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Tumor Renal Extenso Diagnosticado a partir de Achados do 
Ecocardiograma
Extensive Renal Tumor Diagnosed from Echocardiography Findings

Morgahna Nathalie Wamser e James Alberton
Hospital Santa Isabel, Blumenau, SC - Brasil

Ecocardiograma transtorácico revelou imagem de material 
ecogênico heterogêneo, móvel, em teto de átrio direito, com 
extensão para veia cava inferior. Angiotomografia de tórax 
mostrou trombo mural na veia cava inferior, e tomografia de 
abdome demonstrou lesão expansiva volumosa no rim direito, 
heterogênea, com padrão de realce predominantemente 
hipervascular, com áreas de necrose de permeio,  
estendendo-se para a veia renal direita e para a veia cava 
inferior infra e supradiafragmática,  compatível com neoplasia 
primária, com extensa circulação colateral perirrenal direita. 

Por se tratar de paciente assintomática, conclui-se que o 
ecocardiograma acabou por oportunizar o diagnóstico desse 
extenso tumor renal.
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Figura 1 – A e B: Imagens do ecocardiograma em corte subcostal mostrando trombo tumoral em veia cava inferior invadindo o átrio direito; C: Corte apical quatro 
câmaras do ecocardiograma mostrando massa ecogênica em átrio direito; D: Imagem de tomografia computadorizada em corte axial ao nível do hilo renal mostrando 
lesão expansiva na topografia do rim direito; E: Padrão de contraste da lesão na fase corticomedular da tomografia; F: Volumosa lesão de aspecto heterogêneo em 
corte tomográfico coronal, fase nefrográfica. 
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