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Resumo 

 

Objetivo: Em uma condição tão prevalente como os cistos renais, as classificações 

devem apresentar reprodutibilidade satisfatória não apenas entre leitores 

subespecializados. Nosso objetivo foi comparar a concordância interobservador da 

classificação de Bosniak versão 2019 (CB19) e a classificação de Bosniak versão 

2005 (CB05) para leitores não subespecializados na TC e RM, e verificar se a CB19 

leva a um rebaixamento dos cistos renais quando comparada à CB05 e a um aumento 

de confiança na sua categorização. Métodos: Avaliamos 50 cistos renais em 47 

pacientes na RM e TC (25 por método). Dezoito leitores (nove residentes de radiologia 

do terceiro ano e nove fellows de imagem abdominal) avaliaram as imagens usando 

a CB19 e a CB05 com um intervalo de oito semanas. A estatística Kappa foi usada 

para avaliar a concordância interobservador. Uma pontuação média das categorias 

Bosniak em todos os leitores avaliou se houve rebaixamento das lesões na CB19. 

Resultados: Os maiores valores de Kappa foram encontrados para os fellows na 

CB05-RM (κ = 0,51), e os menores valores foram encontrados para os residentes na 

CB05-RM e fellows na CB19-RM (ambos κ = 0,36). Na CB05, a concordância 

interobservador foi moderada para RM e TC (κ = 0,42 e 0,43, respectivamente), 

enquanto na CB19, foi razoável (κ = 0,38 e 0,40, respectivamente). As melhores 

concordâncias ocorreram nas categorias I (κ = 0,49− 0,69) e IV (κ = 0,45− 0,51). As 

concordâncias mais fracas ocorreram na categoria IIF (κ = 0,18 na CB19-CT). Houve 

um aumento mediano moderado de CB05 para CB19 em termos de categorias 

Bosniak para ambos os métodos (RM [Z=-2,058, p = 0,040] e TC [Z=-2,509, p = 

0,012]). Conclusões: a CB19, quando comparada com a CB05, não melhorou a 

concordância interobservador, não diminuiu a proporção de cistos categorizados em 

classes Bosniak mais altas e não aumentou o grau de confiança entre os leitores. 

 

Descritores: Classificação de Bosniak; Cistos renais; Concordância interobservador; 

TC; RM. 
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Abstract 

 

Objective: In a condition so prevalent as renal cysts, classifications should display 

satisfactory reproducibility not only among subspecialized readers. We aimed to 

compare the interobserver agreement of the Bosniak classification version 2019 

(CB19) and current Bosniak classification (CB05) for non-subspecialized readers on 

CT and MRI and to verify whether CB19 leads to a downgrade of renal cystic masses 

when compared to CB05. Methods: We evaluated 50 renal cystic masses in 47 

patients on MR and CT (25 per method). Eighteen readers (nine third-year radiology 

residents and nine abdominal imaging fellows) assessed the images using CB19 and 

CB05 with an eight-week interval. Kappa statistic was used to assess agreement. An 

average score of Bosniak categories across all raters evaluated if there was 

downgrading of lesions on CB19. Results: The highest values of Kappa were found 

for fellows on CB05-MR (κ = 0.51), and the lowest values were found for residents on 

CB05-MR and fellows on CB19-MR (both κ = 0.36). On CB05, interobserver agreement 

was moderate for MR and CT (κ = 0.42 and 0.43, respectively), whereas on CB19, it 

was fair (κ = 0.38 and 0.40, respectively). The best agreements were in categories I (κ 

= 0.49− 0.69) and IV (κ = 0.45− 0.51). The poorest agreements occurred at IIF (κ = 

0.18 on CB19-CT). There was a moderate median increase from CB05 to CB19 in 

terms of Bosniak categories for both methods (MR [Z=-2.058, p = 0.040] and CT [Z=-

2.509, p = 0.012]). Conclusions: CB19, when compared to CB05, did not improve 

interobserver agreement nor diminished the proportion of masses categorized into 

higher Bosniak classes among non-subspecialized readers. 

  

Keywords: Bosniak classification; Renal cyst; Inter-rater agreement; CT; MRI. 
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1.1 Classificação de cistos renais de Bosniak 

 

A classificação de Bosniak foi incialmente proposta em 1986 e, originalmente, 

classificava os cistos renais em quatro categorias, após a exclusão de causas 

infecciosas, inflamatórias e vasculares. Ela se propunha a estratificar o risco de 

malignidade dos cistos renais, de acordo com suas características morfológicas na 

tomografia computadorizada (TC), incluindo presença de septos, paredes espessas 

(incluindo componente nodulares), calcificações na parede e/ou septo, cistos de 

conteúdo hiperdenso e realce ao meio de contraste.(1)  

A classificação resistiu ao tempo e permanece útil na prática clínica até hoje 

em dia. Ela é a preferida pelos urologistas, melhora a clareza dos relatórios 

radiológicos e aprimora o cuidado de saúde aos pacientes.(2,3) Desde sua origem 

alguns refinamentos foram realizados, até que em 2012 essas mudanças foram 

resumidas pelo próprio autor na classificação de Bosniak versão 2005(CB05) (Quadro 

1), sem que surgissem novas classificações concorrentes. Desde então, os cistos 

classificados como Bosniak I e II são considerados “cistos benignos”, os cistos 

Bosniak IIF são massas “provavelmente benignas”, e os cistos Bosniak III são 

“indeterminados”, os cistos Bosniak IV são massas “claramente malignas”.(4) 

Recomendações específicas de manejo dos cistos renais são fornecidas por 

urologistas e radiologistas através desta classificação: Bosniak I e II são ignorados, 

Bosniak IIF são acompanhados por exames de imagem, enquanto Bosniak III e IV são 

preferencialmente tratados, exceto quando condições clínicas específicas do paciente 

justifiquem o acompanhamento à abordagem.(5) 

 

Quadro 1. Classificação de Bosniak versão 2005 (CB05) 

I Parede fina como fio de cabelo; atenuação de água; sem septo, calcificação ou componente 
sólido, sem realce. 

II Dois tipos: 
1. Poucos finos septos com ou sem realce perceptível (não mensurável); calcificação fina 

ou um curto segmento de calcificação pouco espessada na parede ou septo. 
2. Massa homogênea, de alta atenuação, ≤ 3 cm, nitidamente circunscrita e sem realce. 

IIF Dois tipos: 
1. Septos minimamente espessados ou mais do que poucos septos, com ou sem realce 

perceptível (não mensurável), que podem ter calcificações espessas ou nodulares. 
2. Massa renal hiperatenuante, intrarrenal, sem realce e > 3 cm. 

III Paredes ou septos espessados ou irregulares, com realce mensurável. 

IV Componentes de partes moles (ex.: nódulo[s]) com realce mensurável. 
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1.2 Contextualização 

 

As lesões císticas renais são comumente vistas na prática radiológica, sendo 

encontradas em cerca de 40% dos estudos de TC.(5,6) Apesar da grande maioria dos 

cistos renais serem cistos simples, estima-se que ente 8% e 15% deles podem ter 

aparência complexa.(7,8)  

No entanto, mesmo após aproximadamente 30 anos da criação da 

classificação, o diagnóstico de muitos cistos renais ainda é desafiador, mesmo para 

radiologistas experientes.(9) Enquanto é relativamente simples a diferenciação de 

cistos claramente benignos (Bosniak I) de cistos claramente malignos (Bosniak IV), 

muitas lesões com achados de imagem intermediários são difíceis de se classificar.(9) 

A CB05 ainda sofre com taxas de variabilidade interobservador relatadas na literatura, 

com discordância absoluta variando entre 6% e 75%, notadamente entre as classes 

II, IIF e III, e promovendo condutas divergentes.(10) Além disso, existe uma grande 

variabilidade de taxas de malignidade específicas de cada categoria descritas na 

literatura. Esta variabilidade é mais evidente nas categorias IIF (entre 0% e 38%); III 

(entre 25% e 100%); e IV (entre 56% e 100%). Diante disso, muitos cistos benignos e 

tratados desnecessariamente, sobretudo na categoria Bosniak III, resultam em 

morbidade, risco de queda de função renal e elevação dos custos do sistema de 

saúde.(11) 

