial 

volume (14 cases). One patient (3%) had a 50% reduction of the cyst volume 

and maintenance of the symptoms. One patient (3%) had substantial 

improvement of the symptoms, but not disappearance and the remaining 

patient (3%) had persisting symptoms despite the total cyst remission.  

Conclusion: Single-session percutaneous sclerotherapy with 

ethanol should be offered as an option for treatment of symptomatic renal 

cysts since it is highly effective and offers the benefits of a less invasive 

procedure. 

 

 

 

 

Keywords: renal cyst, ethanol, sclerosis. 
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Introdução 

 

O cisto renal simples é doença benigna que consiste em uma 

cavidade revestida por epitélio cubóide plano, preenchida por líquido de 

características semelhantes ao plasma e que não mantém comunicação com 

o sistema coletor. Acredita-se que seja originado a partir de um néfron 1,2.  

Sua incidência aumenta com a idade. É oito vezes mais freqüente 

em indivíduos acima dos 80 anos que em indivíduos com menos de 40. O 

cisto está presente em quase metade das pessoas com mais de 70 anos 

que se submetem a exame de imagem de rotina 2 e em 50% das autópsias 

em indivíduos com mais de 50 anos 3,4. Estas evidências e o fato dos cistos 

aumentarem em número e em tamanho com a idade do paciente 2 reforçam 

a idéia de o cisto renal simples ser doença adquirida. Esses cistos 

representam 80 a 85% das lesões renais assintomáticas com efeito de 

massa. E, entre as lesões císticas do rim, 80% correspondem a cistos 

classificados como simples 5.  

A maioria dessas lesões é assintomática 6,7 , as quais não requerem 

tratamento, independentemente do seu tamanho 8,9,10,11,12,13. No entanto, 

alguns pacientes têm sintomas decorrentes do cisto renal. O sintoma mais 

comum é a dor lombar 13,14. Muito menos freqüentes são os outros sintomas, 

como hipertensão arterial e policitemia 15,16; esta, decorrente da produção de 

eritropoetina 17,10. Seu tratamento é acompanhado da remissão dos 

sintomas, na maioria das vezes 8,15. 
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Os tratamentos disponíveis para os cistos renais simples são: 

exérese ou marsupialização por cirurgia aberta 18, abordagem e realização 

do mesmo procedimento por laparoscopia 19,20 ou por retroperitoneoscopia 

21,22,23,24, ressecção percutânea 25,26,27 e esclerose através de punção 28,29,1. 

Na cirurgia aberta realiza-se a ressecção da parede do cisto estabelecendo-

se comunicação deste com o peritônio ou retroperitônio 5,18,16; na 

laparoscopia, procedimento semelhante à cirurgia aberta é realizado com a 

vantagem de evitar a incisão da parede abdominal 19,30,31,32,20,33,34,35,36,37. Na 

retroperitoneoscopia o acesso ao cisto faz-se através do retroperitônio, por 

onde se aplicam os mesmos princípios cirúrgicos 22. A laparoscopia 

proporcionou avanço notável em relação à cirurgia aberta, porque eliminou 

as complicações imediatas e tardias das incisões de parede. 

Concomitantemente desenvolveu-se a ressecção percutânea, técnica 

através da qual a parede do cisto é retirada através de ressectoscópio com 

alça e corrente elétrica. Esse procedimento resulta no desaparecimento dos 

cistos em 50% dos casos e regressão parcial nos demais, com melhora dos 

sintomas 26.  

O avanço das técnicas minimamente invasivas e a segurança do 

diagnóstico e da punção de lesões renais guiadas por ultra-sonografia 

impulsionaram o desenvolvimento do tratamento dos cistos renais através de 

punção percutânea, esvaziamento e injeção de um agente esclerosante 28. 

Várias substâncias foram empregadas. O etanol, desde sua introdução 28, 

tem despertado muito interesse como um destes agentes.  
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As diferentes formas de aplicação do etanol e os índices de sucesso 

variáveis de acordo com a técnica empregada 9,13 sugerem que o assunto 

não esteja completamente estudado e que novas formas de aplicação 

possam melhorar o resultado deste tratamento, que tem a vantagem de ser 

ambulatorial, feito apenas com anestesia local e de baixo custo. 
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Revisão de literatura 

 

Até o final dos anos 50 a exploração cirúrgica aberta era o único 

recurso disponível para o diagnóstico correto das lesões expansivas renais, 

independentemente do seu aspecto sólido ou cístico, que era desconhecido 

pelos exames 5,18,38,39,40,41,42,43. A punção de lesões renais era evitada pela 

impossibilidade de diferenciação prévia da sua natureza (cística ou sólida) e 

pelo medo de implante de células neoplásicas no trajeto da agulha no caso 

de punção inadvertida de neoplasia renal maligna 44,45. 

O advento da nefrotomografia e da arteriografia renal seletiva deu o 

passo inicial na investigação das massas renais, permitindo a diferenciação 

entre as sólidas e as císticas 46. Com a possibilidade de caracterização das 

lesões renais nesses dois grupos, a punção das massas císticas se 

desenvolveu com objetivo diagnóstico, para complementar os dados obtidos 

com a arteriografia renal seletiva 47,48,49,50. Através da punção dos cistos 

renais pôde-se coletar seu líquido para análise 50 e injetar contraste iodado, 

ar ou ambos para estudar sua parede 51. 

