
einstein. 2008; 6 (Supl 1):S102-S19

Tumores ósseos e aparelho locomotor

Tumores ósseos e sarcomas dos tecidos moles
Bone tumor and soft tissue sarcomas

Reynaldo Jesus Garcia Filho*

RESUMO
Quando avaliamos um paciente portador de doença reumática, temos 
que destacar entre os diagnósticos diferenciais os tumores ósseos 
primários, secundários e os sarcomas dos tecidos moles. Assim 
como as doenças reumatológicas, os tumores que acometem os 
tecidos músculos esqueléticos têm uma predileção por indivíduos 
nas faixas etárias mais avançadas. Seu conhecimento é importante 
para o correto diagnóstico e tratamento. 

Descritores: Neoplasias ósseas; Sistema musculosquelético/
patologia; Sarcoma; Neoplasias de tecidos moles

ABSTRACT
When we evaluate a rheumatologic patient we have to think about 
the differential diagnosis among primary bone tunors, secondary 
bone tumors and soft tissue sarcomas. Muscle skeletal tumors, 
like rheumatologic diseases, have a predilection for old patients. 
Their knowledge is very important for a correct diagnosis and 
treatment.

Keywords: Bone neoplasms; Musculoskeletal system/pathology; 
Sarcoma; Soft tissue neoplasms 

INTRODUÇÃO
Quando avaliamos um paciente portador de doença 
reumática, temos que destacar entre os diagnósticos 
diferenciais os tumores ósseos primários, secundários 
e os sarcomas dos tecidos moles. Assim como as do-
enças reumatológicas, os tumores que acometem os 
tecidos músculos esqueléticos têm uma predileção por 
indivíduos nas faixas etárias mais avançadas. Seu co-
nhecimento é importante para o correto diagnóstico 
e tratamento.

Nos últimos anos, houve um desenvolvimento im-
portante do diagnóstico e do tratamento dos tumores 
que acometem o sistema locomotor. Houve, paralela-
mente a isso, a evidencia de que o tratamento pré-ope-
ratório com quimioterapia representa um avanço no 

controle local dos tumores, além do controle sistêmico 
e conseqüente impacto na sobrevida.

As técnicas de cirurgia ortopédica evoluíram de 
grandes incisões e amputações, para as cirurgias mini-
mamente invasivas, com auxílio de artroscopia. Devi-
do a isso, as amputações estão sendo substituídas pelas 
cirurgias de preservação dos membros com próteses, 
ossos de banco e substitutos biológicos do tecido me-
senquimal. 

Em 1980, o índice de amputações girava, nos Es-
tados Unidos, em torno de 70%, tendo drasticamente 
caído nos melhores centros para menos de 20%. No 
Brasil, a curva de amputações em pacientes portadores 
de tumores também caiu drasticamente, de quase 90% 
para os 30% atuais.

No futuro, espera-se que a genética permita o me-
lhor conhecimento do DNA e a engenharia contribua 
com a elaboração de drogas que atuam diretamente nas 
células alvo, permitindo que os tratamentos e as cirur-
gias mutiladoras não sejam mais indicados. 

Neste capítulo, abordaremos os tumores primários e 
os sarcomas de partes moles. As metástases ósseas, impor-
tantes por sua prevalência crescente devido à maior sobre-
vida dos pacientes, receberam também atenção especial. 

TUMORES PRODUTORES DE TECIDO CARTILAGINOSO 

Condroma 
É um tumor benigno caracterizado pela formação de 
cartilagem hialina madura. Deve-se diferenciar histolo-
gicamente do condrossarcoma, que se caracteriza pela 
formação de cartilagem imatura com grande celularida-
de e pleomorfi smo e a presença de grandes células com 
núcleos duplos ou com mitoses.

Os condromas são freqüentes e aparecem como le-
sões radiolúcidas, principalmente nos ossos das mãos e 
pés e, com menor freqüência, nas costelas e nos ossos 
longos (Figura 1).
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do encondroma é descoberta por causa de uma fratura 
patológica, geralmente após trauma leve. 

Diagnóstico por imagem 
As radiografi as mostram uma área lítica, ovóide de ra-
refação, que afi la e insufl a a cortical adjacente.

Com o crescimento ósseo durante a infância e ado-
lescência, o encondroma lentamente aumenta de tama-
nho. Após a maturidade do esqueleto, os encondromas 
costumam permanecer inalterados, transformando-se 
em lesões benignas latentes.

Estadiamento 
Na vida adulta, a degeneração maligna pode ocorrer ha-
vendo a transformação em condrossarcoma secundário.

Com o envelhecimento, os condromas das regiões 
metafi sárias dos ossos longos se calcifi cam, são achados 
de exames e não apresentam sintomas. 

Tratamento
O tratamento dos condromas sintomáticos ou que apre-
sentam crescimento é realizado por meio da curetagem 
e auto-enxertia(1).

A transformação sarcomatosa pode se desenvolver 
na vida adulta. Na Clínica Mayo, entre 1907 e 1985, 
foram relatadas 16 transformações entre 55 pacien-
tes, o que corresponde a de 30% de malignização(2). O 
crescimento, localizado após a vida adulta, e a dor são 
evidências prováveis de malignização(3). Há também 
relatos de múltiplas transformações em um mesmo 
paciente(4). 

Condrossarcoma 
Didaticamente, dividimos o condrossarcoma em: con-
drossarcoma primário, quando se desenvolve em um 
osso previamente normal e condrossarcoma secundá-
rio, quando se desenvolve a partir de uma lesão cartila-
ginosa benigna pré-existente.

Defi nição
O condrossarcoma é um tumor maligno, no qual as cé-
lulas neoplásicas formam cartilagem (condróide) e não 
formam osteóide. Diferencia-se do condroma por sua 
celularidade mais alta e grande pleomorfi smo, possuin-
do um grande número de células vacuolizadas com nú-
cleos grandes ou duplos e com mitoses presentes em 
pequeno número.

Em nossa casuística, excluindo o mieloma múltiplo, 
é o segundo tumor ósseo maligno primário, atrás do 

Características clínicas 
Os encondromas, freqüentemente, são achados de exa-
me. Em geral, são lesões únicas, benignas latentes que, 
constantenemente, são diagnosticadas devido a radio-
grafi as realizadas por outros motivos. Nas falanges dos 
pés e mãos, nos metacarpos e metatarsos, a presença 

Figura 1. Condroma típico de fêmur; (A e B) radiografi as; (C e D) ressonância 
magnética em visão sagital ponderada em T1 e T2, respectivamente; (E) 
ressonância magnética ponderada em T1, mostrando os fêmures direito e 
esquerdo, comparativmente. No fêmur esquerdo (à direita na fi gura), nota-se a 
lesão cartilaginosa com baixo sinal
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apenas do osteossarcoma. Correspondem a aproxima-
damente 15% entre os tumores malignos do osso. Entre 
nossos pacientes 54% eram centrais, 38% periféricos e 
11% justacorticais. 

Incidência
O pico de incidência para os condrossarcomas primá-
rios é encontrado na quinta, sexta e sétima décadas 
da vida. 

Sintomatologia
A dor, com ou sem massa presente, é o primeiro sin-
toma na maioria dos pacientes. De maneira geral, to-
dos os condrossarcomas centrais sempre se apresentam 
com sintomas dolorosos. O condrossarcoma periférico 
pode apresentar um quadro variável desde indolor até 
extremamente doloroso. 

A duração dos sintomas pode variar de algumas se-
manas até meses. A clínica não se correlaciona com o 
grau ou tamanho da lesão. Na pelve, devido ao grande 
espaço para seu crescimento, pode não manifestar sin-
tomas ou ser detectado clinicamente após meses, po-
dendo atingir tamanhos gigantescos. 

Comportamento biológico
Alguns têm crescimento lento e são relativamente be-
nignos, enquanto outros são neoplasias altamente ma-
lignas, com metástases associadas. Muitos deles são 
indolentes e de baixo grau, apresentando recorrência 
local e metástases raras e tardias(5-6). 

Os condrossarcomas de baixo grau são uniforme-
mente calcifi cados e as margens com o osso hospedei-
ro são relativamente bem defi nidas. Por outro lado, 
os condrossarcomas de alto grau apresentam grandes 
áreas que não são calcifi cadas e, quando a calcifi cação 
acontece, ela é sombreada e é amorfa. 

As margens de transição com o osso normal são ge-
ralmente irregulares e mal defi nidas. O tumor que apre-
senta calcifi cações sugere um condrossarcoma de baixo 
grau, enquanto que um tumor mal defi nido, sem áreas 
de calcifi cação, sugere um condrossarcoma de alto grau 
(Figura 2).

Tratamento
O tratamento de escolha para o condrossarcoma con-
vencional é o cirúrgico, com a ressecção do segmento 
ósseo acometido pelo tumor. O objetivo é a erradicação 
da doença local de modo que não comprometa a sobre-
vida do paciente, tendo como indicação mais comum 
a ressecção ampla. A curetagem está associada a uma 

taxa de recorrência maior do que 90%, mesmo em con-
drossarcomas grau I ou II de malignidade(7-8). 