A ampliação da utilização de métodos de imagem axiais, o paradigma de tratar 

todos os cânceres em estágios iniciais, e o manejo historicamente agressivo das 

massas renais suspeitas para carcinoma de células renais, resultam na ressecção de 

muitas lesões renais benignas e de cânceres indolentes sem diagnóstico histológico 

prévio, e sem benefício evidente ao paciente. Isso é especialmente verdade para os 

cistos renais, que são frequentemente benignos e, quando malignos, apresentam 

comportamento indolente e melhor prognóstico.(11) 

 

1.3 Proposta de atualização da classificação de Bosniak versão 2019 

 

Recentemente um grupo de pesquisadores reunidos pela Sociedade 

Americana de Radiologia Abdominal (SAR – Society of Abdominal Radiology) 

identificou como principal causa para a variabilidade interobservador da atual 
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classificação de Bosniak e a variação de taxas de malignidade reportadas, a falta de 

clareza na definição das características de septos e paredes dos cistos. A partir disso, 

foi proposta uma atualização, a classificação de Bosniak Versão 2019 (CB19) (Quadro 

2), que visa incorporar a ressonância magnética (RM), definir os termos de imagem 

previamente vagos (Quadro 3), aumentar a concordância interobservador, e priorizar 

a especificidade à sensibilidade na classificação, com rebaixamento de categorias, 

quando possível.(11)  

 

Quadro 2. Classificação de Bosniak versão 2019 (CB19) 

Classe Tomografia Computadorizada  Ressonância Magnética 

I Paredes bem definidas, lisas e finas (≤2 mm); 
fluido simples homogêneo (-9 a 20 UH); sem 
septo ou calcificações; a parede pode 
realçar. 

Paredes bem definidas e finas (≤2 mm); 
fluido simples homogêneo (intensidade de 
sinal semelhante ao LCR); sem septo ou 
calcificações; a parede pode realçar. 

II Seis tipos, todas bem definidas e com 
paredes lisas e finas (≤2 mm): 
1. Massa cística com poucos (1 a 3) septos 

finos (≤2 mm); septo e parede podem 
realçar; pode ter calcificação de qualquer 
tipo. 

2. Massa homogênea e sem realce ≥ 20 UH 
em TC com protocolo de massa renal, 
pode ter calcificação de qualquer tipo. 

3. Massa homogênea e hiperatenuante ≥70 
UH na TC sem contraste. 

4. Massa homogênea -9 a 20 UH na TC 
sem contraste. 

5. Massa homogênea 21 a 30 UH na fase 
portal da TC. 

6. Homogênea de baixa atenuação muito 
pequena para caracterizar. 

Três tipos, todas bem definidas e com 
paredes lisas e finas (≤2 mm): 
1. Massa cística com poucos (1 a 3) septos 

finos (≤2 mm) que realçam; qualquer 
septo sem realce; pode ter calcificação 
de qualquer tipo. 

2. Massa homogênea marcadamente 
hiperintensa nas imagens pesadas em 
T2 (semelhante ao líquor) na RM sem 
contraste. 

3. Massa homogênea marcadamente 
hiperintensa nas imagens pesadas em 
T1 (aproximadamente 2.5x a 
intensidade de sinal do parênquima 
normal) na RM sem contraste. 

IIF Massa cística com parede lisa minimamente 
espessada (3 mm) com realce, ou um ou 
mais septos lisos minimamente espessados 
(3 mm) com realce, ou muitos (≥4) septos 
lisos e finos (≤2 mm) com realce. 

Dois tipos: 
1. Massa cística com parede lisa 

minimamente espessada (3 mm) com 
realce, ou um ou mais septos lisos 
minimamente espessados (3 mm) com 
realce, ou muitos (≥4) septos lisos e 
finos (≤2 mm) com realce. 

2. Massa cística heterogeneamente 
hiperintensa nas imagens pesadas em 
T1 com saturação de gordura e sem 
contraste. 

III Uma ou mais paredes ou septos espessos 
(≥4 mm) com realce, ou espessamento 
irregular (projeção convexa ≤3 mm com 
margens obtusas) com realce. 

Uma ou mais paredes ou septos espessos 
(≥ 4 mm) com realce, ou espessamento 
irregular (projeção convexa ≤ 3 mm com 
margens obtusas) com realce. 

IV Um ou mais nódulos (projeção convexa ≥4 
mm com margens obtusas, ou projeção 
convexa de qualquer tamanho com margens 
agudas). 

Um ou mais nódulos (projeção convexa ≥4 
mm com margens obtusas, ou projeção 
convexa de qualquer tamanho com margens 
agudas). 

Adaptado de Silverman SG, Pedrosa I, Ellis JH et al. Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, 
Version 2019: An Update Proposal and Needs Assessment. Radiology. 2019; 00:1–14.11 
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Quadro 3. Temos e definições propostas na classificação de Bosniak versão 2019 (CB19) 

Termo Definição proposta na CB19 

Cisto Menos de aproximadamente 25% da lesão é composta por tecido que 
realça. 

Realce Inequivocamente percebido ou mensurável utilizando critérios 
quantitativos (variação ≥ 20 UH ou ≥ 15% sinal). 

Homogêneo Densidade/sinal similar por todo cisto. Sem septos ou calcificações. 

Fluido simples Homogêneo com densidade entre 9 e 20 UH na TC sem contraste. 
Homogêneo com T2 = líquor na RM. 

Septo Estrutura linear ou curvilínea em uma massa cística em contato com 
duas superfícies. 

Poucos 1 a 3 septos.  

Muitos 4 ou mais septos.  

Fino ≤ 2 mm. 

Minimamente espessado 3 mm. 

Espesso ≥ 4 mm. 

Espessamento irregular Protrusão convexa difusa ou focal ≤ 3 mm com realce e margens 
obtusas. 

Nódulo Protrusão convexa difusa ou focal ≥ 4 mm com realce e margens 
obtusas; ou de qualquer tamanho de margens agudas. 

Adaptado de Silverman SG, Pedrosa I, Ellis JH et al. Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, 
Version 2019: An Update Proposal and Needs Assessment. Radiology. 2019; 00:1–14.11 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  O B J E T I V O S  
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Medir e comparar a concordância interobservador entre leitores com diferentes 

níveis de experiência, composta por radiologistas não subespecializados (fellows em 

imagem abdominal) e residentes de radiologia do terceiro ano para classificação de 

Bosniak 19 e classificação de Bosniak 2015, por nível de experiência. 

Analisar a distribuição dos cistos renais nas categorias I a IV em ambas as 

classificações para verificar se a CB19 levou a um rebaixamento da categorização de 

tais cistos quando comparada à CB05. 

Avaliar o grau de confiança dos leitores adotando as duas classificações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  R E V I S Ã O  D A  L I T E R A T U R A  
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3.1 Estudos de concordância interobservador da classificação de cistos 

renais de Bosniak prévios à proposta de 2019 

 

Até onde sabemos, além do presente estudo, dezesseis outros avaliaram a 

concordância interobservador da classificação de cistos renais de Bosniak, para TC 

e/ou RM, e forneceram valores de Kappa ou coeficiente de concordância de Gwet 

(CCG), até fevereiro de 2022. Doze destes estudos são prévios à proposta de 

atualização da CB19 (Tabela 1). A experiência dos leitores foi fornecida de forma 

precisa em sete destes estudos. O número de observadores variou apenas de dois a 

quatro (geralmente dois), compostos majoritariamente por radiologistas especialistas 

em imagem abdominal, com mais de 10 anos de experiência. Alguns destes estudos 

apresentaram, ainda, vieses metodológicos.(10,12-25) Os valores de Kappa obtidos 

variaram de forma ampla, partindo de κ = 0,27 (razoável) a κ = 1 (quase perfeita). 

