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Nefrectomia citorredutora em câncer renal metastático.

Cytoreductive nephrectomy in metastatic renal cancer.
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      Nas últimas décadas aumentou a incidência de 
câncer renal. Com os avanços nos métodos de detecção 
por imagem, a maioria dos tumores é diagnosticada 
incidentalmente e com tumor restrito ao rim, 
proporcionando menor mortalidade. Entretanto, uma 
parcela dos cânceres renais apresenta-se em estádio 
avançado, cujo papel da nefrectomia aliado ao 
tratamento sistêmico ainda está por ser estabelecido. A 
nefrectomia citorredutora apresentou melhora na 
sobrevida dos pacientes, apesar das complicações e 
mortalidade cirúrgicas e da evolução da doença 
neoplásica. Esta impediu o tratamento sistêmico numa 
certa porcentagem de pacientes, particularmente 
naqueles em piores condições clínicas. O tratamento 
com imunoterapia possui ação complementar à 
cirurgia, agindo particularmente nas metástases e no 
volume tumoral. A terapia baseada em agentes 
quimioterápicos e angiogênicos apresenta resultados 
promissores. Os riscos e benefícios da nefrectomia 
citorredutora são discutidos, com argumentos 
favoráveis e contra o procedimento, entretanto há uma 
grande vantagem da cirurgia, gerando um aumento na 
sobrevida do paciente. Assim, apesar da morbidade do 
tratamento, com riscos de complicações cirúrgicas, 
justifica-se a realização de nefrectomia citorredutora

associada ao tratamento sistêmico em indivíduos com 
boas condições clínicas. O objetivo deste trabalho é 
expor benefícios e riscos no tratamento do câncer renal 
metastático com a nefrectomia citorredutora e 
tratamento complementar.

     In the last decades, the incidence of kidney 
neoplasms has increased. Due to advances in the 
methods of image detection, majority of tumors are 
incidentally diagnosed and with tumors still restricted 
to the kidney, causing lower mortality. However, a part 
of kidney neoplasms has been diagnosed in advanced 
stages, and to these cases is still to be established the 
role of nephrectomy associated with systemic 
treatment. The cytoreductive nephrectomy presents an 
improvement in patients' survival, despite surgical 
complications, surgical mortality and the evolution of 
the disease. This prevented the systemic treatment in a 
percentage of patients, particularly those with worst 
health conditions. Immunotherapy treatment has 
additional action to surgery, particularly against 
metastasis and tumor size. Therapy based in 
chemotherapeutic and angiogenic agents show 
promising results. The risks and benefits of 
cytoreductive nephrectomy are discussed, with 
arguments in favor and against the procedure, but 
there is a great advantage of the surgery, increasing the 
survival of the patient. So, despite the morbidity of 
treatment, with risks of surgical complications, it is 
appropriate to achievement the cytoreductive 
nephrectomy associated with systemic treatment for 
patients with good health conditions. The objective of 
this report is to exposure benefits and risks in the 
treatment of metastatic renal neoplasm with 
cytoreductive nephrectomy and complementary 
treatment.
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INTRODUÇÃO

       Nos Estados Unidos o câncer renal é o sétimo 
tumor maligno mais frequente entre os homens, e o 
décimo-segundo entre as mulheres, totalizando 2,6% 
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MATERIAL E MÉTODO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

de todas as neoplasias. A cada ano 36.100 casos novos 
s ã o  d i a g n o s t i c a d o s ,  c o m  u m a  t a x a  d e  

(1)aproximadamente 12.600 mortes anuais . O 
carcinoma de células renais (CCR) é o principal tumor 
renal, responsável por aproximadamente 90% dos 
casos de neoplasia maligna do rim. Um quarto destes 
pacientes se apresenta já em fase mais avançada, 
incluindo doença localmente invasiva e carcinoma 
metastático. Além disso, um terço dos pacientes 
submetidos à ressecção apresentaram recidiva da 
doença. A sobrevida média para pacientes com doença 
metastática é de 13 meses, dependendo do tratamento 

(2)
instituído ao paciente . O câncer renal metastático é 
um tópico multidisciplinar no que diz respeito à decisão 
efetiva do tratamento, tendo o oncologista clínico um 
papel primordial na escolha da opção terapêutica 
sistêmica, associadamente ou não à terapêutica 
cirúrgica.

O carcinoma de células renais se divide 
principalmente em células claras, papilar (cromófilo), 

(2)cromófobo e medular (ductos coletores) .