O condrossarcoma não responde nem à rádio nem à 
quimioterapia. Excepcionalmente, as variantes mesen-
quimal e indiferenciada podem responder parcialmente 
à quimio e à radioterapia, devido à intensa indiferencia-
ção e anaplasia de suas células.

Disseminação e metástases
O condrossarcoma rapidamente se dissemina para a 
cavidade intramedular. A cortical adjacente, freqüente-
mente, se encontra intacta, mas, às vezes, se apresenta 
erosada, afi lada ou expandida, podendo haver erosão 
da cortical, com perfuração e comprometimento dos 
tecidos ao redor. Os condrossarcomas pélvicos podem 
invadir a bexiga, cólon, reto ou os grandes vasos regio-
nais. 

As metástases distantes são para o pulmão, atingin-
do raramente a pele ou os tecidos moles e geralmente 
ocorrem dentro dos primeiros cinco anos. Nesses casos, 
a toracotomia e a ressecção das metástases, quando 
possível, é o tratamento de escolha. 

Prognóstico
O prognóstico depende basicamente de dois fatores 
primordiais: o estágio da lesão e o grau histológico. Se 
conseguirmos realizar a ressecção total, o prognóstico 
irá depender exclusivamente do grau histológico, uma 
vez que esse aspecto é diretamente relacionado à inci-
dência de metástases (Tabela 1). 

Figura 2. Exames de imagem de um condrossarcoma de úmero proximal. Em A: 
radiografi a do úmero proximal; em B e C: tomografi a computadorizada; e em D, E 
e F: ressonância magnética da lesão

A B

C D E
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A queixa principal do paciente é dor e aumento de 
volume. Pode haver a presença de sintomatologia arti-
cular, algumas vezes com aumento do líquido sinovial e 
sinovite. A fratura patológica pode ser o primeiro sinal 
da presença da lesão e os que se localizam na coluna ou 
no sacro, freqüentemente, apresentam-se com distúr-
bios neurológicos como primeira manifestação. 

Diagnóstico por imagem 
São tumores de aspecto osteolítico, que destroem toda 
a epífi se, chegando até a cartilagem articular. Embora 
não seja o quadro mais freqüente, podem apresentar 
trabeculação ou pseudotrabeculação interna. O aspec-
to, na maioria das vezes, é de agressividade radiológica. 
Na evolução, o tumor insufl a o osso cortical epifi sário, 
invade a região metafi sária e evolui para fratura da ex-
tremidade óssea.

Tratamento
Devido à freqüente localização do TCG junto à articu-
lação, o desafi o é remover todo o tumor e preservar ou 
restaurar a função da articulação adjacente. 

Embora as ressecções apresentem a melhor chance 
de cura, freqüentemente, necessita-se sacrifi car a arti-
culação com grave alteração da função. A decisão deve 
ser feita, levando-se em consideração, a extensão da 
cirurgia necessária, pesando-se o risco de recorrência 
em relação ao défi cit funcional resultante da cirurgia. 
Deve-se considerar o local, extensão e agressividade 
do tumor. 

Nos ossos “dispensáveis”, tais como a fíbula, ulna, 
costelas, ossos da mão e do pé, uma ressecção comple-
ta pode ser feita com pequena ou nenhuma seqüela 
funcional. 

Infelizmente, cerca de 50% dos TCG são localiza-
dos na região do fêmur distal e da tíbia proximal e uma 
ressecção obriga uma reconstrução com a utilização de 
enxerto ósseo, cimento acrílico ou mesmo de uma en-
doprótese. 

Amputação
É uma indicação rara, somente para lesões avançadas, 
nas quais há maciça destruição óssea, perto de grandes 
articulações, especialmente após múltiplas recorrên-
cias, infecção secundária ou degeneração maligna.

Radioterapia
Indicada somente para lesões avançadas, nas quais há 
maciça destruição óssea, múltiplas recorrências e dege-
nerações malignas. Muitas vezes, é o único método de 

Tipo histológico Sobrevida cinco anos
Convencional 

Grau I 85-90%
Grau II 70-80%
Grau III 30-40%
Indiferenciado 10-15%
Mesenquimal 75-80%
Células claras 75-85%
Justacortical 85-90%

Tabela 1. Prognóstico do condrossarcoma

Cerca de 70% dos condrossarcomas convencionais de 
grau III apresentam metástases pulmonares, incluindo-se 
aqui os casos ressecados inadequadamente. Por outro lado, 
as metástases são infreqüentes nos condrossarcomas grau I 
e na maior parte das séries, os condrossarcomas de grau II 
apresentam uma incidência de metástases entre 10 a 33%. 

TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES 
Defi nição 
O tumor de células gigantes (TCG) é um tumor benigno 
agressivo, caracterizado por um tecido muito vasculari-
zado, constituído por estroma de células fusiformes ou 
ovóides e pela presença de numerosas células gigantes 
do tipo osteoclástico, uniformemente distribuídas por 
todo o tecido neoplásico. 

Características clínicas 
A faixa etária de acometimento se localiza entre os 20 
e 40 anos, geralmente em pacientes com as placas de 
crescimento fechadas. 

O tumor se desenvolve, principalmente, nas epífi -
ses dos ossos longos, sendo especialmente acometidas 
a epífi se distal do fêmur, proximal da tíbia e distal do 
rádio (Figura 3). Aproximadamente 50% dos TCG são 
encontrados ao redor do joelho. 

Figura 3. Tumor de células gigantes acometendo a região do rádio distal
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que dispomos para o tratamento dos TCG recidivados 
na coluna vertebral ou no sacro, que acometem vários 
segmentos vertebrais(9). 

Além dessas situações, contra-indicamos, veemen-
temente, a radioterapia no tratamento dos TCG.

Embolização
Indicada somente para os tumores que se mostrarem 
muito vascularizados ou que sejam inabordáveis cirur-
gicamente. Pode também ser uma técnica importante 
após fracasso nas várias tentativas de ressecção do tu-
mor. Pode-se conseguir a oclusão dos vasos que nutrem 
o tumor e a própria circulação colateral e os resulta-
dos costumam ser efi cazes quanto ao alívio da dor, mas 
temporários, uma vez que há recanalização dos vasos 
e conseqüente revascularização com novo crescimento 
do tumor. 

Recidiva local
Os TCG recidivam com freqüência quando tratados 
com curetagem simples. Em 1990, a Musculoskeletal 
Tumor Society, da Europa e dos Estados Unidos, apre-
sentou, após estudo multicêntrico em 677 pacientes 
portadores de TCG, uma taxa de recorrência de 45% 
após a curetagem e o preenchimento com enxerto(10). 
O mesmo estudo mostrou que, nos pacientes em que 
houve a utilização de um adjuvante após a curetagem 
da lesão, como por exemplo, o fenol, o peróxido de hi-
drogênio e o nitrogênio líquido, a taxa de recidiva local 
foi de 17%(11). A taxa de recorrência dos pacientes que 
foram submetidos à curetagem, seguida da utilização de 
fenol e preenchimento da cavidade com cimento foi de 
3%. O consenso, após esse estudo, foi o da utilização da 
curetagem, seguida do uso de um adjuvante e o preen-
chimento da cavidade com cimento.

Metástases
A freqüência de metástases é de aproximadamente 2 a 
3%, sendo a maioria para o pulmão. Metástases para 
outras regiões, incluindo os linfonodos regionais, são 
raras(12). A chance de metástases pulmonares é maior 
nos casos que apresentam recidiva local, principalmen-
te quando essas se localizam em partes moles(13).

TUMORES DA MEDULA ÓSSEA

Mieloma múltiplo
É um tumor maligno que se origina da medula óssea 
e é conhecido como mieloma de células plasmáticas 
ou plasmocitoma, podendo ser único ou múltiplo. Ca-

racteriza-se pela presença de células redondas do tipo 
células plasmáticas (plasmócitos), com diferentes graus 
de imaturidade e inclusive com células atípicas. A lesão 
freqüentemente é acompanhada da presença de proteí-
nas anormais no sangue e na urina (proteína de Bence-
Jones) e, às vezes, do depósito de substâncias amilóides 
ou para-amilóides no tecido ósseo ou em outros órgãos, 
principalmente no rim(14).

O mieloma solitário ou plasmocitoma é uma varian-
te clínica que, na maioria das vezes, representa uma 
fase precoce do mieloma múltiplo, existindo fases de 
transição entre o tipo localizado e o disseminado(15-18).

Características clínicas
A maior parte dos mielomas provoca lesões ósseas múl-
tiplas, constituindo uma das afecções malignas mais 
freqüentes do esqueleto. Costuma acometer indivídu-
os acima dos 50 anos de idade e as localizações mais 
comuns são a coluna vertebral, pelve, costelas, esterno 
e crânio, locais esses que correspondem aos ossos que 
contém medula vermelha. 

