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RESUMO 
 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho analisa a biopsia percutânea nos Tumores Ósseos e de Tecidos Moles, 

procedimento iniciado, metodicamente seguido e sustentado ao longo de mais de 2 décadas 

pelo seu autor, no Centro Hospitalar do Porto. Com vantagens inequívocas sobre a 

tradicional biopsia cirúrgica incisional, este procedimento mostra-se suficiente para o inicio 

do tratamento destas lesões. Para tal é indispensável uma equipa multidisciplinar que 

discuta previamente os elementos clínicos e imagiológicos de cada lesão. Mas para além 

desta análise o trabalho também tem alguma ambição didática, incluindo na parte 

introdutória uma exposição detalhada destes tumores bem como os aspetos técnicos da 

própria biopsia e até uma pequena resenha histórica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Entre Janeiro de 2003 e Dezembro de 2013 (11 anos) 406 doentes foram submetidos 

a biopsia percutânea. O propósito do procedimento foi, na maior parte dos casos fazer o 

diagnóstico histológico de um tumor do aparelho locomotor, ósseo ou de tecidos moles, ou 

de uma lesão que entrasse nos seus diagnósticos diferenciais, tais como a infeção óssea, 

doenças metabólicas com atingimento ósseo e pseudotumores. Em alguns casos o objetivo 

foi também excluir patologia tumoral secundária. Em 130 destes 406 procedimentos, para 

além da biopsia por tru-cut, foi também realizada uma colheita com agulha fina para estudo 

citológico concomitante. Foram realizadas então citologias aspirativas em 100 lesões ósseas 

e 30 em lesões de tecidos moles. A comparação destes 2 procedimentos está descrito nos 

tumores de tecidos moles mas nunca foi realizado em tumores ósseos.   

 

RESULTADOS 

O rendimento diagnóstico global da biopsia por tru-cut foi de 94,08%. O rendimento 

diagnóstico foi determinado separadamente para as lesões ósseas e para as lesões dos 

tecidos moles, sendo de 94,40% e de 94,44% respetivamente, portanto sem diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,9896). A precisão diagnóstica global foi de 98,95%. Para 

as biopsias ósseas foi de 99,36% e para as de tecidos moles foi de 97,05%, não sendo esta 

diferença significativa (p =0,0908). Em relação à malignidade, a biopsia por tru-cut teve uma 

sensibilidade de 100%, especificidade de 98,33%, valor preditivo positivo de 98,54% e valor 

preditivo negativo de 100%. Esta técnica teve a capacidade de estabelecer o diagnóstico 

correto em 98,95% dos casos, excluiu malignidade em 95.73% e possibilitou o tratamento 

em 93,33% dos doentes. Observou-se diferenças significativas entre as biopsias ósseas e 

os tecidos moles para a especificidade (p=0,0318) e para o valor preditivo positivo (p< 
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0,001). A especificidade foi superior nas biopsias ósseas (99.24% versus 95.92%). O 

rendimento diagnóstico global da biopsia por citologia aspirativa foi de 68,46%. O 

rendimento diagnóstico desta técnica nas lesões ósseas e nas de tecidos moles foi 

respetivamente 74.0% e 50.0% e esta diferença não é estatisticamente significativa 

(p=0.0674). A precisão diagnóstica global foi de 96,62%. A precisão diagnóstica da biopsia 

por citologia nas lesões ósseas foi de 97,29% e nas lesões de tecidos moles foi de 93,33%. 

Esta diferença não é significativa (p=0.446). No que à malignidade diz respeito, a biopsia por 

agulha fina teve sensibilidade de 98.57%, especificidade de 97.14%, VPP de 98.57% e VPN 

de 97.14%. Esta técnica teve a capacidade de estabelecer o diagnóstico correto em 81.90% 

dos casos, excluiu malignidade em 84.33% e possibilitou o início do tratamento em 73.08% 

(95/130) dos doentes. A comparação entre os 2 tipos de biopsia na mesma lesão óssea 

mostra que existem diferenças significativas no rendimento diagnóstico (p=<0.001), no 

estabelecimento de diagnostico (p= 0.013) e na possibilidade de permitir o início do 

tratamento (p=<0.001). 

 

DISCUSSÃO 

O elevado rendimento diagnóstico com tru-cut (94,08%) deve-se muito à 

comunicação entre os elementos da equipa multidisciplinar e à criteriosa escolha das lesões 

que baixa significativamente o número dos diagnósticos inconclusivos. Nesta série ele 

poderia ainda ter sido menor pois 40% das biopsias ósseas não conclusivas eram quistos 

ósseos simples que talvez não devessem ter sido indicados para este tipo de biopsia. Outro 

valor inesperado foi o elevado rendimento diagnóstico deste tipo de biopsia nos tumores de 

tecidos moles (94,44%), comparável ao rendimento nos ósseos. De uma forma geral, a 

informação imagiológica nas lesões ósseas é muito superior à dos tecidos moles e toda a 

informação de que o patologista dispõe indicia mais o diagnóstico. Por outro lado o tamanho 

da agulha usada nas biopsias das lesões de tecidos moles é consideravelmente menor (22 

gauge). Todavia estes fatores não influenciaram negativamente o rendimento diagnóstico 

nas lesões de tecidos moles e também não influenciaram a precisão diagnóstica. Evidencia-

se a sensibilidade de 100% deste procedimento para diagnosticar malignidade e a 

especificidade de 98,33% o que o torna altamente confiável e seguro para se dar início a 

qualquer tratamento seja ele cirúrgico, sistémico ou com irradiação. Quanto à citologia 

aspirativa, o parâmetro menos favorável foi o rendimento diagnóstico, com 31,54% de 

resultados inconclusivos. As duas principais razões para este número tão elevado de 

amostras não diagnósticas foram a ausência de avaliação preliminar e o tipo de lesão 

selecionado. A avaliação preliminar da amostra pelo patologista, durante o procedimento, 

permite a repetição da colheita tantas vezes quantas as necessárias para que a amostra 
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seja suficiente e representativa da lesão. No que respeita à seleção das lesões, os tumores 

em que o diagnóstico não foi feito são muito díspares não se podendo tirar elações válidas. 

Apesar da diferença da percentagem de amostras não diagnósticas entre os tumores 

ósseos e os de tecidos moles não ser estatisticamente significativa (p=0.0674), as 

percentagens respetivamente de 74.0% e 50.0% traduzem a informação imagiológica 

substancialmente mais rica no osso e, por outro lado, a dificuldade diagnóstica nos tecidos 

moles na ausência de uma arquitetura e morfologia tecidulares. A precisão diagnóstica foi 

de 96,62%, superior ao reportado em alguns importantes trabalhos, ficando explícito o valor 

da citologia aspirativa no diagnóstico dos tumores benignos, sarcomas, metástases, 

infeções, lesões ósseas em doenças hematológicas e na exclusão de patologia. Este valor 

aplica-se tanto para o osso como para os tecidos moles pois a diferença deste parâmetro 

não foi significativa (p=0.446). Na comparação das 2 técnicas, a grande diferença foi a 

percentagem de amostras inconclusivas. Com o tru-cut só não se estabeleceu o diagnóstico 

em 3% das 100 amostras. Já com a agulha fina verificou-se 36% de amostras inconclusivas. 

Esta diferença influencia evidentemente a possibilidade da citologia aspirativa ser suficiente 

para se dar início ao tratamento destas doenças. Curiosamente, já a precisão diagnóstica é 

muito semelhante entre os 2 procedimentos e ambas as técnicas têm valores equiparáveis 

aos melhores resultados publicados. De facto, a biopsia por agulha fina era considerada 

desvantajosa em relação à realizada com tru-cut no que diz respeito à classificação e 

estabelecimento do grau mas os avanços no estudo molecular parecem promissores. 

 

CONCLUSÕES 

A equipa multidisciplinar e a presença do patologista na apreciação dos dados 

anamnésicos e imagiológicos são fundamentais. A decisão da possibilidade de se fazer um 

diagnóstico por microbiopsia deve ser amplamente discutida bem como o local onde se 

colhe a amostra. Duas medidas poderiam ser tomadas para melhorar o rendimento da 

biopsia percutânea. A primeira seria a criteriosa seleção de lesões a excluir desta técnica. A 

segunda seria a presença do patologista no procedimento para fazer uma prévia avaliação e 

para ditar e necessidade de mais passagens da agulha pela lesão. Esta avaliação prévia é 

mais necessária para a citologia por biopsia aspirativa independentemente de o tumor ser 

ósseo ou de tecidos moles. A elevadíssima precisão diagnóstica e as altíssimas 

sensibilidade e especificidade para diagnosticar lesões malignas, atestam a segurança para 

se iniciar o tratamento, quando se estabelece o diagnóstico com estas 2 técnicas. 
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ABSTRACT 
 
INTRODUCTION 

This is an analysis of the percutaneous biopsy in Bone and Soft Tissue Tumours. This 

technique was initiated by the author two decades ago in Centro Hospitalar do Porto and 

was continued ever since. Percutaneous biopsy shows a lot of advantages over the classical 

incisional biopsy and enables to initiate the treatment. A multidisciplinary team is mandatory 

to discuss previously all the clinical and imaging elements of each lesion. However this paper 

has some didactical ambitions as well, as it includes the fundamental concepts of Bone and 

Soft Tissue Tumours, a meticulous description of the technique and even a historical review 

of the procedure. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Between January 2003 and December 2013, 406 patients underwent percutaneous 

biopsy for diagnosing a bone or soft tissue tumour, a differential diagnosis (infection, 

metabolic diseases, and pseudo tumour) or excluding pathology. In 130 lesions a core 

needle biopsy (CNB) and a fine needle aspiration (FNA) were done and a comparison was 

achieved. To our knowledge, it was the first time that this comparison has been done in bone 

tumours.   

 

RESULTS 

The diagnostic yield of the core needle biopsy was 94.09%. This parameter was 

determined separately for bone and soft tissue lesions and no significant statistic difference 

was found (p = 0.9896). The overall diagnostic accuracy was 98.95% and a statistic 

difference for bone and soft tissue was not found either (p = 0.9808). Concerning 

malignancy, CNB showed 100% sensibility, 98.33% specificity, 98.54% positive predictive 

value, 100% negative predictive value. With this technique it was possible to establish the 

correct diagnosis in 98,95% of all cases, to exclude malignancy in 95,73% and it enabled 

treatment initiation in 93,33% of the patients. There were significant statistical differences 

between bone and soft tissue biopsies in specificity (p = 0.0318) and in positive predictive 

value (p<0,001). Specificity was superior in bone biopsies (99.24% versus 95.92%). The 

global diagnostic yield of fine needle aspiration was 68,46%, respectively 74,0% and 50% in 

bone and soft tissue lesions and this difference is not statistically significant (p = 0,0674). 

The overall diagnostic accuracy was 96.62%. Accuracy was 97.29% in FNA in bone and 

93.33% in soft tissue. This difference is not significant (p= 0,446). Concerning malignancy 

FNA showed 98.57% sensibility, 97.14% specificity, 98.57% positive predictive value, 

97.14% negative predictive value. With this technique it was possible to establish the correct 
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diagnosis in 81.90% of all cases, to exclude malignancy in 84.33% and it enabled treatment 

initiation in 73.08% of the patients. The comparison between the two techniques in the same 

bone lesion showed significant differences in the diagnostic yield (p<0,013) and in the 

possibility to initiate the treatment (p<0,001). 

