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Células Fusiformes do Rim Metastizado
– Caso Clínico
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O carcinoma tubular mucinoso e de células fusiformes do rim (CTMCF) constitui um

subtipo raro de carcinoma de células renais, recentemente descrito, apresentando carac-

terísticas histológicas sugestivas de um crescimento indolente. Alguns autores consideram

este subtipo como sendo uma variante de baixo grau do carcinoma papilar. Embora as séries

existentes incluam apenas alguns casos, o prognóstico é considerado favorável, apenas com

recorrências ocasionais e metastização regional descrita, não estando documentados casos

de metastização à distância.

Descrever um caso de uma neoplasia renal de tipo histológico raro e com uma forma de

apresentação única.

Um doente de 57 anos, sem antecedentes relevantes, recorreu ao Serviço de Urgência do

Hospital de São João por dor lombar bilateral de intensidade moderada a elevada, de carácter

contínuo, sem irradiação, com cerca de dois meses de evolução, acompanhada de astenia e

anorexia. Realizou uma TAC toraco-abdomino-pélvica, que revelou uma lesão suspeita na

vertente superior e posterior do rim esquerdo, sem aparentes imagens de invasão da gordura

adjacente ou dos vasos renais; glândula supra-renal direita com nódulos suspeitos de lesões

secundárias; e múltiplas lesões nodulares pulmonares bilaterais sugestivas de lesões secun-

dárias. Foi internado no Serviço de Urologia para controlo sintomático e submetido a nefrec-

tomia radical esquerda. O exame anatomo-patológico da peça cirúrgica revelou uma neo-

plasia maligna, de crescimento expansivo, constituída por túbulos alongados, separados por

um estroma mucinoso, com áreas de células fusiformes; metástase ganglionar do hilo renal;

metástase de 3 mm na medula da suprarrenal. A conclusão do exame foi carcinoma tubular

mucinoso e de células fusiformes do rim (pT3aN1M1). No pós-operatório, o doente desen-

volveu um quadro de paraparésia dos membros inferiores, tendo o estudo subsequente

confirmado a presença de múltiplas metástases da coluna vertebral (L5-D11).

O caso apresentado constitui, de acordo com a literatura médica consultada, o primeiro caso

de CTMCF do rim com metastização à distância, contrariando os achados prévios de baixa

agressividade deste tipo de tumor.
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A incontinência urinária de esforço tem elevada prevalência em Portugal e é causa de grande

morbilidade e custos económicos elevados. Desde o aparecimento dos slings sub-uretrais, a

sua popularidade tem crescido em exponencial por todo o mundo, não sendo Portugal uma

excepção a este fenómeno. A cirurgia clássica tem vindo a ser substituída, quase por com-

pleto, por estas técnicas minimamente invasivas.

Os autores analisam a eficácia e as complicações destes procedimentos minimamente

invasivos realizados em doentes com incontinência urinária de esforço feminina no Serviço

de Urologia do Hospital do Espírito Santo de Évora.

Resultados São apresentados os dados relativos ao número total de doentes submetidas a

colocação de sling por via transobturadora. Analisam-se os resultados em relação a: percen-

tagem de cura e de melhoria, percentagem de doentes que não obtiveram benefício da

realização do procedimento e percentagem de doentes submetidas a uma 2ª intervenção. Os

autores registaram ainda as complicações pós-operatórias imediatas e tardias e a percen-

tagem com que ocorreram.

Os autores concluem que as doentes com IU de esforço e mista beneficiam da colocação de

slings trans-obturadores. Trata-se de procedimentos minimamente invasivos com baixa

taxa de complicações. Na globalidade, os resultados obtidos, bem como a taxa de compli-

cações, não diferem substancialmente dos referidos na literatura.
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