Quase uma década mais tarde o aparecimento da ultra-sonografia e 

da tomografia computadorizada possibilitaram o diagnóstico diferencial das 

massas renais em císticas e sólidas com muito mais acurácia 52, resultando 

em maior segurança na conduta terapêutica de cada grupo 53. O 

aprimoramento dessas técnicas e o surgimento da ressonância magnética 
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definitivamente permitiram a correta avaliação de 98% dessas massas 

13,54,5,16.  

A padronização da técnica de aquisição de imagens por tomografia 

computadorizada possibilitou a classificação das lesões renais císticas de 

acordo com sua morfologia, podendo relacioná-la com seu diagnóstico histo-

patológico. 

Essas lesões, avaliadas por tomografia computadorizada, foram 

classificadas em quatro grupos de acordo com Bosniak 55, que associa o seu 

padrão tomográfico à existência de neoplasia renal. O cisto renal simples 

aparece na tomografia como lesão arredondada, com margens nítidas no 

parênquima renal adjacente, paredes finas, com conteúdo homogêneo e 

densidade equivalente à da água (0 a 20 unidades de Housfield) e sem 

realce após a injeção do meio de contraste endovenoso. É uma lesão 

benigna e classificada como categoria I. A categoria II inclui as lesões que 

apresentam alguns achados adicionais que não são encontrados nos cistos 

renais simples, como calcificações, septos finos (menores que um milímetro 

de espessura) ou conteúdo de alta densidade (superior a 20 unidades de 

Housfield). Nesta categoria a incidência de neoplasia é de 13%. A categoria 

III é composta por lesões císticas mais complexas que na categoria anterior, 

apresentando septos múltiplos ou espessados, conteúdo heterogêneo ou 

calcificações no interior. Pode corresponder a cistos infectados, 

hemorrágicos ou a carcinoma de células renais. Este, em aproximadamente 

45% dessas lesões. A categoria IV apresenta características tomográficas 

de lesões malignas, com septos grosseiros, captação de contraste, limites 
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imprecisos e conteúdo heterogêneo. Até 90% das lesões classificadas nessa 

categoria correspondem a carcinoma de células renais. 55,56,57. A 

diferenciação entre lesões da categoria II e III requer grande experiência do 

radiologista e pode ser observador-dependente 56, mesmo que este seja 

experiente. Esse fato, associado a impossibilidade de garantir a ausência de 

malignidade dessas lesões e a probabilidade de seu crescimento 58, 

motivam muitos urologistas a propor exploração cirúrgica para todas as 

lesões císticas renais que não são classificadas como categoria I de Bosniak 

31,59,19. 

A ultra-sonografia tem sido indicada como exame inicial para 

avaliação das massas renais, pelo seu baixo custo, simplicidade e acurácia 

semelhante à tomografia computadorizada, se for utilizado o recurso do 

Doppler colorido 60. O diagnóstico seguro de cisto renal simples é obtido 

quando todos os critérios benignos (conteúdo anecóide, parede extra-renal 

imperceptível e limite nítido com o parênquima do órgão) são encontrados 

no exame de ultra-sonografia. Nessa situação, nenhum outro exame precisa 

ser feito 16,55. A exploração radiológica adicional é necessária se alguma 

dessas características for duvidosa, e esta é feita através da tomografia 

computadorizada ou da ressonância magnética 16,61. 

O tratamento do cisto renal simples desenvolveu-se paralelamente 

ao aprimoramento dos recursos diagnósticos, visto que foi o avanço nos 

métodos de imagem e a ausência de neoplasia maligna nesse tipo de lesão 

que permitiram a realização de técnicas menos agressivas.  
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A fluoroscopia foi o primeiro método de imagem que permitiu o 

acesso por punção às massas renais 5,50. Por essa técnica tornou-se 

possível a aspiração, análise citológica e o estudo com duplo contraste 

dessas massas com melhor acurácia 5,62,49,50. Mas foram a ultra-sonografia e 

a tomografia computadorizada que definitivamente possibilitaram o acesso 

seguro, eficaz e minimamente agressivo a essas lesões 63,64, motivando o 

estudo de técnicas para seu tratamento através de punção percutânea. 

O primeiro tratamento proposto para os cistos simples renais foi a 

punção esvaziadora. Logo foi demonstrado que esse método era 

acompanhado de altos índices de recidiva em curto espaço de tempo 

65,9,8,16,29. Para melhorar a eficácia desse tratamento foi proposta a injeção 

de substâncias no interior da cavidade do cisto após seu esvaziamento. E 

isso se limitou à injeção do meio de contraste iodado, na época em que não 

havia segurança para injeção de outras substâncias 66,67,68. Buscou-se então 

como alternativa terapêutica a injeção de sangue autólogo, que apresentou 

57% de redução do volume do cisto em 15 meses de seguimento, resultado 

superior quando comparado com os inexpressivos da aspiração isolada 69. 

A busca por outros agentes esclerosantes foi motivada pela 

ineficácia da punção esvaziadora isolada 65,70 e pelo resultado pouco efetivo 

do sangue autólogo como agente esclerosante 69. Preconizou-se que o 

agente esclerosante ideal devesse ser capaz de necrosar o epitélio do cisto 

e provocar reação inflamatória suficiente para colabar sua cavidade sem 

agredir os tecidos adjacentes e sem promover efeitos tóxicos sistêmicos, 

além de ser barato, facilmente disponível e de fácil manipulação 29. 
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A utilização desses agentes cresceu rapidamente na década de 80, 

apoiada em métodos de imagem confiáveis. Além da descrição do etanol 

para o tratamento dos cistos renais 28, diversos outros agentes foram 

estudados, entre eles iodo-povidona 71,8,72, betadina 73, dióxido de carbono 

74, minociclina 75, tetraciclina 29, cloreto de sódio hipertônico 76, cola de fibrina 

77, morruato de sódio 78, fosfato de bismuto 79 e etanolamina 11. Desses, os 

mais utilizados foram o etanol 29,9,80,81,54,82,10,83,83,75,84,85,86,87,88,1 e a iodo-

povidona 72,8,71 (tabela 1). 