Graumann et al. (2014), por exemplo, obtiveram uma concordância quase perfeita 

(0,85), baseada em apenas três leitores, dois deles urorradiologistas com mais de 20 

anos de experiência, e o terceiro, um residente de terceiro ano, que em consenso com 

um dos leitores experientes, selecionou e classificou uma amostra de casos que 

incluía os cistos posteriormente utilizados na análise da concordância 

interobservador.(12)  

Por outro lado, a maioria dos radiologistas em diferentes países atua 

predominantemente como generalista, essa taxa chegando a aproximadamente 55% 

nos Estados Unidos da América, 59% na Austrália e no Brasil e 73% no Reino 

Unido.(26-29) Nesse sentido, é primordial que a classificação seja reprodutível não 

apenas entre radiologistas altamente subespecializados, mas também entre 

radiologistas generalistas, principalmente no caso de um achado tão frequente como 

cistos renais. 

A experiência dos leitores é fator sabidamente determinante de maior precisão, 

como demonstrado no estudo de Seppala et al. (2014), que encontrou uma 

concordância moderada entre os menos experientes (κ = 0,59) e substancial entre os 

especialistas (κ = 0,63) na aplicação da classificação para RM.(22). Outros três estudos 

demonstraram a mesma tendência.(12,27,30). Da mesma forma, os radiologistas mais 

experientes apresentam níveis maiores de confiança nas categorias fornecidas em 

comparação àqueles em treinamento.(23)  
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Na análise da precisão com relação às categorias de Bosniak há grande 

consenso na alta consistência de concordância para as categorias I e IV, seguida de 

piores níveis para as categorias intermediárias II, IIF e III.(10,12,16,18,22,31). No estudo de 

Seppala et al. (2014), a categoria Bosniak IIF teve a menor concordância, classificada 

como leve (κ = 0,14).(22) Por outro lado, Hindman et al. (2014) encontraram uma 

concordância quase perfeita (κ = 0,93) para a categoria IIF, e reconheceram que esses 

resultados provavelmente não são replicáveis, considerando que as avaliações foram 

realizadas por especialistas em imagem geniturinária, todos treinados por uma única 

pessoa, com um inerente viés de inclusão.(20) 

Quando levado em conta o método de classificação, a RM apresentou maior 

concordância interobservador em comparação com TC, conforme demonstrado por 

Pitra et al. (2018), e Ferreira et al. (2016) em sua análise com dois radiologistas 

abdominais (5 e 18 anos de experiência).(23,24) 

 

Tabela 1. Primeiro autor, ano, total de cistos, método de exame, número de leitores e 
experiência, e valores de Kappa dos trabalhos prévios a CB19 incluídos na revisão 

Primeiro autor 
[referência] 

Ano Total 
de 

cistos 

Método Leitores Anos/nível de 
experiência 

Kappa  
 

Siegel [16] 1997 70 TC 3 n.d. 0,57 

Benjaminov [17] 2006 32 TC 2 Experientes 0,52 

Ascenti [14] 2007 44 TC 3 15, 25, 10 1 

Quaia [18] 2008 40 TC 3 2, 6, 8 0,55-0,59 

Bertolotto [19] 2010 70 TC 2 12, 2 0,64-0,70 

Kim [15] 2010 125 TC 2 15, 25 0,69 

Graumann [12] 2014 100 TC 3 
>20, >20, 

residente de último 
ano 

0,85 

Hindman [20] 2014 156 TC 2 7, 11 0,93 

El-Mokadem [21] 2014 96 TC 2 n.d. 0,69 

Seppala [22] 2014 100 RM 4 
2 residentes, 2 
especialistas 

0,66 

Ferreira [23] 2016 42 TC/RM 2 5,18 
0,87 (TC) 
0,93 (RM) 

Pitra [24] 2018 29 TC/RM 2 n.d. 
0,27 (TC) 
 0,58 (RM) 

Notas: n.d. = não disponível. 
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3.2 Concordância interobservador comparativa da CB05 e CB19 

 

Quatro estudos, além da presente dissertação, avaliaram de forma comparativa 

as concordâncias interobservador da CB05 e CB19 (Tabela 2). Destes, dois 

analisaram exclusivamente a classificação na RM, enquanto a outra metade também 

estudou de forma simultânea a classificação na TC e RM.(13,30,32,33) Nos estudos de 

Tse et al. (2020 e 2021), de forma semelhante às publicações anteriores, foram 

utilizados poucos leitores e majoritariamente experientes.(13,32) Em contrapartida, Bai 

et al. (2020) e Shampain et al. (2021) optaram por elevar o número de leitores dos 

exames para 8, com diferentes níveis de experiência.(30,33)  

No levantamento geral, apenas Bai et al. (2020) encontraram aumento 

significativo dos valores de Kappa na CB19 em relação à CB05, sendo que a 

concordância interobservador da RM passou de moderada para substancial com a 

CB19 (0,50 para 0,64).(13,30,32,33) Em análise independente de métodos, o CCG obtido 

no estudo de Shampain et al. (2021) variou, sem relevância estatística, positivamente 

em apenas 0,05 na CB19 (0,46 para 0,51; P=0,24), sendo moderada para ambas as 

versões.(33). Semelhantemente, para Tse et al. (2021) a concordância foi substancial 

em ambos os métodos e versões, com variações de Kappa que não ultrapassaram 

0,04, e em uma amostra de apenas 18 pacientes para esta análise. Em contrapartida, 

no primeiro estudo de Tse et al. (2020), foi encontrada concordância moderada para 

ambas as classificações na RM, sendo ligeiramente inferior na CB19 (0,55 contra 

0,57), avaliada por apenas dois leitores subespecializados.(13,32)  

A concordância interobservador por categoria de Bosniak não foi estabelecida 

nesses estudos. Contudo, Bai et al. (2020) avaliaram a concordância interobservador 

das classes II, IIF e III em conjunto, encontrando valores de Kappa de 0,53 e 0,56 para 

CB19, e 0,35 e 0,37 para CB05, o que parece demonstrar um maior potencial de 

aumento de concordância nas categorias intermediárias para a CB19.(30) Além disso, 

a concordância interobservador dos principais critérios de imagem das classificações 

foram avaliadas em dois estudos (Tabela 3); ambos mostraram significativa redução 

da discordância para o tipo de septo/parede (liso, com espessamento irregular ou 

nódulo) na CB19, que foi estatisticamente apontado como o principal critério para 

variância das categorias de Bosniak em ambas as versões (CB05 e CB19).(30,33) 
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Em divergência aos estudos anteriores, quando comparados os métodos, a TC 

determinou maior concordância entre os leitores que a RM, para ambas as 

classificações CB05 e CB19, justificada por Tse et al. (2021) com base na maior 

resolução espacial, em detrimento da resolução de contrastes.(23,24,32,33)  

A experiência dos leitores não se mostrou como fator de relevância para um 

aumento significativo da precisão da CB19 nos dois estudos que a avaliaram.(30,33) 

Mas, para um deles, a mesma permaneceu como fator determinante de maior 

concordância na CB05.(30) A confiança dos leitores ao fornecer as categorias de 

Bosniak não foi avaliada. 

 
Tabela 2. Primeiro autor, ano, total de cistos, método de exame, número de leitores e 
experiência, e valores de Kappa e CCG dos trabalhos prévios a CB19 incluídos na revisão 

Primeiro autor 
[referência] 

Ano Total 
de 

cistos 

Método Leitores Anos/nível de 
experiência 

Kappa ou 
CCG* 

 

Tse [13] 2020 50 RM 2 12, 14 
0,57 (CB05) 

0,55 (CB19) 

Tse [32] 2021 18 TC/RM 3 2, 13, 15 

0,71 (CB05-TC) 

0,75 (CB19-TC) 

0,62 (CB05-RM) 

0,66 (CB19-RM) 

Bai [30] 2020 207 RM 8 
4 experientes (16-21 

anos), 4 iniciantes 
(1-10 anos) 

0,50 (CB05) 

0,64 (CB19) 

Shampain 
[33]* 

2021 185 TC/RM 8 
4 especialistas (2-13 
anos), 4 residentes 

0,51 (CB05-TC) 

0,56 (CB19-TC) 

0,43 (CB05-RM) 

0,52 (CB19-RM) 

Nota: *utilizado Coeficiente de concordância de Gwet (CCG) para análise estatística de Shampain33. 

