
 
 
 

VERSÃO PRELIMINAR 
 

  

  Ablação Térmica nos Tumores Renais 
 
 
Autoria:  
 
 
Antônio Silvinato 
Lucas Mendes Nogueira 
Marcos Tobias Machado 
Walter Cabral 
Wanderley Bernardo 
 
 
 
 
GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DA EVIDÊNCIA: 
A: Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência. 
B: Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência. 
C: Relatos de casos (estudos não controlados). 
D: Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos 
fisiológicos ou modelos animais. 
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INTRODUÇÃO 
 
Avanços importantes em relação ao diagnóstico, epidemiologia, etiologia, 
patologia e tratamento dos Tumores Renais Corticais (TRC) ocorreram nos 
últimos anos. Evidências a respeito da importância da preservação renal 
associadas à segurança oncológica comparável à nefrectomia radical foram 
responsáveis, entre outros fatores, para a ampliação da utilização de terapias 
preservadoras de néfrons em pacientes com lesões em estadio clínico I 1-2-3(C). 
Entretanto, alguns grupos específicos de pacientes portadores de TRC 
pequenos (< 4 cm) incluindo idosos ou com comorbidades importantes, 
apresentam risco elevado, muitas vezes proibitivo, de se submeterem à 
ressecção cirúrgica. Para estes, terapias menos agressivas como a ablação 
térmica podem representar alternativa segura. 
 
A ablação térmica de massas renais é realizada através da inserção de 
agullhas ou “probes” dentro da lesão, a fim de gerar temperaturas capazes de 
promover morte celular4(C). Dentre os métodos atualizados para este fim, 
crioablação (CA) e a radiofrequência (RF) são os mais estudados. Realização 
de biópsia percutânea para determinação histológica da lesão é recomendada 
antes da realização destes métodos5(C). 
 
MECANISMO DE AÇÃO  
 
a) Crioablação 
A CA é baseada na destruição e morte celular através da manutenção de 
temperatura constante de aproximadamente -40o C. Mecanismos envolvidos na 
destruição celular incluem desidratação osmótica, desnaturação enzimática, 
disfunção e ruptura membrana celular e alterações estruturais vasculares6(C). 
Após a inserção dos probes, mecanismo utilizando gás (argônio é o mais 
utilizado atualmente), resulta na formação de uma esfera de gelo que 
normalmente deve se estender de 0,5 a 1 cm dos limites da lesão7(C). 
 
b) Radiofrequência 
Nesta modalidade o calor é gerado pela fricção de moléculas de água reagindo 
à radiofrequência, ocasionando destruição do tecido tumoral.  A morte celular 
resultante ocorre a partir de 5 minutos de exposição a temperaturas acima de 
50o C. Entretanto, temperaturas acima de 105o C são maléficas ao processo 
devido à excessiva vaporização e alterações teciduais que dificultam a 
condução. Portanto, temperaturas entre 50o C e 100o C devem ser mantidas 
constantes na área a ser tratada8(C). 
 
TÉCNICA OPERATÓRIA 
 
Previamente à realização da ablação térmica, biópsia percutânea deve ser 
realizada para determinação histológica da lesão5-9(C). 
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a) Crioablação 
A crioablação pode ser realizada através de cirurgia aberta, laparoscopia, ou 
por via percutânea10-12(C). Devido às vantagens oferecidas pelas técnicas 
minimamente invasivas em relação à morbidade, dor, estética e recuperação 
precoce, a via aberta raramente é utilizada atualmente. A maioria dos centros 
realiza a crioablação de massas renais através de acesso laparoscópico, 
guiada através de ultrassonografia. A localização do tumor determina a escolha 
da via de acesso: tumores posteriores e laterais são abordados por acesso 
retroperitonial, enquanto que nas massas anteriores o acesso transperitonial é 
preferido.  
A crioablação por via percutânea pode ser realizada em lesões posteriores 
menores que 3 cm. Apresenta a vantagem de poupar o paciente de um 
procedimento cirúrgico aberto ou laparoscópico.  Tomografia computadorizada 
(TC) é utilizada para a localização do tumor, o que proporciona maior 
segurança na confirmação do posicionamento correto dos probes. 
Independente da via de acesso, probes são inseridos na lesão renal guiados 
por métodos de imagem, gerando uma esfera de gelo que deve se estender 
cerca de 0,5 a 1,0 cm das margens da lesão. De acordo com o tamanho da 
lesão, mais de um probe pode ser inserido.  Usualmente dois ciclos de 
congelamento / descongelamento são utilizados13-14(C). 
 
