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Paraneoplastic Venous Thrombosis.
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     A tromboflebite migratória ou recorrente pode
ser a primeira manifestação de uma doença 
neoplásica, sendo que 15% dos pacientes com 
Trombose Venosa Profunda (TVP) tem diagnóstico de 
um câncer; 5% sem câncer manifesto com TVP 
apresentarão diagnóstico de neoplasia em um ano. Os 
autores relatam um caso de TVP paraneoplásico em 
membro inferior direito secundário a massa 
retroperitoneal e linfonodomegalia inguinal. A 
evolução ocorreu em um mês, período no qual foram 
realizados vários exames laboratoriais e de imagem.
O interesse científico neste caso é correlacionar os 
achados clínicos com as imagens radiológicas para 
elucidação do caso estabelecimento de seu 
prognóstico.

   or recurrent s
 

The migrate thrombophlebiti
can be the first manifestation for neoplastic disease,
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15% of the pacients with venous thrombosis (VT) 
have cancer diagnostic, 55% without cancer 
manifestation with venous thrombosis  will be cancer 
diagnostic in one year. The autors relate that a case 
about paraneoplastic venous thrombosis in  right 
inferior limb secunder retroperitoneal knob and 
inguinal megalymphonodus. This case evoluted in 
one mounth, therefor realized variable  laboratory 
methods and diagnostic with image. The cientific 
interest in this case is correlect sign and symptons 
with radiologic image for  conclusion  the case and 
prognosis.

          Os eventos tromboembólicos estão presentes em
10 a 15% dos pacientes com neoplasias, sendo 
considerados a segunda causa de óbito nestes 
portadores. Destas, as mais freqüentes são: pulmão, 
pâncreas, estômago, intestino, ovário e próstata, 
sendo encontrados em 30% dos casos nas necropsias.
       O fenômeno tromboembólico pode surgir anos 
antes da neoplasia ou ser o seu primeiro sinal. Em 
pessoas com trombose idiopática recorrente é 
importante sempre buscar neoplasia não manifesta.
      Na fisiopatologia, as células tumorais liberam 
materiais protocoagulantes (ácido siálico da mucina 
secretada, substância semelhante a tromboplastina, e 
ao fator tecidual que ativa o fator X), do câncer. O 
primeiro atua como co-fator do fator VIIa na ativação 
do fator X.. O segundo ativa diretamente o fator X. O 
resultado final é a formação do coágulo estimulando 
a interação de plaquetas e células.
      As manifestações clínicas são decorrentes da 
associação dos componentes da cascata de 
coagulação e células neoplásicas, evoluindo para 
processos hemorrágicos ou trombóticos. Destacam-se 
a coagulação intravascular disseminada (CIVD), 
tromboembolismo venoso superficial (Síndrome de 
Trousseau), endocardite marântica, microangiopatia 
trombótica e trombose venosa profunda.
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O diagnóstico da etiologia paraneoplásica de 
trombose pode ser feito através de exame físico 
completo, toque retal, sangue oculto nas fezes, urina 
I, hemograma, função renal e hepática, pesquisa dos 
fatores de coagulação V de Leiden, deficiência de 
proteína C, S e antitrombina III, desfibrinogenemia e 
deficiência de plasminogênio, Ultra-som de abdome, 
Raios X de tórax e abdome, Tomografia 
Computadorizada de Tórax e Abdome e Dupplex Scan 
de membros inferiores (MMII). 
   O tratamento é realizado com terapia 
anticoagulante para aliviar os sintomas agudos, e 
iniciado com cautela, devido ao risco de sangramento 
por infiltração tumoral de vasos ou metástases 
cerebrais.  A terapêutica mais efetiva é fazer o 
tratamento da doença subjacente. 
       Para a terapia crônica podemos utilizar 
heparina de baixo peso molecular ou anticoagulante 
oral, AAS e dipiridamol.

O prognóstico depende da resposta ao 
tratamento tumoral.