 

Tabela 3. Concordância interobservador dos critérios de imagem das classificações nos 
estudos de Bai et al. (2020) e Shampain et al. (2021) 

Critério de imagem 

Bai et al. (2020) Shampain et al. (2021) 

CB05 CB19 CB05 CB19 

κ IC κ IC CCG IC CCG IC 

Número de septos 0,58 0,53-0,63 0,68 0,63-0,72 0,61 0,57-0,66 0,55 0,49-0,61 

Espessura de 

septo/parede 
0,39 0,34-0,44 0,37 0,32-0,42 0,49 0,45-0,52 0,51 0,44-0,58 

Tipo de 

septo/parede 
0,49 0,44-0,54 0,58 0,53-0,64 0,53 0,47-0,59 0,64 0,57-0,71 

Nota: IC: intervalo de confiança. 

 



R e v i s ã o  d a  l i t e r a t u r a  | 13 

 

3.3 Distribuição dos cistos renais nas categorias de Bosniak na CB05 e 

CB19 

 

Os dois estudos que se propuseram a avaliar especificidade e sensibilidade 

para malignidade das duas versões encontraram um aumento da especificidade, 

passando de 95% para 100% (Tse et al. [2020]), e de 68% para 83% (Bai et al. [2020]) 

na CB19, a partir do consenso entre radiologistas experientes.(13,30) Este fato pode ser 

justificado pela redução na categoria de lesões benignas. No entanto, os critérios 

utilizados em cada estudo foram diferentes; para especificidade Tse et al. (2020) se 

basearam exclusivamente na categoria IV, enquanto Bai et al. (2020) consideraram 

as categorias III e IV. Já a sensibilidade sofreu aumento em um dos estudos (81% 

para 95%), sem alteração estatisticamente significativa no outro (84% para 89% p = 

3.4).(13,30) 

No estudo de Shampain et al. (2021) houve rebaixamento significativo de cistos 

categorizados como de alto risco na CB05 quando classificados na CB19, atingindo o 

objetivo de rebaixamento dos cistos, proposto na CB19.  A proporção de redução 

ocorreu da seguinte maneira: Bosniak IV, 19% a 14%; Bosniak III, 24% a 18%; Bosniak 

IIF, 28% a 31%; e Bosniak II, 29% a 36%.(33) Assim como no estudo de Bai et al. (2020) 

pouco menos de 10% das lesões classificadas na CB05 foram consideradas sólidas 

e não classificáveis na CB05.(30,33)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  M É T O D O S  
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4.1 Padrão de estudo 

 

Estudo retrospectivo realizado em um único centro de atendimento quaternário. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo, conforme o parecer número 1201/2019. O consentimento informado 

dos pacientes foi dispensado devido à sua natureza retrospectiva e anonimização dos 

dados, e o consentimento livre e esclarecido dos leitores participantes do estudo foi 

obtido (Anexo 1). 

 

4.2 População de pacientes 

 

A população do estudo foi selecionada consecutivamente por meio de busca 

retrospectiva de laudos no banco de dados de nossa instituição, com a palavra-chave 

“Bosniak”, de janeiro a agosto de 2019, englobando estudos de TC e RM de pacientes 

≥18 anos (n = 147). Os exames foram revisados por um radiologista abdominal com 

2 anos de experiência para determinar se o protocolo de massa renal havia sido 

utilizado para caracterizar a lesão, bem como para distribuir consecutivamente os 

casos dentro de cada categoria, visando preencher cerca de cinco casos por categoria 

e obter uma distribuição mais homogênea das massas císticas entre as categorias de 

CB19. Foram excluídos exames com artefatos, deteriorações técnicas ou protocolos 

incompletos, totalizando 47 pacientes e 50 cistos (25 por método de imagem). Após a 

seleção da amostra, em consenso com um segundo radiologista abdominal com 6 

anos de experiência (A.A.), os casos foram reclassificados de acordo com a CB19 e, 

sempre que houve discordância, um terceiro radiologista com 7 anos de experiência 

(U.T.) definiu a categoria final da CB19. Estes leitores não participaram da leitura das 

imagens para avaliação da concordância interobservador. A distribuição dos cistos 

renais na CB19 por método é descrita na Tabela 4. Os pacientes dos dois grupos (TC 

e RM) foram pareados quanto ao sexo (χ2 (1) = 0,397, p = 0,529), idade (U = 300,500, 

z= -0,0. 23, p = 0,816), e classificação CB19 (χ2 (4) = 1,68, p = 0,793). Em todos os 

casos os dois radiologistas selecionados sinalizaram para os leitores a lesão a ser 

classificada com imagens-chave no Picture Archiving and Communication System 

(PACS). 
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Tabela 4. Distribuição dos cistos renais por método segundo a CB19 

Categoria Bosniak TC RM 

I 5 5 

II 8 6 

IIF 6 4 

III 3 5 

IV 3 5 

 

4.3 Técnica de imagem 

 

As tomografias foram realizadas em um equipamento multislice de 64 canais 

(Brilliance iCT®, Philips Medical System, Best, Holanda) antes e após a injeção de 

meio de contraste iodado não iônico Iopamiron® 300 mg/mL, 1,5 mL/kg, por meio de 

bomba de injeção, a 3 mL/s. Os exames de RM foram realizados em um sistema de 

3,0 T (Magnetom Sonata®, Siemens Medical Solutions, Erlangen, Alemanha) usando 

uma bobina de sinergia de 16 canais e o estudo dinâmico com o meio de contraste foi 

obtido antes e imediatamente após a administração intravenosa de 0,1 mmol/kg de 

gadoterato de meglumina (Dotarem® - Guerbet, Villepinte, França), seguido de 20 mL 

de solução salina, a 2 mL/s, usando uma bomba injetora. Os protocolos de TC e RM 

estão detalhados nas Tabelas 5 e 6, respectivamente. 

 

Tabela 5. Protocolo de TC 

Parâmetros Pré-

contraste 

Fase 

corticomedular 

Fase 

nefrográfica 

Fase 

tardia 

Atraso após a injeção do contraste (s) - 25 - 35 80 – 100 300 - 600 

Espessura do corte (mm) 3,0 3,0 3,0 3,0 

Espaçamento (mm) 3,0 3,0 3,0 3,0 

Voltagem do tubo de raios-X (kV) 120 120 120 120 

Corrente do tubo (mA) Variável Variável Vaiável Variável 

Matrix (pixels x pixels) 512x512 512x512 512x512 512x512 

Reconstrução de 1mm Sim Sim Sim Sim 
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Tabela 6. Protocolo de RM 

Plano e 

Sequência 

Dinâmico TR/TE 

(ms) 

FOV 

(cm) 

Espessura/ 

Espaçamento 

(mm) 

Flip 

angle 

(⁰) 

Matrix 

(pixels x 

pixels) 

ETL 

(echotrain 

length) 

Coronal 

T2 
Apneia 800/90 360 5,0 / 6,0 115 320x224 93 

Axial T2 Apneia 800/160 360 4,0 / 6,0 100 320x221 108 

Axial DWI 

b50 
Trigado 2500/60 370 5,0 / 6,0 90 130x93 51 

Axial 

TRUFI FS 
Apneia 1500/92 360 5,0 / 6,0 59 256x173 1 

T1 DIXON Apneia 4,23/1,3 380 3,0 / 0,0 10 320x195 2 

Axial DWI 

b0-b800 
Trigado 7400/65 380 5,0 / 6,0 90 192x117 59 

Axial T1 

FS pós-

contraste 

(arterial 

duplo/ 

portal/ 

tardio) 

Apneia 4,01/1,3 380 3,0 / 0,0 10 320x195 2 

Coronal 

VIBE T1 

FS 

Apneia 4,21/1,35 450 1,5 / 0,0 9 320x234 2 

Notas: TR: tempo de repetição; TE: tempo de eco, TRUFI: true fast imaging, FS: fat-supressed, VIBE: 
volumetric interpolated breath-hold examination. 