b) Radiofrequência 
Semelhante à crioablação, a RF pode ser realizada por via laparoscópica ou 
percutânea. Existe hoje maior experiência com a via percutânea em RF. A 
escolha da via se baseia na localização do tumor, além de sua relação com 
estruturas vizinhas. Quando realizada por via laparoscópica, efeitos térmicos 
locais não permitem acompanhamento simultâneo da lesão através da 
ultrassonografia. 
Radiofrequência por via percutânea está indicada em lesões posteriores 
menores que 3 cm que apresentam distância maior que 1 cm do ureter, pelve 
renal, intestino delgado ou colon15(C).   Na presença de lesões próximas do 
colon, hidrodissecção através de injeção de solução salina entre os órgãos 
aumenta a segurança do procedimento16(C). Presença de fígado ou baço 
aumentado, que possam interferir na passagem segura do probe representam 
contraindicações à via percutânea.  
A ablação é realizada utilizando aparelhos com impedância de 200Ω. Mais de 
um probe pode ser inserido, dependendo do tamanho da lesão. Ablações 
sequenciais podem ser realizadas para garantir o tratamento completo da 
lesão. 
  
OBJETIVO 
 
Identificar a melhor evidência disponível, relacionada ao uso da ablação 
térmica (crioablação e radiofrequência), por via laparoscópica ou percutânea no 
tratamento de tumores renais.  

 
MATERIAL E MÉTODO 
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A obtenção da evidência a ser utilizada para sustentar o uso da ablação 
térmica, por via laparoscópica ou percutânea, seguiu os passos de: elaboração 
da questão clínica, estruturação da pergunta, busca da evidência, avaliação 
crítica e seleção da evidência. 
 
DÚVIDA CLÍNICA 
  
A ablação térmica (crioablação e radiofrequência) é uma alternativa segura e 
eficaz para o tratamento cirúrgico dos tumores renais?  
    
PERGUNTA ESTRUTURADA  
 A dúvida clínica é estruturada através dos componentes do P.I.C.O. 
(P (Paciente); I (Intervenção); C (Comparação); O (“Outcome”)). 
 
BASES DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA CONSULTADAS 
 
 Primária: PubMed-Medline, EMBASE, Scielo-Lilacs  
 Secundária: Biblioteca Cochrane 
 
ESTRATÉGIAS DE BUSCA DA EVIDÊNCIA  
 
PubMed-Medline 
• (Kidney Neoplasms OR Carcinoma, Renal Cell) AND (Catheter Ablation 

OR Cryosurgery) AND (Humans[Mesh]) 
 

EMBASE 
• 'kidney neoplasm'/exp OR 'kidney neoplasm' AND ('cryoablation'/exp OR 

cryoablation) AND ('radiofrequency'/exp OR radiofrequency)  
 
Biblioteca cochrane 
•  (cryotherapy OR cryoablation) AND radiofrequency  
 
Scielo 
• cryoablation AND radiofrequency  
 
TRABALHOS RECUPERADOS 

 
BASE DE INFORMAÇÃO NÚMERO DE TRABALHOS 

Primária 
PubMed-Medline 882  

EMBASE 333 
Scielo 5 

Secundária 
Biblioteca Cochrane 17 

 
Tabela 1 – No de trabalhos recuperados com as estratégias de busca utilizadas para cada 
base de informação científica 

 
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DOS TRABALHOS RECUPERADOS 
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Segundo o desenho de estudo  
 
 Na falta de trabalhos com desenho de estudo do tipo Ensaio Clínico 

Controlado Randomizado (ECR) e a questão clínica considerada 
relevante, foram incluídos como primeira opção Estudo de Coorte 
Prospectivo e segunda Coorte Histórico, com qualidade metodológica 
avaliada pela Escala Newcastle-Ottawa (NOS)17. 

 Foi considerada na avaliação da evidência analisada a classificação de 
Oxford18 que estabelece a força da evidência; 
 

Segundo os componentes do P.I.C.O. 
 Paciente 

 Paciente com tumor renal 
 
 Intervenção 

  Ablação térmica (AT) 
 AT laparoscópica 
 AT percutânea 

   
 Comparação 

 Nefrectomia parcial 
 
 “Outcome” (Desfecho) 

 Desfechos clínicos. 
 