 

DISCUSSION 

The high diagnostic yield in core needle biopsy was due to the presence of a 

multidisciplinary team and to the selection of the lesion to be biopsied. In this series it could 

even be lower as 40% of inconclusive results were cysts which indication for percutaneous 

biopsy should not be proposed. Another unexpected value was the high diagnostic yield of 

CNB in soft tissue tumours (94.44%) because, on the one hand the imaging information is 

quite superior in bone tumours and, on the other hand the needle size is inferior in soft tissue 

tumours. Nevertheless these factors did not alter negatively the diagnostic yield nor the 

accuracy. Emphasis should be given to sensibility to diagnose malignancies (100%) and to 

specificity (98.33%). Both parameters give the confidence to initiate the proper treatment 

(surgical, systemic, radiation). With fine needle aspiration the diagnostic yield was 

disappointing as 31.54% of the results were inconclusive. The main reasons were the 

absence of the preliminary evaluation by the pathologist and, once again, the deficient 

selection of lesions to be biopsied. Although no significant statistical differences were found 

in the percentage of inconclusive specimen (p = 0.0674), their difference (74.0% and 50.0%) 

is a clear sign of the rich imaging information in bone lesions and the paucity of histologic 

architecture and morphology in soft tissues specimens. Diagnostic accuracy was 96.62%, 

superior to the values reported in important series, exhibiting the great value of fine needle 

aspiration in the diagnosis of benign tumours, sarcomas, metastases, infections, bone 

lesions of hematologic diseases and in excluding pathology. This is so in bone as in soft 

tissue (p = 0.446). Comparing both procedures, CNB and FNA, in bone lesions the great 

difference was the number of inconclusive results (3% versus 36%). This restrains the 

sufficiency of FNA in initiation treatment. Surprisingly, diagnostic accuracy is similar in both 

techniques. 

 

 

CONCLUSIONS 

The presence of the multidisciplinary team and the pathologist to discuss clinical and 

imaging elements of each lesion to be biopsied are of utter importance. The indication for a 

percutaneous biopsy must be thought and discussed. The best site of the tumour to pass the 

needle and collect the specimen must be a point of great attention and discussion. In order to 

increase diagnostic yield some lesions should not be proposed to this procedure. The 
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preliminary evaluation of the pathologist would also elevate this parameter and would be 

more important in FNA, regardless of being a bone or a soft tissue tumour. The high 

accuracy, sensibility and specificity of CNB and FNA warrant the necessary certainty to 

initiate the treatment whenever a diagnosis is established. 
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SCIENTIFIC OUTPUTS 
 

2017 “Comparison of Fine Needle Aspiration and Core Needle Biopsy in the diagnosis 

of bone tumours. Acta Orthopaedica Belgica: in press 

http://journals.sfu.ca/actaob/index.php/actaob/author” 

Cardoso P, Esteves J, Oliveira V, Rodrigues-Pinto R (2017). ABSTRACT: Much 

literature exists regarding the diagnostic yield and accuracy of core needle biopsy 

(CNB) and fine needle aspiration (FNA) but none compares both in the same tumour. 

Ninety-four patients were prospectively studied using a FNA and CNB.  With FNA 70 

diagnoses were possible (74,5%). Accurate diagnosis rate was 97,1%. In 92 patients 

(97,9%) a diagnosis was obtained with CNB and 91 (98,9%) were accurate. The 

diagnostic yield was 74,5% for FNA and 97,9% for CNB (p<0.0001). The diagnostic 

accuracy was 97,1% for FNA and 98,9% for CNB (p=0.5787). Regarding determining 

malignancy, FNA and CNB had 98,3% and 98,5% sensibility, 100% and 100% 

specificity, 100% and 100% positive predictive value and 95,2% and 96,2% negative 

predictive value, respectively. In conclusion, FNA is as accurate as CNB on all 

accounts. Despite the reliability of FNA, the number of inconclusive cases makes it an 

inferior technique when compared with CNB. 

2017 “Is it safe to initiate the treatment of musculoskeletal tumours with a cytological 

diagnosis? Acta Orthop Traumatol Turc: in press “  

Cardoso P, Rosa J Esteves J, Oliveira V, Rodrigues-Pinto R (2017). 

ABSTRACT: Fine-needle aspiration (FNA) has not yet reached the value of trucut 

biopsy. Nevertheless, in specialized centres, results demonstrate the safety in the 

initiation of treatment. The purpose was to analyse to what extent FNA enables the 

initiation of treatment of musculoskeletal tumours. One hundred and thirty FNA were 

performed. Ninety four were bone and 36 soft tissue lesions. Imaging control was 

performed by CT scan (64), ultrasonography (36) and radioscopy (30). The diagnostic 

yield (ratio between diagnosis achieved and all procedures) and accuracy (ratio 

between confirmed and achieved diagnosis) were evaluated. A diagnosis was 

considered to be accurate when it was confirmed by histology or ulterior 

clinical/imaging evaluation. Exclusion of malignancy or infection was considered as 

diagnosis. Ninety diagnosis (69,2%) were obtained. Of these, 87 (96,6%) were 

accurate and the remaining 3 were wrong. In 15 (11,5%) the only possible conclusion 

was that the lesion was malignant (6) or benign (9). FNA was inconclusive in 25 

(19,2%) cases.  Despite the low diagnostic yield (69,2%), accuracy was of 96,6%. FNA 

allowed for the initiation of treatment in all 87 patients with a correct diagnosis and in 
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the other 9 in which malignancy had been excluded. This equates to 96 of the 105 

(91,4%). Considering the 6 biopsies with the information of malignancy, 2 were soft 

tissue lesions. Even here, treatment could be done, as the majority of soft tissue 

sarcoma protocols begin with surgery. This study validates FNA as a method with a 

high diagnostic accuracy.  

2016 “Intraosseous synovial sarcoma of the body of the scapula. Imaging Medicine 

8(2) http://interventional-radiology.imedpub.com/intraosseous-synovial-sarcoma-

of-the-body-of-the-

scapula.php?aid=9526/http://www.openaccessjournals.com/articles/intraosseous

-synovial-sarcoma-of-the-body-of-the-scapula.pdf” 

Cardoso P, Esteves J, Oliveira V, Rodrigues-Pinto R. ABSTRACT: Intraosseous 

Synovial Sarcoma is extremely rare. To the author’s knowledge this is the first 

description of an intraosseous synovial sarcoma of the scapula. Here, a case of a giant 

Synovial Sarcoma of the body of the scapula is reported. Diagnosis was based on 

histologic (haematoxylin and eosin) pattern and immunohistochemical analysis and 

confirmed by cytogenetics. The patient underwent a Malawer type IV resection. Four 

years after index surgery the disease recurred and another resection was performed 

followed by radiotherapy. Seven years after initial presentation this patient is disease-

free. To date, only 10 cases of intraosseous synovial sarcoma have been reported, 

being located to the mandible, elbow, proximal femur, tibia and sacrum. In all cases, 

wide surgical resection was advocated but, despite optimal treatment, prognosis 

remained poor. In this study a novel localization for intraosseous synovial sarcoma is 

described and its engagement with wide surgical resection (Tikhoff-Linberg procedure - 

total extra-articular scapulectomy) is presented. Prompt surgical and adjuvant treatment 

led a favorable prognosis. 

 

2014 “Primary vertebral epithelioid angiossarcoma — a rare case report and 

systematic literature review. Eur Orthop Traumatol DOI 10.1007/s12570-014-0276-

9 

https://www.researchgate.net/publication/271473606_Primary_vertebral_epithelio

id_angiosarcoma-a_rare_case_report_and_systematic_literature_review” 

Oliveira V, Rodrigues-Pinto R, Costa P, Diaz RG, Lopes JS, Cardoso P. ABSTRACT: 

Epithelioid angiosarcoma (EA) of bone is a very uncommon high-grade sarcoma with 

an unpredictable clinical course, high metastasis rate and poor prognosis. It is 

extremely rare in the spine. Delayed or missed diagnosis are frequent, and histological 
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and immunohistochemical confirmation of diagnosis is essential. Only few cases of 

epithelioid angiosarcoma of the spine are described. Recommended treatment is wide 

en bloc resection with or without adjuvants. We first performed a systematic review and 

included eight papers on vertebral EA (from 48 titles). In two cases, a total en bloc 

resection with adjuvant therapy and surgical reconstruction procedure was performed 

but only one had successful safe margins. After palliative radiotherapy alone, one 

patient died. Complications are associated to their vascular nature. Second, we present 

a rare case of EA at the third lumbar vertebra in a 68-year-old male. L3 vertebrectomy 

and reconstruction was performed through a posterior approach. Histological and 

immunohistochemical analysis of resected tumor confirmed high-grade EA. Prognosis 

was extremely poor due to paravertebral extension of this malignant aggressive tumor. 

The patient did not recover motor deficits. He presented a nosocomial Pseudomonas 

aeruginosa sepsis originated in urinary tract infection and died 1 month postoperatively. 

In literature, only few spinal EA are described. Especially in the spine, it represents a 

diagnostic and surgical challenge. Survival rate of these tumors is unknown but an 

early diagnosis is essential to allow a successful wide resection. 

 

2014 “Major complications following total en bloc spondylectomy for giant-cell tumor. J 

Surg Case Rep doi:10.1093/jscr/rjt131” 

Neves R, Oliveira V, Costa L, Soares D, Cardoso P, Costa P, Lopes JS. ABSTRACT: 

The authors present the case of a 32-year-old Caucasian female with a giant-cell tumor 

of the eighth thoracic vertebra, causing unremitting pain, segmental kyphosis and 

imminent local instability. A total en bloc spondylectomy by a posterior-only approach 

was performed, complemented with anterior-column reconstruction with a titanium 

mesh and structural allograft, as well as pedicle screw fixation. Despite the surgery 

being uneventful, several complications developed over the ensuing weeks: bilateral 

hemothorax, empyema and sepsis, requiring numerous revision surgeries for 

postoperative infection. The same pathogen was identified in different samples 

collected, including a sample from the allograft used. Only the aggressive therapeutic 

measures adopted allowed improvement in clinical and analytic parameters. The 

present report alerts to the possible complications following major spine surgery, and 

raises concerns on the safety of the bone allografts provided, renewing the interest in 

the development of alternative bone substitutes. 
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TUMORES ÓSSEOS 

 

 No passado, os tumores eram agrupados de acordo com o tipo celular em que 

tinham origem, ou seja, a sua histogénese. Hoje, dada a origem incerta de muitos tumores, 

fala-se do fenótipo com que se apresentam. Nos sarcomas em que a histogénese seja 

menos evidente recorre-se ao estudo imuno-histoquímico e genético, que pode ajudar na 

classificação da neoplasia. 

 A Organização Mundial de Saúde apresentou em 2013 a Classificação dos Tumores 

Ósseos(18), que aqui é transcrita, com os seus grandes grupos de diferenciação – Tabela 

1.1. 

