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História Clínica 

 PRGP 

 Sexo feminino 

 23 anos 

 Empregada de escritório 

 Antecedentes Patológicos 

 Rabdomiossarcoma aos 2 anos 

 Fibromioma mamário operado em 2003 

 Escoliose (seguida no H. Pediátrico, não operada) 

 Nega alergias medicamentosas 

 



História da Doença Atual 

 2 anos e 6 meses (HP) 

 rabdomiossarcoma pleomórfico retroperitoneal ST III 

 Exérese cirúrgica da massa tumoral, incluindo mm. 
Paravertebrais dtos + RT + QT 

 Remissão completa 

 Sem recidiva na infância e adolescência 

 



História da Doença Atual 

 Relatório 

“enviada pela Médica de Família por quadro de síndroma febril com 2-3 
anos de evolução, com temperaturas subfebris, de predomínio vespertino 

e T máx registada de 38,5ºC. Com anorexia, perda ponderal 7Kg com 1 

ano evolução. Sem outras alterações (urinárias, intestinais…)” 

 07/2010 – RMN 

“formação retroperitoneal  dta…. Obstrução da VCI…” 

 Dx: neoplasia renal dta T3bN1M0 

 Referenciação ao S. Urologia HUC 



História da Doença Atual 

 S. Urologia HUC 

 Toracolombotomia exploradora dta (Set. 2010) 

 excisão massa tumoral retroperitoneal em bloco com o rim 
dto e excisão da V. cava inferior 

 AP: sarcoma fusocelular, focalmente pleomórfico; a diferenciação 
muscular das células tumorais, sugestivo de recidiva do tumor 
primitivo + invasão multifocal das margens operatórias 

 Referenciação à UTAL 



História da Doença Atual 

 Dez 2010 - TC:  

“Estudo compatível com três lesões ativas na topografia da loca 
renal direita e lesão óssea secundária no rebordo acetabular 

esquerdo” 

 Jan 2011: iniciou ciclos de QT 

 Jul 2011 – PET 

“Este estudo sugere boa resposta ao tratamento, atualmente sem 
evidência de lesões neoplásicas malignas de elevado índice 

metabólico” 

 

 

 

 Clinicamente queixas álgicas, particularmente noturnas de 
agravamento progressivo há cerca de 6 meses, sem outras 
queixas 

 

 AP: 

 fibromioma mamário operado em 2003 

 Escoliose (seguida no H. Pediátrico, não operada) 

 Nega alergias medicamentosas 



História da Doença Atual 

 Dez 2011 – PET 

“Metástase óssea no rebordo posterior acetabular esquerdo” 

 

 Queixas álgicas da anca esquerda, particularmente noturnas de 
agravamento progressivo sem relação com o movimento 

 





História da Doença Atual 

 Jan 2012, TC-TAP 

Regista-se a presença de formações nodulares cutâneas mamárias 

(…) não se podendo excluir tratarem-se de localizações secundárias 

(...) 

(…) Identifica-se uma lesão nodular heterogénea, com 2,9 cm de 

maior eixo, adjacente ao pilar direito do diafragma, compatível com 

recidiva tumoral. 



Fevereiro 2012 – TC articular 













Internamento na UTAL 

7 Maio 2012 

 



História da Doença Atual 

 7 Maio 2012, RMN 

Duas formações na bacia compatíveis com metastização 

óssea, uma no pilar posterior do acetábulo e outra no 

ramo iliopúbico esquerdos, sem massa de tecidos moles 

associada. 



Maio 2012 – RMN 















Maio 2012 – Pré-operatório 

O Estudo não mostrou áreas hipervasculares na projeção do acetábulo 
esquerdo, não sendo realizada a embolização. 



Tratamento Cirúrgico 



























Resultados 

 Doente sem queixas álgicas após a cirurgia. 

 Iniciou marcha com apoio no 2º dia do pós-operatório 

 Alta 12 dias depois. 

 

 Vai iniciar Radioterapia. 



Discussão 

 Grupos diferenciais – considerar: 

1. Idade 

2. Localização 

3. Imagiologia 

4. Grau do tumor 

5. Histologia  

6. Tratamento 
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FONTE: 
Orthobullets.com 



Discussão 

 Rabdomiossarcoma 

 Tumor do mesênquima primitivo 

 Sarcoma mais comum na infância 



Discussão 

 Rabdomiossarcoma 

 Tumor do mesênquima primitivo 

 Sarcoma mais comum na infância 



Discussão 

 4 tipos: embrionário, alveolar, “botrióide”, pleomórfico 

 Alveolar: 

 translocação comum t(2;13) 

  associação a risco elevado de doença metastática 

 Metástases 

 Nodais 

 Biópsia da MO é necessária para o estadiamento 



Discussão 

 Prognóstico-sbv aos 5 anos: 

 Embriónico – 80% 

 Alveolar – 60% 

 Botrióide – geralmente fatal, menos de 30% dos doentes 

 Pleomórfico – 25% 

 

 Apresentação: 

 Massa indolor rapidamente progressiva 

 +++ cabeça/pescoço, sistema genitourinário e retroperitoneu 



Discussão 

 Tratamento 

 Excisão cirúrgica alargada com QT 

 A QT não é eficaz em adultos 

   Excisão cirúrgica alargada com RT 

 



Conclusões 

 O Rabdomiossarcoma é uma neoplasia da infância. 

 Rápida progressão e capacidade de metastização 

 

 Pode apresentar metastização tardia  

 A cirurgia (mesmo paliativa) pode originar bons resultados no 
respeitante à dor  

 