 
Tabela 1: Agentes esclerosantes utilizados no tratamento de cistos renais 

simples. 
 

 
AUTOR 

 
PACIENTES 

 
SUBSTÂNCIA 

 
Paananen e cols., 2001 1 32 Etanol 
De Dominics e cols., 2001 87  42 Etanol e sucção 
Liatsikos e cols., 2000 29 24 Etanol e tetraciclina 
Chung e cols., 2000 9 82 Etanol 
Fontana e cols., 1999 13 72 Etanol 
Phelan e cols., 1999 8 5 iodo-povidona 
Sanz Chinesta e cols.,1997 71 15 iodo-povidona 
Porpiglia e cols., 1996 80 25 Etanol 
Pfister e cols., 1996 54 13 Etanol 
Saracino e cols., 1996 89 32 Aspiração contínua ou drenagem 
Kabaalioglu e cols., 1996 76 1 Cloreto de sódio hipertônico 
El-Diasty e cols., 1995 82 28 Etanol 
Aboutaieb e cols., 1995 10 14 Etanol 
Ibnatya e cols., 1995 73 7 Betadina 
Santoriello e cols., 1994 77 10 Etanol e cola de fibrina 
Tabata e cols., 1994 74 9 Dióxido de carbono 
Zama, 1994 83 26 Etanol ou aspiração 
Veltri e cols., 1993 90 69 Etanol 
Nishimura e cols., 1993 75 69 Etanol ou minociclina 
Ohkawa e cols., 1993 91 154 Minociclina ou aspiração 
Nishikawa e cols., 1992 92 48 Etanol ou drenagem 
Garcia Novio e cols., 1990 86  12 Etanol 
Bianchi e cols., 1990 84 44 Etanol 
Holmberg e Hietala., 1989 79 156 Aspiração ou fosfato de bismuto 
Shinoda e cols., 1988 72 23 Iodo-povidona 
Ozgur e cols., 1988 85 16 Etanol 
Wernecke e cols., 1985 69 62 Punção ou sangue autólogo 
Bean, 198128 29 Etanol 
Lindemann e cols., 1979 93 38 Contraste iodado 
Raskin e cols., 1975 66 56 Contraste iodado 
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O etanol age nas células do epitélio que reveste o cisto. Através da 

difusão pela membrana celular ele produz desidratação, lise da membrana e 

desnaturação protéica. Esse fenômeno é seguido de reação inflamatória 

com trombose e oclusão de pequenos vasos, gerando a necrose de 

coagulação 94. A necrose do epitélio que reveste o cisto renal simples ocorre 

após um a quatro minutos de contato com o etanol e a penetração da sua 

cápsula após quatro a 12 horas 28. 

O etanol é considerado o agente mais seguro, pelo fato de seu 

metabolismo 95 e mecanismo de ação 94 serem conhecidos. O nível sérico 

atingido após a injeção no interior do cisto é seguro e inferior ao nível tóxico 

1,96,95; por isso tem merecido a preferência da maioria dos autores (figura 1). 

 

Figura 1: Agentes esclerosantes mais utilizados para tratamento do cisto 
renal simples por 34 autores. 
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Por esse motivo o etanol também foi utilizado em outros tecidos com 

o objetivo de provocar necrose. Seu uso é bem estudado para o tratamento 

do carcinoma hepatocelular 97, da hiperplasia prostática benigna 98,99, das 

doenças da adrenal 100, das doenças da tireóide 101, das doenças da 

paratireóide 102 e em casos isolados de tumor de bexiga 103, de pâncreas 104 

e de pulmão 105. 

Embora seja considerado um agente seguro, as técnicas descritas 

até o presente para a utilização do etanol no tratamento dos cistos renais 

simples preconizam sua drenagem após vinte minutos de permanência no 

interior da lesão. E, para que isso seja realizado, é necessário o 

posicionamento de um cateter no interior do cisto, que é usado para seu 

esvaziamento, introdução do agente esclerosante e sua drenagem após 20 

minutos 9,54,13. Por essa técnica, obtém-se até 96% de remissão dos cistos, 

quando realizada três sessões consecutivas e com intervalo de 12 horas 

80,81. Os resultados são piores se realizada apenas uma sessão, atingido 

apenas 57% de sucesso 9. Por isso, tem-se preconizado a repetição com 

intervalos curtos, de 24 a 48 horas através do cateter que pode ser deixado 

no interior do cisto nesse período 13,29,80.  

O sucesso da escleroterapia é dependente de vários fatores, entre 

eles do tamanho do cisto 28, do agente esclerosante 72,8,1 e o número de 

sessões realizadas 9.  

O melhor resultado observado com múltiplas sessões comparado à 

sessão única 9 e o mecanismo de ação postulado para a destruição do cisto 

28 sugerem que o contato do etanol com a parede do cisto deva ser maior 



 

Revisão de literatura                                                                                                                          . 