Os tumores ósseos benignos, apesar de relativamente frequentes, não têm 

importância clínica e nem sempre são diagnosticados. Por este motivo, a sua verdadeira 

incidência não é conhecida. Os que têm relevância são os sarcomas e alguns tumores 

benignos mas localmente agressivos. Estes dois tipos de lesões, no seu conjunto, são muito 

raros. 

 Sabe-se que os sarcomas ósseos representam apenas 0,2% de todas as 

neoplasias(44), o que constitui um décimo dos sarcomas de tecidos moles. O número de 

novos casos de sarcomas ósseos por ano é de 0,8 a 4 por 100 000 habitantes(45). De uma 

forma geral, estes sarcomas têm um pico de incidência na segunda década de vida e outro 

depois dos 60 anos. O primeiro é mais elevado. Em Portugal, de acordo com o Registo 

Oncológico Nacional(47), no ano de 2010 houve 107 novos casos de sarcomas ósseos.  

Conhecem-se alguns fatores predisponentes dos tumores malignos ósseos: doença 

de Paget, osteíte rádica, enfarte ósseo, osteomielite crónica e algumas neoplasias benignas 

como a displasia fibrosa e a encondromatose múltipla, entre outras(6,20,30). Não foi 

provada a associação dos sarcomas ósseos com a implantação de materiais protésicos(33).  

O osteossarcoma é o mais frequente destes tumores malignos. Na maioria dos casos 

não se conhecem causas nem fatores de risco para o seu desenvolvimento, surgindo 

abruptamente, sem explicação plausível. Numa pequena percentagem de casos é 

conhecida a sua associação genética ao retinoblastoma(4,39,40) e aos Síndromes de Li-

Fraumeni(22,42) e Rothmund-Thompson(34,54). 
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TUMORES CONDROGÉNICOS 
TUMORES OSTEOCÁSTICOS RICOS EM 
CÉLULAS GIGANTES 

Benigno Benigno 
Osteocondroma Tumor de células gigantes dos ossos curtos 
Condroma Intermédio (agressiv. local/metastização rara) 
    Encondroma Tumor de células gigantes ósseo 
    Condroma periosteal Maligno 
Osteocondromixoma Tumor de células gigantes ósseo maligno 
Exostose subungueal  

Proliferação osteocondromatosa parosteal 
bizarra 

TUMORES DO NOTOCÓRDIO 

Condromatose sinovial Benigno 
Intermédio (agressividade 
local/metastização rara) 

Tumor do notocórdio benigno 

Fibroma condromixóide Maligno 
Tumor cartilagíneo atípico/condross.  grau I Cordoma  
Maligno  

Condrossarcoma grau II e III TUMORES VASCULARES 

Condrossarcoma desdiferenciado Benigno 
Condrossarcoma mesenquimatoso Hemangiomas 
Condrossarcoma de células claras Intermédio (agressiv. local/metastização rara) 
 Hemangioma epitelióide 

TUMORES OSTEOGÉNICOS Maligno 

Benigno Hemangioendotelioma epitelióide 
Osteoma Angiossarcoma 
Osteoma osteóide  

Intermédio (agressividade local) TUMORES MIOGÉNICOS 

Osteoblastoma Benigno 
Maligno Leiomioma ósseo 
Osteossarcoma central de baixo grau Maligno 
Osteossarcoma convencional Leiomiossarcoma ósseo 
    Osteossarcoma condroblástico  

    Osteossarcoma fibroblástico TUMORES LIPOGÉNICOS 

    Osteossarcoma osteoblástico Benigno 
Osteossarcoma telangiectásico Lipomaósseo 
Osteossarcoma de pequenas células Maligno 
Osteossarcoma secundário Lipossarcoma ósseo 
Osteossarcoma Parosteal  

Osteossarcoma periosteal T. DE NATUREZA NEOPLÁSICA INDEFINIDA 

Osteossarcoma de alto grau de superfície Benigno 
 Quisto ósseo simples 

TUMORES FIBROGÉNICOS Displasia fibrosa 

Intermédio (agressividade local) Displasia osteofibrosa 
Fibroma desmoplásico ósseo Hamartoma condromesenquimatoso 
Maligno Doença de Rosai-Dorfman 
Fibrossarcoma ósseo Intermédio (agressividade local) 
 Quisto ósseo aneurismático 

TUMORES FIBROHISTIOCITÁRIOS Histiocitose de Células de Langerhans 

Histiocitoma fibroso benigno/ Fib. não ossif.     monostótica 
     poliostótica 

NEOPLASIAS HEMATOPOIÉTICAS Doença de Erdheim-Chester 

Maligno  

Mieloma de células plasmáticas MISCELÂNEA 

Plasmocitoma solitário ósseo Sarcoma de Ewing 
Linfoma não-Hodgkin primário ósseo Adamantinoma 
 Sarcoma pleomórfico  alto grau de malignidade 

 

Tabela 1.1 – Classificação dos tumores ósseos (Organização Mundial de Saúd\e). 
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Os elementos clínicos (a idade, o tipo de dor, o tempo de evolução), a localização do 

tumor e as características imagiológicas indiciam o diagnóstico. 

De uma forma geral, pode afirmar-se que a dor de um tumor benigno é indolente, 

tem muito tempo de evolução e a intensidade não aumenta. Por vezes, pode ocorrer uma 

fratura patológica através de uma lesão benigna assintomática e desconhecida, como por 

exemplo um quisto ósseo simples na região trocantérica ou mesmo no úmero. A dor pode 

ser noturna e aliviar com salicilatos ou outros anti-inflamatórios não esteróides e então 

poder-se-á tratar de um osteoma osteóide. Um tumor maligno ou um tumor benigno 

agressivo apresenta-se com uma dor de intensidade progressiva, de tipo mecânico mas 

também presente no repouso, e com menos tempo de evolução. Muitas vezes há rigidez 

articular e/ou atrofia muscular. A dor é sempre mais intensa quando o tumor destrói a 

cortical e invade o periósseo e os tecidos moles circundantes. É nesta fase que outro sinal 

clínico se manifesta: o edema. 

A idade também nos indicia o tipo de tumor. Até aos 35 anos, uma lesão óssea é, em 

princípio, um tumor primitivo, raramente sendo uma metástase(23,41). Depois desta idade a 

probabilidade de um tumor ósseo ser uma lesão secundária de uma neoplasia, conhecida 

ou não, aumenta consideravelmente. O tumor de células gigantes é muito raro antes da 

puberdade. Antes dos 5 anos de idade os tumores malignos primitivos são muito raros e 

uma lesão óssea agressiva levanta a suspeita de uma metástase de um retinoblastoma ou 

de um tumor de Wilms. O plasmocitoma e o cordoma são lesões quase exclusivas do 

adulto. A histiocitose de células de Langerhans deve ser considerada na infância sempre 

que se observa uma lesão osteolítica numa diáfise de um osso longo. 

O segmento anatómico é outro elemento importante pois 43% dos tumores malignos 

primários localizam-se no joelho ou seja fémur distal ou tíbia proximal e se a idade for 

inferior a 20 anos a incidência no joelho sobe para 56%. O segundo segmento mais atingido 

é a bacia. 

Existe também uma predileção eletiva de cada tumor pelas diferentes regiões de um 

osso – Figura 1.1. O condroblastoma e o tumor de células gigantes localizam-se quase 

exclusivamente nas epífises, respetivamente antes e depois do encerramento da placa 

epifisária. O tumor de células gigantes pode eventualmente estender-se à região 

metafisária. Osteoblastomas, osteocondromas, fibromas não ossificantes, osteomas 

osteódes (estes quase sempre nas corticais) e fibromas condromixóides têm predileção 

pelas metáfises. Os tumores benignos que se localizam preferencialmente nas diáfises são 

os encondromas e a displasia fibrosa. Quanto aos tumores malignos, nas metáfises ocorrem 

preferencialmente os osteossarcomas e nas diáfises os sarcomas de Ewing e os 
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condrossarcomas. O adamantinoma tem uma localização praticamente exclusiva na cortical 

anterior da tíbia. A localização na cortical é também obrigatória para o diagnóstico de um 

fibroma não ossificante. Com a exceção do quisto ósseo simples, que está no centro do 

osso, todos os tumores têm uma localização excêntrica. Existem tumores que estão na 

superfície do osso, como por exemplo o osteossarcoma parosteal.  

 
Figura 1.1- distribuição mais frequente dos tumores num osso longo. 

 

Na imagiologia, são a radiografia convencional e a tomografia axial computorizada 

que dão as informações fundamentais sobre a biologia do tumor. Nestes exames atenta-se 

sobretudo à matriz da lesão e aos seus limites. Um tumor osteogénico apresenta-se nestes 

exames como uma massa sólida com um aspeto que habitualmente se designa “em nuvem” 

ou “esfumado” ou então, quando mais denso, “em marfim”. Os tumores de diferenciação 

cartilagínea têm uma matriz calcificada e/ou ossificada. A calcificação da cartilagem 

apresenta-se nestas imagens com um aspeto “em flocos” e a ossificação em “arcos e anéis” 

– Figura 1.2.  
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Figura 1.2- A – matriz osteóide com aspeto “em nuvem” num osteossarcoma do fémur distal. B – matriz 

condróide em “arcos e anéis” de um condrossarcoma da região II e III da bacia. 
 

 O limite de um tumor é muito importante para se julgar a sua benignidade ou 

malignidade. Um rebordo de esclerose óssea circundante traduz uma reação eficaz do osso 

normal ao crescimento do tumor. A biologia do tumor não é ativa ou agressiva o suficiente 

para ultrapassar essa barreira levantada pelo osso normal. O tumor será então benigno. E 

neste caso as corticais estarão íntegras. Quando o tumor é benigno com agressividade 

local, as corticais do osso onde se origina podem estar abauladas, finas e por vezes com 

ténues interrupções mas há sempre uma barreira de osso que o separa dos tecidos moles - 

Figura 1.3. Estas alterações da cortical traduzem a sua destruição pelo tumor e a 

neoformação óssea realizada pelo periósseo, só permitida pelo lento crescimento da lesão. 

 

 
Figura 1.3 – Tumor de células gigantes da tíbia próximal. Cortical remanescente muito fina, com pequenas 

interrupções mas constituindo uma barreira à invasão dos tecidos moles circundantes. 
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Os tumores malignos destroem as corticais e ultrapassam-nas. É clássico prestar-se 

atenção ao tipo de reação periosteal que um tumor provoca (lamelar única, lamelar múltipla 

ou “casca de cebola”, espiculada ou “em raios de sol”, triângulo de Codman, entre outros) 

mas, de facto, nenhum destes tipos é verdadeiramente característico de nenhum tumor. 

 A cintigrafia óssea é útil pois há tumores que são carateristicamente múltiplos: 

condromas, osteocondromas, histiocitose de células de Langerhans, tumores vasculares, 

metástases, osteossarcoma multifocal e sarcoma de Ewing metastático. 

 Mas nem todos os tumores exigem biopsia. Com base nos dados clínicos e 

imagiológicos pode-se decidir não fazer uma biopsia e assumir-se a benignidade e a 

estabilidade de um tumor. São os designados “usually leave alone tumours”, lesões no 

estádio 1 de Enneking(14) que são reconhecidamente inativos. São exemplos o 

osteocondroma, encondroma, fibroma não ossificante, displasia fibrosa, quisto ósseo 

simples e hemangioma vertebral. Com a exceção destes, a biopsia é necessária para se 

proceder ao correto tratamento de um tumor ósseo.  