O CCR de células claras é o principal subtipo, 
responsável por 70 a 80% dos casos. Está intimamente 
ligado ao gene supressor tumoral VHL (von Hippel-
Lindau), cuja doença se caracteriza além do carcinoma 
de células renais, da presença de hemangiomas 
retinianos, hemangioblastomas do sistema nervoso 

(2)central e feocromocitoma . Quando a proteína 
produzida pelo gene VHL está suprimida, cria-se um 
microambiente favorável para a proliferação de células 
epiteliais, com aumento de fatores envolvidos na 
angiogênese (VEGF) e crescimento tumoral (TGF-a), 

(3)ativados por fatores hipóxico-indutíveis .

O subtipo papilar ou cromófilo se caracteriza por 
um prognóstico favorável, principalmente o esporádico, 
t endo uma sobrev ida em c inco  anos  de  
aproximadamente 90%, com uma relação de cinco 
homens para cada mulher acometida. Ele se 
metastatiza menos freqüentemente que o subtipo de 
células claras, no entanto, a sobrevida do CCR papilar 
metastático é menos favorável que o CCR de células 
claras. Há correlação hereditária deste subtipo de 
neoplasia, associado à duplicação do cromossomo 7, 

(4)que abriga o proto-oncogene MET .
Os oncocitomas, tumores benignos, correspondem 

a 4% aproximadamente dos carcinomas de células 
renais, mesma porcentagem atribuída ao subtipo 

(5)cromófobo , que possui curso benigno após a 
nefrectomia. Os primeiros são originados de células tipo 
A dos ductos coletores e os últimos de células tipo B. A 
síndrome de Birt-Hogg-Dubé é uma doença rara 
autossômica dominante caracterizada por fibro-
fol iculomas na face e pescoço,  associada 
ocasionalmente ao carcinoma cromófobo ou misto 
cromófobo-oncocitoma.

Por fim o carcinoma de ductos coletores representa 
menos de 1% de todos os casos de carcinoma de células 

(2)renais e é um tumor muito agressivo . 
Uma massa renal sólida ou cística que realça com o 

contraste no exame tomográfico possui forte suspeita de 
ser uma neoplasia renal. Se esta for complementada 
com antecedente de carcinoma renal, particularmente 
em pessoas menores que 50 anos de idade, sugere uma 
predisposição hereditária da doença. O prognóstico do 
carcinoma de células renais é importante 
principalmente para o manejo terapêutico do paciente. 
A presença de metástases define um prognóstico mais 
sombrio em vista da limitada ação terapêutica 
complementar. Sendo a doença localizada e passível de 
nefrectomia parcial ou radical, esta se dispõe como a 
grande oportunidade de cura aos pacientes. Não há 
consenso sobre o valor da nefrectomia citorredutora no 
câncer avançado de rim associada aos diferentes 

(2)tratamentos sistêmicos disponíveis . 
       Assim, o objetivo desta revisão literária é avaliar 
as indicações e os benefícios da nefrectomia 
citorredutora do carcinoma de células renais 
metastático, em relação à sobrevida, resposta ao 
tratamento sistêmico e qualidade de vida do paciente. 

     Compreendeu uma análise qualitativa de 25 
trabalhos e resumos de periódicos indexados na base de 
dados MEDLINE e SCIELO, utilizando-se os descritores 
“nephrectomy”, “kidney neoplasms” e “metastasis”. Os 
trabalhos avaliados foram publicados no período de 
1977 a 2007 em revistas de língua inglesa e de qualis 
internacional.

        A nefrectomia do CCR metastático está indicada 
atualmente em casos de foco único metastático e 
ressecável (verificado em aproximadamente 1 a 3% dos 
pacientes com CCR metastático). No entanto, baseado 
em duas ocorrências, tenta-se ampliar essas indicações. 
A primeira é a evidência de regressão espontânea de 
doença metastática após nefrectomia, e a segunda, 
devido ao tumor primário não responder à terapia 
sistêmica e possibilitar o surgimento de novas 

(6)metástases . Um estudo publicado por Feed et 
1977 demonstrou 51 casos de regressão espontânea 

(7)após nefrectomia . Já outro trabalho publicado em 
1993 demonstrou incidência de 4,4% de regressão 

(8)espontânea das metástases após nefrectomia , sendo 
destacado também que as metástases pulmonares são 

(7)as que melhor respondem ao procedimento cirúrgico . 
Como forma menos invasiva e alternativa à 
nefrectomia dispõe-se a realização de angioinfarto 
tumoral por meio de embolização da artéria renal.

al. em 
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A grande maioria dos pacientes com doença 
metastática que foram tratados apenas com 
nefrectomia, sem terapia sistêmica subseqüente, 

(9,10)morreram em menos de um ano . Da mesma forma, o 
tratamento sistêmico isolado apresenta resposta 
limitada, sendo que apenas 10-30% dos pacientes estão 

(7)vivos ao final de dois anos de seguimento . Assim, outra 
indicação de tratamento cirúrgico são os casos em que a 
terapia sistêmica oferece resposta parcial ou 
estabilidade da doença, considerando-se a nefrectomia 
radical ou metastasectomia para complementação 

(11)terapêutica .