 

13 

que os 20 minutos descritos até o presente, o que motiva o aperfeiçoamento 

desse método que tem as vantagens de ser eficaz, minimamente invasivo e 

de baixo custo.  
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Justificativa e Objetivos 

 

Apesar da pequena porcentagem de pacientes portadores de cisto 

renal simples necessitarem de tratamento, dada a alta prevalência da 

doença, esta quantidade é significativa. Várias são as técnicas disponíveis e 

a natureza benigna da lesão justifica a busca por procedimentos 

minimamente agressivos que resultem em menor morbidade, menor tempo 

de internação hospitalar e, portanto, menor custo. Entre os fatores 

determinantes do sucesso do tratamento dos cistos renais simples por 

esclerose com etanol, um dos mais importantes é o tempo de contato dessa 

substância com a parede do cisto. É provável que o contato contínuo do 

etanol com a parede do cisto possa atingir resultado equivalente às múltiplas 

sessões de esclerose com drenagem do agente. Este fato, associado à 

busca pelo aperfeiçoamento do procedimento  motivam o presente projeto. 

O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia do tratamento do cisto 

renal simples por aspiração percutânea e esclerose com etanol absoluto em 

uma única sessão, sem drenagem do agente esclerosante. 

 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
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Casuística e Métodos 

 

Foram estudados prospectivamente 33 pacientes (11 homens e 22 

mulheres) no período de julho de 1999 a julho de 2003 com cistos renais 

simples diagnosticados por ultra-sonografia e dor lombar, sendo 18 

indivíduos brancos, 7 negros e 8 pardos, com idade média de 58,5 +  9,7 (34 

– 79) anos (figura 2). A dor  lombar era ipsilateral ao cisto, em peso, não-

cólica, de caráter insidioso, sem relação com a posição e de intensidade 

geralmente moderada. O volume médio do cisto foi de 298,2 +  346,9 ml , 

variando de 30 a 1700 ml (tabela 2).  

 

Figura 2: Distribuição etária dos pacientes submetidos à esclerose do cisto 
renal simples. 
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Tabela 2: Identificação e características dos pacientes incluídos no estudo. 
 

Caso Registro Idade 
(anos) Sexo Cor 

Volume 
do cisto 

(ml) 

Intensidade 
da dor 

Tipo da 
dor 

1 HAOC03/7621 68 m branca 1063 fraca Peso 
2 13498842f 69 m branca 807 moderada peso 
3 3360221c 63 f parda 54 moderada peso 
4 3386222d 49 f negra 160 moderada peso 
5 13498488d 60 m parda 1700 moderada peso 
6 2377550e 62 f branca 215 moderada peso 
7 3111582k 53 f parda 540 moderada peso 
8 5062623b 72 f branca 36 moderada peso 
9 13475485a 34 f parda 296 forte peso 

10 2030263c 64 f branca 150 moderada peso 
11 13516751d 57 m parda 178 moderada peso 
12 13439270j 51 f branca 140 moderada peso 
13 13436177k 65 f parda 175 moderada peso 
14 13532772e 69 f branca 330 forte peso 
15 13445446h 55 m branca 49 moderada peso 
16 3118403c 65 f parda 368 moderada peso 
17 13534670a 44 m branca 80 forte queimação 
18 2854967d 51 f branca 280 moderada peso 
19 2092859g 55 f branca 86 moderada peso 
20 13581731d 66 m branca 150 moderada peso 
21 3224437h 59 f branca 115 moderada peso 
22 HAOC91/3619 79 m branca 63 fraca peso 
23 2063230d 51 f negra 30 moderada peso 
24 3241600h 49 f negra 120 forte peso 
25 2234173c 58 f negra 580 moderada peso 
26 13497987a 44 f branca 240 forte peso 
28 2094246e 50 f negra 45 moderada peso 
29 13463158b 60 f branca 42 moderada peso 
30 13600161j 63 m branca 320 moderada peso 
30 13586528e 51 m parda 400 moderada peso 
31 2182465a 58 f negra 480 moderada peso 
32 3121751g 77 f branca 30 moderada peso 
33 3105869f 59 m negra 520 moderada peso 

m: masculino; f: feminino 
 

 

A dor foi classificada quanto sua localização, característica, tempo 

de evolução e intensidade, que foi quantificada através de escala visual 

numérica 106,107 . Por este método, cada paciente foi instruído a se posicionar 

em uma escala variando de zero a dez, representando o zero a ausência de 

dor e o dez a maior dor conhecida pelo paciente 108. Com isso, a dor ou 
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desconforto vivenciado pelo paciente foi traduzido por um número entre zero 

e 10. A pontuação média dos pacientes previamente ao tratamento do cisto 

foi de 5.2 + 1, variando de 3 a 8 pontos. A maioria dos pacientes (66%) 

atribuiu-se nota 5 e 6 em escala visual numérica de 0 a 10. A dor foi 

classificada como em peso por 32 pacientes e em queimação por um. Vinte 

e seis indivíduos julgaram a dor de intensidade moderada, dois de 

intensidade fraca e cinco, forte. Esses pacientes, que apresentavam cisto 

simples, dor ipsilateral ao cisto com as características descritas acima, 

ausência e de outros diagnósticos que pudessem explicar a dor e desejo de 

tratar, foram considerados elegíveis para o estudo. Os portadores de rim 

único ou mal-formações do trato urinário foram excluídos. 

O diagnóstico de cisto renal simples foi obtido através de ultra-

sonografia contendo as seguintes características: lesão arrendondada, com 

conteúdo anecóide, circunscrita por paredes finas, com limite nítido com o 

parênquima renal adjacente e sem septos no seu interior 55 (figura 3).  
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Figura 3: Cisto renal simples visto através de ultra-sonografia. 