 Do patologista esperam-se três informações importantes a partir do material da 

biopsia: a representatividade da amostra, o diagnóstico e o grau histológico de malignidade. 

Este último é, porventura, o dado mais importante em termos de decisão terapêutica. O 

diagnóstico da entidade assenta em dois elementos principais: a histologia do tumor e, hoje 

cada vez mais, em alterações genéticas que influenciam o diagnóstico e o tratamento. Por 

isso, quando se está perante um sarcoma, de partes moles ou osso, o recurso a estudos 

genéticos não pode ser ignorado. No caso dos sarcomas ósseos o sistema de determinação 

do grau histológico não é unanimemente aceite como o é, por exemplo, para os sarcomas 

de tecidos moles. Nos ósseos, o subtipo parece ser mais determinante(48) - Tabela 1.2. 

Exemplificando, o sarcoma de Ewing, o condrossarcoma mesenquimatoso e o 

condrossarcoma desdiferenciado são sempre considerados de alto grau de malignidade. O 

osteossarcoma parosteal é sempre de baixo grau de malignidade. No caso particular do 

condrossarcoma convencional a determinação do grau segue, na maioria das vezes, o 

sistema proposto por Evans(16). Todos estes casos são entidades clínicas bem definidas cujo 

diagnóstico, em pequenas quantidades de material disponível, é suportado por alterações 

genéticas e não apenas por padrões histológicos. 
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GRAU I GRAU II GRAU III 

 Osteossarcoma parosteal  Osteossarcoma periosteal  Osteossarcoma convencional 

 Condrossarcoma grau I  Condrossarcoma grau II  Osteossarcoma telangiectásico 

 Condrossarcoma de células claras  Adamantinoma  Osteossarcoma de pequenas células 

 Osteossarcoma intramedular de 

baixo grau 

 Cordoma  Osteossarcoma secundário 

   Osteossarcoma de alto grau de 

superfície 

   Sarcoma pleomórfico indif. de alto grau 

   Sarcoma de Ewing 

   Condrosarcoma grau II 

   Condrossarcoma desdiferenciado 

   Condrossarcoma mesenquimatoso 

   Cordoma desdiferenciado 

   Sarcoma de Células gigantes 

 

Tabela 1.2 – Grau histológico dos sarcomas ósseos 

 

A Organização Mundial de Saúde propôs recentemente que os tumores ósseos e dos 

tecidos moles fossem genericamente considerados em 3 categorias(18): benigno, 

intermédio (agressividade local) e maligno. 

Os tumores benignos têm uma capacidade limitada de destruição local e de recidiva. 

A exérese intralesional (curetagem) ou marginal é suficiente. Os tumores que têm 

agressividade local são destrutivos e exigem uma ressecção alargada, ou seja, com tecido 

são à volta do tumor. Por vezes pode optar-se pela chamada “curetagem agressiva” que 

contempla o uso de agentes químicos ou físicos (fenol, azoto líquido) no leito da lesão após 

a curetagem, com vista ao ganho de mais 1 ou 2 mm de margem. O condrossarcoma de 

gau 1 ou tumor condromatoso atípico é uma das lesões passíveis deste tipo de tratamento. 

Alguns destes tumores com agressividade local, como por exemplo o tumor de células 

gigantes, podem metastizar para o pulmão numa frequência inferior a 2%, sem qualquer 

relação com os aspetos histológicos. Os tumores malignos, para além da destruição local, 

têm capacidade de metastizar na ordem dos 20 a 100%. O risco de metástases é de 2 a 

10% em alguns sarcomas de baixo grau. Todavia, muitos destes quando recidivam 

aumentam de grau e a disseminação à distância é elevadíssima. 

O estadiamento TNM(12,53) dos tumores ósseos inclui o subtipo histológico, o 

tamanho, o grau e as metástases locais e à distância – Tabela 1.3. A disseminação linfática 

é todavia rara nos sarcomas ósseos.  

 



CAPÍTULO 1 | Tumores Ósseos e dos Tecidos Moles 

29 

  

T – Tumor primário G – Grau histológico 

    Tx    primário não definível     Baixo grau 

    T0   primário oculto     Alto grau 

    T1   ≤ 8 cm de maior diâmetro Nota – o grau intermédio é considerado alto grau 

    T2   > 8 cm de maior diâmetro  

    T3   descontinuidade (skip lesion)  

  

N – Nódulos linfáticos regionais ESTADIAMENTO 

    Nx   nódulos não definíveis  

    N0   sem nódulos Estádio IA        T1                    N0                     M0                     baixo grau 

    N1   com nódulos Estádio IB        T2-3                 N0                     M0                     baixo grau 

 Estádio IIA       T1                    N0                     M0                       alto grau 

M - metástases à distância Estádio IIB       T2                    N0                     M0                       alto grau 

    M0   sem metástases     Estádio III        T3                     N0                    M0                       alto grau 

    M1   com metástases à distância Estádio IVA     qualquer T        N0                     M1a                qualquer grau 

             M1a  pulmão Estádio IVB     qualquer T        N1                  qualquer M        qualquer grau 

             M1b  outros órgãos                          qualquer T      qualquer N      M1b                   qualquer grau 

  

 

Tabela 1.3 – Classificação TMN dos sarcomas ósseos. 

 

Enneking(14) descreveu inicialmente um sistema  de estadiamento que, por ser mais 

simples e igualmente eficaz,  ainda é hoje muito usado – Tabela 1.4. Neste sistema 

considera-se em primeiro lugar o grau (G), que diz respeito ao comportamento biológico do 

tumor nas suas vertentes histológica (sistema de Broder), radiológica (sistema de Lodwick) e 

clínica. As lesões benignas seriam G0, as de baixo grau de malignidade G1 e as de alto grau 

G2. O segundo parâmetro desta classificação é a situação anatómica (T). Um tumor será 

considerado T0 se está dentro da sua cápsula, T1 se não tem cápsula ou pseudocápsula 

mas não sai do seu compartimento de origem e T2 se invade compartimentos contíguos. Por 

fim, os tumores serão M0 ou M1 conforme haja ou não metástases.  

ESTÁDIO Descrição Grau Local Metástases 

Benignos     

1 Latente G0 T0 M0 

2 Ativo G0 T0 M0 

3 Agressivo G0 T1-2 M0-1 

Malignos     

IA Baixo grau/intracompartimento G1 T1 M0 

IB Baixo grau/extracompartimento G1 T2 M0 

IIA Alto grau/intracompartimento G2 T1 M0 

IIB Alto grau/extracompartimento G2 T2 M0 

III Qualquer G ou T, com metástases G1-2 T1-2 M1 

 

Tabela 1.4 – Estadiamento dos tumores ósseos segundo Enneking. 
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TUMORES DE TECIDOS MOLES 

 

Os tumores de tecidos moles benignos são 100 vezes mais frequentes que os 

malignos. Os novos casos estimam-se em 3000 por milhão por ano e a incidência global é 

de 50 por milhão(19,26). Cerca de 30% destes tumores benignos são lipomas, 30% são da 

linha fibro-histiocitária, 10% são vasculares e 5% são das bainhas nervosas. Em Portugal(47), 

no ano de 2010 registaram-se 462 novos casos de sarcomas de tecidos moles e sarcomas 

de Kaposi. 

 Tal como para os tumores ósseos, a Organização Mundial de Saúde apresentou em 

2013 a Classificação dos Tumores de Tecidos Moles(18), que aqui é transcrita, com os seus 

grandes grupos de diferenciação – Tabela 1.5. 

Tal como nos ósseos, existe uma relação entre cada tipo de tumor e os sintomas, 

localização, idade e sexo. 

Os lipomas são assintomáticos, raros nas mãos e pés e na perna. São raros nas 

crianças. Já os angiolipomas cursam com dor e são mais frequentes no adulto jovem do 

sexo masculino. Os angioleiomiomas, também dolorosos, atingem mais frequentemente as 

mulheres de meia-idade e são frequentes na perna. Cerca de metade dos tumores 

vasculares atingem indivíduos com menos de 20 anos de idade(38). Cerca de 99% dos 

tumores benignos são superficiais e 95% têm menos de 5 centímetros no seu maior 

diâmetro. Quando estas 2 características estão presentes é lícito proceder a uma biopsia 

excisional. Em tumores superficiais maiores ou tumores profundos, independentemente do 

seu tamanho, este tipo de biopsia não está indicado. 

Os sarcomas ocorrem em qualquer segmento anatómico mas 75% localizam-se nas 

extremidades (sobretudo coxa) e 10% no tronco (parede) e no retroperitoneu. Estes últimos 

crescem imenso antes de darem sintomas. Dos que se localizam na parede do tronco, 30% 

são superficiais e têm diâmetro médio de 5 cm enquanto 60% têm localização profunda e 

diâmetro médio de 9 cm(26). Um terço dos doentes com sarcomas de tecidos moles morre 

com metástases pulmonares. À data do diagnóstico cerca de 10% dos doentes apresentam 

já metástases, sobretudo no pulmão. Os tumores malignos de tecidos moles mais 

frequentes são o lipossarcoma, leiomiossarcoma, mixofibrossarcoma, sarcoma sinovial e 

tumor maligno das bainhas nervosas periféricas(26). Todos eles têm subtipos histológicos de 

diferentes graus de agressividade, sendo os pleomórficos os mais agressivos porque 

apresentam necrose e elevado índice mitótico, além do pleomorfismo que os define. 

Acontece com alguma frequência que não é possível identificar a génese destes tumores 

que, então, passam a designar-se sarcomas pleomórficos de génese não determinada. É 
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aqui que se incluem hoje muitos dos anteriormente conhecidos por histiocitomas fibrosos 

malignos. De um modo geral estes sarcomas são mais frequentes à medida que a idade 

avança, sendo 65 anos a idade média do seu diagnóstico. Há, contudo, a exceção do 

sarcoma sinovial que atinge adultos jovens e do rabdomiossarcoma embrionário que existe 

quase exclusivamente na infância. Refira-se a propósito que a designação “sinovial” no 

sarcoma sinovial tem apenas razões clínicas e históricas para referenciar uma entidade que 

nada tem a ver com a membrana sinovial. 