Foram realizados, portanto, múltiplos estudos e 
publicações sobre o assunto (Tabela 1). Um grupo da 
UCLA (University of California - Los Angeles, USA), 
defensores da nefrectomia citorredutora antes do 
tratamento sistêmico, demonstrou resultados 
promissores. De acordo com a publicação de Franklin e 

(12)colaboradores  foram estudados 63 pacientes 
submetidos à nefrectomia citorredutora antes da 
terapia com interferon-alfa e interleucina-2. As 
complicações pós-operatórias foram de 12,7%. Em 
88%, o tratamento sistêmico foi iniciado poucas 
semanas após o pós-operatório. Não houve mortalidade 
peri-operatória. A resposta global do tratamento foi de 
33,9% com uma sobrevida em 2 e 3 anos de, 
respectivamente, 43% e 38%.

procedimento cirúrgico. Em uma série de 30 pacientes 
foi encontrada uma taxa de complicação de 50%, com 
mortalidade peri-operatória de 17%, sendo que apenas 
23% dos pacientes eram aptos a receberem tratamento 
sistêmico pós-tratamento cirúrgico em tempo 
adequado. Os 77% restantes inaptos se enquadravam 
neste grupo devido à morbidade e mortalidade peri-
operatória e progressão significativa da doença no pós-
operatório (43% com metástases ósseas e 37% com 
metástases hepáticas). Neste estudo, vinte e oito 
pacientes estavam com condições clínicas 
desfavoráveis, enfatizando, portanto, além dos maus 
resultados da nefrectomia redutora em CCR 
metastático, uma necessidade de seleção criteriosa dos 
pacientes que serão submetidos ao procedimento.

Tabela 1: Valor da nefrectomia citorredutora em diferentes instituições de saúde. 

SÉRIES # Doentes Mortalidade (%) % sem terapia P.O. Taxa de resposta 

Cleveland Clinic 37 2,7 21,6 8,1 

UCSF 23 0 26,1 13,0 

Albert Einstein 30 17 77,0 13,3 

UCLA 63 0 12,0 33,9 

NCI 195 1,0 37,9 17,8 

Tufts University 28 3,6 7,1 39,3 

MD Anderson I 66 3,0 18,1 NR 

MD Anderson II 126 1,6 4,0 NR 

SWOG 120 0,8 2,0 3,3 

EORTC 42 0 2,4 19,0 

 

peri-operatória de 1%, sendo que após a cirurgia, a 
possibilidade de realização de terapia sistêmica 
(principalmente a imunoterapia) em tempo adequado 
foi de 62%. A progressão significativa da doença foi o 
principal fator excludente de tratamento sistêmico. 
Apenas 9% não foram submetidos a tratamento 
sistêmico por complicações cirúrgicas. Neste estudo, a 
resposta global do tratamento da doença foi de 17,8%, 
sendo quatro com respostas completas e 15 com 
respostas parciais.

Já o grupo do NCI (National Cancer Institute, USA) 
(13)publicou uma série de 195 pacientes . Os resultados 

foram de 13% de complicações cirúrgicas, mortalidade 

 Dos contrários à realização de nefrectomia o 
melhor grupo representativo é o do Colégio de Medicina 
do Hospital Albert Einstein. Neste contexto, Bennett e 

( 1 4 )co laboradores  re lataram os  r i s cos  do
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      Em uma nova fase de estudos, dois grandes grupos 
foram responsáveis pela demonstração da validade da 
nefrectomia citorredutora em CCR metastático. Em 
primeiro, o grupo europeu EOBTC (European 
Organization for Research and Treatment of Câncer) 
publicou um estudo de 85 pacientes com CCR 
metastático, divididos aleatoriamente em pacientes que 
receberam somente imunoterapia (n=42) e pacientes 
que foram submetidos à nefrectomia associado ao 
posterior tratamento com interferon-alfa 2b (n=43). 
Não houve mortalidade peri-operatória, sendo que 
apenas seis pacientes tiveram complicações na cirurgia. 
Somente um paciente submetido à cirurgia não esteve 
apto ao tratamento sistêmico com imunoterapia no pós-
operatório. Os resultados do estudo foram os seguintes: 
não ocorreu diferença significativa com relação à taxa 
de resposta ao tratamento sistêmico nos dois diferentes 
grupos (19% vs. 12%, p=0,38); e houve um 
significativo benefício na sobrevida do grupo submetido 

ao tratamento cirúrgico (17 meses vs. 7 meses, 
(17)p=0,03) .