 

4.4 Análise das imagens 

 

Todos os participantes do estudo obtiveram um treinamento prévio sobre a 

CB19, com aula introdutória conduzida por dois radiologistas abdominais (E.P e G.I.) 

seguida de treinamento prático composto por 16 casos não incluídos na amostra do 

estudo. Os exames de TC e RM selecionados foram interpretados individualmente em 

estações de trabalho PACS (PACS Synapse®, Fujifilm Global) por 18 leitores de 

nossa instituição, sendo nove residentes do terceiro ano e nove fellows em 

treinamento em imagem abdominal. Os dados dos pacientes foram anonimizados, 
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através do PACS, sendo seus nomes e números de prontuário ocultados e 

substituídos por codinomes (ex.: caso 01, caso 02…). 

A leitura dos exames de imagem foi realizada no início do segundo semestre 

letivo, de forma independente e cega em dois momentos distintos, com intervalo 

mínimo de oito semanas entre as sessões para minimizar o viés de memória, sendo 

aleatoriamente aplicada a CB19 na primeira sessão e a CB05 na segunda sessão. Os 

leitores possuíam acesso integral às imagens e reconstruções. Materiais sobre os 

critérios CB05 e CB19 foram disponibilizados para consulta durante a leitura (Quadros 

1 e 2). Depois de atribuir uma categoria Bosniak à lesão, os leitores classificaram seu 

grau de confiança na categorização como baixo (1), médio (2) ou alto (3). Os leitores 

não estavam cientes da proporção de distribuição de casos entre as categorias de 

Bosniak. 

 

4.5 Estatística 

 

A estatística Kappa foi usada para quantificar a concordância entre os leitores 

para as duas classificações usando o software Stata versão 14, que implementou 

diferentes coeficientes de concordância alternativos sob o comando kappaetc.(35,36,37) 

A variação de Kappa foi calculada conforme a formulação de Cohen.(35) As análises 

foram realizadas em dois níveis distintos: 1) um mais detalhado, considerando os 

efeitos potenciais por nível de experiência (fellows contra residentes) para cada 

método (TC e RM) de acordo com as duas classificações diferentes (CB19 e CB05); 

e 2) um cálculo global, considerando todos os leitores, para cada método (TC e RM) 

de acordo com as duas classificações diferentes (CB19 e CB05). Para todos os 

coeficientes, foi realizada análise não ponderada; portanto, a matriz identidade foi 

considerada conforme descrito por Klein, e seus intervalos de confiança (IC) de 95% 

foram calculados.(38) Os coeficientes foram interpretados da seguinte forma: abaixo de 

0,00, sem concordância; 0,00 a 0,20, leve concordância; 0,21 a 0,40, concordância 

razoável; 0,41 a 0,60, concordância moderada; 0,61 a 0,80, concordância substancial; 

e 0,81–1,00, concordância quase perfeita.(39) Para as análises de concordância 

interobservador geral por categoria de Bosniak, intervalos de IC e outras estatísticas 

de teste não puderam ser realizadas, uma vez que a frequência das categorias variou 
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entre os leitores (ou seja, nem todos os leitores marcaram todas as categorias em 

suas análises).  

Na tentativa de identificar diferenças entre as classificações quanto a alguma 

tendência de elevação ou rebaixamento da categorização dos cistos, foi realizada uma 

análise global considerando as avaliações de todos os leitores, estabelecendo as 

médias da categoria Bosniak (valores variando de 0 a 4, equivalente a I às categorias 

IV; 0 = I, 1 = II, 2 = IIF, 3 = III e 4 = IV). Da mesma forma, para avaliar como a 

complexidade das categorias de Bosniak e a confiança dos leitores mudou nas 

classificações (CB19 e CB05) e por modalidade de exame (TC e RM), criamos uma 

pontuação média das categorias Bosniak e dos graus de confiança dos leitores nas 

18 categorias por modalidade e classificação, e utilizamos o teste de postos 

sinalizados de Wilcoxon para avaliar formalmente se havia diferença entre as duas 

classificações, conforme proposto em outro trabalho.(39) O tamanho do efeito para o 

teste de Wilcoxon, r, foi calculado com base em Z̅̅̅̅ /√n’, onde n é o tamanho da amostra 

e Z é uma estimativa estatística de Wilcoxon, onde r = 0,1 representa um efeito 

pequeno, 0,3 um efeito médio e 0,5 um grande efeito.(40,41) O nível de significância (p) 

foi estabelecido em 0,05. 
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5.1 Concordância interobservador geral 

 

Uma análise geral, integrando as leituras de fellows e residentes, é fornecida 

na Tabela 7. As leituras de RM e TC sob CB05 tiveram concordância moderada (κ = 

042 e 0,43, respectivamente), enquanto, para CB19, os índices Kappa foram 

classificados como regulares (κ = 0,38 para MR e 0,4 para TC).  

 

Tabela 7. Concordância interobservador (κ) geral por método (RM e TC) 

Método 

Classificação 

CB05 CB19 

κ 95% IC κ 95% IC 

RM 0,42 0,29-0,54 0,38 0,27-0,48 

TC 0,43 0,30-0,55 0,40 0,29-0.,51 

Notas: IC: intervalo de confiança. 

 

5.1.1 Concordância interobservador por nível de experiência e método 

 

A Tabela 8 descreve a concordância interobservador discriminada por nível de 

experiência (fellows contra residentes) para cada método (RM e TC) tanto para CB19 

quanto para CB05. Os fellows apresentaram maior concordância interobservador no 

CB05 quando comparado ao CB19 para leituras de RM, classificada como moderada 

para CB05 (κ = 0,51) e razoável para CB19 (κ = 0,36). Os fellows também 

apresentaram maior concordância interobservador na CB05 para leituras de RM em 

comparação aos residentes (κ = 0,51 contra 0,42, respectivamente). Os valores de 

Kappa variaram de 0,36 para residentes na CB05 em RM e para fellows na CB19 em 

TC, a 0,51 para fellows na CB05 em RM. 

 

Tabela 8. Concordância interobservador (κ) por nível de experiência (fellows contra residentes) 
por método (RM e TC) para CB05 e CB19 

Método 

CB05 CB19 

Fellow Residente Fellow Residente 

κ 95% IC κ 95% IC κ 95% IC κ 95% IC 

RM 0,51 0,38-0,64 0,36 0,22-0,49 0,36 0,24-0,47 0,38 0,26-0,50 

TC 0,42 0,29-0,55 0,43 0,29-0,57 0,41 0,28-0,55 0,39 0,28-0,51 

Notas: IC: intervalo de confiança. 
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5.1.2 Concordância interobservador geral por categoria de Bosniak 

 

A Tabela 9 demonstra a concordância interobservador geral (ou seja, dos 18 

leitores) detalhada de acordo com a categoria Bosniak atribuída pelos leitores; as 

análises foram realizadas para RM e TC em ambas as classificações. No geral, a 

melhor concordância foi obtida nas categorias I e IV, independentemente da 

classificação e modalidade de exame, significando que as categorias nos extremos 

(ou seja, claramente benignas e claramente malignas) são mais facilmente acordadas 

entre os leitores. Em geral, a pior concordância foi observada na categoria IIF, com o 

menor valor obtido para TC CB19 (κ = 0,18); a exceção foi observada na RM CB19, 

com o menor Kappa ocorrendo na categoria III (κ = 0,25).  

 

Tabela 9. Concordância interobservador (κ) de acordo com a categoria de Bosniak 

Categoria 
RM TC 

CB05 CB19 CB05 CB19 

I 0,69 0,62 0,53 0,49 

II 0,36 0,30 0,41 0,41 

IIF 0,29 0,30 0,25 0,18 

III 0,39 0,25 0,49 0,43 

IV 0,45 0,51 0,49 0,46 

 

5.2 Distribuição média dos cistos nas categorias de Bosniak 

 

O teste de Wilcoxon revelou um aumento moderado da média da CB05 para a 

CB19 em termos de complexidade atribuída aos cistos para ambas as modalidades 

(RM [Z=-2,058, r = 0,29, p = 0,040]; TC [Z=-2,509, r = 0,35, p = 0,012]), sendo o valor 

absoluto desse aumento um pouco maior para TC (Tabela 10).  