 

 

 

 

O cisto foi classificado como exofítico quando se projetava 

externamente ao rim ou intra-renal quando seu maior diâmetro encontrava-

se no interior do parênquima renal. O volume do cisto foi estimado pela 

obtenção dos três maiores diâmetros multiplicados pela constante 0,5236, 

que corresponde à adaptação da fórmula utilizada para o cálculo do volume 

de uma esfera: 
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Volume da esfera = 4/3 ¶* r 3  

Como diâmetro = 2 x raio (d = 2r), temos: 

Volume da esfera  = 4/3 ¶ (d/2) 3 

Volume da esfera = ¶ d 3 

 

Como ¶ = 3,1416: 

 

Volume da esfera = 0,5236 d 3 

 

Como o cisto renal não é uma esfera perfeita, utilizam-se três diâmetros 

diferentes para minimizar o erro. Portanto: 

 

Volume do cisto = 0,5236 d1 d2 d3 

 

 
O procedimento foi realizado em caráter ambulatorial. Foi promovida 

analgesia sistêmica com 1 miligrama (mg) de meperidina por quilo de peso 

por via intramuscular 30 minutos antes.  

Iniciou-se pela realização de ultra-sonografia com o objetivo de 

confirmar o diagnóstico, estimar o volume do cisto (figura 4) e localizar o 

melhor local de punção.  

 

 

6 

*¶: número pi, que é igual a 3,1416 
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Figura 4: Aferição do volume do cisto por ultra-sonografia previamente à 

punção esvaziadora. 
 

 
 

 

Realizou-se anti-sepsia com iodo povidona em solução alcoólica e 

colocação de campos estéreis.  Seguiu-se anestesia local com lidocaína em 

concentração de 2% sem vasoconstritor e punção com agulha 18 gauge* de 

diâmetro e com 20 cm de comprimento (figura 5). 

 
 
Figura 5: Agulha 18 gauge de 20 centímetros utilizada para punção, 

esvaziamento do cisto e injeção do etanol no seu interior. 
 

 
20cm 
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O posicionamento da agulha no interior do cisto foi orientado por 

ultra-sonografia em tempo real (figura 6). 

 

 

Figura 6: Posição da ponta da agulha no interior do cisto. 
 

 

 

 

Uma vez certificado o posicionamento da agulha, colheu-se uma 

amostra do fluido para análise bioquímica e citológica. Procedeu-se o 

esvaziamento total do cisto, controlado por ultra-sonografia em tempo real 

com o objetivo de checar a posição da agulha e garantir seu completo 

esvaziamento (figura 7).  
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Figura 7: Imagem obtida por ultra-sonografia após o esvaziamento 

completo do cisto renal. 
 

 

 

 

 

Seguiu-se a injeção de etanol absoluto (etanol a 99,5%) no volume 

de um terço do volume do fluido aspirado, até o máximo de 100 ml. A injeção 

do etanol foi monitorizada por Doppler colorido a fim de verificar a ausência 

de extravasamento do agente (figura 8). A agulha foi retirada, o etanol 

deixado no interior do cisto e o pacientes encaminhado para observação.  
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Figura 8: Ultra-sonografia com Doppler utilizada durante a injeção do etanol 

no interior do cisto.  
 

 

 

 

Os analgésicos utilizados após o procedimento foram 10 mg de butil-

escopolamina com 250 mg de dipirona sódica por via oral, 100 mg de 

cetoprofeno por via intramuscular e 1 mg de meperidina por quilo de peso 

corpóreo por via intramuscular, em ordem progressiva, conforme solicitação 

do paciente. 

O resultado do procedimento foi avaliado após seis meses. O 

seguimento foi realizado através de consulta médica onde foi avaliada a 

melhora dos sintomas através de escala visual numérica, mesmo método 
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usado na avaliação antes do procedimento e ultra-sonografia com intervalo 

de um, três e seis meses após o procedimento. O mesmo radiologista que 

participou da punção para tratamento do cisto realizou o exame de controle 

com atenção para o segmento renal onde o cisto havia sido esclerosado, 

para a pesquisa de cisto residual e aferição do seu volume quando presente. 

O restante da via urinária também foi analisado para a pesquisa de 

acometimento secundário. 

As variáveis contínuas foram avaliadas através da média, desvio-

padrão e valores máximo e mínimo. As categóricas foram estudadas através 

das freqüências absoluta e relativa. As medidas foram comparadas pelo 

teste t de Student. Utilizou-se o qui-quadrado de Pearson e o teste de 

Wilcoxon não paramétrico para comparação de variáveis categóricas. A 

relação entre o volume inicial do cisto e o volume residual foi avaliada pela 

correlação linear de Pearson. Para o processamento dos dados foi utilizado 

o programa STATA, versão 8.0 Intercooled, Stata Coorporation, Texas, 

Estados Unidos, com direitos autorais estabelecidos de 1984 a 2003. 
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Resultados 

 

O volume médio dos cistos aferido por ultra-sonografia foi 298,2 +  

346,9 ml, variando de 30 a 1700 ml. Dez pacientes apresentavam cistos com 

volume inferior a 100 ml, 20 variando de 100 a 600 ml e três com volume 

superior a 600 ml (figura 9). O cisto foi classificado como exofítico em 23 

casos e intra-renal nos 10 restantes. 

 

 

 

Figura 9: Distribuição do volume dos cistos nos pacientes com cistos renais 
sintomáticos. 
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O volume médio aspirado foi de 290,7 + 381,1 ml (30 -1900 ml) de 

fluido do cisto e foram injetados 58,1 + 36,2 ml (10 -100 ml) de etanol. Não 

houve diferença estatística significativa entre o volume aferido pela ultra-

sonografia e o volume aspirado do cisto (p = 0,25). 

Os cistos classificados como intra-renais eram significativamente 

menores que os exofíticos, com p = 0,001 (tabela 3). 