A manifestação clínica mais freqüente é a dor óssea, 
de duração e intensidade variável, geralmente na região 
da coluna e tórax. A lombalgia e ciatalgia são sintomas 
comuns, usualmente, devida à compressão das raízes 
nervosas, fraturas do corpo vertebral ou penetração do 
tumor dentro do canal medular. A fratura patológica 
das costelas e ossos longos, como o fêmur e úmero, são 
também achados freqüentes. A perda de peso costuma 
estar associada à enfermidade sistêmica. Além disso, 
uma importante complicação é o acometimento renal 
com lesões tubulares ou amiloidose. 

Laboratório clínico 
Os achados de laboratório nas lesões disseminadas são 
de importância. São comuns a anemia, o aumento da 
velocidade de hemossedimentação, a hipercalcemia. Os 
esfregaços sanguíneos podem mostrar o padrão carac-
terístico de roleau de glóbulos vermelhos e a presença 
de plasmócitos. 

Para o diagnóstico de mieloma por meio do sangue 
periférico, deve-se encontrar mais do que 20% de célu-
las plasmáticas. 

A punção esternal ou biópsia do ilíaco são, freqüen-
temente, indicadas para o diagnóstico, sendo que a pre-
sença de 5 a 10% de plasmócitos grandes, com um ou 
mais nucléolos atípicos, é conclusiva de mieloma.

No mieloma existe a proliferação monoclonal de 
células plasmáticas e há a produção de uma imuno-
globulina específi ca relacionada a essa célula. As imu-
noglobulinas produzidas mais frequentemente são: 
IgG (65%), IgA (20%) e, mais raramente, IgM e IgD. 
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Devido a isso, a proporção sérica de albumina/globu-
lina se inverte caracteristicamente. Além disso, como 
a imunoglobulina monoclonal produzida apresenta 
peso molecular único, vai se localizar em um único 
ponto na eletroforese. A imunoforese do soro mostra, 
predominantemente, uma cadeia pesada monoclonal 
(83%) e uma cadeia longa monoclonal (8%). Em vista 
disso, a eletroforese de proteínas é um exame fi el no 
diagnóstico do mieloma, principalmente, em 75% dos 
pacientes, nos quais há aumento do pico de globulinas 
(Figura 4).

Figura 4. Fotografi a de uma eletroforese de proteínas mostrando a curva 
característica do mieloma múltiplo

Figura 5. Mieloma comprometendo a coluna vertebral

Figura 6. Aspecto microscópico em aumento de 100 vezes de mieloma múltiplo

Embora o nível sérico de imunoglobulina esteja ele-
vado pela presença da proteína monoclonal, as con-
centrações séricas de gama-globulinas normais estão, 
marcadamente, diminuídas, dando lugar a uma alte-
ração da imunidade humoral. O excesso de cadeias 
leves passa pelos túbulos renais e forma dímeros, 
dando lugar à presença da proteína de Bence-Jones 
na urina(19-20).

Diagnóstico por imagem
• Radiografi as: nas radiografi as, o mieloma múltiplo 

pode apresentar uma variedade de padrões, sendo 
que a maior freqüência é de lesão osteolítica do 
tipo geográfi co ou como múltiplas lesões pequenas 
de destruição do osso. No crânio, observam-se as 
típicas lesões osteolíticas redondas de tamanho 
uniforme, em “saca-bocados”. Na coluna verte-
bral, as lesões podem se apresentar na forma de 
osteoporose difusa, sem lesões identifi cáveis. No 
entanto, é mais comum que se apresentem como 
múltiplas lesões líticas dispersas, ao longo de toda 
a coluna. São freqüentes as múltiplas fraturas por 
compressão, dos corpos vertebrais (Figura 5).
Podem aparecer também lesões osteolíticas nas 

costelas ou lesões em “saca-bocados”, algumas vezes 
acompanhados de massa em partes moles.

Nos ossos chatos e nos ossos longos, evidenciam-se 
áreas de destruição óssea, a partir da medular, e que se 

estendem para a cortical com comprometimento de sua 
parte interna ou de toda sua extensão, com a progres-
são da doença.
• Ressonância magnética: é importante na avaliação 

das lesões do mieloma. Nas seqüências ponderadas 
em T1, as lesões se apresentam com baixo sinal (algu-
mas vezes sinal intermediário), que contrastam com 
o osso adjacente. Nas imagens ponderadas em T2 e 
nas seqüências em STIR, as lesões mostram sinal ho-
mogêneo de alta intensidade(21). Nas imagens em spin 
eccho ponderadas em T1 com contraste, observa-se a 
persistência do contraste paramagnético(22-23).

Anatomia patológica
A histologia é característica, com uma população de 
células plamáticas atípicas que invadem o espaço tra-
becular da medula óssea, deslocando e substituindo a 
medula gordurosa e hematopoiética normal (Figura 6).
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Tratamento
• Lesões localizadas: o tratamento consiste na ressec-

ção cirúrgica com margens amplas da lesão. A ra-
dioterapia pode ser utilizada como método adjuvan-
te, principalmente se as margens de ressecção não 
forem amplas ou radicais. Se houver a possibilida-
de, deve-se ressecar todo o osso, como por exemplo, 
nos arcos costais, fíbula e escápula.
Nos pacientes com lesão isolada, não passível de 

ressecção, com margens amplas e sem risco de perda 
da estrutura óssea por fratura ou progressão da doença, 
pode-se utilizar a radioterapia, com dosagens de 40 a 50 
Gy, como forma isolada de tratamento. No entanto, se 
houver progressão da doença, pode ser difícil o controle 
local em tecido já irradiado. Em vista disso, preferimos 
realizar a abordagem cirúrgica das lesões isoladas antes 
do tratamento radioterápico. 

Em pacientes com sintomas neurológicos devido 
ao colapso de um corpo vertebral ou crescimento do 
tumor para dentro do canal medular, indicamos a des-
compressão da medula por via posterior e a substituição 
da vértebra por via anterior, se possível, no mesmo ato 
operatório. A radioterapia pode ser utilizada como ad-
juvante no pós-operatório, após a perfeita cicatrização 
da ferida cirúrgica.

Nos ossos longos, quando o primeiro sintoma é a fratu-
ra, indicamos a fi xação da fratura, geralmente, com a utili-
zação de hastes intramedulares bloqueadas (Figura 7).

na maior parte dos casos, as hastes intramedulares blo-
queadas são as melhores indicações.
• Lesões múltiplas: quando há alguma dúvida sobre 

a possível existência de mais de uma lesão ou quan-
do já se tem o diagnóstico de mieloma múltiplo, a 
quimioterapia é indicada. A maior parte dos auto-
res acredita, no entanto, que os efeitos da quimio-
terapia no mieloma múltiplo sejam apenas tem-
porários. Apesar disso, resultados de longo prazo, 
com controle da doença por muitos anos tem sido 
conseguido. 

Prognóstico
O prognóstico dos pacientes com lesões múltiplas é 
desfavorável. A taxa média de sobrevida em dois anos 
é de aproximadamente 50% e tem como complicações 
insufi ciência renal, infecções, anemia grave, ou mesmo, 
amiloidose generalizada. 

O prognóstico do mieloma solitário (plasmocitoma) 
é melhor. Embora a disseminação possa se desenvolver 
mesmo após longo intervalo livre de doença, em alguns 
raros casos, ela nunca acontece. 

TUMORES FIBROSOS
Fibrossarcoma e fi brohistiocitoma maligno
O fi brossarcoma e o fi brohistiocitoma são tumores ma-
lignos, caracterizados pela formação de feixes de fi bras 
de colágeno entrelaçados, ao lado de células fusifor-
mes e com ausência de formação de tecido ósseo ou 
cartilaginoso(24). 

Podem se apresentar como tumores primários ou 
secundários à doença de Paget, displasia fi brosa, in-
farto ósseo ou fístulas de osteomielite crônica e ain-
da como lesões secundárias em ossos previamente 
irradiados(25-28).

Manifestações clínicas 
Normalmente ocorrem entre a terceira e a sexta déca-
das da vida, com predileção pelo fêmur, húmero, tíbia e 
os ossos da pelve. A clínica é de dor, tumefação, sinais 
infl amatórios de poucas semanas até muitos meses po-
dendo haver fratura patológica. 

Diagnóstico por imagem
Apresentam-se como área de destruição osteolítica, rode-
ada por ampla zona de transição com aspecto permeativo, 
levando, provavelmente, a uma esclerose reativa. A reação 
periosteal não é comum e costuma acometer a extremida-
de do osso, o que levar a uma massa extra-óssea. 

Figura 7. Fixação profi lática de lesão em osso longo paciente portador de 
mieloma múltiplo

Nos pacientes que apresentam risco iminente de 
fratura, utilizamos a síntese profi lática adequada para 
cada osso e localização específi ca do osso. No entanto, 
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A tomografi a computadorizada mostra uma densida-
de de tecido não mineralizado. Podem se evidenciar áreas 
hipodensas que representam necrose dentro do tumor. 