        Os autores relatam uma paciente N.F.S., 72 
anos, raça branca, lavrador, casado, natural de 
Campo Mourão - PR, procedente de Jundiaí, 
procurou este serviço médico com queixa de “dor e 
inchaço na perna direita há 3 meses”. Ex-tabagista há 
30 anos com 22 anos/maço, sendo sabidamente 
hipertenso há 5 anos, em uso de maleato de enalapril 
20mg  e AAS 200mg ao dia; diabético há 2 anos sem 
uso de medicação. Antecedente de prostatectomia 
(via abdominal) por hiperplasia prostática benigna 
há 2 anos.  Desde então relata  edema recorrente de 
membro inferior direito (MID), tipo frio, indolor, de 
moderada intensidade, estendendo-se até o joelho, 
com predomínio vespertino e melhora espontânea 
desde a cirurgia. Há 3 meses, não houve remissão do 
edema, tornando-se duro, quente, doloroso, com 
extensão até raiz de coxa, sendo acompanhado de 
gânglio inguinal à direita endurecido e indolor. No 
momento, faz uso de marcumar 3mg ao dia.

Ao exame físico de entrada no PS 
encontrava-se em regular estado geral, consciente, 
contactante, orientado no tempo e espaço, hidratado, 
corado, acianótico, afebril, anictérico, perfusão 
periférica mantida, PA 180X100mmHg, FC 88bpm, 
com BRNF 2T com sopro sistólico +/4 em área 
aórtica sem irradiação, MV presente bilateralmente 
sem ruídos adventícios, abdome RHA+ plano 
normotenso indolor à palpação sem visceromegalias e 
massas palpáveis, presença de edema em MID 
doloroso e quente Homans + empastamento de 
panturilhas e pulsos presentes e simétricos.
           Exames complementares (tabela 1):

    - Dupplex Scan de membro inferior: trombose de 
segmento ilíaco-femoral/ poplíteo de MID.
-     Endoscopia Digestiva Alta (EDA): hérnia de hiato 
esofágico (3cm), esofagite erosiva de terço médio e distal de 
moderada intensidade e gastrite erosiva hemorrágica de 
corpo e antro.
-     ECG com ondas T apiculadas (referente ao 9º dia de 

internação com hipercalemia refratária).
-       USG de vias urinárias: atrofia renal esquerda
-     Tomografia Computadorizada de abdome e pelve 
: massa sólida retroperitenal direita, envolvendo o 
músculo psoas.  Atrof ia renal  esquerda.  
Linfonodomegalia inguinal direita (figuras 1, 2, 3,4 e 
5).
-      Rx Tórax: massa com densidade de partes moles, 
localizada na região apical direita envolvendo a 
terceira costela (figura 6).
-   Biópsia de gânglio inguinal com resultado de 
neoplasia maligna indiferenciada, necrótica, 
infiltrando linfonodo inguinal. Quadro sugere 
linfoma de alto grau ou carcinoma indiferenciado.
-      Imuno-histoquímica do gânglio inguinal (tabela 
2):

         A expessão de cromogranina A e sinaptofisina 
indica a diferenciação neuro-endócrina das células 
neoplásicas. Pulmão, trato gastro-intestinal e pele são 
os sítios primários mais prováveis para esse 
carcinoma metastático. Estreita correlação com 
demais achados clínicos e exames de imagem é 
fundamental para completa elucidação quanto ao 
sítio de origem desse carcinoma.
        No 8º dia de internação, paciente evoluiu com 
hipercalemia, sendo iniciado gluconato de cálcio, 
sorcal e inalação com beta 2 agonista. 
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AE1/AE3 Positivo em padrão golgi 

Cromatina A Positivo 
Sinaptofsina Positivo 
CD20 (linfócito B) Negativo 
CD3 (linfócito T) Negativo 

   

TABELA 1: Exames complementares laboratoriais

TABELA 2: Imunohistoquímica do gânglio inguinal



       No 9º dia de internação, paciente apresentou 
piora do estado geral com confusão mental e devido 
às alterações urêmicas foi avaliado pela nefrologia 
que indicou diálise peritoneal de urgência e 
transferência para a Semi Intensiva, onde evoluiu 
para choque séptico e óbito no 30º dia.

Figura 1: Tomografia Computadorizada abdominal 
evidencia massa sólida envolvendo o músculo psoas 
direito.

