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Estimativa de incidência de TW 
no Brasil: 
500 casos novos por ano 

Fontes: Registros de Câncer de Base Populacional Brasileiros
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA/ MS
Coordenação Geral de Prevenção e Vigilância – CGPV
Divisão de Vigilância e Análise de Situação
Área Técnica de Vigilância Populacional



Grupo Brasileiro de Tumores Renais

1986
GCBTTW
N= 602
10/1986 - 02/1994
25% dos casos 
esperados
11 estados
53 instituições

2001
GCBTTW
SIOP-2001
2001 - 2010
N= 501
15 estados
41 instituições
10% dos casos 
esperados

2016
GBTR
SIOP-RTSG
UMBRELLA

Actinomicina
dose única

Omissão doxorrubicina
E II e III RI



Objetivos
• Registrar todos os pacientes com tumores renais;
• Caracterizar o perfil epidemiológico dos tumores renais 

no Brasil;
• Centralizar a revisão da imagem para confirmação e 

padronização dos resultados, principalmente a medida do 
volume tumoral;

• Centralizar a revisão da patologia para confirmação e 
padronização dos resultados;

• Criar um canal de discussão produtiva e de cooperação 
entre as instituições que tratam pacientes com tumores 
renais;



Objetivos
• Padronizar, harmonizar a assistência ao paciente com 

diagnóstico de um tumor renal;

• Proporcionar o acesso ao diagnóstico e tratamento de 

qualidade a todos os pacientes independente do tipo da 

neoplasia, da situação socioeconômica e da região 

geográfica de origem do paciente.





Registro de caso:

https://docs.google.com/forms/d/1xSc-
qdjSbyLw0GNZzSsfMVxrXrenbUj8tQaVS4kAduc/edit

https://docs.google.com/forms/d/1xSc-qdjSbyLw0GNZzSsfMVxrXrenbUj8tQaVS4kAduc/edit








Fichas clínicas



GBTR
• Esperados média de 40 casos/ mês

• 45 casos registrados de janeiro a agosto 2017

• média de 6 casos/mês: 15% dos esperados

• 19 instituições inscritas (6 aprovados pelo CEP local)

• + 7 instituições aguardando aprovação da emenda do 

CONEP p/ posterior submissão ao CEP local

• 13 demonstraram intenção de participar (aguardando envio de 

dados completos)

• 25 instituições enviaram casos



Instituições que tratam tumores
renais no Brasil

77 26 15

RHC + GCBTTW = 118

RHC GCBTTW



Experiência preliminar:
• Agosto 2016 a Agosto de 2017:

• 68 pacientes cadastrados

• 58 registrados no googleforms

• 49 revisões de imagens

• 26 revisões anátomo-patológicas

• 25 discussões de casos

• Recidivas: 8

• Casos novos: 7

• Casos em andamento: 10



Dificuldades 

Registro da maioria dos casos; 
Adesão dos centros de tratamento;
Inserção de imagens no Dropbox;
Revisão Radiológica: revisão realizada sem paciente estar 

cadastrado no googleforms;
 Revisão Anatomopatológica: envio do material sem 

resultado do AP e sem ‘form’ SIOP F4 preenchido;
Formulários incompletos; 
 Acompanhamento de casos/resposta.



Site GBTR



Objetivos do site GBTR
• Informações sobre os tumores renais para a população;

• Informação para os médicos;

• Facilitar a adesão e o registro completo dos casos;

• Compartilhar conhecimento

• Atualização científica

• Discussão dos casos

• Troca de experiência



Objetivos do site GBTR
• Criação de uma infraestrutura tecnológica nacional que

consiga atender aos profissionais locais;

• Colaboração internacional (http://www.siop-rtsg.eu).



Portal GBTR



Equipe GBTR
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