A ressonância magnética é de valor para a determi-
nação intra e extra-óssea do tumor, pois exibe uma in-
tensidade baixa ou intermediária nas seqüencias ponde-
radas em T1 e alta nas imagens ponderadas em T2, em 
geral heterogêneas, e variáveis com o grau de necrose e 
hemorragia do tumor. 

Tratamento e prognóstico
O tratamento do fi brossarcoma e do fi brohistiocitoma 
maligno é similar ao do osteossarcoma e incluí a qui-
mioterapia pré-operatória, a cirurgia de preservação do 
membro e a quimioterapia pós-operatória, sendo que 
os esquemas de tratamento são os mesmos utilizados no 
osteossarcoma. Da mesma forma que no osteossarco-
ma, parece haver uma correlação da taxa de sobrevida 
com o grau de resposta do tumor a quimioterapia. Há 
estudos que mostram 94% de sobrevida em cinco anos 
para os bons respondendores à quimioterapia, versus 
61% para os maus respondendores, com um taxa de so-
brevida global de 69%(29).

A radioterapia somente deve ser utilizada no trata-
mento de tumores irressecáveis, tumores ressecados com 
margens comprometidas e casos de tratamento paliativo. 

TUMORES DA NOTOCORDA 
Cordoma 
É um tumor localmente agressivo, de baixo grau de ma-
lignidade, raro e deriva de áreas da notocorda primitiva. 
A notocorda desaparece no segundo mês de vida intra-
uterina, podendo se localizar em qualquer lugar ao lon-
go da coluna vertebral, mas é encontrado em 70% das 
vezes na região sacrococcígea e em 25% das vezes na 
coluna junto ao crânio.

Características clínicas
O cordoma raramente se manifesta antes dos 30 anos de 
idade e a queixa mais freqüente é a dor na região lombar, 
no cóccix, ou na nádega(30). O cordoma cresce lentamen-
te e, em geral, a dor tem meses de duração(31). Sintomas 
urinários e intestinais podem ocorrer, quando o tumor 
comprime as estruturas pélvicas ou raízes nervosas regio-
nais, apresentando, geralmente, com destruição da pare-
de anterior do sacro e produzem massa pré-sacral(32).

As lesões esfenoccipitais podem se manifestar com 
cefaléia, paralisia dos pares cranianos e sinais de disfun-
ção endócrina causados pela compressão da glândula 
pituitária, ocorrendo compressão medular. 

Diagnóstico por imagem
Não é fácil se obter radiografi as de qualidade do sacro 
e isso muitas vezes retarda o diagnóstico. Além disso, 
a presença de gases e fezes na região pode difi cultar a 
visualização da área de lise.

O aspecto radiográfi co é de uma lesão altamente 
destrutiva, lítica e expansiva, com bordos irregulares e, 
em algumas vezes, com áreas de calcifi cação no interior 
do tumor, secundária à necrose tumoral extensa(33).

Com freqüência, evidencia-se a presença de massa 
de partes moles na região pré-sacral.
• Tomografi a computadorizada: a tomografi a axial 

computadorizada é de ajuda na determinação da 
extensão do tumor, tanto da destruição intra-óssea 
como da extensão pré-sacral, da invasão do canal 
raquiano e invasão das estruturas adjacentes. A re-
construção tridimensional conseguida com a tomo-
grafi a facilita o planejamento cirúrgico(34-35).

• Ressonância magnética: mostra sinal baixo ou inter-
mediário em T1 e alto em T2, mas não são espe-
cífi cos do cordoma(36-39). O alto sinal em T2, junto 
com o aspecto lobulado do tumor, pode sugerir um 
diagnóstico de cordoma (Figura 8).

Figura 8. Ressonância magnética de um cordoma na região cervical

• Mapeamento do esqueleto: a cintilografi a do esque-
leto mostra o aumento de concentração em na região 
periférica do tumor. Pode também haver áreas de 
diminuição anormal da concentração devido à subs-
tituição completa do osso pelo tumor, que apresenta 
ausência de vascularizaçao e falta de ossifi cação.

Tratamento 
A ressecção em bloco do tumor, com margem de tecido 
normal, é o objetivo ideal do tratamento cirúrgico, mas 
difi cilmente esse objetivo é conseguido. Com freqüên-
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cia, há necessidade de uma cirurgia com dupla via de 
acesso, abdominal e sacral. 

Nosso protocolo de tratamento é o da ressecção 
completa do cordoma, com margens de segurança, in-
dependente das raízes nervosas que devam ser sacrifi ca-
das. De maneira geral, a preservação unilateral da raiz 
de S-2 é compatível com um controle esfi ncteriano sa-
tisfatório, além da manutenção da potência sexual.

O cordoma pode apresentar metástases ósseas à dis-
tância, algumas vezes tardiamente(40). A recorrência local, 
após a ressecção parcial, é certa e ocorre em poucos meses 
e as complicações relacionadas à recidiva local são de di-
fícil controle e levam o paciente ao óbito, após meses de 
sofrimento, já que o cordoma não responde à quimiotera-
pia. Além disso, estudos retrospectivos têm mostrado que 
a radioterapia retarda, mas não controla o cordoma. 

Prognóstico
As taxas de controle local, após cinco anos, nos cordo-
mas tratados com cirurgia e radioterapia são de 60 a 
70%. Entretanto, a maioria dos pacientes evolui para 
óbito devido ao cordoma. Estudos de longo prazo têm 
mostrado que mesmo os tumores, adequadamente, tra-
tados apresentam recorrência antes de dez anos. As ta-
xas de sobrevida global em cinco e dez anos são, respec-
tivamente 50 e 25%. Os melhores resultados têm sido 
com a indicação da radioterpia de fótons e prótons (ion 
beam radiation) com doses entre 67.1 e 82.0 cGy(41).

METÁSTASES ÓSSEAS 
As metástases são as formas mais comuns de lesões ós-
seas malignas e, virtualmente, todo tumor maligno pode 
produzir metástases ósseas. (Figura 9)

As metástases ósseas podem estar associadas com 
dor intensa, grave incapacidade e dar origem a compli-
cações mais sérias, sendo, raramente, é a causa direta 
da morte do paciente. Em geral, os pacientes evoluem 
para o óbito devido ao câncer e por complicações a ele 
relacionadas, embora às vezes, as metástases ósseas 
possam determinar hipercalcemia aguda, que pode ser 
a causa da morte. Com o aumento da longevidade e a 
detecção mais precisa de metástases ósseas, observa-
mos uma incidência também crescente de sua presença 
e suas complicações.

Origem das metástases 
As metástases à distância parecem se desenvolver 
de êmbolos neoplásicos e da invasão de células ne-
oplásicas malignas nos vasos linfáticos e espaços 
ou tecidos vizinhos. A invasão vascular sanguínea 
parece ser mais importante do que a invasão , na 
produção de metástases à distância. As lesões mais 
anaplásicas têm maior probabilidade de manifestar 
metástases ósseas em um intervalo latente menor do 
que as lesões menos anaplásicas. O destino das cé-
lulas neoplásicas circulantes é determinado por sua 
capacidade de: 
• sobreviver ao transporte pela corrente sanguínea;
• sobreviver aos mecanismos defensivos do hospedeiro;
• fi xação no endotélio de vasos distantes;
• obtenção de seu próprio suprimento sangüíneo;
• estabelecer-se nos tecidos extra-vasculares.

Os fatores quimiotáticos podem desempenhar um 
papel importante na metástase. Um fator quimiotático 
pode ser liberado durante o processo de remanejamen-
to ósseo e estar presente e ser liberado durante um pro-
cesso de remodelação óssea, que é um evento comum 
do osso. Fidler(42) sugeriu que os êmbolos neoplásicos 
poderiam ter especifi cidade para certos órgãos e haver 
um mecanismo de abrigo determinado pelos receptores 
do órgão, que permitiria a cada tumor estabelecer seu 
próprio padrão de metástase.

Há controvérsias sobre qual seria o mecanismo que 
as células neoplásicas atravessam a parede do vaso, seja 
por destruição de sua parede ou pela capacidade das 
células neoplásicas em migrarem entre as células endo-
teliais com o mecanismo primário de extravasamento.

A metástase óssea depende também da capacidade 
da célula tumoral de secretar fatores estimuladores de 
osteoclastos, que produzem destruição óssea localiza-
da, sobre a qual as células tumorais podem proliferar e 
estabelecer um ninho de metástases à distância. 

Não existe um único mecanismo estabelecido para o 
desenvolvimento de metástases ósseas, e vários fatores 
podem atuar em maior ou menor grau. 

Figura 9. Esquema apresentando a incidência, localização no esqueleto e 
diagnóstico do tumor primário em pacientes portadores de metástases ósseas 
em nosso serviço
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Destruição e neoformação óssea
A neoformação óssea observada nas metástases está 
relacionada com um estroma fi broso apropriado. Isso 
se verifi ca particularmente nas metástases do carcino-
ma de próstata. Outros tumores com estroma fi broso 
pobre, como as metástases do carcinoma de mama, pul-
mão e rim, não estão propensos à neoformação óssea.

