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• 300.000 casos de câncer  
renal são diagnosticados por ano em  
todo o mundo.1

• O termo carcinoma de 
células renais (CCR) refere-se 
às neoplasias que se originam no epitélio 
do rim e apresentam potencial maligno.2

• Entre 70-75% são classificados pela 
avaliação histológica como carcinoma de 
células claras.3

• Aproximadamente 40% dos pacientes 
com carcinoma de células renais (CCR) 
podem apresentar progressão da doença, 
tornando este tumor a lesão maligna 
urológica mais letal.3

• A maioria dos tumores é descoberta 

incidentalmente  
(identificação de uma massa renal  
em exame de imagem).3

• A realização de exames de rastreamento 

não é recomendada  
para a população em geral.5
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CÂNCERREnalNítido predomínio  
em homens.3

Apenas 5% dos casos são 
de origem hereditária.3

No Brasil estima-se uma  
incidência de 3 a cada 
100.000 habitantes.4

Os principais fatores de risco  
são hipertensão arterial,  
tabagismo e obesidade.1

Material produzido em fevereiro/2019. 
Destinado ao público leigo.

©2019 – Direitos Reservados Novartis Biociências S/A. 
Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização dos titulares.
BR-04439



A tríade clássica de sinais e sintomas sugere a presença de um câncer de rim, porém, 

só está presente em menos de 10% dos casos. Estes sinais são:

Hematúria 
(presença  
de sangue  
na urina)

Outros sintomas podem aparecer devido à presença de metástases em outras regiões 
do corpo. 

As metástases são tipicamente encontradas no pulmão, tecidos moles, ossos, fígado, 
tecidos cutâneos e sistema nervoso central.

Dor  
na região  

dos flancos

Massa 
palpável

As opções terapêuticas devem levar em consideração as condições clínicas dos 
pacientes e o estadiamento do câncer renal. Elas incluem:

• procedimento cirúrgico

• Vigilância ativa

• Técnicas de ablação tumoral

• Tratamento medicamentoso

Tratamento medicamentoso

A necessidade do uso de medicamentos depende do grupo de risco em que o 
pacientes se enquadra, sendo considerados o estado geral, o resultado de exames de 
sangue, o tempo de diagnóstico do tumor, o aparecimento de metástases e o tipo do 
tumor (histologia).

- Terapia alvo: são tratamentos que agem em alvos específicos e tem como ação 
impedir a multiplicação das células e o crescimento tumoral. As opções terapêuticas 
incluem:

- Inibidores tirosinaquinase – esses medicamentos agem em alvos que 
estimulam o crescimento de células e dos vasos sanguíneos. 

- Inibidores mTor – medicamentos que agem dentro da célula, sobre  
a proteína mTor, responsável pela multiplicação celular.

- Anticorpos anti-VEGF – são medicamentos que reduzem a formação de novos 
vasos sanguíneos e desse modo diminuem a nutrição sanguínea  
do tumor

- Imunoterapia: é uma opção terapêutica que tem como objetivo estimular o 
sistema imune dos pacientes para combater as células tumorais. As opções 
terapêuticas incluem citocinas e inibidores do ponto de controle do sistema imune.
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procedimento cirúrgico:

Nos casos indicados, existem duas opções de procedimento:

- Nefrectomia parcial: nessa cirurgia apenas a parte do rim 
que está acometida é retirada e o restante é preservado

- Nefrectomia radical: todo o rim é retirado, podendo 
também se estender às estruturas ao redor

Os procedimentos podem ser realizados de forma aberta, 
por via laparoscópica ou por via robótica. Fatores como 
tamanho do tumor, localização da lesão, acometimento de 
outras estruturas que não apenas o rim, cirurgias prévias e 
condições clínicas do paciente são decisivos no momento de 
escolha do tipo procedimento cirúrgico.

Técnicas de ablação tumoral

São técnicas minimamente invasivas que devem ser utilizadas apenas em 
condições selecionadas e em pacientes que não são candidatos as cirurgias 
convencionais. O tamanho tumoral é fundamental nessa decisão terapêutica.

Vigilância ativa

É o acompanhamento do pacientes através de exames (clínico, laboratorial e 
de imagem). É uma opção terapêutica racional, particularmente em pacientes 
selecionados nos quais os riscos de saúde, cirúrgicos ou renais podem exceder os da 
biologia do tumor.