 

 

 
Tabela 3: Distribuição do volume do cisto de acordo com sua localização. 
 

Tamanho inicial 
do cisto 

Exofítico Intra-renal Total 

menor que 100 ml 2 8 10 

100 a 600 ml 17 3 20 

maior que 600 ml 3 0 3 

Total 22 11 33 
p = 0,001 

 

 

 

A citologia foi negativa em todos os casos e a análise bioquímica do 

fluido aspirado revelou sódio, potássio, uréia e creatinina em concentrações 

semelhantes às do plasma.  

O tempo de internação variou de 6 a 24 horas. Dez pacientes (30%) 

não necessitaram de qualquer analgésico após o procedimento, 15 (45%) 

receberam apenas butil-escopolamina e dipirona por via oral, 4 (12%) 
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receberam butil-escopolamina, dipirona e cetoprofeno e 4 pacientes (12%) 

necessitaram de meperidina além das demais drogas como analgésicos 

(tabela 4). 

 

 
Tabela 4: Quantidade de analgésicos ministrados aos pacientes durante a 

internação, após o procedimento.  
 

Caso Escopolamina 
(VO em mg) 

Dipirona 
(VO em mg) 

Cetoprofeno 
(IM em mg) 

Meperidina  
(IM em mg/kg) 

1 40 1000 0 0 
2 0 0 0 0 
3 20 500 0 0 
4 10 250 0 0 
5 0 0 0 0 
6 10 250 0 0 
7 40 1000 0 0 
8 40 1000 100 1 
9 40 1000 200 1 
10 0 0 0 0 
11 20 500 0 0 
12 20 500 0 0 
13 0 0 0 0 
14 30 750 0 0 
15 0 0 0 0 
16 40 1000 100 0 
17 40 1000 200 1 
18 30 750 0 0 
19 10 250 0 0 
20 0 0 0 0 
21 10 250 0 0 
22 0 0 0 0 
23 10 250 100 0 
24 40 1000 200 1 
25 30 750 0 0 
26 20 500 100 0 
27 0 0 0 0 
28 20 500 100 0 
29 10 250 0 0 
30 20 500 0 0 
31 0 0 0 0 
32 0 0 0 0 
33 10 250 0 0 

VO: via oral; IM: intramuscular 
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O seguimento clínico variou de 6 a 48 meses. A média do volume 

um mês após a esclerose foi de 47,9 + 59,4 ml, variando de 0 a 286 ml; após 

três meses foi de 25,2 + 42,8 ml , variando de 0 a 208 ml, e após seis meses 

foi de 12,7 + 30 ml, variando de 0 a 120 ml. Após seis meses de seguimento 

foi observada regressão completa do cisto em 9 dos 10 pacientes com cistos 

iniciais inferiores a 100 ml, em 9 dos 20 pacientes com cistos iniciais entre 

100 e 600 ml e em nenhum dos pacientes cujos cistos tinham volume inicial 

superior a 600 ml. Regressão parcial ocorreu nos demais: um único caso no 

grupo dos cistos inferiores a 100 ml permaneceu com cisto residual de 6ml 

(caso 19); onze no grupo de 100 a 600 ml tiveram cistos residuais que 

variaram entre 1,32 a 120 ml (casos 4, 7, 10, 11, 13, 18, 25, 29, 30, 31 e 33) 

e três no grupo dos cistos maiores de 600 ml que variaram de 51,3 a 100 ml 

(casos 1, 2 e 5) (tabela 5). No total, 18 pacientes apresentaram 

desaparecimento do cisto (figura 10) e 15 regressão parcial (figura 11) 

significativa em relação ao volume inicial (p = 0,0000). 

 

 

Tabela 5: Resultado quanto à regressão do tamanho do cisto. 
 

Tamanho inicial Regressão total Regressão parcial Total 

menor que 100 ml 9 1 10 

100 a 600 ml 9 11 20 

maior que 600 ml 0 3 3 

Total 18 15 33 
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Figura 10: Imagem obtida por ultra-sonografia demonstrando cicatriz renal no 
local onde o cisto foi tratado, ilustrando sua regressão completa. 

 

 
Figura 11: Imagem obtida por ultra-sonografia de cisto residual após seis 

meses de esclerose com etanol. 
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 A diminuição do volume do cisto foi gradual, progressiva e mais 

intensa no primeiro mês, porém significativa a cada período do seguimento 

(tabela 6). 

 

 
Tabela 6: Comparação do volume inicial do cisto e após sua esclerose, com 

um, três e seis meses, aferidos por ultra-sonografia. 
 

Caso Volume inicial (ml) 1 mês (ml) 3 meses (ml) 6 meses (ml) 
1 1063 115 108 80 
2 807 78,7 70,8 51,3 
3 54 34 5 0 
4 160 40 23 10 
5 1700 100,7 102,6 100 
6 215 58 23 0 
7 540 286 208 120 
8 36 12 0 0 
9 296 14 6,8 0 

10 150 37 10 2,6 
11 178 61,5 53 2,5 
12 140 17,3 0 0 
13 175 25 5 1,32 
14 330 90,7 30 0 
15 49 4,7 3 0 
16 368 70 3,6 0 
17 80 25 0 0 
18 280 15 7 3 
19 86 18,2 7,6 6 
20 150 53 22,3 0 
21 115 16,3 10,3 0 
22 63 12 0 0 
23 30 2,3 0,6 0 
24 120 0 0 0 
25 580 203 38 3,9 
26 240 30 5 0 
27 45 3,6 0 0 
28 42 6,4 6 0 
29 320 29 5 2 
30 400 24 22 22 
31 480 44 20 9,6 
32 30 16,4 7,6 0 
33 520 37 30 5,2 

Média 298,2 47,9 25,2 12,7 
DP 346,9 59,4 42,8 30 
P 0,0000           0,0001 0,0002 
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Observou-se correlação positiva entre o volume inicial do cisto e seu 

volume residual, com coeficiente de correlação linear de Pearson r = 0,7770, 

com p = 0,0000 (figura 12), demonstrando que quanto maior o cisto inicial, 

maior o cisto residual. 