A neoformação óssea reacional pode ser uma ten-
tativa do esqueleto em reparar a lesão produzida pelo 
câncer. Canalis(43) sugeriu que o metabolismo ósseo 
pode ser regulado localmente, além do controle sistê-
mico. A neoformação e reabsorções ósseas podem ser 
controladas pela liberação de um fator estimulador do 
osso, que está sendo ativamente reabsorvido, acoplado 
a um fator inibidor liberado pelo osso em fase de neo-
formação ativa. 

O mecanismo de destruição óssea é primordialmen-
te mediado por osteoclastos ou por destruição tardia. 
A produção de osteoclastos é observada na maioria das 
metástases ósseas humanas, independente de seu as-
pecto radiográfi co e sua proliferação ocorre na sede do 
tumor. A destruição óssea tardia pode ser um estágio 
avançado de crescimento tumoral e estar relacionada 
com as células tumorais diretamente responsáveis pela 
destruição óssea secundária à libertação de enzimas lí-
ticas ou outras enzimas. 

Diagnóstico das lesões ósseas
A queixa principal dos pacientes com metástases esque-
léticas ou com lesões líticas que destroem o osso é a dor, 
fratura patológica ou fratura iminente(44). A dor, geral-
mente, se apresenta como queixa inicial. No entanto, 
Galasko(45) referiu que apenas 65% dos pacientes porta-
dores de carcinoma avançado, com sinais radiográfi cos 
de metástases ósseas, queixavam-se de dor ao exame. 
Segundo Harrington(46), as metástases vertebrais são em 
geral assintomáticas até o desenvolvimento de dor, de-
vido à massa paravertebral, compressão de raízes, fratu-
ras patológicas, instabilidade ou compressão medular. 
Salientou ainda que a dor radicular costume preceder 
em semanas ou meses os sinais mielopáticos(2).

Outros sinais, como tumefação, tumor e sensibilida-
de local são muito menos freqüentes do que a dor. Em 
algumas localizações, como por exemplo, na clavícula, 
ossos da mão e do pé, o primeiro sinal pode ser um tu-
mor palpável ou visível. 

A elevação dos níveis de fosfatase alcalina não tem 
especifi cidade sufi ciente, nem denuncia qualquer ex-
tensão de envolvimento, mesmo quando os níveis são 
elevados. A elevação da fosfatase alcalina pode não ser 
observada até estágios tardios ou comprometimento 
acentuado do esqueleto. 

• Radiografi a: é exame útil e indispensável para o 
diagnóstico das metástases. As lesões podem ter 
aspecto lítico, misto ou blástico. Há ainda tumores 
que podem se apresentar com diferentes aspectos 
nas radiografi as, inclusive em um mesmo paciente. 
No carcinoma de próstata, as lesões são primor-
dialmente osteoblásticas, enquanto que nos tu-
mores de rim e de bexiga as lesões costumam ser 
osteolíticas. Sabe-se que 40 a 50% do osso devem 
estar destruídos antes que a lesão possa ser vista 
pelas radiografi as. Isso é especialmente verdadeiro 
quando há envolvimento de osso esponjoso. Quan-
do a cortical é atingida, é necessário um grau me-
nor de destruição para que sua aparência radiográ-
fi ca seja evidente.

• Mapeamento do esqueleto: é um método útil e 
sensível na detecção de metástases ósseas e pode 
mostrar alterações de três a 18 meses antes da ra-
diografi a convencional. É de grande utilidade na 
avaliação da extensão da lesão e do comprometi-
mento de outros ossos ou de outros locais no mes-
mo osso. Quando a quantidade de destruição óssea 
é muito rápida, deixando pequena quantidade de 
osso residual e com pouca neoformação óssea, po-
de-se ter uma cintilografi a falso-negativa, mesmo 
quando as radiografi as mostram uma grande des-
truição óssea.

• Tomografi a computadorizada: a tomografi a é mais 
útil para se avaliar o tamanho e a extensão da lesão 
do que para determinar a presença de metástases. É 
especialmente útil ao se lidar com tumores na colu-
na vertebral porque permite estimar a propagação 
do tumor no canal espinal e o grau de compressão 
medular ou da cauda eqüina. Ainda pode fornecer 
informações vantajosas a respeito do comprometi-
mento das corticais ósseas nos pacientes com lesões 
com risco iminente de fratura.

• Ressonância magnética (RM): o uso da imagem por 
RM é o método mais efi ciente entre os recursos de 
que dispomos para detectar e avaliar as metástases 
ósseas (Figura 9). A experiência inicial com tumores 
primários e metástases indica que a RM pode ser 
mais sensível e detectar a extensão da doença mais 
precisamente do que o mapeamento. Esse aumento 
da sensibilidade é especialmente valioso em pacien-
tes com osteoporose que apresentam compressão 
ou acunhamento importante, nos quais os estudos 
de mapeamento são geralmente positivos, mas in-
conclusivos.

• “PET scan”: é um método que auxilia no diagnós-
tico de lesões ósseas metastáticas. O marcador vai 
se ligar à glicose e marcar seu metabolismo, que é 
maior nas células tumorais, sendo indicado na pes-
quisa de metástases ocultas. 
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Biópsia óssea
As biópsias de lesões ósseas são imprescindíveis no 
diagnóstico dos tumores e constituem o único método 
de certeza diagnóstica. As biópsias percutâneas, reali-
zadas por meio de trefi nas com controle de radioscopia 
ou tomografi a computadorizada, têm sido úteis para a 
obtenção de material adequado à realização do exame 
anatomopatológico.

Outras vezes, a biópsia óssea é realizada com a fi na-
lidade de coleta de tecido para estudos especiais. Princi-
palmente no caso de metástases ósseas tardias, quando já 
não existe mais o tumor primário, a coleta de tecido para 
exame só pode ser conseguida pela biópsia do osso.

Tratamento clínico
• Quimioterapia: deve sempre ser instituída, quando 

ainda não utilizada, principalmente para o controle 
sistêmico da doença. Certamente auxilia o controle 
local da evolução da doença, principalmente quan-
do associado à diminuição do número de células do 
tumor, conseguido pelo efeito chamado “redutor”, 
proporcionado pela cirurgia.

• Radioterapia: a radioterapia pós-operatória é in-
dicada para todos os tumores que sejam radiosen-
síveis. Ela não infl uencia de modo signifi cativo os 
resultados fi nais, especialmente no que se refere à 
cicatrização da ferida ou à consolidação da fratura. 
Deve ser iniciada aproximadamente entre dez a 15 
dias após a cirurgia, quando a ferida cirúrgica já es-
tiver cicatrizada. 

Tratamento cirúrgico
Nos últimos anos, houve melhora acentuada nas técni-
cas de tratamento cirúrgico para se obter a fi xação está-
vel das fraturas patológicas, a despeito do extenso grau 
de destruição óssea, que ocorre com muita freqüência. 
O uso da síntese interna bloqueada e das endopróteses 
auxiliou muito o cirurgião ortopedista no tratamento 
das fraturas patológicas.

Deve-se obter no tratamento de uma fratura pato-
lógica:
• estabilidade;
• alívio da dor;
• permitir a deambulação;
• facilitar a movimentação e atividades da vida diária;
• reduzir a ansiedade e depressão do paciente.

A destruição óssea, habitualmente extensa, impede 
e exclui em geral a utilização dos métodos convencio-
nais de tratamento das fraturas, razão pela qual méto-
dos alternativos devem ser utilizados.

A importância da fi xação estável e o uso do cimento 
de metilmetacrilato para proporcionar estabilidade ime-
diata e alívio da dor, mesmo em face de ampla destrui-
ção óssea, estão bem documentados. O cimento pode ser 
utilizado isoladamente ou em conjunto com materiais de 
osteossíntese normais ou com os mais variados tipos de 
síntese intramedular, com o objetivo de se conseguir uma 
estrutura com múltiplos pontos de fi xação. 

Fidler(47) verifi cou que o risco de ocorrência de uma 
fratura patológica estava muito relacionado com o grau 
de destruição da cortical. Se mais de 50% da cortical 
de um osso longo estiverem comprometidos, haverá um 
aumento signifi cativo de aproximadamente 50% da in-
cidência de fraturas patológicas. Se a destruição óssea 
ultrapassar os 75%, esse risco será ainda maior.

Depois da estabilização adequada ou da substituição 
protética, especialmente em fraturas de ossos longos, a 
radioterapia, em tumores sensíveis, é uma parte essencial 
do tratamento, a fi m de inibir o maior crescimento do tu-
mor e também para diminuir as complicações potenciais 
junto ao material de síntese e o risco de nova fratura. 
Murray, Bruels e Lindberg (48) estudaram os efeitos da ra-
dioterapia no cimento acrílico e não encontrou mudan-
ças signifi cativas no material após sua utilização. 