       Foram incluídos estudos que apresentam apenas um tipo de 
abordagem cirúrgica para a intervenção e controle, respondendo cada 
questão clínica. 

 
Segundo o idioma 
 
 Só foram incluídos trabalhos disponíveis na língua portuguesa, inglesa 

ou espanhola. 
 
Segundo a publicação 
 
 Somente os trabalhos cujos textos completos estavam disponíveis foram 

considerados para avaliação crítica. 
 

TRABALHOS SELECIONADOS NA PRIMEIRA AVALIAÇÃO  
 
 Todos os trabalhos recuperados nas bases de informação primária e 

secundária foram avaliados; 
 Nas bases primárias, após a primeira avaliação crítica, foram 

selecionados: PubMed-Medline (10), EMBASE (nenhum) e Scielo 
(nenhum). A Tabela 2 expõe o número de trabalhos avaliados por 
procedimento; 

 Na base secundária não foram selecionados trabalhos; 
 Na busca manual não foram selecionados trabalhos. 
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 Os motivos de inclusão e exclusão dos trabalhos estão dispostos no 
relatório individual de cada comparação avaliada. 

 
 
 
 

TRATAMENTO NÚMERO DE 
TRABALHOS 

Crioablação Laparoscópica (CAL) x 
Nefrectomia Parcial (NP) Robótica   1 

CAL x Nefrectomia Parcial Laparoscópica 
(NPL) 5* 

CAL x Nefrectomia Parcial Aberta (NPA) 2*  
Radiofrequência Percutânea x Nefrectomia 
Parcial Aberta 1 

Radiofrequência Laparoscópica x Nefrectomia 
Parcial Laparoscópica 1 

Ablação por Radiofrequência x Crioablação 1 

TOTAL 
10 

*1 trabalho incluído nas duas 
respostas  

 
Tabela 2 – No de trabalhos selecionados para avaliação crítica segundo a indicação clínica 
 
EVIDÊNCIA SELECIONADA NA AVALIAÇÃO CRÍTICA 
 
 Os trabalhos considerados para sua leitura em texto completo foram 

avaliados criticamente segundo os critérios de inclusão e exclusão, por 
Desenho de estudo, PICO, língua e disponibilidade do texto completo. 

 De 10 trabalhos considerados para avaliação crítica, nenhum foi 
excluído por indisponibilidade de texto completo. 

 Foram incluídos na avaliação trabalhos do período entre 2000 e 2013. 
 

Análise crítica da Evidência selecionada 
Dados do estudo 
Referência, Desenho de 
estudo, força da evidência 

Pacientes 
Analisados, diferenças prognósticas 

Seleção dos pacientes 
Critérios de inclusão e exclusão 

Seguimento dos pacientes 
Tempo, perdas (seguimento adequado) 

Protocolo de tratamento 
Intervenção, controle 

Análise 
Analisados intervenção e controle 

 Desfechos considerados 
Principal, secundário, 
instrumento de medida do 
desfecho de interesse, 
avaliação do desfecho 

Resultado 
Benefício ou dano em dados absolutos 
Benefício ou dano em média 

Amostra 
Nível de significância, total de 
pacientes 
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EXPOSIÇÃO DOS RESULTADOS DA EVIDÊNCIA SELECIONADA  

 
 Os resultados referentes aos dois tipos de ablação térmica e suas 

comparações serão expostos individualmente, através dos seguintes 
itens: questão clínica, número de trabalhos selecionados (segundo os 
critérios de inclusão), motivos principais de exclusão, e síntese da 
evidência disponível; 

 As referências relacionadas aos trabalhos incluídos e excluídos estarão 
dispostas no item referências; 

 Para resultados com evidência disponível serão definidos de maneira 
específica, sempre que possível: a população, a intervenção, os 
desfechos, a presença ou ausência de benefício e/ou dano, e as 
controvérsias;   

 Não será incluído nos resultados, questões relacionadas a custo; 
 Os desfechos considerados serão limitados à eficácia e segurança das 

intervenções;  
 Os resultados serão expostos preferencialmente em dados absolutos, 

risco absoluto, redução do risco absoluto e número necessário para 
tratar (NNT).  

 
 

RESULTADOS 
 
Em cada tema a síntese da Evidência será a forma de expressão da 
aplicação clínica da tecnologia em questão. 
 
Questão clínica 
 

 Qual a eficácia e segurança da crioablação laparoscópica comparada 
com a nefrectomia parcial robótica? 
 