 Angiomiofibroblastoma 

TUMORES ADIPOCÍTICOS Angiofibroma celular 

Benigno Fibroma de tipo nucal 

Lipoma Fibroma de Gardner 

Lipomatose Tumor fibroso calcificado 

Lipomatose do nervo Intermédio (agressividade local) 

Lipoblastoma/Lipoblastomatose Fibromatoses palmar/plantar 

Angiolipoma Fibromatose de tipo desmóide 

Miolipoma Lipofibromatose 

Lipoma condróide Fibroblastoma de células gigantes 

Angiomiolipoma extra-renal Histiocitoma fibros benigno/ Fibroma não ossificante 

Lipoma de células fusiformes/pleomórfico Intermédio (metastização rara) 

Hibernoma Dermatofibrossarcoma protuberans 

Intermédio (agressividade local)     Fibrossarcomatoso 

T. lipomatoso atípico/lipossarc. bem diferenciado     Pigmentado 

Maligno Tumor fibroso solitário 

Lipossarcoma desdiferenciado     Tumor fibroso solitário maligno 

Lipossarcoma mixóide Tumor miofibroblástico inflamatório 

Lipossarcoma pleomórfico Sarcoma miofibroblástico de baixo grau 

Lipossarcoma não especificado Sarcoma mixofibroblástico inflamatório 

     Sarcoma mixofibroblástico inflamatório atípico 

T. FIBROBLÁSTICOS/ MIOFIBROBLÁSTICOS Fibrossarcoma infantil 

Benigno Maligno 

Fasceíte nodular Fibrossarcoma do adulto 

Fasceíte proliferativa Mixofibrossarcoma  

Miosite proliferativa Sarcoma fibromixóide de baixo grau 

Pseudo tumor fibro-ósseo dos dedos Fibrossarcoma epitelióde esclerosante 

Fasceíte isquémica  

Elastofibroma TUMORES FIBRO-HISTIOCITÍTICOS 

Hamartoma fobrosa da infância Benigno 

Fibromatosis colli Tumor tenossinovial de células gigantes 

Fibromatose hialina juvenil     Localizado 

Fibromatose corpórea de inclusão     difuso 

Fibroma das bainhas tendinosas     maligno 

Fibroblastoma desmoplásico Histiocitoma fibroso benigno profundo          (continua) 
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(continuação) 

Miofibroblastoma de tipo mamário 

 

Fibroma aponevrótico calcificado  

Intermédio (metastização rara) Hemangioma epitelióide 

Tumor fibro-histiocítico plexiforme Angiomatose 

Tumor de células gigantes dos tecidos moles Linfangioma 

 Intermédio (agressividade local) 

TUMORES DO MÚSCULO LISO Hemangioendotelioma Kaposiforme 

Benigno Intermédio (metastização rara) 

Leiomioma profundo Hemangioendotelioma retiforme 

Maligno Angioendotelioma papilar intralinfático 

Leiomiossarcoma (excepto pele) Hemangioendotelioma composto 

 Hemangioendotelioma pseudomiogénico 

TUMORES PERICÍTICOS (PERIVASCULARES) Sarcoma de Kaposi 

Tumor Glómico (e variantes) Maligno 

    Glomangiomatose Hemangioendotelioma epitelióide 

    Tumor glómico maligno Angiossarcoma dos tecidos moles 

Miopericitoma  

    Miofibroma TUMORES CONDRO-ÓSSEOS 

    Miofibromatose Condroma dos tecidos moles 

Angioleiomioma Condrossarcoma mesenquimatoso extra-esquelético 

 Osteossarcoma extra-esquelético 

TUMORES DO MSCULO ESQUELÉTICO  

Benigno T. DO ESTROMA GATROINTESTINAL (GIST) 

Rabdomioma Tumor do estroma gastrointestinal benigno 

    Adulto T. do estroma gastrointestinal de potencial maligno 

    Fetal Tumor do estroma gastrointestinal maligno 

    Genital  

Maligno TUMORES DAS BAINHAS NERVOSAS 

Rabdomiossarcoma embrionário Benigno 

    (inclui botrióde, anaplásico) Schwannomas (inclui variantes) 

Rabdomiossarcoma alveolar Schwannoma melanótico 

    (inclui sólido, anaplásico) Neurofibroma (inclui variantes) 

 Rabdomiossarcoma pleomórfico     Neurofibroma plexiforme 

Rabdomioss. de células fusiformes/esclerosante Perineurinoma 

     Perineurinoma maligno 

T. VASCULARES DOS TECIDOS MOLES Tumor de células granulares 

Benigno Mixoma dérmico das bainhas nervosas 

Hemangioma Neuroma solitário circunscrito 

    Sinovial Meningioma ectópico 

    Venoso Heterotopia glial nasal 

    Hamartoma/malformação arteriovenosa Tumor triton benigno 

    Intravascular Tumor híbrido das bainhas nervosas 

 (continua) 
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(continuação)  

Maligno Maligno 

Tumor maligno das bainhas nervosas periféricas Sarcoma sinovial NOS 

T. epitelióide maligno das bainhas nervosas 

periféricas 

    Sarcoma sinovial de células fusiformes 

Tumor triton maligno     Sarcoma sinovial bifásico 

Tumor maligno de células granulares Sarcoma epitelióide 

Ectomesenquimoma Sarcoma alveolar das partes moles 

 Sarcoma de células claras dos tecidos moles 

TUMORES DE DIFERENCIAÇÃO INCERTA Condrossarcoma mixóide extra-esquelético 

Fibromixoma acral Sarcoma de Ewing extra-esquelético 

Mixoma intramuscular (inclui variante celular) Tumor desmoplásico de células pequenas e redondas 

Mixoma justa-articular Tumor rabdoid extra-renal 

Angiomixoma profundo (“agressivo”) Tumor perivascular de células epitelióides (PEComa) 

Tumor angiectásico pleomórfico hialinizante      PEComa NOS benigno 

Timoma hamartomatoso ectópico      PEComa NOS maligno 

Intermédio (agressividade local) Sarcoma intimal 

Tumor fibrolipomatoso hemossidérico      

Intermédio (metastização rara) SARCOMAS INDIFERENCIADOS/NÃO 

CLASSIFICADOS 

Fibroxantoma atípico Sarcoma indiferenciado de células fusiformes 

Histiocitoma fibroso angiomatóide Sarcoma indiferenciado pleomórfico 

Tumor fibromixóide ossificante Sarcoma indiferenciado de células redondas 

    Tumor fibromixóide ossificante maligno Sarcoma indiferenciado epitelióide 

Tumor misto NOS Sarcoma indiferenciado NOS 

Tumor misto NOS maligno  

Mioepitelioma  

Carcinoma mioepitelial  

Tumor mesenquimatoso fosfatúrico benigno  

Tumor mesenquimatoso fosfatúrico maligno  

 

Tabela 1.5 – Classificação dos tumores de tecidos moles (Organização Mundial de Saúde) 

 

A etiologia dos tumores de tecidos moles é desconhecida na grande maioria dos 

casos. Em alguns sarcomas estão implicados alguns produtos químicos carcinogéneos 

como herbicidas(15,27), a radioterapia(31), a infeção vírica e imunodeficiência(9,55) e a 

suscetibilidade genética(1,21,56).  

Destes fatores, o que parece ter mais importância é a irradiação no cancro da mama, 

cujo risco de sarcoma chega a ser de quase 1%(31). Estima-se que uma dose igual ou 

superior a 50 Grays aumente este risco. O aparecimento do sarcoma ocorre até aos 10 anos 

de evolução mas verifica-se uma tendência para a diminuição do tempo entre a dose e o 

aparecimento do sarcoma. É igualmente conhecido o elevado risco de sarcoma 



CAPÍTULO 1 | Tumores Ósseos e dos Tecidos Moles 

34 

radioinduzido no retinoblastoma(35) em que se desenvolve um osteossarcoma, no Síndrome 

de Li-Fraumeni(29) e na Neurofibromatose Tipo 1(50). 

Quanto às infeções virais, refira-se que o Herpesvírus 8 Humano está associado ao 

aparecimento do sarcoma de Kaposi e que a progressão clínica depende do estado 

imunitário do doente(55). O vírus Epstein-Barr tem sido associado ao desenvolvimento de 

sarcomas do músculo liso em doentes imunodeprimidos(9). 

Os aspetos clínicos dos tumores de tecidos moles são pobres e raramente 

constituem pistas sobre a benignidade ou malignidade. A maioria dos sarcomas é 

assintomática e, não fora o efeito de massa que nos membros e na parede do tronco 

causam, passariam ainda mais tempo sem ser diagnosticados. Muitas vezes nem alteram o 

estado funcional. Os sarcomas intra-abdominais e retroperitoneais são, de uma forma geral, 

igualmente assintomáticos.  

A localização destes tumores é muito importante. Nas extremidades todos os 

tumores profundos, de qualquer tamanho, e todos os superficiais que tenham mais de 5 

centímetros de maior diâmetro, têm uma elevada probabilidade de ser malignos. Por isso se 

recomenda a sua referenciação para Centros de Referência(2,43) e se desencoraja 

veementemente a biopsia excisional tantas vezes praticada nestes casos, sem a 

adequabilidade da margem. Os tumores que não se localizam nas extremidades podem ser 

excisados sem biopsia se as imagens sugerirem tratar-se de um tumor desmóide, ou um 

lipossarcoma e se a sua excisão não comportar extensa mobilidade. A biopsia será 

obrigatória nos tumores fora das extremidades sempre que se suspeitar de um tumor de 

células germinativas, carcinoma ou linfoma, sempre que se previr que a exérese vai ser 

incompleta ou que vai ter grande morbilidade e sempre que que haja opção de terapias 

neoadjuvantes. 

A Ressonância Magnética Nuclear é o exame de eleição para a avaliação 

imagiológica dos tumores de tecidos moles pois define o tamanho e mostra as suas 

relações com os compartimentos musculares, os planos fasciais, o plano ósseo, os feixes 

neurovasculares e demais estruturas nobres. Este exame é extraordinariamente útil na 

informação sobre a hemorragia, a necrose tumoral, o edema, a degenerescência cística ou 

mixóide e a fibrose. Um sarcoma comum tem um baixo sinal na ponderação T1, um alto e 

heterogéneo sinal em T2 e uma captação média e heterogénea de gadolínio. As zonas de 

um sarcoma que não captam contraste nem sempre correspondem a necrose, podendo 

corresponder a zonas de componente mixóide que podem diminuir de tamanho após a 

quimioterapia, o que nunca acontece com as áreas de necrose. Se o sinal for inverso, isto é, 

mais intenso em T1, a sugestão é de um tumor adipocítico (lipoma ou lipossarcoma bem 
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diferenciado), de presença de sangue ou ainda de presença de melanina, como em muitos 

dos sarcomas de células claras. Quando há fibras musculares no meio de uma massa de 

gordura pode-se intuir que se trata de um lipoma intramuscular pois os lipossarcomas 

raramente apresentam este padrão(11). Um baixo sinal em T2 sugere tecido fibroso 

(fibromatose ou sarcomas fibrosos) ou então hemossiderina, como é o caso do tumor de 

células gigantes das bainhas tendinosas. A Ressonância Magnética Nuclear dinâmica, com 

injeção de contraste, é muito sensível e específica para a deteção de sarcomas(57), ainda 

que não obvie a necessidade da biopsia. A Ressonância Magnética Nuclear é fulcral para o 

planeamento cirúrgico, para a avaliação da resposta à quimioterapia e para a deteção 

precoce das recidivas, apesar de a sua realização regular no follow up ser controversa(36).  

Como é sobejamente sabido, nos sarcomas há uma correlação entre as margens de 

resseção positivas (ressecção marginal e intralesional com resíduo tumoral microscópico ou 

macroscópico respetivamente) e o prognóstico, isto é, a recidiva local, a metastização à 

distância e a morte(24,58). Em certas circunstâncias, uma margem microscopicamente positiva 

pode ser inevitável pela presença de uma estrutura nobre como por exemplo um importante 

feixe neurovascular, cuja ressecção resultaria numa perda funcional mais drástica do que 

uma amputação. Estas opções dependem portanto da histologia do tumor, do seu tamanho 

e da sua localização. 