 Questão importante se refere à consolidação da fra-
tura. Nesse aspecto, a atitude tem mudado de um pessi-
mismo na literatura clássica, quando se acreditava que 
a fratura não apresentava potencial para consolidação, 
para um entendimento mais objetivo: um signifi cativo 
número de fraturas irá se consolidar. A consolidação irá 
depender de uma série de fatores, incluindo:
• tipo histológico do tumor primário;
• sobrevida do paciente;
• localização da fratura;
• comprometimento dos tecidos moles; 
• forma de tratamento da fratura.

Geralmente, uma fratura patológica tem o potencial 
de sofrer consolidação se a vida do paciente for sufi -
cientemente longa para isso. A fratura patológica, efeti-
vamente, afeta a consolidação, na dependência do tipo 
de tumor e da resposta ao tratamento. Por exemplo, o 
tumor de próstata é um dos tumores mais responsivos 
ao tratamento oncológico, evoluindo para a consolida-
ção. Isso provavelmente resulta da diferença entre o 
tempo de sobrevida em relação ao efeito biológico do 
tumor na consolidação. Da mesma forma, no tocante às 
fraturas patológicas, o câncer de próstata é o que tem 
melhor prognóstico para a consolidação do que o cân-
cer de pulmão, rim ou trato gastrintestinal. 

A radioterapia é um aspecto essencial no tratamen-
to dessas fraturas, mas também pode ter um efeito ad-
verso na consolidação. Radioterapia ao redor de 2.000 
cGy, enquanto previne a progressão do tumor, também 
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impede a consolidação, a menos que uma fi xação rígi-
da tenha ocorrido. A interferência com a consolidação 
ocorre na ausência de uma fi xação rígida por causa da 
presença da condrogênese, muito sensível à radiotera-
pia. Entretanto, quando uma fi xação rígida é consegui-
da, a condrogênese praticamente não acontece e a con-
solidação ocorre mesmo na presença de irradiação.

Vertebroplastia percutânea 
A vertebroplastia percutânea é um procedimento que 
vem sendo desenvolvido desde 1998, na França e em 
outros países. 

A primeira descrição do procedimento foi feita por 
um radiologista, Deramond et al.(49). A principal indica-
ção da vertebroplastia é para o tratamento de estabili-
zação de vértebras em pacientes com quadro doloroso 
intenso e rebelde ao tratamento clínico. A taxa de alívio 
da dor é alta e o procedimento costuma ser bem tolera-
do pelos pacientes idosos, mesmo os mais debilitados.

Existem três indicações precisas para a vertebro-
plastia:
• hemangiomas vertebrais agressivos;
• colapsos vertebrais por osteoporose com dor intratável;
• tumores malignos osteolíticos.

A vertebroplastia apresenta um risco relativo de 
complicações que deve ser citado. Entre elas, apare-
cem os incidentes relacionados ao extravasamento do 
ciemento acrílico, aumento da dor não associado com 
o extravasamento do cimento, radicolopatia e compres-
são mecânica da medula pelo cimento. Chirras et al.(50) 
relata índices de complicações de 2 a 10%.

Consideramos a vertebroplastia um método novo e 
entusiástico de tratamento das lesões da coluna, princi-
palmente nos casos de dor por compressão. O procedi-
mento costuma ser bem tolerado pelos pacientes mais 
velhos, mesmo os mais debilitados, sendo que a taxa de 
alívio da dor é alta. 

Indicação de fi xação profi lática
O reconhecimento precoce das lesões ósseas permite ao 
ortopedista a análise do melhor método de tratamento 
profi lático.

Os pacientes portadores de metástases ósseas po-
dem ser tratados com sucesso somente com a radiote-
rapia, que pode diminuir a dor, progressão da lesão e 
potencial de fraturas. No entanto, sabemos que a ra-
dioterapia aumenta o risco de fratura e o paciente deve 
ser seguido cuidadosamente. A radioterapia causa hi-
peremia e resulta, durante certo tempo, um aumento da 
fragilidade óssea local.

Os critérios adotados para a fi xação profi lática das 
lesões metastáticas não são absolutos, mas seguem al-
guns parâmetros:
• lesão lítica, dolorosa que envolve mais do que 2,5 

cm da cortical;
• lesão lítica intramedular maior do que 50% do diâ-

metro da secção transversal do osso;
• lesão progressivamente dolorosa, que não apresen-

tou controle ou melhora com o emprego de outro 
método adjuvante (rádio ou quimioterapia);

• lesão lítica na região subtrocantérica ou supracondi-
leana do fêmur;

• lesão com grande risco de fratura durante a vigência 
da radioterapia.

Fraturas do membro superior
Atualmente, estabilizamos internamente as fraturas 
patológicas na região diafi sária dos ossos longos, por 
meio de hastes intramedulares, com ou sem a utiliza-
ção do cimento acrílico. Nas lesões da extremidade 
proximal do úmero, utilizamos as endopróteses não 
convencionais.

Contra-indicamos o tratamento conservador, uma 
vez que mantém o paciente com dor persistente por vá-
rias semanas, e muitas vezes, devido à não consolidação 
da fratura, ocasiona a perda total da função. 

As lesões abaixo do cotovelo são raras e costumam 
aparecer em pacientes portadores de neoplasia primá-
ria de pulmão. 

Fraturas do membro inferior 
• Pelve: as fraturas que ocorrem na área da pelve, 

exceto na área do acetábulo, raramente necessitam 
estabilização cirúrgica. A maior parte dos pacientes 
pode ser tratada por radioterapia.

 A destruição do acetábulo, sob a forma de osteólise, 
é uma ocorrência freqüente. A protrusão da cabeça 
femoral pode fazer parte do quadro na destruição 
do acetábulo. A não ser nos casos em que a extensa 
destruição óssea impede a cirurgia reconstrutora, a 
substituição total da articulação é o procedimento 
de escolha. É importante reconhecer o grau da des-
truição óssea periacetabular para analisar que área 
de osso é sufi ciente para manter o metilmetacrilato 
em posição, de forma que todo o processo recons-
trutor seja capaz de suportar os esforços da ativida-
de normal;

• Colo femoral: as fraturas do colo e da cabeça femo-
ral devem ser tratadas por uma prótese do quadril. 
A decisão de se realizar a artroplastia total ou par-
cial, vai depender do grau de comprometimento do 
acetábulo. 
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• Fraturas inter-trocantéricas: nesses casos, realiza-
mos a substituição da extremidade proximal fratu-
rada do fêmur por endopróteses não convencionais. 
As próteses de corpo longo, conhecidas com mega-
endopróteses, que permitem a substituição de até 
25 cm do fêmur, são necessárias, freqüentemente, 
para ultrapassar as metástases mais distais. Quando 
o trocânter maior está envolvido, o segmento proxi-
mal do fêmur deve ser ressecado em conjunto com 
parte da musculatura que se insere no trocânter, o 
que corresponde aos músculos rotadores externos e 
abdutores.Atualmente, temos utilizado as próteses 
modulares que possibilitam maior versatilidade na 
montagem do correto comprimento do corpo da 
endoprótese. Essas endopróteses permitem a ade-
quação mais precisa da substituição em relação ao 
segmento que será substituído.

• Fraturas subtrocantéricas: são mais bem tratadas 
com hastes bloqueadas. Podem ser utilizadas com 
ou sem cimento acrílico, dependendo da estabilida-
de da fratura no momento da fi xação. Como alter-
nativa nos casos em que há grande destruição da re-
gião subtrocantérica, indicamos a endoprótese não 
convencional. 

• Diáfi se femoral: as fraturas da diáfi se femoral são, 
rotineiramente, fi xadas com hastes intramedulares, 
em geral bloqueadas. Pode-se ou não utilizar cimen-
to acrílico, injetado na forma líquida (Figura 10).

• Fraturas supra-condileanas do fêmur: as fraturas 
na região distal da diáfi se e supra-condileanas, ge-
ralmente, apresentam acentuado grau e destruição, 
não evidenciado no exame radiográfi co. O método 
de tratamento de escolha nesses pacientes é a en-
doprótese não convencional, que além de permitir 
a remoção do tumor, proporciona uma estabiliza-
ção e função da articulação. As metástases ósseas 
ao redor do joelho, na perna ou mais distais são de 
ocorrência rara. 

Fraturas da coluna 
O comprometimento da coluna por tumores primários é 
raro, principalmente ocasionando fraturas. O grande cau-
sador das fraturas da coluna são as lesões metastáticas(51).

O corpo vertebral, que é a sede mais comum de en-
volvimento da coluna vertebral, possui medula verme-
lha ativa com um rico suprimento vascular. Os elemen-
tos posteriores da coluna são acometidos em apenas 1/7 
das vezes em relação ao corpo. Além disso, a drenagem 
venosa da coluna vertebral se faz por meio do plexo ve-
noso de Batson, que não tem válvulas, comunicando-se 
assim, livremente com a drenagem venosa da mama, 
rim, tireóide e próstata, que compreendem 75% de to-
das as metástases.