Outro grupo americano SWOG (Southwest 
Oncology Group, USA) desenvolveu o mesmo estudo 
com 241 pacientes selecionados. Destes, 121 receberam 
terapia apenas com interferon e 120 foram submetidos 
à nefrectomia e  poster iormente tratados 
sistemicamente com interferon. Ocorreu uma morte 
peri-operatória, cinco complicações cirúrgicas maiores 
e 16 moderadas. Expressivo foi o número de pacientes 
que estiveram aptos ao tratamento sistêmico após a 
realização de cirurgia, chegando próximo de 98%, 
sendo que o tempo médio de início da imunoterapia foi 
de 19,9 dias. Como resultado, não houve diferença 
significativa entre a taxa de resposta global (3,3% vs. 
3,6%), mas esta se apresentou bastante inferior 
comparado ao grupo europeu EORTC. Os pacientes 
submetidos à nefrectomia tiveram uma sobrevida 
maior em relação ao grupo não operado (12,5 meses vs. 
8,1 meses, p=0,012). No entanto observou-se que no 
grupo tratado apenas com terapêutica sistêmica havia 
maior quantidade de pacientes com condições clínicas 
menos favoráveis (58,1% vs. 45%, p=0,04). Fazendo-
se uma estratificação e nivelamento dos grupos baseado 
nas condições de saúde e co-morbidades dos pacientes, 
comparando apenas doentes com bom desempenho, o 
benefício de sobrevida continuou maior no grupo 
submetido à nefrectomia (17,4 meses vs. 11,7 

(18)meses) . 
Outra questão importante a ser discutida é a 

administração de interferon-alfa como tratamento 
adjuvante sistêmico. Existem dois estudos 
randomizados que analisaram os efeitos e benefícios da 
imunoterapia adjuvante no tratamento do CCR 
metastático. Um deles, realizado por um grupo inglês 
(MRC) estudou o interferon-alfa sem nenhum outro
metastático. Um deles, realizado por um grupo inglês 
(MRC) estudou o interferon-alfa sem nenhum outro 

(19)tratamento adicional . Um segundo trabalho 
finlandês comparou o tratamento com vinblastina 
isoladamente e a associação de vinblastina com 

(20)
interferon-alfa . Ambos os estudos mostraram uma 
relativa melhora na sobrevida com uso de interferon, 
no entanto com considerável toxicidade das drogas 
administradas, acarretando uma queda significativa 
na qualidade de vida dos pacientes. Tal efeito pode ser 

(21)ampliado também ao uso de interleucina-2 .
Atualmente, estão sendo publicados trabalhos que 

estudaram o uso de novas drogas na terapia adjuvante 
associado à nefrectomia, e também rediscutindo o real 
efeito benéfico da nefrectomia citorredutora. Esta 
terapêutica é justificada com base em dados que 
sugerem que tumores primários seriam capazes de 
produzir agentes imunossupressores que podem 

(22)diminuir a eficácia da imunoterapia  No âmbito da .

terapia molecular, o uso de citocinas está sendo 
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Um trabalho publicado pela Universidade de Tufti, 
(15)

em Massachussetts, Fallick e cols.  discutiram tal 
importância da seleção criteriosa de pacientes. Foram 
identificados fatores prognósticos que poderiam ajudar 
no processo de recrutamento dos pacientes. Tais fatores 
incluíam a retirada de mais de 75% do tumor no ato 
cirúrgico, ausência de metástases em sistema nervoso 
central, ossos ou fígado, boa condição clínica e 
predomínio de histologia de CCR de células claras. 
Utilizando tais critérios, em cinco anos foram 
selecionados 28 pacientes, sendo excluídos 57 
pacientes. O resultado do estudo mostrou ausência de 
mortalidade peri-operatória ou complicações cirúrgicas 
que impedissem o início do tratamento sistêmico. 
Apenas um paciente com progressão significativa da 
doença no pós-operatório não esteve apto para receber 
terapêutica sistêmica. A resposta global foi de 39%, 
sendo seis respostas parciais e cinco completas. A 
sobrevida média foi de 20,5 meses. Este estudo 
demonstrou que, se selecionados com critério, a 
nefrectomia citorredutora é benéfica ao curso da doença 
no paciente portador da mesma.