Quando os sarcomas são subcutâneos, intramusculares de alto grau mas de tamanho 

inferior a 5 centímetros, ou profundos de baixo grau e de qualquer tamanho, o tratamento é 

apenas a exérese alargada. Se, nestes casos, as margens são positivas, está indicado 

fazer-se radioterapia adjuvante. As margens livres de doença podem ser muito difíceis de 

conseguir nos sarcomas retroperitoneais, sobretudo quando há um crescimento 

assintomático e eles atingem grandes dimensões. É por este motivo que a sobrevida é 

sempre menor do que nos sarcomas das extremidades. Nos sarcomas retroperitoneais o 

fatores de prognóstico são as margens de ressecção, o grau histológico e o sub-tipo(8,51). 

Mesmo quando as margens estão livres de tumor há recidivas. Os sarcomas 

retroperitoneais mais comuns são os lipossarcomas bem diferenciados e os 

desdiferenciados e ambos recidivam frequentemente(13,51). Alguns tumores com 

agressividade local que não metastizam, como o hemangioma intramuscular, exigem 

exérese alargada sob pena de recidivarem. Deve ser referido que atualmente a fibromatose 

de tipo desmóide tem sido tratada conservadoramente com taxas promissoras de paragem 

de crescimento e mesmo regressão(17,32,49). 

Com o controlo cirúrgico local e loco-regional dos sarcomas, a sobrevida pode 

aumentar consideravelmente com a quimioterapia adjuvante e neoadjuvante(7,46).  A 

indicação para quimioterapia depende sobretudo do tipo histológico e do tamanho do tumor, 
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que são as características que têm correlação com a capacidade de metastização. O 

rabdomiossarcoma alveolar embrionário e o sarcoma de Ewing têm um elevado risco de 

metastização à distância e são ambos altamente sensíveis à quimioterapia, razão pela qual 

esta é administrada antes da cirurgia. Outros sarcomas em que parece haver vantagem da 

quimioterapia neoadjuvante, sobretudo se forem de grande tamanho, são por exemplo o 

sarcoma sinovial, os lipossarcomas mixóide e pleomórfico e o sarcoma pleomórfico 

indiferenciado. Os esquemas terapêuticos multidisciplinares com inclusão de radioterapia 

têm sido descritos(52) e as sequencias dos tratamentos são muito variáveis – Tabela 1.6. 

Sequência 1 Quimioterapia neoadjuvante + Cirurgia + Radioterapia + Quimioterapia adjuvante 

Sequência 2 Quimioterapia neoadjuvante + Radioterapia + Cirurgia + Quimioterapia adjuvante 

Sequência 3 Quimioterapia neoadjuvante e Radioterapia alternadas + Cirurgia + Quimioterapia adjuvante 
  

Tabela 1.6 – Esquemas terapêuticos sequenciais no tratamento dos sarcomas de tecidos moles 

 

O estabelecimento do grau histológico e o estadiamento são de total importância 

para determinar o prognóstico de um sarcoma de tecidos moles, isto é, a probabilidade de 

metastizar e a sobrevida média. Atualmente, o sistema de graduação mais difundido e 

usado é o da Fedération Nationale des Centres de Lute Contre le Cancer (FNCLCC)(10,25), 

que aqui se apresenta - Tabela 1.7.  Para a determinação do grau são definidos 3 

parâmetros: a necrose, a atividade mitótica e a diferenciação - Tabela 1.8. É atribuída uma 

pontuação a cada um destes parâmetros e o grau é o encontrado pelo somatório destas 

pontuações. 

PARÂMETRO 

HISTOLÓGICO 
DEFINIÇÃO PONTUAÇÃO 

Diferenciação tumoral 

(ver tabela 1.6) 

Sarcomas que se assemelham ao tecido mesenquimatoso adulto, 

potencialmente difíceis de distinguir dos benignos (ex: lipossarcoma 

bem diferenciado, leiomiossarcoma bem diferenciado) 

1 

Sarcomas com tipo histológico inequívoco (ex: lipossarcoma 

mixóide, mixofibrossarcoma) 
2 

Sarcomas embrionários e  indiferenciados, sarcomas sinoviais e 

sarcomas de tipo incerto 
3 

Contagem de mitoses  

(1 campo de grande 

ampliação = 0,1734 mm
2
) 

0-9 mitoses por 10 campos de grande ampliação 1 

10-19 mitoses por 10 campos de grande ampliação 2 

> 19 mitoses por 10 campos de grande ampliação 3 

Necrose tumoral Sem necrose 1 

 < 50% necrose 2 

 ≥ 50% necrose 3 

GRAU HISTOLÓGICO GRAU 1 – pontuação total  2,3  

 GRAU 2 – pontuação total  4,5  

 GRAU 3 – pontuação total  6,7,8  

  

Tabela 1.7 – Definição dos parâmetros histopatológicos e sistema de graduação da FNCLCC 
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TIPO HISTOLÓGICO 
Diferenciação 

(pontuação) 
TIPO HISTOLÓGICO 

Diferenciação 

(pontuação) 

Lipossarcoma bem diferenciado 1 Rabdomiossarcoma 3 

Leiomiossarcoma bem diferenciado 1 Leiomiossarcoma pleomórfico 3 

Neurofibroma maligno 1 Angiossarcoma epitelióide 3 

Fibrossarcoma bem diferenciado 1 TMBNP
 
pouco diferenciado 3 

Lipossarcoma mixóide 2 Tumor triton maligno 3 

Leiomiossarcoma convencional 2 Sarcoma sinovial 3 

TMBNP convencional 2 Osteossarcoma extraesquelético 3 

Fibrossarcoma convencional 2 Sarcoma de Ewing extraesquelético 3 

Mixofibrossarcoma 2 Condrossarcoma mesenquimatoso 3 

Condrossarcoma mixóide 2 Sarcoma de células claras 3 

Angiossarcoma convencional 2 Sarcoma epitelióide 3 

Lipossarcoma mixóide alto grau 3 Sarcoma alveolar de partes moles 3 

Lipossarcoma pleomórfico 3 Tumor rabdoide maligno 3 

Lipossarcoma desdiferenciado 3 Sarcoma indiferenciado  3 

 

Tabela 1.8 – Diferenciação tumoral e pontuação para o Sistema de graduação histológica da FNCLCC. TMBNP 

– tumor maligno das bainhas nervosas periféricas. 

 

Em relação à determinação do grau histológico, realça-se que esta não substitui a 

precisão do diagnóstico histológico e que há inclusivamente tumores em que não tem tanta 

importância: lipossarcomas mixóide e desdiferenciado, rabdomiossarcoma e sarcoma de 

Ewing, entre muitos outros. Por outro lado, a determinação do grau histológico não deve ser 

usada nos tumores que raramente metastizam(5,10). Assim, existem algumas críticas em 

relação à determinação do grau histológico, não havendo um sistema universal que inclua 

todos os sarcomas e não sendo possível desenvolver um sistema específico para cada 

grupo histológico. A difusão do uso da biopsia percutânea, pela alegada escassez de 

amostra, tem sido apontada como uma limitação à determinação do grau apesar de haver 

estudos que mostram a sua precisão diagnóstica. A Ressonância Magnética Nuclear dá um 

importante contributo com a informação da necrose tumoral. O índice de positividade para o 

Ki67 (score MIb-1), em substituição do índice mitótico(28), tem sido apontado também como 

uma informação valiosa para a determinação do grau histológico. 

O grau histológico poderia ser considerado como a tradução dos eventos moleculares 

que determinam a agressividade do tumor, podendo complementar ou mesmo substituir os 

parâmetros histológicos. Foi descrito um sistema de graduação molecular baseado no perfil 

de 67 genes relacionados com a complexidade cromossómica e a atividade mitótica 

aplicável a uma larga série de sarcomas bem como aos tumores do estroma gastrintestinal 

(GIST) (3,37). 

O estadiamento dos sarcomas de tecidos moles, baseado na histologia e na 

informação clínica, foi desenvolvido pela American Joint Committee on Cancer e pela Union 
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for International Cancer Control(12,53). O Sistema de estadiamento TMN engloba então o grau 

histológico, o tamanho, a profundidade da localização e as metástases(12) – Tabela 1.9. 

T – Tumor primário G – Grau histológico 

    Tx     primário não definível     Baixo grau 

    T0    primário oculto     Alto grau 

    T1    ≤ 5 cm de maior diâmetro Nota – o grau intermédio é considerado alto grau 

    T1a  superficial  à fáscia superficial   

    T1b  profundo   

    T2    > 5 cm de maior diâmetro  

    T1a  superficial  à fáscia superficial  ESTADIAMENTO 

    T1b  profundo   

     Estádio IA        T1a-b                N0                    M0                      baixo grau 

N – Nódulos linfáticos regionais Estádio IB        T2a-b                N0                    M0                      baixo grau 

    Nx   nódulos não definíveis Estádio IIA       T1a-b                N0                    M0                      alto grau 

    N0   sem nódulos Estádio IIB       T2a-b                N0                    M0                      alto grau 

    N1   com nódulos Estádio III        T2a-b                N0                    M0                      alto grau 

                         qualquer T        N1                    M0                      qualquer grau 

M - metástases à distância Estádio IV        qualquer T       qualquer N        M1                      qualquer grau 

    M0   sem metástases                               

    M1   com metástases à distância  

  

 

Tabela 1.9 - Classificação TNM dos sarcomas de tecidos moles.
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O primeiro artigo sobre a biopsia percutânea foi publicado em 1930 por Martin e Ellis 

e relatava o sucesso conseguido no diagnóstico anátomo-patológico numa série de doentes 

com “alteração de tecidos”, através de uma amostra colhida por aspiração com uma agulha 

de 18 gauge. De entre as suas bem-sucedidas 65 biopsias, 8 interessavam o sistema 

musculoesquelético(69). Um ano depois, Coley publicou a sua série de 35 de tumores ósseos 

com uma notável precisão de diagnóstico, na ordem dos 91%(63). Em 1935, Robertson e Ball 

(74) conceberam a técnica da biopsia aspirativa na coluna vertebral, técnica essa modificada 

e aperfeiçoada mais tarde por vários autores(70,71,72). 

 Em 1948, Valls descreveu um dispositivo muito simples para aplicar a uma agulha de 

2 mm, para realizar a biopsia aspirativa da coluna lombar. Os resultados apresentados 

apontavam para a possibilidade de 80% das decisões terapêuticas poderem ser baseadas 

nos diagnósticos conseguidos por esta técnica(77) .  

 Ottolenghi, em 1969, confirmou a vantagem desta técnica diagnóstica com a 

publicação de uma série de 1050 biopsias aspirativas na coluna lombar. O mesmo autor 

expõe a possibilidade de adaptar a técnica e os respetivos instrumentos a toda a coluna 

torácica, com uma série de 28 doentes em que, sem complicações, 27 procedimentos foram 

diagnósticos(73). 

 Desde então, a experiência clínica, o desenvolvimento dos dispositivos e 

instrumentos, a melhoria tecnológica, o advento de novos meios de imagem e os progressos 

nos campos da bacteriologia e Anatomia Patológica possibilitaram a importância que a 

biopsia percutânea atingiu. 