 

Tabela 10. Médias de categoria Bosniak por método sob a CB05 e CB19 

Classificação Método N Mínimo Máximo Média DP 

CB05 
RM 

25 0,00 3,94 1,73 1,04 

CB19 25 0,17 4,00 1,83 1,07 

CB05 
TC 

25 0,06 3,89 1,66 1,10 

CB19 25 0,11 4,00 1,76 1,12 

Notas: DP: desvio padrão. 
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5.3 Confiança dos leitores 

 

Apesar do maior grau de confiança global dos fellows em relação aos 

residentes, nenhuma diferença significativa foi encontrada entre as classificações em 

termos de grau de confiança dos leitores ao atribuir um tipo de categoria Bosniak, 

exceto por uma confiança ligeiramente significativamente maior encontrada para 

análise de TC na CB05 em comparação com CB19 (Z=-2,005 r = 0,28, p = 0,045) 

(Tabela 11). 

 

Tabela 11. Grau de confiança dos leitores ao assinalar a categoria de Bosniak sob a CB05 e 
CB19, por método e por nível de experiência 

Método Experiência Classificação N Mínimo Máximo Média DP 

RM 

Fellow 
CB05 

25 1,89 3,00 2,56 0,31 

Residente 25 1,78 3,00 2,29 0,34 

Fellow 
CB19 

25 2,00 3,00 2,52 0,34 

Residente 25 1,33 3,00 2,36 0,36 

TC 

Fellow 
CB05 

25 2,22 3,00 2,66 0,21 

Residente 25 2,00 3,00 2,47 0,29 

Fellow 
CB19 

25 2,11 3,00 2,57 0,25 

Residente 25 1,78 3,00 2,44 0,32 

Notas: DP: desvio padrão. 

 

5.4 Casos 

 

Como exemplo, o primeiro caso exibe a RM de um homem de 42 anos com 

cisto renal esquerdo de aspecto complexo em T2 (Figura 1) e T1 pós-contraste nos 

planos axial (Figura 2) e coronal (Figura 3), com múltiplos septos convergentes. A 

lesão foi classificada como categoria III e IV por 14 (77,8%) e 4 (22,2%) leitores, 

respectivamente, na CB05; e como IIF, III e IV, por 3 (16,7 %), 8 (44,4 %) e 7 (38,9 %) 

leitores, respectivamente, na CB19. A confiança dos leitores ao avaliar esse cisto no 

CB05 foi 50% alta e 50% moderada, enquanto foi 44,4% alta, 50% moderada e 5,6% 

baixa na avaliação da CB19. Nesse caso, com CB19, a concordância entre os leitores 

diminuiu, o percentual da categoria III aumentou e não houve melhora no grau de 

confiança. 
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Figura 1. RM ponderada em T2 no plano axial. Cisto complexo classificado como Bosniak III e 
IV na CB05, e Bosniak IIF III e IV na CB19. 

 

 

Figura 2. RM ponderada em T1 com saturação de gordura no plano axial na fase nefrográfica 
do contraste. Cisto complexo classificado como Bosniak III e IV na CB05, e Bosniak IIF III e IV 

na CB19. 
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Figura 3. RM ponderada em T1 com saturação de gordura no plano coronal na fase excretora. 
Cisto complexo classificado como Bosniak III e IV na CB05, e Bosniak IIF III e IV na CB19. 

 

O segundo caso apresenta um homem de 29 anos com cisto renal direito 

complexo com múltiplos septos na TC sem contraste (Figura 4), na fase 

corticomedular no plano sagital (Figura 5) e na fase nefrográfica (Figura 6). Todos os 

18 leitores classificaram esse cisto renal como categoria III na CB05, 12 (66,7%), com 

alto grau de confiança. Na CB19, 4 (22,2%) dos leitores classificaram o cisto como 

categoria IV, enquanto os outros 14 (77,8%) como categoria III; 10 (55,6%) tiveram 

alta confiança na categoria assinalada. 
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Figura 4. TC sem contraste no plano axial. Cisto complexo classificado como Bosniak III na 
CB05, e como Bosniak III e IV na CB19. 

 

 

Figura 5. TC contrastada na fase corticomedular no plano sagital. Cisto complexo classificado 
como Bosniak III na CB05, e como Bosniak III e IV na CB19. 



R e s u l t a d o s  | 27 

 

 

Figura 6. TC contrastada na fase nefrográfica no plano axial. Cisto complexo classificado 
como Bosniak III na CB05, e como Bosniak III e IV na CB19. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  D I S C U S S Ã O  
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Em nossa amostra de cistos renais avaliada por leitores não subespecializados 

a CB19, quando comparada com a CB05, não melhorou a concordância 

interobservador. Ao contrário, no levantamento geral houve uma redução da 

concordância de moderada para razoável. A CB19 também não diminuiu a proporção 

de cistos categorizados em classes de Bosniak mais altas, de maneira oposta, levou 

a um moderado aumento da média das categorias atribuídas aos cistos. Bem como, 

ela também não determinou aumento no grau de confiança dos leitores. 

Conforme afirmado anteriormente, considerando que a maior parte da força de 

trabalho na radiologia é composta por radiologistas generalistas em vários países,(26-

29) é concebível que a maioria dos estudos anteriores referentes a concordância 

interobservador das classificações de Bosniak não forneçam achados diretamente 

generalizáveis, devido ao pequeno número de leitores selecionados, e geralmente 

com alto nível de experiência em imagem abdominal/geniturinária.(12-15) Por essas 

razões, selecionamos um grande número de leitores não subespecializados 

(radiologistas gerais durante seus cursos de fellow de imagem abdominal, mas ainda 

não subespecialistas; e residentes do terceiro ano) e com dois níveis de experiência, 

com o objetivo de apresentar resultados mais abrangentes. 

No que tange à CB05, encontramos uma concordância moderada tanto para 

TC (κ = 0,43) quanto para RM (κ = 0,42), com média inferior em comparação com 

estudos anteriores, que relataram valores de Kappa variando de 0,27 a 1,00.(10,13-24) 

Este fato é esperado, considerando o grande número e o menor nível de experiência 

de nossos leitores, tendo em vista que a experiência foi fator de aumento da precisão 

da classificação na maioria dos estudos que a avaliaram, especialmente para a 

CB05.(12,19,22,30) Em nossos dados, um nível mais alto de experiência refletiu em maior 

confiança nas categorias assinaladas pelos leitores, bem como no estudo de Seppala 

et al. (2014), e em uma maior concordância para a RM, já que fellows concordaram 

mais na RM do que na TC (0,51 contra 0,42, respectivamente). Uma maior 

concordância para RM entre avaliadores mais experientes já era conhecida, conforme 

encontrado por Ferreira et al. (2016) com dois radiologistas abdominais (5 e 18 anos 

de experiência), e Pitra et al. (2018).(23,24) Por outro lado, os residentes apresentaram 

maior concordância para TC em comparação com RM (0,43 contra 0,36, 

respectivamente), provavelmente refletindo sua maior experiência com esse método 

em nossa prática. De maneira semelhante, e contrário aos estudos prévios, nas 
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análises de Tse et al. (2021) e Shampain et al. (2021) a concordância na TC também 

superou a da RM.(32,33) 

A alta consistência na concordância interobservador nas categorias Bosniak I 

e IV encontrada no nosso estudo e os piores níveis de concordância para as 

categorias II, IIF e III estão de acordo com estudos anteriores, nos quais também foi 

encontrada maior variabilidade interobservador para as categorias intermediárias de 

Bosniak(10,12,16,18,22,30,31) Deve-se notar, entretanto, que, apesar de melhor do que a 

encontrada para cistos Bosniak II a III, uma variação interobservador relativamente 

alta também foi observada para cistos Bosniak I. Após a avaliação desses casos, 

consideramos a hipótese de que imagens com menor relação sinal-ruído, mesmo 

sendo avaliadas como tecnicamente adequadas durante o processo de seleção de 

casos (feita por radiologistas abdominais experientes), podem ter confundido alguns 

leitores, possivelmente simulando ou obscurecendo septos. Devemos também levar 

em conta a possibilidade de erros individuais, que podem ocorrer em maior frequência 

em uma população de 18 leitores. Tal variação foi maior para TC. 