Evidência selecionada 
 

Tipo de Publicação Total Incluídos Excluídos Motivo Exclusão 
 Coorte Histórico 1 1 0  
 
 
EVIDÊNCIAS SELECIONADAS 
Guillotreau J, Haber GP, Autorino R, Miocinovic R, Hillyer S, Hernandez A, 
Laydner H, Yakoubi R, Isac W, Long JA, Stein RJ, Kaouk JH. Robotic partial 
nephrectomy versus laparoscopic cryoablation for the small renal mass. Eur Urol.  
2012 May;61(5):899-904. doi: 10.1016/j.eururo.2012.01.007. Epub 2012 Jan 14. 
PubMed PMID: 2226468019(B).        
 

Em pacientes adultos com massa renal (neoplásica ou não) ≤ 4cm a 
crioablação laproscópica versus nefrectomia parcial robótica, por via 
transperitoneal ou retroperitoneal: 

 
 Resultados em relação aos parâmetros intra e pós-operatórios 
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• Tempo cirúrgico 
Diminui o tempo cirúrgico (180min x 165min; p = 0.01) 
• Perda de sangue (ml)  
Diminui (75ml x 200ml; p = 0.0001)  
 Tempo de internação 
Diminui o tempo de internação.  p < 0.0001 
• Morbidade 
Reduz a morbidade em 8% (NNT = 12) 
• Função renal 
Não houve diferença na função renal avaliada pela taxa de filtração 
glomerular, até 6 meses (p> 0.05) 
 
 Resultados em relação à eficácia oncológica 
 
• Recidiva local 
Aumenta o risco de recidiva local em 11%, até 5 meses (NNH = 9) 
• Metástase  
Aumenta o risco de metástase à distância em 5.3%, até 5 meses (NNH = 
19) 
 
Síntese da evidência da crioablação comparada com a nefrectomia 
parcial robótica 
A crioablação de tumores renais pequenos (≤ 4cm), quando comparada com 
a nefrectomia parcial robótica, melhora parâmetros perioperatórios, porém 
não tem eficácia oncológica (aumenta o risco de recidiva local [11%] e 
metástase [5.5%]), até 5 meses.  
 

Questão clínica 
 
Qual a eficácia e segurança da crioablação laparoscópica comparada 
com nefrectomia parcial laparoscópica? 
 
Evidência selecionada 

Tipo de 
Publicação Total Incluídos Excluídos Motivo Exclusão 

Coorte Histórico 4 4   
 
EVIDÊNCIAS SELECIONADAS 
Haramis G, Graversen JA, Mues AC, Korets R, Rosales JC, Okhunov Z, Badani 
KK, Gupta M, Landman J. Retrospective comparison of laparoscopic partial 
nephrectomy  versus laparoscopic renal cryoablation for small (<3.5 cm) cortical 
renal masses. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Mar; 22(2):152-7. doi: 
10.1089/lap.2011.0246. Epub 2011 Dec 6. PubMed PMID: 22145574.20(B) 
Haber GP, Lee MC, Crouzet S, Kamoi K, Gill IS. Tumour in solitary kidney: 
laparoscopic partial nephrectomy vs laparoscopic cryoablation. BJU Int. 2012 
Jan;109(1):118-24. doi: 10.1111/j.1464-410X.2011.10287.x. Epub 2011 Sep 
2.PubMed PMID: 21895929.21(B)  
O'Malley RL, Berger AD, Kanofsky JA, Phillips CK, Stifelman M, Taneja SS. A 
matched-cohort comparison of laparoscopic cryoablation and laparoscopic partial 
nephrectomy for treating renal masses. BJU Int. 2007 Feb;99(2):395-8. Epub 2006 
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Dec 1. PubMed PMID: 17092288.22(B) 

Hruby G, Reisiger K, Venkatesh R, Yan Y, Landman J. Comparison of 
laparoscopic partial nephrectomy and laparoscopic cryoablation for renal hilar 
tumors. Urology. 2006 Jan;67(1):50-4. PubMed PMID: 16413331.23(B) 

Em pacientes adultos com massa renal (neoplásica ou não) ≤ 4cm, em média, 
a crioablação laparoscópica versus nefrectomia parcial laparoscópica, por via 
transperitoneal ou retroperitoneal: 