 Schajowics e Hokama publicaram em 1976 uma série de 7165 biopsias aspirativas 

do esqueleto, realizadas num período de tempo de mais de 30 anos, com uma precisão de 

diagnóstico de 74%(75). 

 Entretanto, assistiu-se ao desenvolvimento da biopsia com trepina. Ellis, em 1947, 

publicou um trabalho em que apresentava o conceito da “drill biopsy”, uma modificação da 

biopsia aspirativa que conduzia a uma maior percentagem (68%) de resultados positivos(65). 

 Siffert e Arkin, em 1949, foram os primeiros a usar uma trepina para biopsar uma 

vértebra lombar(76). Este procedimento foi melhorado por Ackerman(59) e Craig(64) em 1956. 

Ackerman publicou uma série de 223 biopsias na coluna vertebral e no esqueleto 

apendicular com um tru-cut inovador que, sem quaisquer complicações para os doentes, 

permitia a colheita de amostras de 1,5 milímetros de diâmetro. No mesmo ano, Craig 

descrevia uma trepina de maior calibre que possibilitava amostras de 2 milímetros de 

diâmetro. Desde então, estes 2 tipos de trepina têm sido os mais usados para as biopsias 

ósseas.  
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 Nas décadas seguintes, o avanço mais importante na biopsia percutânea foi a 

introdução da Ecografia, da Radioscopia(66), da Tomografia Axial(60) Computorizada (TAC) e, 

mais recentemente, da Ressonância Magnética Nuclear(61) (RMN) para a escolha das áreas 

a biopsar dentro de uma lesão heterogénea, para possibilitar o acesso a tumores pequenos 

quer ósseos quer de tecidos moles(60,61) e para permitir a orientação da agulha ou tru-cut, de 

modo a evitar estruturas nobres. 

 A biopsia com trepina captadora de osso estendeu-se a todos os segmentos do 

esqueleto, mesmo os de mais difícil acesso. Em 1981 Chevrot(62) e Vinceneux(78) , 

separadamente, propuseram a biopsia percutânea da articulação sacroilíaca através dos 

músculos nadegueiros e do próprio ilíaco. Bard e Laredo publicaram extensas séries de 

procedimentos idênticos na coluna dorsal, guiados por radioscopia, com uma nova trepina 

da sua autoria, praticamente sem complicações(67,68). 

 Hoje, a biopsia percutânea é um passo crucial no diagnóstico dos tumores músculo-

esqueléticos. Os desenvolvimentos a nível da imagem, do design e variedade de agulhas e 

dispositivos acoplados e, sobretudo, da comunicação e partilha de informação entre os 

médicos intervenientes, têm contribuído para a eficácia crescente desta técnica.  

 Deve ser ainda referido que a biopsia percutânea guiada por imagem abriu a porta 

para muitos dos tratamentos atuais que são feitos de forma semelhante e de que é exemplo 

a termoablação por radiofrequência dos osteomas osteóides e a cifoplastia, entre outros. 
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EQUIPAMENTO 

 

 Uma das muitas vantagens da biopsia percutânea é a sua execução nas salas de 

imagiologia e não no bloco operatório, tornando-a consideravelmente mais confortável e 

menos dispendiosa. Todavia, deve ter-se em conta que hoje todos os aparelhos de imagem 

estão rentabilizados ao máximo, fruto das solicitações numerosas em qualquer Instituição 

hospitalar. Assim, o tempo de ocupação desses aparelhos gasto nas biopsias tem que ser 

contabilizado e por vezes esse tempo não é curto. Esta realidade é muito evidente quando 

as biopsias são realizadas com controlo de Tomografia Axial Computorizada ou com a 

Ressonância Magnética Nuclear. 

 Qualquer que seja o meio de imagem a utilizar, a sala deve ter condições de espaço, 

de temperatura, de assepsia e ambiente adequado a um procedimento invasivo. Para além 

do executor da técnica, é indispensável a presença de um elemento do pessoal de 

enfermagem, um auxiliar de ação médica e um técnico de imagem devidamente 

familiarizado com o aparelho que está a ser usado. Este último poderá talvez ser 

dispensado quando a biopsia é realizada por ecografia. 

  O aparelho de radioscopia (ou fluoroscopia) usado habitualmente nestas biopsias 

tem apenas um plano. Excecionalmente, pode usar-se o aparelho com arco cirúrgico (arco 

em C), como é o caso da coluna vertebral e da bacia. Este meio é mais usado para os ossos 

longos – Figura 3.1. O doente deve estar confortavelmente posicionado, usando-se para tal 

almofadas radiotransparentes com formas e tamanhos variados. Os pequenos movimentos 

que o doente pode fazer durante o procedimento não têm graves consequências na imagem 

quando comparado com a TAC ou a RMN(90). A marca metálica que se usa para marcação 

do local a biopsar pode ser uma régua, um clip ou qualquer outro objeto. A biopsia guiada 

por radioscopia é menos dispendiosa, o aparelho está muito mais disponível do que a TAC e 

a irradiação é consideravelmente menor. As grandes desvantagens são, como já referido, a 

dificuldade no plano tridimensional em alguns ossos de configuração complexa, a 

identificação de tumores de pequenas dimensões e a limitação óbvia nos tumores de tecidos 

moles. 
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Figura 3.1 – Biopsia de osteossarcoma do fémur distal guiada por radioscopia. 

   

São vários os avanços da Tomografia Axial Computorizada que a torna no meio 

imagiológico mais importante e completo para guiar a biopsia percutânea: os cortes finos 

(em espiral), a velocidade de processamento, a reconstrução tridimensional e a fluoroscopia 

por tomografia computorizada. Esta modalidade de, em tempo real, visualizar nas imagens 

de TAC o percurso da agulha é muito útil em tumores profundos e em doentes com 

movimentos respiratórios amplos(84), e é muito mais rápida. Todavia, a irradiação recebida é 

elevada(95), pelo que é mais frequente o executor usar o “quick check method”, em que a 

agulha só progride após a verificação da sua posição em 3 ou 4 cortes. No momento dos 

cortes, os intervenientes estão protegidos da irradiação(90,96).  Com as imagens de TAC 

podem-se medir as distâncias da pele até à lesão e podem-se estimar os mais adequados 

pontos de entrada da agulha de biopsia e os ângulos de inclinação necessários para se 

evitar estruturas anatómicas nobres – Figura 3.2. A possibilidade de inclinação da gantry 

não é uma grande vantagem, embora às vezes se utilize para se obterem imagens com 

mais perpendicularidade em relação aos planos a biopsar. Isto verifica-se sobretudo na 

coluna lombar e dorsal se as curvaturas respetivas forem acentuadas e não se atenuarem 

com o posicionamento do doente.  

 A Ecografia é usada quase exclusivamente para guiar biopsias de tecidos moles. 

Por vezes, se um tumor ósseo tem invasão e um grande componente nos tecidos moles, 

este meio de imagem também pode ser utilizado(79,99,102). As vantagens são a simultaneidade 

da imagem e do movimento da agulha, a visualização multiplanar, a ausência de radiação 

ionizante e o posicionamento mais livre e flexível do doente. O doppler a cores é importante 

para apreciação da maior ou menor neovascularização do tumor e para perceber a sua 

relação com os feixes neurovasculares. Este meio de imagem também mostra nitidamente 

as áreas quísticas e necróticas a evitar durante a colheita da amostra. Se os tumores forem 
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mais profundos, se forem recobertos por osso ou se estiverem contíguos a uma estrutura 

com ar (uma ansa intestinal, por exemplo) a sua visualização não é fácil com a ecografia. A 

agulha ecogénica deve ser visualizada dentro do tumor e tal deve ser documentado – 

Figura 3.3. 

 
Figura 3.2 – Biopsia de angiosarcoma da terceira vértebra lombar. A – marca metálica na pele para escolha e 

marcação do pondo de entrada da agulha. B – biopsia transpedicular com tru-cut de 11 G. 
 

 

 
Figura 3.3 – Biopsia de sarcoma sinovial da coxa guiada por ecografia. 

  

 A biopsia guiada por Ressonância Magnética Nuclear é atraente pois não há 

radiação e, sobretudo, porque este meio permite ver alterações ósseas e de tecidos moles 

que não são visíveis noutras imagens, especialmente o soberbo contraste entre os vários 

tecidos e, dentro de um mesmo tumor, a heterogeneidade – Figura 3.4. A incompatibilidade 

com inúmeros materiais, a posição do doente, a indisponibilidade do aparelho e o seu 

elevado custo impedem que meio de imagem seja escolhido, por rotina, para guiar as 

biopsias percutâneas. Todavia, os resultados foram descritos como muito bons, sobretudo 

paras lesões ósseas(82).  
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Figura 3.4 – Aspeto heterogéneo de um sarcoma sinovial da região inguinal e coxa anterior  

  

 Recentemente, tem-se assistido a um crescente entusiasmo pela Tomografia por 

Emissão de Positrões com Tomografia Computorizada (PET-CT), com o 18-

fluodesoxiglicose (FDG), como meio de imagem para guiar as biopsias percutâneas(88). 

Dado que este exame imagiológico providencia a informação funcional e metabólica da 

lesão em estudo, o local a biopsar no seio de um tumor heterogéneo pode ser escolhido 

com mais precisão e certeza de que a amostra é representativa. A nível ósseo, este aspeto 

é importante quando se suspeita, por exemplo, de áreas com infiltração linfomatosa. Os 

sarcomas de tecidos moles podem conter áreas de necrose ou zonas de fibrose que têm 

menos atividade metabólica - e consequentemente menor captação de FDG - devendo 

assim ser evitadas na passagem da agulha durante a biopsia. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Existe uma variedade muito grande de agulhas de tipo tru-cut para osso ou para 

tecidos moles, assim como uma grande variedade de agulhas finas para citologia aspirativa.  

A escolha de uma agulha dependa da natureza da lesão e da preferência do 

executor(90,98). Uma agulha de menor calibre diminui, eventualmente, o desconforto e a dor 

causados ao doente e diminui também a hemorragia. No entanto, a amostra colhida por uma 

agulha mais estreita pode não ser suficiente para o diagnóstico. O calibre das agulhas de 

biopsia é medido em gauge. A Tabela 3.1 apresenta a conversão desta unidade para o 

Sistema Internacional. 
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Ø mm Gauge 

0,55 24 

0,60 23 

0,70 22 

0,80 21 

0,90 20 

1,00/1,10 19 

1,20/1,30 18 

1,40/1,50 17 

1,60 16 

1,80 15 

2,00/2,10 14 

2,40 13 

2,80 12 

3,00 11 

3,50 10 

4.00 8 

4,50 7 

5,00 6 

Tabela 3.1 – Conversão de gauge para o Sistema Internacional 

 

Existem 3 grupos(81) ou tipos distintos de agulhas para osso, consistindo todas elas 

em tubos redondos em metal, com ponteiras diferentes e dispositivos de corte também 

diferentes - Tabela 3.2. 