Em sua maioria, as lesões ocasionadas pelo mielo-
ma e pelas metástases vertebrais são observadas apenas 
no mapeamento e ressonância nuclear magnética, e, 
geralmente, são assintomáticas (Figura 11, A e B).  En-
quanto existe estabilidade da coluna vertebral e os teci-
dos neurais não estão envolvidos, os pacientes acusam 
pouca ou nenhuma sintomatologia. Os sintomas se ma-
nifestam quando uma quantidade signifi cativa de osso 
foi destruída e a estabilidade da coluna fi ca ameaçada. 

Figura 10. Haste intramedular bloqueada utilizada para o tratamento de tumor 
ósseo metastático localizado na região proximal do fêmur; A e B: radiografi as da 
fratura patológica; C e D: radiografi a da fi xação intramedular 

A B

C D
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Figura 11. Ressonância magnética (A e B) de um paciente portador de 
metástases ósseas, no qual se visibiliza com nitidez as lesões

A B

acusam dor por fratura ou instabilidade, muito antes de 
aparecerem as seqüelas neurológicas.
• Sem instabilidade da coluna vertebral: a descom-

pressão cirúrgica com estabilização posterior pode 
ser indicada além da radioterapia, quando há rápi-
da progressão do defi cit neurológico ou deteriora-
ção progressiva no decorrer da radioterapia. Além 
disso, nos tumores rádio-resistentes ou quando é 
necessário material para o diagnóstico histológico.
A maioria dos relatos da literatura comparou os 

resultados da radioterapia com a cirurgia descompres-
siva posterior do tumor epidural e não demonstrou 
diferenças quanto ao resultado fi nal. No entanto, de-
vido à localização mais freqüente das lesões do mielo-
ma e das metástases no corpo vertebral, indicamos a 
abordagem anterior exclusiva ou anterior e posterior 
combinadas. Da mesma forma que em nosso serviço 
na Escola Paulista de Medicina da Universidade Fede-
ral de São Paulo (UNIFESP-EPM), Siegal e Siegal(52) 
e Siegal, Tiqva e Siegal(53) estudaram 47 pacientes tra-
tados com a descompressão anterior, ressecção do cor-
po vertebral e substituição com próteses de vértebras 
ou cages. Sua indicação para cirurgia por via anterior 
incluía pacientes cuja compressão epidural se situava 
no mesmo nível da lesão tumoral do corpo vertebral 
e excluía os pacientes que tinham qualquer evidência 
de instabilidade da coluna vertebral por lesão óssea 
metastática. Os resultados fi nais foram encorajadores 
em 80% dos pacientes, que foram capazes de andar 
no pós-operatório, comparados com apenas 26% que 
podiam andar no pré-operatório. Noventa e três por 
cento dos pacientes apresentavam função normal do 
intestino e bexiga após a cirurgia (antes da cirurgia so-
mente 47% eram normais e 93% permaneceram sem 
dor). Esses resultados certamente são muito superio-
res aos resultados da descompressão posterior ou da 
radioterapia isolada e devem encorajar uma conduta 
mais agressiva em pacientes nessas condições.
• Com instabilidade da coluna vertebral: quando o 

grau de envolvimento da coluna vertebral ameaça 
a estabilidade da coluna, e existem sinais de fratu-
ra patológica ou de fratura iminente, o tratamento 
cirúrgico é indicado, particularmente quando tam-
bém há compressão óssea da medula e/ou da partes 
moles ou raízes nervosas. Indicamos nesses casos a 
descompressão anterior por corpectomia, restaura-
ção do alinhamento vertebral por meio de instru-
mentação apropriada e a estabilização com espaça-
dores ou próteses de vértebra. 
A laminectomia descompressiva isolada é contra-

indicada quando existe instabilidade, porque a descom-
pressão da medula não é obtida e a coluna pode se tor-
nar ainda mais instável. A descompressão isolada por 
meio de laminectomia resolve apenas 30% dos casos, 

Microfraturas ou fraturas patológicas ocorrem e 
causam dor local na região lombar quando a porção an-
terior da coluna (que corresponde à metade anterior do 
corpo vertebral e o disco) e a porção posterior do corpo 
vertebral estão acometidas. 

As fraturas do corpo vertebral são, geralmente, do 
tipo por acunhamento e, por conseguinte, são estáveis. 
Habitualmente, são provocadas por um trauma trivial, 
mas podem ter início espontâneo.

A propagação do tumor às estruturas nervosas re-
gionais, também pode causar sintomas. O comprometi-
mento das raízes nervosas dá origem aos sintomas radi-
culares, que podem simular e, muitas vezes, ser confun-
didos com dor ciática devido a uma hérnia discal.

Não é incomum que esses pacientes sejam tratados, 
conservadoramente, por longos períodos e, às vezes, o 
diagnóstico é feito somente no intra-operatório, duran-
te a laminectomia, ou posteriormente após o resultado 
anatomopatológico. 

A compressão da medula espinhal ou da cauda eqüi-
na pelo tumor ou pela retropulsão dos fragmentos ósseos 
pode dar origem às alterações neurológicas dependen-
do da localização e da gravidade da compressão. Pode 
ocorrer de duas formas: primeiro, na medula torácica: 
com compressão da medula espinhal na coluna torácica 
é determinado precocemente o aparecimento de sinais 
do trato piramidal, isto é a hiperrefl exia e a espasticidade 
podem estar presentes, acompanhadas posteriormente 
por fraqueza e paraplegia. A perda de controle intesti-
nal e da bexiga são manifestações tardias. São sintomas 
que progridem rapidamente e em geral associados a 
um prognóstico reservado; segundo, na medula lombar: 
como o forâmen vertebral é relativamente maior na colu-
na lombar, temos como conseqüência disso, a síndrome 
de compressão da cauda eqüina raramente é observada. 
Os pacientes com lesão metastática no segmento lombar 
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uma vez que a maioria dos tumores envolve também os 
elementos anteriores da coluna.

Se os elementos posteriores estiverem intactos e li-
vres de tumor e a expectativa de vida do paciente for 
menor do que um ou dois anos, em geral não é mais 
necessária a complementação com procedimento pos-
terior. A estabilização posterior e o enxerto ósseo são 
recomendados se os elementos posteriores estiverem 
envolvidos pelo tumor ou se o paciente apresentar ex-
pectativa de vida superior a dois anos.

Tratamento pós-operatório
Quando se obtém a estabilidade, que é o objetivo da 
cirurgia, não é necessária a imobilização no pós-opera-
tório. Nossa meta principal, em uma conduta cirúrgica 
agressiva, é permitir que esses pacientes retornem a um 
nível de função independente o mais rápido possível, 
livres da imobilização prolongada e do uso de dispositi-
vos ortopédicos.

Resultados da conduta cirúrgica 
Na UNIFESP-EPM, encontramos os seguintes resulta-
dos após a revisão de 588 fraturas patológicas ou fratu-
ras iminentes do esqueleto: quanto ao tipo de cirurgia, 
temos 70% osteossíntese mais cimento ou endoprótese 
e 30% tratamento não cirúrgico; já a taxa de sobrevida 
do grupo foi de 75% de sobrevida em seis meses e 65% 
de sobrevida em 12 meses.

Ao se comparar todos os grupos de pacientes, en-
controu-se que aqueles submetidos à osteossíntese com 
cimento ou endoprótese apresentaram melhores resulta-
dos do que os não cirúrgicos, devido: primeiro, a série de 
pacientes operados pertence a um grupo mais recente, 
quando se utilizam de rotina melhores modalidades de 
quimioterapia, terapia hormonal e radioterapia; e, se-
gundo, apresentaram a vantagem da estabilização ime-
diata da fratura, mobilização precoce e deambulação.

No que se refere à dor, 97% dos pacientes obtiveram 
alívio da dor quando se realizou o tratamento cirúrgico.

Quando foram analisados os resultados da cirurgia 
para os membros inferiores, encontrou-se melhora es-
tatisticamente signifi cativa nas condições de deambula-
ção dos pacientes. Dentre eles, 95% retornou ao estado 
ambulatorial, comparados com 75% de pacientes trata-
dos conservadoramente ou submetidos à osteossíntese 
sem a utilização do cimento acrílico.

Sobrevida
A sobrevida nos pacientes portadores de fraturas pa-
tológicas depende do tumor primário. Pacientes com 
metástases apresentam uma sobrevida global de 18,8 

meses, sendo que a sobrevida varia de acordo com o 
tumor primário.

Uma vez que a habilidade de utilizar a quimioterapia 
e a radioterapia tem se desenvolvido enormemente nos 
últimos anos, um correspondente aumento da sobrevida 
pós-operatória, após as fraturas patológicas, é esperado, 
exigindo, pois, um desenvolvimento correspondente dos 
métodos cirúrgicos e o desenvolvimento dos implantes 
para melhor abordagem desses pacientes.