 
 Resultados em relação aos parâmetros intra e pós-operatórios 
• Tempo cirúrgico 
Diminui o tempo cirúrgico20-22(B) (p< 0.01) 
• Perda de sangue (ml)  
Diminui o sangramento20-21-22(B) (p< 0.007) 
• Tempo de internação 
Reduz o tempo de internação20(B) (p< 0.05) 
• Complicações intraoperatórias  
Não houve diferença20-21(B).  NNT = NS 
• Complicações pós-operatórias (até 30 dias)  
Reduz a taxa de complicações pós-operatórias em 7-16% (NNT =14 - 
6)21(B). 
• Função renal 
Preserva mais a função renal, reduzindo menos a taxa de filtração 
glomerular, até 3 meses21(B). (p = 0.02) 
 
 Resultados em relação à eficácia oncológica 
• Recidiva local 
Aumenta recidiva em 13% (NNH = 8), em 3 e 5 anos21(B) 

• Metástase  
Não há diferença no risco de metástase, até 5 anos (NNH = NS)21(B) 

• Sobrevida doença específica 
Diminui a sobrevida doença específica até 5 anos21(B) (p = 0.005) 
 
Síntese da evidência da crioablação laparoscópica versus a 
nefrectomia parcial laparoscópica. 
A crioablação de tumores renais pequenos (≤ 4cm), quando comparada com 
a nefrectomia parcial laparoscópica, diminui complicações intra e pós-
operatórias, porém aumenta o risco de recidiva e diminui a sobrevida doença 
específica até 5 anos. ( Força da Evidência 2C) 

 
Questão clínica 

 
Existe diferença em relação aos parâmetros perioperatórios e eficácia 
oncológica comparando a crioablação laparoscópica (transpertiotoneal 
ou retroperitoneal) de massa renal pequena (< 3cm em média), 
neoplásica ou não, com a nefrectomia parcial aberta? 
 
Evidência selecionada 

Tipo de 
Publicação Total Incluídos Excluídos Motivo Exclusão 
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Estudo Coorte 
Histórico  1 1   0   

Revisão 
sistemática 1 1 0  

*Não existe sobreposição considerável de pacientes entre a revisão sistemática e 
os estudos individuais 
 
EVIDÊNCIAS SELECIONADAS 
Klatte T, Grubmüller B, Waldert M, Weibl P, Remzi M. Laparoscopic cryoablation 
versus partial nephrectomy for the treatment of small renal masses: systematic 
review and cumulative analysis of observational studies. Eur Urol. 2011 
Sep;60(3):435-43. doi: 10.1016/j.eururo.2011.05.002. Epub 2011 May 17. Review. 
PubMed PMID: 2161658224(B). 
Klatte T, Mauermann J, Heinz-Peer G, Waldert M, Weibl P, Klingler HC, Remzi M. 
Perioperative, oncologic, and functional outcomes of laparoscopic renal 
cryoablation and open partial nephrectomy: a matched pair analysis. J Endourol. 
2011 Jun;25(6):991-7. doi: 10.1089/end.2010.0615. Epub 2011 May 13. PubMed 
PMID: 2156869825(B). 

 
Em pacientes adultos com massa renal pequena (< 3cm em média), 
neoplásica (T1aN0M0) ou não, a crioablação laparoscópica versus 
nefrectomia parcial aberta por via transperitoneal ou retroperitoneal: 

 
 Resultados em relação aos parâmetros intra e pós-operatórios 
• Taxa de complicações (Critérios de Martin et al26) peri-operatórios 
Diminui a taxa total de complicações maiores (p<0.001) e não altera a taxa 
de complições menores (p=0.07)24(B) 

• Função renal 
Não há diferença na função renal avaliada pela taxa de filtração glomerular 
em 3 meses25(B) (p = 0.60) 
 
 Resultados em relação à eficácia oncológica 
• Recidiva (3 anos) 
Aumenta o risco de recidiva em 11% (NNH = 9)25(B) 

 
Síntese da evidência da crioablação laparoscópica versus a 
nefrectomia parcial aberta. 
A crioablação comparada com a nefrectomia parcial aberta, de massa renal 
pequena (< 3cm), neoplásica (T1aN0M0) ou não, diminui complicações 
maiores perioperatórias (2A), mas aumenta a recidiva neoplásica em 11% 
(NNH = 9) até 3 anos (2C). 
  

 
Questão clínica 

 
Qual a eficácia e segurança da ablação de tumores renais por 
radiofrequência percutânea, quando comparada com a nefrectomia 
parcial aberta?  