Ainda com relação à seleção de pacientes, Kader e 
colaboradores publicaram um estudo recente 
comparando a nefrectomia citorredutora em indivíduos 

(16)com idade avançada . Dos 404 pacientes nos quais foi 
realizado o procedimento cirúrgico entre 1995 e 2005, 
foram selecionados 24 com idade superior a 75 anos e 
comparados com o restante com idade inferior. A perda 
sanguínea, taxa de transfusão, tempo cirúrgico e 
estadia hospitalar foram equivalentes nos dois grupos. 
Foram observadas cinco mortes peri-operatórias no 
grupo mais velho, comparado a quatro no grupo mais 
jovem (21% vs. 1,1%, p<0,01). A sobrevida média foi 
de 16,6 meses no grupo mais velho, comparado há 13,7 
meses no grupo mais jovem, o que foi considerado sem 
diferenças significativas estatisticamente.
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Referências

CONCLUSÕES

Historicamente o urologista tem um papel limitado 
no manejo de pacientes com CCR metastático, sendo 
mais conduzido pelo oncologista clínico, com uso de 
drogas sistêmicas no controle, principalmente da 
doença avançada

Muitos autores discutem atualmente o papel e os 
benefícios da nefrectomia citorredutora no carcinoma 
renal metastático.  Os favoráveis a esta conduta 
justificam-se pelo alívio ou prevenção de sintomas 
locais, melhora da qualidade de vida, melhor resposta à 
terapia sistêmica e maior sobrevida. Os contrários 
relatam não possuírem dados suficientes que provam 
tais benefícios, sendo um procedimento de elevada 
morbidade, com o risco de retardar ou mesmo impedir o 
início do tratamento sistêmico. 

adotar uma conduta conservadora, evitando a 
agressão cirúrgica e posteriores complicações do 
procedimento, assume-se que em pacientes hígidos, ou 
próximos à esta condição de saúde, com critérios de 
seleção vigorosos para entrarem no grupo a ser 
realizado a cirurgia, o benefício da nefrectomia 
citorredutora é justificável. Mesmo em indivíduos 
idosos foi demonstrado que, se a abordagem for 
considerada por uma equipe multidisciplinar, pode 
acarretar maior sobrevida e outros benefícios ao 
paciente. O ato cirúrgico, se realizado por via 
laparoscópica, pode acarretar menor complicação ao 
paciente, com melhor recuperação pós-operatória e 
abreviação do tempo de início ao tratamento sistêmico. 
No entanto, não se pode desconsiderar o fato dos 
avanços na terapia baseada em terapia-alvo, com uso 
de citocinas que atuam na biologia molecular do tumor.

A sobrevida do paciente é inegavelmente um forte 
argumento para se indicar o tratamento cirúrgico 
associado à terapia adjuvante subseqüente. Embora em 
indivíduos com condições clínicas desfavoráveis possa-se 

Analisando os diversos trabalhos pertinentes, 
vemos que a nefrectomia citorredutora é uma conduta 
a ser considerada para pacientes selecionados com CCR 
metastático, podendo possibilitar uma melhor resposta 
terapêutica sistêmica e oferecer acréscimo à sobrevida. 
Contudo, a morbidade e as complicações cirúrgicas 
podem impedir ou retardar o tratamento sistêmico. 
Além disso, a questão da cirurgia citorredutiva ser uma 
nefrectomia radical ou parcial ainda é uma questão em 
aberto. A técnica laparoscópica, quando possível, 
evidenciou grandes vantagens aos pacientes. A 
toxicidade da imunoterapia é contrabalanceada com o 
prognóstico geralmente desfavorável desta doença em 
fase avançada e com as baixas taxas de respostas 
efetivas.

isolado ou associado à cirurgia citorredutora. Estudos 
prospectivos e comparativos com outras drogas e, com 
ou sem cirurgia citorredutiva, poderão estabelecer 
novos paradigmas.

tratamento do CCR metastático, seja no tratamento 

Atualmente, com as novas pesquisas baseadas em 
terapia-alvo com a biologia molecular e uso de 
citocinas, pode-se estar iniciando uma nova fase no 

O atendimento multidisciplinar ao paciente com 
câncer renal é indispensável, e passa os limites do 
atendimento médico isolado pelo oncologista ou 
urologista. O paciente com CCR metastático, assim 
como a grande maioria dos pacientes oncológicos, 
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