SARCOMAS DOS TECIDOS MOLES 
Os sarcomas de tecidos moles (STM) são classes de tu-
mores malignos que se desenvolvem, principalmente 
(embora não exclusivamente), dos tecidos mesenqui-
mal e conetivo. Representam aproximadamente 1% de 
todas as doenças malignas no homem e 0,6% nas mu-
lheres. Devido a essa raridade, são freqüentemente ne-
gligenciados ou tratados de maneira inadequada. 

Biópsias devem ser feitas imediatamente quando 
massas suspeitas aparecerem nos tecidos moles, prin-
cipalmente se apresentaram recente mudança de tama-
nho ou se tornaram sintomáticas. 

Epidemiologia
São tumores raros, representando no total 0,7% de 
todas as neoplasias malignas e apresentando uma in-
cidência média anual de acometimento de 2,5/100.000. 
Nos Estados Unidos, há aproximadamente 5.500 casos 
novos e cerca de 2.000 mortes por ano. 

Os sarcomas e os tumores dos tecidos moles são en-
contrados em todos os grupos de idade. 

Localização
Cerca de 40% dos STM se desenvolvem nas extremida-
des inferiores, mais comumente na coxa ou no tronco, 
cabeça ou pescoço, braço e retroperitôneo.

Etiologia
A etiologia dos STN é desconhecida. 

Manifestações clínicas 
Os pacientes, freqüentemente, se apresentam com dor 
localizada e com massa palpável nas extremidades ou 
no tronco. As massas, geralmente, adquirem uma carac-
terística endurecida. Tumores retroperitoneais ou intra-
abdominais causam sintomas relacionados à compres-
são ou deslocamento de órgãos, com emagrecimento e 
dor. A duração dos sintomas varia de algumas semanas 
até décadas, com média de um a três meses. 
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Diagnóstico por imagem 
Com a introdução da tomografi a e da ressonância, tor-
nou-se possível a obtenção de importantes informações 
da estrutura e da anatomia dos sarcomas de partes mo-
les. Atualmente, principalmente por meio do ultra-som 
e da tomografi a, podemos obter amostras dos tecidos 
para biópsias utilizando pequenas incisões e procedi-
mentos minimamente invasivos.

O PET scan permite o diagnóstico da atividade me-
tabólica do tumor, além de contribuir com o diagnóstico 
estadiamento e monitoramento da resposta terapêutica 
à quimioterapia. 

Biópsia
A biópsia, geralmente incisional, deve ser realizada em 
todos os pacientes e seu objetivo é de se estabelecer o 
diagnóstico do tipo histológico e grau de malignidade 
do tumor. A incisão deve ser localizada, preferencial-
mente, na região mais protuberante do tumor. Todo o 
planejamento da biópsia deve ser realizado com a fi na-
lidade de abordar o tumor, sem se aproximar e expor o 
feixe vásculo nervoso, com o objetivo de evitar a conta-
minação do trajeto. A incisão deve ser aprofundada nos 
tecidos até se encontrar o tumor e uma elipse do mes-
mo, incluindo sua pseudocápsula, deve ser ressecada e 
enviada para exame anatomopatológico. 

Algumas vezes, podemos realizar uma biópsia per-
cutânea na tentativa de conseguir material para uma 
biópsia de tumores de partes moles de características 
homogêneas. Nesses casos, a agulha tru-cut, com sua 
ponta em baioneta, deve ser utilizada. Nos casos em que 
a biópsia percutânea deixa dúvidas quanto à real histo-
logia do tumor, deve-se realizar uma biópsia aberta.

Tratamento 
A ressecção, com objetivo de cura dos STM, deve ser 
o objetivo do cirurgião. Cada tumor tem um compor-
tamento diferente, pois alguns crescem rapidamente e 
outros podem ter seu crescimento lento por vários anos, 
mesmo sendo tumores de alto grau na biópsia. Alguns 
tumores de partes moles apresentam margens nítidas 
na RM, enquanto outros infi ltram os tecidos a seu re-
dor. Quanto mais infl amatório, de rápido crescimento e 
infi ltrativo for o tumor, mais amplas devem ser as mar-
gens de ressecção. Nesses casos, deve-se discutir com 
a equipe multidisciplinar a possibilidade da quimio ou 
radioterapia pré-operatória. 

No entanto, o paciente deve saber que a melhor 
oportunidade de se ressecar o tumor é a cirurgia feita 
com margens amplas ou radicais, a despeito das seqüe-
las funcionais que podem advir do procedimento.

Recidivas locais, mesmo nos melhores resultados, 
são de aproximadamente 35%. Isto refl ete que aproxi-
madamente 1/3 tumores é inadequadamente resseca-
do. Os STM não apresentam uma cápsula verdadeira 
e, devido a isso, devem ser ressecados com uma ampla 
margem de segurança. Dessa forma, a recorrência local 
diminui em 50% o prognóstico do paciente. 

O tratamento dos STM sofreu uma série de modifi -
cações nos últimos anos. Até a alguns anos, o tratamen-
to era realizado apenas para aqueles sarcomas peque-
nos e localizados superfi cialmente. Para os sarcomas de 
grande volume das extremidades, o tratamento de esco-
lha era a amputação(54-55). Atualmente, podemos utilizar 
várias cirurgias de preservação do membro procedendo 
às ressecções, seguidas de tratamento quimioterápico, 
associado à radioterapia(56-57).

Nos pacientes com intenso envolvimento dos tecidos 
moles, com invasão óssea ou articular, que impede uma 
cirurgia de ressecção em bloco, com uma extremidade 
funcionalmente adequada, procedemos à amputação.

O envolvimento de grandes vasos não costuma ser 
uma contra-indicação para a cirurgia de preservação do 
membro, uma vez que eles podem ser ressecados em 
bloco com o tumor e substituídos por enxertos ou pró-
teses vasculares.

O envolvimento de grandes nervos, com ou sem 
comprometimento neurológico, deve ser tratado com 
a secção do nervo, proximal ao tumor, e sua ressecção 
em bloco com a massa. Não realizamos a dissecção do 
nervo, quando este está englobado pelo tumor. Nesses 
casos, a neurotomia é o único procedimento que pro-
porciona margens oncológicas. 

Sempre que possível, os gânglios linfáticos também 
devem ser ressecados.

A reconstrução das extremidades por meio de trans-
posições musculares pode ser realizada. No momento 
da reconstrução, procuramos apenas cobrir as áreas 
cruentas com a rotação de retalhos miocutâneos ou pe-
los enxertos livres de pele.
• Tratamento pós-operatório: no pós-operatório, to-

dos os pacientes são encaminhados para o trata-
mento adjuvante. Os pacientes com sarcomas de 
grau II ou III, de malignidade histológica, são sub-
metidos ao tratamento radioterápico. Os pacientes 
com grau I de malignidade são submetidos a acom-
panhamento clínico oncológico, sem radioterapia 
ou quimioterapia. Da mesma forma, os pacientes 
portadores de sarcomas com grau II ou III de malig-
nidade ou aqueles portadores de metástases pulmo-
nares ou ganglionares são submetidos a tratamento 
quimioterápico(58-60). Em alguns pacientes, utiliza-
mos a braquiterapia,  com a fi nalidade de levar ao 
campo cirúrgico e às margens de ressecção, maior 
dose de irradiação.
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Prognóstico dos sarcomas de tecidos moles
O índice de recorrência local em nossas mãos foi de 
7,5%. Não foi possível realizar a cirurgia de ressecção 
e preservação do membro em 13,9% dos pacientes, que 
foram submetidos à amputação e em 5,4% dos pacien-
tes, que receberam apenas o tratamento químio e ra-
dioterápicos. A taxa de sobrevida livre de tumor para 
todos os padrões histológicos analisados em conjunto 
foi de 81,8%. No entanto, a diferença de prognóstico é 
bastante diferente quando analisamos isoladamente os 
tumores.

A recidiva local é a função da localização e do ta-
manho do tumor, além do tipo histológico. Os tumores 
em regiões especifi camente inacessíveis, como a pelve, 
região glútea e inguinal e cintura escapular, recidivam 
localmente muito mais do que nas extremidades. 

Quanto ao tamanho, sabe-se que tumores maiores 
do que 10 cm de diâmetro apresentam difi culdades na 
ressecção. A Tabela 2 apresenta a freqüência de recor-
rência local em função do tamanho do tumor. Cerca de 
40% dos pacientes desenvolvem metástases. Aproxi-
madamente 5% dos pacientes obtiveram óbito devido 
a complicações decorrentes de recidiva local, mesmo 
sem metástases, pois estas são pouco prováveis após 48 
meses da cirurgia. 

Tamanho (cm) Recorrência
0-5 15%
5-10 12%
10-15 33%
15-20 43%
> 20 50%

Tabela 2. Freqüência de recorrência local correlacionada ao tamanho do sarcoma 
nas extremidades
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