 

 
Figura 12: Gráfico ilustrando a correlação positiva entre volume inicial e 

residual do cisto. 
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Trinta (91%) pacientes apresentaram remissão completa dos 

sintomas e se consideraram curados após o seguimento de seis meses. 

Três (9%) estavam sintomáticos neste período (casos 7, 11 e 17). O 

paciente identificado no caso número 7 apresentava cisto residual de 120ml; 

o caso 11, embora mantivesse sintomas, os considerou com intensidade 

muito menor, atribuindo-lhe o valor 2 em escala visual numérica quando 

comparado com o valor pré-tratamento de 6 e o caso 17 manteve a mesma 

intensidade de sintomas apesar do desaparecimento do cisto (tabela 7). 

 

 



 

Resultados                                                                                                                                          . 

 

36 

Tabela 7: Comparação da dor antes e depois do tratamento do cisto renal 
simples através de escala visual numérica. 

 

Pré-tratamento Pós-tratamento 
Caso 

Escala visual intensidade Escala visual 
1 mês 

Escala visual 
3 meses 

Escala visual 
6 meses 

1 3 fraca 0 0 0 
2 6 moderada 1 1 0 
3 5 moderada 0 0 0 
4 5 moderada 0 0 0 
5 6 moderada 0 0 0 
6 5 moderada 0 0 0 
7 6 moderada 5 5 5 
8 5 moderada 0 0 0 
9 7 forte 2 0 0 

10 4 moderada 0 0 0 
11 6 moderada 2 2 2 
12 5 moderada 1 0 0 
13 4 moderada 0 0 0 
14 6 forte 2 1 0 
15 4 moderada 0 0 0 
16 4 moderada 2 0 0 
17 8 forte 7 7 7 
18 5 moderada 0 0 0 
19 4 moderada 0 0 0 
20 5 moderada 2 0 0 
21 6 moderada 0 0 0 
22 4 fraca 0 0 0 
23 4 moderada 0 0 0 
24 6 forte 0 0 0 
25 5 moderada 1 0 0 
26 6 forte 0 0 0 
28 5 moderada 0 0 0 
29 5 moderada 1 0 0 
30 6 moderada 0 0 0 
30 6 moderada 0 0 0 
31 5 moderada 0 0 0 
32 4 moderada 0 0 0 
33 6 moderada 0 0 0 

Zero: ausência de dor; 10: maior dor conhecida pelo paciente 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 



 

Discussão                                                                                                                                           . 

 

38 

 

Discussão 

 

A idéia de tratar o cisto renal simples de maneira pouco agressiva 

precedeu o aprimoramento dos métodos de imagem. Seu tratamento apenas 

com aspiração do conteúdo, técnica existente antes do surgimento da ultra-

sonografia, foi considerada ineficaz, uma vez que em aproximadamente 90% 

dos casos havia recidiva para volume próximo ao inicial 16,83,51,109,28. 

Para diminuir a recidiva do cisto após a punção esvaziadora, 

preconizou-se a injeção de substâncias no seu interior com o objetivo de 

gerar processo inflamatório e necrose do epitélio que o reveste e, com isso, 

atingir resultado melhor. Diversos agentes foram testados: iodo-povidona 

8,71, cloreto de sódio hipertônico 76, betadina 73, cola de fibrina 77, minociclina 

75, sangue autólogo 69, dióxido de carbono 74, tetraciclina 29 e etanol 

9,13,80,54,82,10,110,75,84,85,1,86. Este tem sido o agente esclerosante mais utilizado 

pela facilidade de obtenção, manuseio, eficácia, segurança e metabolismo 

conhecido. 

A escleroterapia em uma única sessão tem resultados piores se 

comparada ao procedimento realizado em múltiplas sessões 9,13,1 ou com 

associação de drenagem contínua 54, se o agente esclerosante for drenado 

após o procedimento (57% x 95% de sucesso) 9. Em nossa casuística os 

resultados obtidos em uma única sessão sem a retirada do esclerosante são 

semelhantes aos obtidos em múltiplas sessões pelos diversos autores 

1,9,13,80,81,54,82,10,110,83,75,84,85,86. Tal fato pode ser atribuído à ação prolongada 
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do etanol gerada por sua permanência na cavidade do cisto, necessária para 

atingir sua parede além do epitélio, fato inovador na técnica proposta neste 

estudo. A realização do procedimento em sessões múltiplas implica na 

colocação de cateter no interior do cisto e a sua permanência por mais de 24 

horas para permitir a drenagem do líquido e instilação do agente 

esclerosante. Esse procedimento aumenta a morbidade e o custo da 

escleroterapia, sendo relatada quebra da ponta do cateter no interior do cisto 

111.  

O álcool etílico age rapidamente nas células do epitélio do cisto, 

coagulando-as. Tal efeito é observado com exposição de 1 a 3 minutos. No 

entanto, apenas penetra a cápsula do cisto após 4 a 12 horas 28, o que 

explica a absorção lenta dessa substância, praticamente sem efeitos 

sistêmicos significativos. Esse fato deve estar também relacionado à maior 

taxa de sucesso obtida em nossa casuística, onde o agente é deixado no 

interior do cisto, podendo atuar também sobre sua cápsula. 

