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Resumo
O câncer renal tem uma incidência em torno de 3% da população geral e o PNET é uma variante rara e agressiva. O
PNET renal é uma forma rara e grave de neoplasia maligna
renal. Possui um prognostico ruim e evolução desfavorável.
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O pico de incidência é aos 28 anos. Seus sintomas são massa palpável, hematúria e desconforto abdominal, podendo
acometer o sistema vascular. O PNET renal possui células
redondas monomórficas, com núcleos hipercromáticos e citoplasma mínimo dispostos em folhas coesivas soltas. A presença de rosetas de Homer Wright é favorável
ao diagnóstico de PNET. Seu tratamento é multimodal. A sobrevida após terapia multimodal em 5 anos é de
55%. O PNET renal é raro e acomete pacientes jovens. Tem evolução desfavorável, não havendo resultados
satisfatórios com quimioterapia ou radioterapia.
INTRODUÇÃO
O câncer renal tem uma incidência em torno de 3% da população geral. A variante histológica mais comum é o Carcinoma de Células Claras, contando com cerca de 95% dos diagnósticos das lesões malignas renais. Entretanto, não se pode
ignorar outras apresentações deste tipo de tumor. Apresentamos um caso de Sarcoma de Ewing primário de rim, uma forma
extremamente rara e agressiva de neoplasia maligna de rim.
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RELATO DE CASO
Paciente do sexo masculino, com 19 anos de idade,
que deu entrada no serviço de urologia do Hospital Municipal
Dr. Mário Gatti, em Campinas-SP, em 11/01/2016, por conta de
dor lombar constante de moderada intensidade, sem hematúria
e sem alterações ponderais. Ao exame físico, notava-se grande
massa palpável em flanco esquerdo. Realizada Radiografia de Tórax que evidenciou nodulações subpleurais adjacentes aos corpos
vertebrais entre T6 e T10/11, com lesão osteolítica em coluna
vertebral, com 4,2x6,3cm, além de lesão semelhante em 8º arco
costal esquerdo, com 4,0x2,0 cm; a tomografia de abdome total
mostrou extensa lesão renal a esquerda, com 120 x 115mm, deformando o sistema coletor renal, além de múltiplos nódulos em
cadeia peri-aórtico-caval (Figura 1).
Devido ao grande volume tumoral, optou-se pela
realização de biópsia renal percutânea, guiada por ultrassonografia, realizada em 14/01/2016. Tal exame mostrou uma
neoplasia maligna indiferenciada em parênquima renal, cuja
imuno-histoquímica não conseguiu diferenciar entre Tumor de
Wilms e Carcinoma Renal.
Indicado o tratamento cirúrgico, Nefrectomia Radical
e Linfadenectomia estendida para os grandes vasos. Optou-se pela incisão subcostal bilateral (Chevron), uma vez que se
garante uma excelente exposição anatômica. O procedimento
cirúrgico se deu em 29/01/2016 e transcorreu sem intercor-

rências, a peça foi removida completamente em monobloco,
juntamente com o baço (acometimento da artéria esplênica).
A linfadenectomia contemplou os espações para-caval e para-aórtico, além do seguimento inter-cavo-aórtico. O tempo cirúrgico total foi de 3 horas e meia, com sangramento estimado
800 ml, recebendo transfusão de 01 unidade de concentrado
de hemácias (Figura 2). A recuperação pós-operatório se deu
de forma satisfatória e o tempo de internação foi de 10 dias.
O anatomopatológico mostrou neoplasia maligna indiferenciada de células azuis, com 17 cm em seu maior diâmetro, acometendo seio medular, tecido adiposo perirrenal,
hilo vascular e ureter; presença de um linfonodo positivo de 6
analisados – pT3aN2M1. A avaliação imuno-histoquímica do
produto cirúrgico demonstrou tumor PNET/Ewing com seguinte
painel de marcadores: Wt1 negativo // CD99 + // PAX8 + //
NICX2,2 + // FLI-1 + (Figura 3).
Após recuperação pós-operatória, o paciente foi encaminhado para avaliação com a equipe de Oncologia Clínica, sendo iniciada Quimioterapia adjuvante, a base de Ciclofosfamida e
Etoposídeo, iniciada cerca de 30 dias após o tratamento cirúrgico.
A evolução se mostrou desfavorável, sendo que em
abril de 2016, o paciente iniciou com queixas de paraparesia
progressiva bilateral. Reestadiado e em ressonância magnética de coluna vertebral, evidenciou múltiplas lesões sólidas de
contornos lobulares em situação intracanal, extra-dural e extra
medular, envolvendo raízes nervosas e deformando saco dural