 
Evidência selecionada  



 
 
 

VERSÃO PRELIMINAR 
 

  

Tipo de Publicação Total Incluídos Excluídos Motivo Exclusão 
Estudo Coorte 
Histórico 1 1  0    

 
EVIDÊNCIA SELECIONADA 
Sung HH, Park BK, Kim CK, Choi HY, Lee HM. Comparison of percutaneous 
radiofrequency ablation and open partial nephrectomy for the treatment of size- 
and location-matched renal masses. Int J Hyperthermia. 2012;28(3):227-34. doi: 
10.3109/02656736.2012.666319. PubMed PMID: 2251534427(B).   
 
Em pacientes adultos com massa renal < 2.5cm em média, e estadio 
T1aN0M0 quando neoplásica a Ablação por Radiofrequência percutânea 
[ARF] versus Nefrectomia Parcial Aberta [NPA]: 
 
• Função renal (até 12 meses) 

Preserva mais a função renal, reduzindo menos a taxa de filtração 
glomerular (p < 0.05) 
 

• Sobrevida livre de recorrência (3 anos) 
Não há diferença na sobrevida livre de recorrência até 3 anos (ARF 
94,7% e NPA 98,9; p = 0,266)  
 

Síntese da evidência da ablação de tumor renal por radiofrequência 
percutânea versus nefrectomia parcial aberta 
Em pacientes com carcinoma de células renais (T1aN0M0; < 2.5cm em 
média), a ablação percutânea por radiofrequência comparada com a 
nefrectomia parcial aberta, preserva mais a função renal e não existe 
diferença na sobrevida livre de recidiva até 3 anos. (2C) 

 
Questão clínica 

 
Qual a eficácia e segurança da ablação por radiofrequência via 
laparoscópica de massa renal (< 3cm em média) quando comparada 
com a nefrectomia parcial laparoscópica?  

 
Evidência selecionada  

Tipo de Publicação Total Incluídos Excluídos Motivo Exclusão 
Coorte Histórico 1 1   0   
 
EVIDÊNCIA SELECIONADA 
Bird VG, Carey RI, Ayyathurai R, Bird VY. Management of renal masses with 
laparoscopic-guided radiofrequency ablation versus laparoscopic partial 
nephrectomy. J Endourol. 2009 Jan;23(1):81-8. doi: 10.1089/end.2008.0087. 
PubMed  PMID: 1911847528(B). 

 
Em pacientes adultos com massa renal (< 3cm em média), exofítica ou 
endofítica, a ablação por radiofrequência laparoscópica transperitoneal 
comparada com a nefrectomia parcial laparoscópica transperitoneal:  
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 Resultados em relação aos parâmetros intra e pós-operatórios 
 
• Tempo de internação 

Diminui o tempo de internação. p < 0.05 
• Perda de sangue 

Diminui o sangramento. p < 0.05 
• Complicações intra e pós-operatórias 

Não há diferença no número de complicações intra e pós-operatórias 
p > 0.05 
 

 Resultados em relação à eficácia oncológica 
• Recidiva 

Não há diferença no número de pacientes com recidiva até 2 anos.  
NNT= NS 
 

Síntese da evidência da ablação de tumor renal por radiofrequência 
laparoscópica versus nefrectomia parcial laparoscópica 
A ablação por radiofrequência laparoscópica transperitoneal, de tumores 
renais pequenos (< 3cm), comparada com a nefrectomia parcial 
laparoscópica transperitoneal, diminui  perda de sangue e complicações intra 
e pós-operatórias; não há diferença no número de recidivas até 2 anos. (2C) 
 

Questão clínica 
 
Existe diferença quanto à eficácia e segurança quando comparamos os 
dois tipos de ablação térmica (Crioablação [CA] versus Ablação por 
Radiofrequência [ARF]) para tumores renais?  

 
Evidência selecionada  
 

Tipo de Publicação Total Incluídos Excluídos Motivo Exclusão 
Metanálise 1 1   0   
 
EVIDÊNCIA SELECIONADA 
Kunkle DA, Uzzo RG. Cryoablation or radiofrequency ablation of the small renal 
mass: a meta-analysis. Cancer. 2008 Nov 15;113(10):2671-80. doi: 
10.1002/cncr.23896. PubMed PMID: 18816624; PubMed Central PMCID: 
PMC270456929(B). 