O etanol, quando ingerido, é rapidamente absorvido pelas mucosas 

do estômago, intestino delgado e cólon. Diversos fatores interferem no ritmo 

de absorção, como presença de alimento no estômago, velocidade de 

trânsito intestinal, entre outros 95. Embora o epitélio que reveste o cisto renal 

não tenha função absortiva, também ocorre absorção dessa substância, 

quando é injetada no seu interior. Entretanto, isso ocorre em ritmo mais 

lento, com o pico de absorção de uma a três horas após sua injeção 96.  

Noventa a 98% do etanol que entra no organismo por qualquer via é 

oxidado e a velocidade de oxidação é independente da concentração sérica. 
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A oxidação dessa substância ocorre no fígado, iniciada pela desidrogenase 

alcoólica. O produto, acetaldeído, é convertido em acetil-CoA, que é oxidada 

no ciclo do ácido cítrico ou utilizado em reações anabólicas na síntese de 

colesterol, ácidos graxos e outros constituintes dos tecidos 95. Apenas 2% 

não sofrem oxidação e são excretados pelos rins e pelos pulmões na forma 

original. Tal proporção pode chegar a 10% no caso de ingestão de doses 

altas. A velocidade média de metabolismo no adulto é de aproximadamente 

120 mg/kg por hora, ou seja, 30 g a cada três horas. Sinais de intoxicação 

leve são observados em indivíduos com concentrações séricas entre 0,2 g/l 

e 0,3 g/l. Com concentração sérica de 1,5 g/l, 50% dos indivíduos estão 

bastante intoxicados e concentrações de 4 g/l podem ser fatais 95. A 

legislação americana para condução de veículos automotores considera 

concentrações acima de 1,0 g/l incapacitantes para a condução do veículo. 

A ingestão de 100ml de bebida destilada (uísque ou aguardente de cana) em 

jejum gera concentrações plasmática de etanol de 0,67 a 0,92 g/l. Após uma 

refeição mista, a mesma ingestão alcoólica gera concentrações séricas 

equivalentes à metade da obtida com sua ingestão em jejum.  

A concentração observada 60 minutos após a injeção de 160ml 

desse agente esclerosante no cisto não ultrapassa 0,3 g/l 1,96, que é inferior 

à metade da obtida com a ingestão de 100 ml de bebida destilada em jejum. 

Mesmo sem a retirada do etanol do interior do cisto, a absorção lenta do 

álcool e seu metabolismo contínuo explicam a ausência de intoxicação 

alcoólica grave observada em nossa casuística. Sinais de intoxicação leve 

são inespecíficos e podem ser confundidos com efeitos colaterais de 
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medicação analgésica e sedativa administrada aos pacientes previamente 

ao procedimento e, por isso, não foram pesquisados. 

Com o objetivo de evitar o tratamento de cistos que não sejam 

responsáveis pelos sintomas do paciente, foi proposta a punção esvaziadora 

do cisto sem sua esclerose como teste diagnóstico previamente à terapia 

definitiva 14. Entretanto, a baixa morbidade associada à escleroterapia do 

cisto renal com a substância estudada e a baixa incidência de erro 

diagnóstico, observada em apenas um caso na nossa série (caso 17), não 

justificam esse procedimento. 

Diversos autores propõem o uso de contraste iodado no interior do 

cisto para descartar comunicação com a via excretora 9,82,8. No entanto, o 

diagnóstico seguro de cisto renal simples sem comunicação com a via 

excretora pode ser estabelecido com a ultra-sonografia e outros métodos de 

imagem quando necessários, realizados previamente ao procedimento. A fim 

de evitar o extravasamento do etanol durante sua injeção no cisto, 

preconizamos o uso concomitante da ultra-sonografia com o recurso do 

Doppler colorido, que possibilita a monitorização em tempo real da sua 

injeção. 

Observamos a redução progressiva do volume do cisto durante o 

decorrer dos seis primeiros meses após o procedimento. Portanto, a 

presença de cisto residual nesse período não deve ser interpretada como 

falha do método. Após esse prazo, se não houver redução significativa do 

volume do cisto e se persistirem os sintomas, como ocorrido no caso 7, o 

procedimento pode ser realizado novamente (figura 13). 
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Figura 13: Algoritmo para o tratamento do cisto renal simples sintomático. 
 
 

 

 
 
 

A regressão lenta do tamanho do cisto, podendo durar mais de seis 
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lenta dos sintomas relacionados a essa lesão, como observado no caso 11. 

Índices de falha na esclerose do cisto renal simples são superiores 

nos cistos maiores 28. Na casuística apresentada observamos maior 

freqüência de cistos residuais nos cistos maiores, principalmente nos que 

apresentavam volume inicial superior a 600 ml. No entanto, observa-se que 
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sintomas, o cisto residual não requer tratamento adicional, visto que o 

tratamento do cisto renal foi motivado pela presença de sintomas, 

independente de seu tamanho.  
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Conclusões 

 

1 – O tratamento do cisto renal simples por aspiração percutânea e injeção 

permanente de etanol absoluto em sessão única é segura, eficaz e 

minimamente invasiva. 

 

2 – A redução do volume do cisto é gradual e o desaparecimento pode 

demorar até 6 meses.  

 

4 – Existe correlação positiva entre o volume inicial e o residual do cisto. 

 

5 – A redução parcial do volume do cisto renal pode ser suficiente para o 

desaparecimento dos sintomas. 
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