As baixas taxas de concordância interobservador relatadas em alguns estudos 

da literatura, notadamente para as classes II, IIF e III, associadas à ampla variabilidade 

nas taxas de malignidade, especialmente nas categorias IIF, III e IV, criaram uma 

demanda por melhorias na classificação.(10,25) Silverman et al. (2019) apontaram como 

principal responsável pela baixa reprodutibilidade a falta de clareza na definição das 

características dos septos e paredes, e com base nisso, a CB19 foi proposta para 

reduzir a subjetividade dos critérios com definições específicas e quantitativas.(11) Foi 

possível observar no nosso estudo que, para esta amostra de leitores não 

subespecializados, a CB19, quando comparada com a CB05, não gera um aumento 

de concordância interobservador, não permite um rebaixamento geral das categorias 

dos cistos, bem como não aumenta o grau de confiança dos leitores, refletindo que a 

CB19 aparentemente não é capaz de aprimorar de maneira significativa a 

reprodutibilidade da categorização dos cistos renais, pelo menos para leitores menos 

experientes. 

Até onde sabemos, além deste, apenas quatro outros estudos avaliaram a 

concordância interobservador da CB19 em comparação a CB05, dois para ambos os 

métodos, TC e RM, e outros dois, exclusivamente para RM.(13,30,32,33) Entre eles, 

apenas um, Bai et al. (2020), encontrou aumento significativo da concordância 
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interobservador, em análise exclusiva para a RM. Tse et al. (2020 e 2021), e Shampain 

et al. (2021), bem como o presente estudo, não revelaram aumento significativo da 

concordância interobservador ao aplicar a CB19. Pelo contrário, na presente 

dissertação e na análise de Tse et al. (2020) houve discreta redução dos valores de 

Kappa. Apesar de Tse et al. (2021) e Shampain et al. (2021) encontrarem aumento 

nos valores de Kappa e CCG, respectivamente, ele não se deu de forma 

significativa.(13,30,32,33) 

Na CB19 as maiores concordâncias foram obtidas por Tse et al. (2021), sendo 

moderada para TC e RM (k = 0.75 e 0.66, respectivamente), na avaliação de três 

leitores, dois deles com mais de 13 anos de experiência. Resultados pouco robustos 

e passíveis de crítica, tendo em vista a pequena amostra (18 cistos) desta análise e a 

falta de dados desta parcela da amostra no estudo.(13) Isso fica claro diante do fato 

que os mesmos dois leitores experientes obtiveram uma concordância moderada para 

RM (k = 0.55) na CB19, em uma amostra populacional maior (50 cistos).(32) Bai et al. 

(2020) também obtiveram uma concordância substancial para RM na CB19 (k = 0.64); 

em contrapartida, adotaram leitores mais experientes em relação aos demais estudos, 

tendo inclusive um leitor com 10 anos de experiência inserido no grupo de 

radiologistas iniciantes.(30) Já Shampain et al. (2021) encontraram níveis moderados 

de concordância, variando na RM de 0,43 na CB05 a 0,52 na CB19; e na TC de 0,51 

a 0,56, valores estes que não se distanciam muito dos encontrados no presente 

estudo.(33). A menor precisão encontrada por nós (razoável em todas as análises), 

ainda pode ser justificada no maior número de leitores, com menor grau de 

experiência. Em análise comparativa simples, toda nossa população de leitores seria 

classificada como iniciante ou inexperiente, diante dos critérios usados pelos demais 

estudos. Ainda que Shampain et al. (2021) não tenham encontrado diferença 

estatística na concordância interobservador para os diferentes níveis de experiência, 

este resultado não é corroborado pela maioria dos estudos prévios.(12,19,22,30) 

A maioria dos estudos revisados não aferiu estratificadamente a concordância 

interobservador de cada categoria de Bosniak, o que limita uma confrontação mais 

aprofundada com os resultados obtidos no presente estudo.(13,30,32,33) Todavia, Bai et 

al. (2020) mensuraram o Kappa das categorias intermediárias de Bosniak (II, IIF, III e 

IV) em conjunto, revelando uma melhora da concordância interobservador na 

CB19.(30) Consonantemente, na análise por critérios de imagem realizada por 
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Shampain et al. (2021), houve aumento significativo da concordância interobservador 

para o tipo de septo/parede (regular, com espessamento irregular ou nódulo), que foi 

estatisticamente apontado como o principal fator para as discordâncias, já que esse 

critério categoricamente separa as classes I, II e IIF (regular) da classe III 

(espessamento irregular), e estas da classe IV (nódulo).(30,33) Por outro lado, eles 

obtiveram resultados divergentes no critério de número de septos, enquanto Bai et al. 

(2020) encontraram um aumento da concordância neste quesito na CB19, para 

Shampain et al. (2021) houve uma pequena redução do CCG. Em ambos os estudos 

não foi encontrado aumento da concordância para a espessura dos septos e parede, 

sendo ainda discretamente menor na CB19 para Bai et al (2020).(30,33) Isso ressalta 

que apesar da proposta da CB19 tentar definir melhor essas características, elas 

permanecem difíceis de concordar, considerando a limitação de diferenças tão sutis 

como 1 milímetro resultarem em classificações diferentes. 

Em nosso estudo, algumas questões não abordadas pela CB19 geraram 

dificuldades interpretativas por parte dos leitores, como a confluência de septos. Com 

os novos conceitos de nódulos, espessamentos irregulares e espessuras de paredes 

e septos, as medidas devem ser padronizadas. Todavia, não está definido, afinal, se 

a confluência dos septos deve ser medida como a maior espessura dos septos, ou, 

ainda, se pode ser considerada um espessamento ou nódulo irregular; bem como não 

existe definição, ao contrário, sobre se tais áreas devem ser evitadas na avaliação. 

Como este é um assunto não abordado na proposta de atualização do Bosniak, em 

nosso estudo, ele foi realizado de forma subjetiva de acordo com a opinião do leitor. 

Além disso, como Silverman et al. (2019) reconhecem, medições confiáveis que 

diferem em 1 mm podem não ser viáveis na prática, o que levantaria mais uma vez a 

questão da subjetividade. É concebível que medidas automatizadas e padronizadas 

realizadas por algoritmos de inteligência artificial possam surgir para resolver esse 

problema. 

A CB19 também pretendia priorizar a especificidade sobre a sensibilidade, 

visando reduzir a alta prevalência de lesões benignas ressecadas, especialmente 

entre os cistos Bosniak III.(11). Pelos nossos dados, apesar de não analisarmos a 

histopatologia das lesões, essa meta não foi atingida, pois foi constatado um aumento 

significativo nas médias das categorias com a atualização da classificação, isto é, 

observamos uma tendência a supracategorizar os cistos, quando a CB19 foi adotada. 
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Em contraste, Tse et al. (2020) e Bai et al. (2020), ainda que por métodos diferentes, 

encontraram melhora na especificidade da CB19 em relação à CB05, inferindo 

rebaixamento de categoria de lesões benignas, conforme almejavam os autores da 

CB19.(11,13,30) Nesse mesmo sentido, no levantamento de Shampain et al. (2021), de 

forma geral, os cistos categorizados com CB19 também estavam em classes mais 

baixas em comparação com a categorização com CB05, também atingindo o objetivo 

de rebaixamento dos cistos, proposto na CB19.(33) 

Finalmente, em termos de confiança, não houve aumento significativo no nível 

de confiança ao atribuir a categoria lesões com BC19 entre os dois grupos de leitores. 

Os demais estudos não realizaram essa avaliação. 

O presente estudo possui várias limitações. Primeiro, não avaliamos os 

resultados histopatológicos ou a prevalência de malignidade em nossa amostra. No 

entanto, para responder ao objetivo central do estudo, essa análise não foi necessária. 