 
Meta-análise com busca até outubro de 2007, recuperando 47 estudos não 
randomizados comparativos e séries de casos. Inclui 1375 pacientes com 
tumor renal esporádico; 2.6cm de diâmetro em média; doença clinicamente 
localizada (sem maior definição). Foram excluídos estudos que incluíram 
apenas tumores hereditários ou metastáticos. 
Técnica: Os procedimentos de ARF 94% foram realizados pela via percutânea 
e 6% por laparoscopia. A CA foi realizada por via percutânea em 23% dos 
casos, e cirurgicamente em 77% (dos quais 12% abertas e 65% 
laparoscópicas). 
Número de tumores analisados: 1375 (775 ARF e 600 CA) 
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Seguimento: 19 meses (média) 
Biópsia antes da ablação: ARF 8,5% versus CA 1,3%;  (p < 0.0001) 

 
 
Resultados: 
 Não foram avaliados desfechos relacionados à segurança dos 

procedimentos. 
 Retratamento 

A crioablação reduz o risco de retratamento em 7.2%, até 19 meses, 
quando comparada com a ARF (NNT = 14). 

 Resultados em relação à eficácia oncológica 
• Recidiva local (evidência radiográfica ou histopatológica da doença 

residual após o tratamento inicial independentemente do tempo de 
recidiva). 
A crioablação reduz o risco de recidiva local em 7.7%, quando 
comparada coma a ablação por radiofrequência (NNT = 13), até 19 
meses. 

• Metástase 
Não houve diferença no risco de metástase (NNT = NS), até 19 meses. 
 

Síntese da evidência da eficácia oncológica quando comparada a ARF 
com a CA 
A crioablação comparada com a ARF reduz o risco de recidiva local em 
7.7% (NNT = 13); reduz a necessidade de retratamento em 7.2% (NNT = 14) 
e não há diferença entre os procedimentos em relação ao risco de 
metástase, até 19 meses. (2A) 

 
 
DISCUSSÃO  
 
A ablação térmica (crioablação ou ablação por radiofrequência) é alternativa 

segura para tratamento de tumores renais pequenos (< 4cm). 
 
Os vieses importantes encontrados durante análise crítica dos estudos 

incluídos nesta Diretriz de Tecnologia correspondem a: 
 

 Falta de Ensaios Clínicos Controlados Randomizados ou 
comparativos prospectivos  

 Seguimento curto dos pacientes, para responder algumas 
questões clínicas, o que pode prejudicar a avaliação da 
eficácia oncológica. 

 Características prognósticas importantes como tamanho e 
localização do tumor variou entre os estudos. 

 A técnica de ablação e o método de imagem variou entre 
os estudos. 

 Uso do CT para avaliar sucesso do tratamento e não 
biopsia em alguns estudos. 

 



 
 
 

VERSÃO PRELIMINAR 
 

  

Foram incluídos somente estudos que avaliaram pelo menos um desfecho 
clínico ou clinicamente relevante.   
Quando existia mais de uma publicação do mesmo estudo foi avaliado apenas 
aquele cujo desfecho clínico era considerado relevante. 
A inclusão de Estudo de Coorte Histórico, deixa os resultados vulneráveis ao 
viés de verificação.  
   

SÍNTESE GLOBAL DA EVIDÊNCIA DO USO DA ABLAÇÃO TÉRMICA NO 
TRATAMENTO DE TUMORES RENAIS 

 
A crioablação laparoscópica de tumores renais pequenos (<4cm), quando 
comparada à nefrectomia parcial (robótica, laparoscópica ou aberta): 
aumenta o risco de recidiva entre 11% e 13% e não há diferença em relação 
ao risco de metástase até 5 anos; reduz complicações intra e pós-
operatórias e preserva mais a função renal.(2C)  
A ablação de tumores renais pequenos (<4cm) por radiofrequência via 
percutânea e laparoscópica comparada com a nefrectomia parcial aberta e 
nefrectomia parcial laparoscópica respectivamente, não mostra diferença no 
risco de recidiva (NNT = NS) até 2 anos; reduz complicações intra e pós-
operatórias e preserva mais a função renal. (2C) 
A crioablação comparada com a ARF reduz o risco de recidiva local em 
7.7% (NNT = 13); reduz a necessidade de retratamento em 7.2% (NNT = 14) 
e não há diferença entre os procedimentos em relação ao risco de 
metástase, até 19 meses. (2A) 
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