Figura 1
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Figura 2

Figura 3

em T12-L1, L1-L2 e cauda equina em S1. Cintilografia Óssea
demostrou alteração osteogênica em esterno, úmero esquerdo
e 8º arco costal e em vértebras T10 a L1, com áreas líticas
em esterno e vértebras, nódulo em parede anterior torácica,
além de aumento inespecífico de glenoide esquerda. Encaminhado para tratamento de resgate com radioterapia (término
em 12/07/2016), havendo melhora discreta e progressiva de
seu quadro motor. Após este tratamento, retorna para esquema de quimioterapia inicialmente proposto, em 4 ciclos, com
controle satisfatório da doença.
Seguem em acompanhamento conjunto com as equipes de Urologia e Oncologia Clínica.
DISCUSSÃO
O Tumor Neuroectodérmico Primário (PNET), ou carcinoma de Ewing, acometendo o rim é uma forma de apresen-

tação rara e extremamente grave de neoplasia maligna renal.
A literatura contempla uma pequena gama de artigos publicados, quase sempre em relatos de casos, o que confirma sua
raridade. Por esta razão, o manejo destes casos se baseiam
nos princípios do tratamento do Carcinoma de Células Claras.
O primeiro PNET identificado como “ tumor de células redondas” foi descrito por Stout et al (1918), acometendo
os tecidos moles e ossos e, raramente os rins2.
O carcinoma de Ewing possui um prognostico ruim
comparados aos demais carcinomas renais, devido ao diagnostico tardio3,4 e as manifestações clinicas não serem especificas, sendo necessários marcadores genéticos e imuno-histoquímicos para o diagnóstico diferencial dos demais
carcinomas de células redondas e azuis5.
A idade média dos pacientes que apresentam o PNET
é de 28 anos com intervalos entre 20 a 42 anos, acometendo
igualmente ambos os sexos6,7.

RE.CET | 27

RE.CET

SARCOMA DE EWING EM RIM – UMA FORMA RARA E AGRESSIVA DE NEOPLASIA MALIGNA RENAL

Os sintomas do PNET são massa palpável, hematúria
e desconforto abdominal, porem nem sempre esses sintomas
se apresentam concomitantes. O mais comum é a presença de
massa palpável e hematúria com 84% e 60% de prevalência,
respectivamente; seguidos de 38% de desconforto abdominal.
Outros sintomas não muito prevalentes, mas que podem coexistir
são: febre e perda de peso8,9.
Mete et al (2015) descreveu o primeiro caso de PNET
renal com trombo de veia cava inferior estendendo-se para o
átrio direito e Sindrome de Buddchiari, com a triade classica do
tumor renal e as características de disfunção hepática10. Em
revisao de literatura, em 49,5% dos casos de PNET apresentaram trombo venoso e 33%, extensao do tumor atingindo a veia
cava inferior11.
O diagnostico do Tumor Neuroectodermico Primario é
feita atraves da combinaçao histopatologica e imuno-histoquimica. É necessario distinguir o PNET de outros pequenos tumores
de celulas redondas e azuis como o carcinoma de Pequenas
Celulas, tumor Desmoplasico, Neuroblastoma, Linfoma Maligno,
sarcoma Sinovial, e tumor de Wilms. Na histopatologia, o PNET
renal possui células redondas monomórficas, pequenas a médias,
com núcleos hipercromáticos e citoplasma mínimo dispostos em
folhas coesivas soltas. Embora a presença de rosetas de Homer
Wright seja menos comum no sarcoma de Ewing extra-ósseo, sua
presença é um diagnóstico favorável ao PNET12.
O padrão-ouro para diagnostico é a confirmação da
translocação do cromossomo T por uma técnica de biologia
molecular como o FISH para detectar sinais de divisão do gene
EWSR113,14. Para a positividade do PNET, deve ser detectado
um par de sinais separados por rearranjo do gene EWSR1, sugerindo o diagnóstico deste tumor.
Apesar dos exames de imagens dessa patologia serem
pouco conhecidas pelos clínicos e pelos radiologistas, é impor-

tante identificar algumas características como grande massa
renal com áreas de realce e contraste heterogêneo necrótica
ou hemorrágicas e, por vezes, calcificação e trombose venosa.
Como as imagens não são especificas, deve-se pensar em tumor
Neuroectodermico Primário os pacientes jovens com massa renal
grande.
O tratamento do PNET é multimodal, sendo a ressecção
cirúrgica com quimioterapia adjuvante e tratamento de radioterapia. O papel da radioterapia não esta claro na literatura mas
pode ser utilizado na doença localmente avançado com envolvimento da fáscia de Gerota15. As drogas mais utilizadas durante
a quimioterapia, de acordo com o protocolo RCP II de Oncologia
incluem: 2 mg de Vincristina, 75 mg com 2 bolus de infusão de
Adriamicina e 1200mg de Ciclofosfamida com adição de Etoposideo e Ifosfamida16.
A Sobrevida dos pacientes após terapia multimodal chega em torno de 5 anos em 55% dos casos17. O prognostico
depende, principalmente, se há metástases, da localização do
tumor, do seu tamanho e do nível de HDL no sangue18.
CONCLUSÃO
O sarcoma de Ewing ou PNET é uma forma rara de câncer renal que normalmente acomete pacientes jovens e possuem
uma evolução extremamente desfavorável. O diagnóstico é frequentemente feito por conta de uma grande massa renal e as
opções terapêuticas se restringem a procedimentos cirúrgicos,
não havendo resultados satisfatórios com quimioterapia ou radioterapia. A progressão metastática é extremamente comum, o que
leva a uma perda significativa na qualidade de vida e sobrevida
global destes pacientes.
Dado a raridade desta patologia, estudos multicêntricos
devem ser encorajados a fim de se obter referências que auxiliem
o seu diagnóstico e manejo terapêutico.
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