Figura 2: Tomografia Computadorizada abdominal - 
observe a assimetria nas dimenções dos músculos 
psoas.

Figura 3: Tomografia Computadorizada abdominal - 
observe a assimetria nas dimensões dos músculos 
psoas.

Figura 4: Tomografia Computadorizada abdominal 
mostra atrofia renal esquerda.

Figura 5: Tomografica Computadorizada da pelve 
mostra um linfonodo inguinal direito, junto aos vasos 
femorais.

Figura 6: R-X de tórax evidencia massa mal definida 
com densidade de partes moles, na região apical 
direita e sem plano de clivagem com as costelas 
adjacentes.
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        Os eventos tromboembólicos são a segunda causa 
de óbito em pacientes com câncer. A frequência pode 
chegar a 30%, nas necropsias. E as principais 
neoplasias associadas ao quadro são: pulmão, 
pâncreas, estômago, intestinos, ovários e próstata.
   Pacientes que apresentam trombose venosa 
profunda(TVP) recorrente devem ser exautivamente 
investigados com toque retal, pesquisa de sangue 
oculto nas fezes, exame de urina, hemograma, 
avaliação da função renal e hepática, raio x de tórax, 
ultrassonografia de abdome, já que apresentam uma 
elevada incidência de apresentarem neoplasia.
         A trombose pode ser venosa ou arterial e ocorrer 
anos antes do surgimento da neoplasia. Esta pode se 
manifestar como uma tromboflebite superficial 
migratória, envolvendo membros superiores e 
inferiores, com um quadro grave e não responsivo a 
terapia com warfarin(síndrome Trousseau). Ainda 
pode apresentar quadros de endocardite trombótica 
não bacteriana (válvula mitral e aórtica) e 
coagulação intravascular disseminada.
        A implantação de cateter venoso, quimioterapia, 
alteração na anatomia dos vasos pela massa tumoral 
e alteração das plaquetas também pode contribuir 
para os efeitos trombóticos.
        O tratamento baseia-se nas doses terapêuticas de 
heparina não fracionada ou baixo peso molecular por 
no mínimo cinco dias. Completando posteriormente o 
tratamento com anticoagulante oral(warfarin) e 
mantendo o RNI entre 2 e 3.
        A recorrência de TVP em pacientes com neoplasia 
é alta e por isso o tratamento com o anticoagulante 
deve ser mantido enquanto houver a doença 
neoplásica. E quando o  paciente tiver contra 
indicação a anticoagulação, pode ser utilizada filtro 
de Greenfield( veia cava inferior).
        O carcinoma de células pequenas extrapulmonar 
é considerado uma doença rara.É derivado de um 
tronco de células pluripotenciais que desenvolvem 
características neuroendócrinas. Embora esta doença 
tem sido conceituada como derivada de um ninho
de células neuroendócrinas distribuídas através do 
corpo, na atualidade considera-se que provavelmente
os carcinomas de células pequenas provêm de um 
tronco de células pluripotentes que desenvolvem 
características neuroendócrinas devido a sua 
diferenciação mista, Istoé, carcinoma de células 
pequenas com adenocarcinoma indiferenciado, 
elementos de células escamosas ou ambos. As 
características histológicas do carcinoma de
pequenas células extrapulmonar são similares às 
encontradas no carcinoma de pequenas células 
pulmonares. As células tumorais são pequenas, ovais 
ou redondas, com núcleo hipercrômico, citoplasma 
escasso e com muitas mitoses. A diferenciação 

DiscussãoDiscussão
neuroendócrina deste tumore é freqüentemente  
demostrada pela imunohistoquímica .
       A exclusão de carcinoma de células pequenas 
pulmonares metastáticos é importante para 
diagnóstico de carcinoma  de pequenas células 
extrapulmonar. Vários estudos tem demonstrado que 
o uso de TC é necessário para excluir lesões 
pulmonares. Embora não dispomos de TC de tórax o 
RX de tórax demonstrou lesão na região apical do 
pulmão direito, envolvendo costelas; este achado 
demonstra que a provável origem deste tumor situa-se 
nesta região. 
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