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RESUMO

O mieloma múltiplo apresenta achados 
clínicos que variam de quadros totalmente 
assintomáticos até casos de diagnóstico em 
situações de extrema gravidade, mostrando sua 
importância clínica. As apresentações clínicas 
mais comuns são fadiga e dor óssea, mas 
exames laboratorias podem ser importantes 
quando constam anemia, hiperproteinemia, 
hipercalcemia e insuficiência renal. Outros 
sintomas menos comuns incluem síndrome de 
hiperviscosidade, compressão da medula 
espinal, dor radicular, depósitos em tecidos 
moles, hemorragias e fraturas patológicas, 
como neste caso descrito. 

ABSTRACT

Multiple myeloma presents clinical features 
ranging from completely asymptomatic frames 
to diagnosis in cases of extremely serious 
situations, showing the clinical importance. The 
most common clinical presentations are fatigue 
and pain bone, but laboratorial tests may be 
i m p o r t a n t  w h e n  i n c l u d e d  a n e m i a , 
hyperproteinemia, hypercalcemia and renal 
failure. Other less common symptoms include 
hyperviscosi ty  syndrome,  spinal  cord 
compression, radicular pain, soft tissue 
deposits, bleeding and pathologics fractures, as 
in this case described.

Fratura patológica no mieloma múltiplo: relato de caso

Pathological fracture in multiple myeloma: case report 
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 INTRODUÇÃO

O mieloma múltiplo representa a neoplasia 
maligna óssea primária mais comum, 
apresentando, em sua maioria, manifestações 
clínicas, laboratoriais e de imagem que são 
características, mas sendo necessário o devido 
conhecimento de formas atípicas pela 
prevalência da doença e a importância do 
d i a g n ó s t i c o  p re c o c e .  D e  e t i o l o g i a 
desconhecida, acomete extensa faixa etária, 
entre 25 e 80 anos, predominando em idosos, 
com idade média de 65 anos e maior incidência 
em homens e negros. Radiologicamente tem 
como apresentação principal as múltiplas 
lesões líticas que se distribuem pelo esqueleto 
axial, tendo como principal diagnóstico 
diferencial as metástases ósseas difusas, similar 

1-5ao descrito na literatura . 
 
OBJETIVOS

O objetivo do artigo é relatar um caso de 
fratura patológica como manifestação inicial 
do mieloma múltiplo, bem como revisar as 
principais características radiográficas da 
patologia.

 
MATERIAL E MÉTODOS

Paciente, do gênero feminina, 77 anos, 
hipertensa, ex- tabagista, com história de 
fratura diafisária do úmero esquerdo há dois 
meses por trauma indireto, em tratamento 
conservador, procura serviço por dor e 
limitação articular do membro acometido. 
R e a l i z a d o  r a d i o g r a f i a s  d e  c o n t ro l e 
direcionadas para a queixa da paciente 
notando-se no local da consolidação da fratura: 
lesão central lítica, insuflativa, com finos septos 
e reação periosteal adjacente à cortical óssea 
não visualizada em exames anteriores. Indicado 
biópsia da lesão que evidenciou células 
plasmocitárias típicas de mieloma e realizado 
ras treamento  de  outros  s í t ios  ósseos 
comprovando a disseminação da doença. 

Paciente atualmente em tratamento e 
acompanhamento com a oncologia ortopédica e 
hematologia,  em uso de tal idomida e 
dexametasosa, mas observa-se progressão com 
destruição óssea da lesão descri ta  e 
aparecimento de novas lesões em outros sítios. 
Todo o estudo foi realizado com documentação 
pertinente e dentro dos principios da ética 
médica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O mieloma múltiplo é um transtorno de 
células plasmáticas caracterizado por 
proliferação da medula óssea que leva à 
destruição óssea. Os achados clínicos variam 
de assintomático, à fadiga e dor óssea, 
principalmente na coluna e no tórax, sendo rara 

1,2à manifestação inicial por fratura patológica . 
Tipicamente, o esqueleto axial é o local de 

predomínio das lesões, com comprometimento 
múltiplo na coluna vertebral, costelas, crânio, 
bacia e fêmur. Lesões difusas do esqueleto 
apendicular podem ocorrer, mas geralmente 
acompanhadas de extenso envolvimento axial. 
Quatro formas distintas de envolvimento são 
descritas: lesão solitária (plasmocitoma), 
envolvimento esquelético difuso (mielomatose), 
osteopenia esquelética difusa e mieloma 
esclerosante. Quanto às característica 
radiológicas é sabido que a radiografia do 
esqueleto continua como estudo diagnóstico 
primário, porém são evidentes apenas com 
aproximadamente 50% de comprometimento 
por destruição óssea da doença e observadas 

4 , 5em 75% dos pacientes . A tomografia 
computadorizada é sensível na detecção dos 
efeitos destrutivos como lesões líticas, 
expansivas nos tecidos moles, osteopenia 
difusa, fraturas patológicas e papel importante 
para a orientação de biópsias. 

Na cintilografia óssea as lesões osteolíticas 
geralmente não apresentam captação e, se 
presentes, estão associadas à complicações da 
doença, como resposta osteoblástica à fraturas 
de compressão, fraturas por insuficiência, 
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formações expansivas de tecidos moles com 
calcificações ou em casos de amiloidose 
associada. A ressonância magnética apresenta 
alta sensibilidade e a maior especificidade, com 
variação de seus padrões relacionados com a 

5carga tumoral . A mielomatose se manifesta 
com lesões osteolít icas,  com margens 
uniformes, por vezes subcorticais, elípticas, 
podendo aumentar ou coalescer e provocar 
fraturas patológicas, principalmente nas 
costelas, tendo como diagnóstico diferencial 

1,2principal as metástases ósseas difusas . Em 
pac ien tes  submet idos  a  t e rap ia  com 
bisfosfonato ocorrem independentemente da 
atividade da doença e, portanto, não devem ser 
consideradas como sinal de progressão ou 
indicação de início ou mudança do tratamento. 
A manifestação inicial por fratura patológica 
mesmo sendo rara é encontrada em até 30% dos 
casos no momento do diagnóstico, estando 
associadas à redução da qualidade de vida e 
maior número de hospitalização, sendo clara a 
importância do diagnóstico precoce e ínicio do 
tratamento dos pacientes, reduzindo a morbi-

1,2mortalidade . 
Assim, conclui-se que é importante o 

reconhecimento das características mais 
comuns da fisiopatologia e apresentação 
clínica do mieloma múltiplo, visto que o 
diagnóstico precoce e tratamento adequado 
interferem significativamente na qualidade de 
vida e sobrevida dos pacientes.

Entretanto manifestações iniciais atípicas 
devem ser também reconhecidas devido à 
importância clínica e epidemiológica no 
cenário das neoplasias ósseas primárias. 
Dentre estas, a incidência de fraturas 
patológicas de ossos longos é relativamente 
baixa quando comparada às fraturas 
vertebrais, mas apresentam grande impacto na 
qualidade de vida, pois freqüentemente 
requerem hospitalização e cirurgia para 
fixação. 
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