Em segundo lugar, selecionamos a amostra visando a atender um número mínimo de 

casos dentro de cada classe Bosniak de forma homogênea, embora a frequência 

usual de cada categoria na população geral seja bastante diferente; por outro lado, o 

tamanho da amostra necessário para ter esse mesmo número mínimo de casos nas 

categorias mais raras para refletir a distribuição natural seria notavelmente maior, o 

que dificultaria consideravelmente a viabilidade de um estudo com um número tão 

grande de leitores, que era nosso principal objetivo; assim, a viabilidade com um 

número elevado de leitores foi intencionalmente priorizada em vez de seguir a 

distribuição usual das classes de Bosniak na população em geral. Terceiro, as 

características morfológicas individuais de cada cisto não foram avaliadas, nem seus 

graus de concordância interobservador. Quarto, avaliamos um número limitado de 

casos, embora muitos dos estudos publicados sobre esse assunto até o momento 

empregasse amostras com menos de 50 casos; além disso, optamos por selecionar 

pacientes diferentes na TC e RM, de modo que a concordância intermétodos não foi 

avaliada. Quinto, não realizamos subanálises para identificar alterações clinicamente 

relevantes entre as classificações, como upgrades para Bosniak IV (lesões cirúrgicas) 

ou de I/II para IIF, III e IV (que necessitam de acompanhamento/intervenção); isso se 

deveu principalmente ao desenho do nosso estudo com 18 leitores e à abordagem 

estatística de estabelecer um valor numérico médio nas classificações de todos os 18 

leitores para comparar as duas classificações. Novos estudos com delineamento 
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diferente, baseados em análises consensuais de menos leitores, podem ser mais 

adequados para avaliar esse ponto específico. Por fim, outra limitação pode estar 

relacionada ao fato de os leitores já estarem familiarizados com a classificação de 

2005, o que pode ter influenciado em uma maior reprodutibilidade, aproximando-a 

daquela obtida com a nova classificação; por outro lado, procuramos mitigar esse 

efeito treinando previamente todos os participantes para utilizar a nova classificação, 

o que parece ter sido alcançado, uma vez que os resultados de concordância foram 

próximos em ambas as classificações. O fato de os observadores terem experiência 

limitada também contribui para equacionar a familiaridade entre as duas 

classificações; além disso, é importante notar que os residentes tendem a ter um 

desempenho diagnóstico semelhante aos radiologistas que atuam fora de sua área 

de subespecialidade e que poderiam ser considerados radiologistas generalistas.(42) 

Esta pesquisa foi publicada em revista internacional indexada.(43) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  C O N C L U S Õ E S  
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A análise dos resultados obtidos a partir da categorização de cistos renais 

utilizando-se e comparando-se a CB05 e CB19 por observadores com níveis distintos 

de experiência, permitiu concluir que: 

A CB19 apresenta uma reprodutibilidade razoável e a sua adoção não gera um 

aumento expressivo na concordância interobservador para residentes e fellows em 

radiologia abdominal. Parece haver uma tendência de ascensão dos cistos nas 

categorias de Bosniak quando se adota a CB19.  A CB19 não determina um aumento 

de confiança nos leitores quando comparada à CB05.  
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ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto de Pesquisa: CLASSIFICAÇÃO DE BOSNIAK DE CISTOS RENAIS VERSÃO 2005 E 2019: 

UM ESTUDO DE REPRODUTIBILIDADE 

Pesquisador Responsável: Giuseppe D`Ippolito 

Local onde será realizada a pesquisa: Departamento de Diagnóstico por Imagem 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima 

especificada. O convite está sendo feito a você porque você se enquadra no nível acadêmico exigido 

pelo estudo, para leitura de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Sua 

contribuição é importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. 

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você entenda por que esta pesquisa 

está sendo realizada, todos os procedimentos envolvidos, os possíveis benefícios, riscos e desconfortos 

que serão descritos e explicados abaixo. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores 

esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos você não será 

prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma. 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador 

responsável Giuseppe D`Ippolito, nos telefones (11) 3385-4100, celular (11) 99900-7430 e e-mail 

giuseppe_dr@uol.com.br. Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é 

um órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação 

e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando 

garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso você 

tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo ou se estiver 

insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, CEP 

04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, 

terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br. 

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será 

divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua identidade e 

nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados apenas para esta 

pesquisa.  

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de aceitar 

fazer parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e assinar ao final deste 

documento elaborado em duas vias. Cada via também será rubricada em todas as páginas e assinada 

pelo pesquisador responsável, devendo uma via ficar com você, para que possa consultá-la sempre 

que necessário. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA 

 

✓ Justificativa para realização da pesquisa: estabelecer se a proposta de atualização da classificação 
de Bosniak deve de fato ser aplicada na prática clínica ou não; 

✓ Objetivos da pesquisa: Comparar a precisão (concordância interobservador) da classificação de 
Bosniak 2019 com a precisão da classificação de 2005. Comparar a distribuição dos cistos entre as 
categorias de Bosniak antes e após a atualização da classificação. Avaliar se a classificação de Bosniak 
2019 determina rebaixamento de classificação dos cistos renais.; 

✓ População da pesquisa: pacientes com cistos renais que realizaram exames de TC e/ou RM com 
contraste endovenoso, no intervalo de janeiro de 2015 a agosto de 2019 no Hospital São Paulo. 
Residentes do terceiro e quarto ano de radiologia e diagnóstico por imagem da UNIFESP; 

✓ Procedimentos aos quais será submetido(a): Análise no PACS e classificação no Google Forms de 
25 casos de cistos renais na tomografia computadorizada, e 25 casos na ressonância magnética, na 
classificação de Bosniak versão 2005, e após dois meses, análise e classificação dos mesmos casos na 
proposta de atualização da classificação de 2019; 
✓ Riscos em participar da pesquisa: existem riscos mínimos, no estudo apresentado, de quebra de 
sigilo dos participantes pacientes e residentes; de cansaço/esgotamento dos residentes, relacionado 
ao tempo necessário de análise e classificação das imagens; e de constrangimento dos residentes, 
referente às respostas dadas para as classificações. Estes riscos são reduzidos ao extremo pelo fato de 
as respostas dos residentes serem anonimizadas e não identificáveis pelos pesquisadores principais, 
bem como anonimizadas são as identidades dos pacientes; 

✓ Benefícios em participar da pesquisa: prática e aprendizado na classificação de cistos renais na 
tomografia computadorizada e ressonância magnética para os residentes. Os pacientes se beneficiarão 
deste estudo pois será possível estabelecer se a proposta de atualização da classificação de Bosniak 
deve de fato ser aplicada na prática clínica ou não. Os resultados do estudo apontarão se há uma maior 
precisão na classificação e maior categorização de cistos como benignos, conforme a atualização 
propõe, ou se as recentes mudanças não geram repercussão significativa, ou ainda se elas geram 
resultado oposto ao proposto; 

✓ Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de forma 
anonimizada, com privacidade e confidencialidade 

✓ Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: os participantes têm direito, caso solicite, a ter 
acesso aos resultados da pesquisa; 

✓ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve custos, 
tampouco compensações financeiras. Se houver gastos, como de transporte e alimentação, eles serão 
ressarcidos; 

✓ Danos e indenizações: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal durante ou após os 
procedimentos aos quais o Sr. (Sra.) será submetido(a), lhe será garantido o direito a tratamento 
imediato e gratuito na Instituição, não excluindo a possibilidade de indenização determinada por lei, 
se o dano for decorrente da pesquisa.  
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Consentimento do participante  

 Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como 

voluntário(a) de pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta 

pesquisa, que li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me 

garantido que eu posso me recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto me cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação dos 

dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo minha identidade. Informo que recebi uma via deste 

documento com todas as páginas rubricadas e assinadas por mim e pelo Pesquisador Responsável. 

 

Nome do(a) participante:_____________________________________________________________  

Endereço; __________________________________________________________________________ 

RG:_____________________; CPF: _________________  

 

 

Assinatura: _______________________________________ local e data:______________________ 

 

Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido 

deste participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me 

comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos.  

 

Nome do Pesquisador:_______________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________ 
Local/data:________________________ 

 

Nome do auxiliar de pesquisa/testemunha: _______________________________________ 

 

 

Assinatura: _________________________________________ Local/data:______________________ 

 



 

 

 