As do primeiro grupo incluem as agulhas de Ackerman, Mazabraud, Craig, 

Harlow-Wood e Laredo-Bard. Têm uma cânula externa e um tru-cut de ponteira serreada 

que corta o tecido ósseo. Uma vez colocada a cânula sobre a lesão, o tru-cut é por ela 

guiado, permitindo a colheita de várias amostras com grande facilidade. Estas agulhas têm, 

porém, diferenças: as de Ackerman e Mazabraud são introduzidas paralelamente à 

agulha de anestesia local e têm um mandril pontiagudo dentro da cânula externa para 

facilitar a sua introdução através dos tecidos. A agulha de Craig é introduzida através de 

um fio-guia rombo enquanto a de Laredo-Bard entra pelo trajeto da agulha de anestesia, 

num procedimento muito parecido com o cateterismo. 

O segundo grupo inclui as agulhas de Jamshidi e Tanzer. Estas são constituídas 

por uma cânula que é o próprio tru-cut cortante e um mandril que ajuda na progressão até à 

lesão. Embora seja muito simples, só permite a colheita de uma amostra em cada 

introdução e isto tem sido considerado uma desvantagem em relação às agulhas do 

primeiro grupo. Deve referir-se, todavia, que nas agulhas do primeiro grupo em que não há 
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manipulações na colheita de várias amostras, pode acontecer que, após a primeira amostra, 

fique um espaço vazio e nas tentativas seguintes apenas se colha um coágulo. Claro que se 

pode sempre inclinar a cânula para se obviar esta eventualidade - Figura 3.5 - mas se a 

agulha for penetrada em tumores mais duros como os osteobásticos e condroblásticos esta 

inclinação pode não ser exequível.  

  

  

Diâmetro/comprimento 

 

Vantagens 

 

Desvantagens 

Ackerman 12 gauge/ 140 mm 

 

Colheita de várias 

amostras  

 

 

Introduzida num trajeto 

diferente da agulha de 

anestesia Mazabraud 8 gauge/ 95, 240 mm 

 

Colheita de várias 

amostras 

Fácil manuseamento 

Craig 10 gauge/240 mm 

 

 

 

Cânula externa romba 

para guiar 

 

Harlow-Wood 6 gauge/ 220 mm 

 

 

Laredo-Bart 8, 12gauge/ 110,140,120 mm  

Jamshidi 8,11,13 gauge/ 90,100 mm  

Fácil manuseamento 

A agulha é retirada 

para cada colheita Tanzer 

 

7,8 gauge/60,100 mm 

Zamar 

Catchsystem 

8,9,11,13 gauge/100,150 mm Fácil manuseamento e 

“Catchsystem cradle” 

A agulha é retirada 

para cada colheita 

Tabela 3.2 – Características dos diferentes tru-cut para biopsia óssea 
 

 
Figura 3.5 – Biopsia de sarcoma de Ewing do fémur guiada por radioscopia. Uma vez aflorada a cortical com o 

tru-cut (Zamar Catchsystem), a sua direção pode ser alterada para se evitar o vazio deixado pela colheita 
anterior ou a colheita de um coágulo. 

 

No terceiro grupo, onde se inclui a agulha Zamar Catchsystem, os dispositivos têm 

uma cânula externa e um tru-cut cortante (catchsystem), do mesmo comprimento, que corta 

e retém a amostra sem a danificar, uma vez que não é necessário fazer movimentos 
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rotacionais usados com outras agulhas para desprender a amostra – Figuras 3.6 e 3.7. A 

desvantagem apontada é a necessidade de retirar a cânula externa em cada amostra. A 

agulha Zamar Catchsystem foi concebida para colheita de medula óssea mas é eficaz nas 

biopsias de quaisquer tumores ósseos, quer sejam osteolíticos quer sejam osteoblásticos. A 

própria cânula externa, com a sua extremidade “em coroa”, pode ser usada isoladamente 

para a colheita. 

 
Figura 3.6 – Agulha Zamar Catchsystem. A – a agulha e o seu cabo de fácil manuseamento. B – extremidade 

da cânula externa “em coroa”. C – catchsystem. D – ponta do mandril dentro da cânula externa. 
 

 

 
Figura 3.7 – Colheita de amostra com agulha Zamar Catchsystem. A – a entrada do catchsystem na cânula 

externa. B – pormenor do catchsystem. C – a amostra. 

 

As agulhas tru-cut para tecidos moles são também eficientes para tumores ósseos 

muito osteolíticos. De um modo geral, elas têm uma cânula externa cortante e uma interna 

com um entalhe onde é feito o corte e a colheita da amostra. Se possível, deve acoplar-se à 
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agulha um sistema automático – Figuras 3.8 e 3.9. Existem vários modelos, entre os quais 

a de Bard, Cook e Baxter – Figura 3.10. 

 

 
Figura 3.8 – Sistema automático adaptado à agulha de Bard e aspeto da extremidade.  

 

 

 

 
Figura 3.9 – Esquema de funcionamento de uma agulha tru-cut de tecidos moles. 
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Figura 3.10 – Alguns modelos de agulhas de biopsia para lesões de tecidos moles 

 

As agulhas finas, próprias para citologia aspirativa, de que são exemplo a 

Chiba, a CooK e a Bloomington, têm 20 ou 22 gauge. Estas agulhas são introduzidas 

com o mandril. Quando atingem a lesão, este é retirado e é aplicada uma seringa para 

aspirar a amostra. O risco de hemorragia é substancialmente menor com estas agulhas, 

mesmo em lesões muito vascularizadas como os hemangiomas e as metástases de 

carcinoma de células renais. Finas e flexíveis, frequentemente não vencem a cortical óssea, 

o que obriga a usar um tru-cut para esse fim – Figura 3.11.  

 

 
Figura 3.11 – Lesão de mieloma múltiplo em D12. Biopsia transpedicular com agulha Chiba. A abertura da 

cortical foi feita com um tru-cut Jamshidi cuja cânula externa permaneceu para servir de guia. 
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TÉCNICA 

 

A presença de um tumor ósseo ou de tecidos moles não obriga sempre a uma 

biopsia. As lesões “usualy leave alone” podem e devem ser reconhecidas por meios clínicos, 

imagiológicos e laboratoriais e, sem histologia ou citologia, podem ser apenas vigiadas. É o 

caso dos quistos ósseos simples, dos fibromas não ossificantes, displasias fibrosas, 

encondromas e osteocondromas, entre outros. Por outro lado, se há uma neoplasia primitiva 

conhecida ou um mieloma e um doente apresenta uma lesão óssea, esta pode ser 

assumida como lesão secundária e a necessidade da biopsia não é considerada. Assim, 

antes de se colocar a indicação para biopsia de um tumor ósseo ou de tecidos moles, é 

obrigatório proceder ao estudo anamnésico, fazer um exame físico dirigido, requisitar todos 

os exames imagiológicos e analíticos pertinentes(83,101). Toda esta informação deve ser 

formalmente transmitida ao patologista que vai estudar a amostra através do preenchimento 

completo da requisição ou, previamente, em reunião multidisciplinar. 

O estudo imagiológico inclui a radiografia simples, a TAC, a RMN e a cintigrafia. A 

Tomografia de Emissão de Positrões (PET) requisita-se para efeitos de estadiamento e não 

para efeitos de diagnóstico. Considera-se que a TAC é o mais importante meio de imagem 

nos tumores ósseos no que diz respeito ao plano da biopsia. É com a informação deste 

exame que se escolhe o local da biopsia, o tipo de agulha, a posição em que o doente fica, 

o trajeto da agulha e até mesmo o meio de imagem. Não é raro escolher-se a radioscopia 

para guiar uma biopsia depois de se ver através da TAC as características e localização de 

um tumor. Uma TAC com contraste pode mostrar um tumor altamente vascularizado e 

orientar o executor da biopsia para uma agulha fina em vez de um tru-cut. Como é óbvio, a 

RMN tem a mesma importância no planeamento da biopsia dos tumores dos tecidos moles. 

A cintigrafia pode ter muita importância pois pode mostrar outras lesões de mais fácil acesso 

para biopsia – Figura 3.12. 

 
Figura 3.12 – Mulher de 58 anos sem antecedentes relevantes, com dorsolombalgia por lesão osteolítica de L1 

(A). Antes de se proceder à biopsia realizou-se uma cintigrafia (B) que revelou outra lesão no colo do fémur 
direito que se considerou mais acessível para biopsia (C) com tru-cut de 11 gauge. A histologia mostrou 
metástase de carcinoma da mama. 
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São requisitos para este procedimento invasivo a assinatura do consentimento 

informado e um estudo da coagulação normal. Se o doente tiver em curso um 

anticoagulante oral ou um antiagregante, estes deverão ser suspensos e/ou substituídos 

com a antecedência necessária, de preferência com acompanhamento da especialidade de 

Hematologia. 

As biopsias percutâneas são realizadas no Serviço de Radiologia sob anestesia geral. 

Em casos excecionais, como crianças e alguns adultos que, por ansiedade, não conseguem 

ficar imóveis durante o tempo do procedimento, poder-se-á fazer uma anestesia geral. São 

várias as vantagens da anestesia local: não exige jejum, não obriga a permanecer no 

recobro do Bloco Operatório e, quando a biopsia é na coluna vertebral, o doente pode 

queixar-se de dor irradiada se a agulha aflorar uma raiz nervosa. Alguns autores mencionam 

a necessidade de jejum, de acessos venosos e monitorização dos sinais vitais para o caso 

de ser necessário administrar analgésicos endovenosos ou sedar profundamente ou fazer 

uma anestesia geral não programada previamente(81,90,91). Há lesões que são 

reconhecidamente dolorosas na biopsia por agulha, como é o caso dos tumores das bainhas 

nervosas periféricas e as osteomielites, em que uma sedação pode ser equacionada. Ela 

também será lícita se um doente estiver com ansiedade e não conseguir estar imobilizado. 

Contudo, na maior parte das séries tal não é mencionado como tendo sido necessário. 

Podem ser administrados 50 miligramas de meperidina intramuscular com fins analgésicos 

alguns minutos antes da biopsia. Não é necessário administrar antibioterapia profilática. 

O doente é então posicionado o mais confortavelmente possível. Quando a biopsia é 

guiada por TAC, é importante que o doente não se mobilize durante o procedimento para 

não afetar a qualidade das imagens e para que não se deixe de visualizar a agulha nas 3 ou 

4 imagens que se fazem no já descrito “quick check method”. Para isso, o doente tem que 

estar confortável desde início. Quando os tumores se localizam na coluna dorsal ou lombar 

o doente é colocado em decúbito ventral mas se esta posição não for tolerável pode-se 

optar pelo decúbito lateral. Na coluna cervical pode-se posicionar o doente em decúbito 

ventral ou dorsal, conforme o tumor se apresente nos elementos posteriores ou anteriores, 

respetivamente – Figuras 3.13 e 3.14. Na coluna cervical, e de uma forma geral no 

pescoço, a biopsia percutânea é um grande desafio técnico. Todavia, na última década a 

técnica tem sido usada neste segmento anatómico e as amostras têm-se revelado 

adequadas e suficientes para estudos de imuno-histoquímica e citogenética(87).    
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Figura 3.13 – Biopsia de osteoblastoma agressivo de C3 com tru-cut de 11 gauge. 

 

 
Figura 3.14 – Biopsia de metástase de carcinoma de células renais em C7 com tru-cut de 11 gauge. 

 

 

O passo seguinte é a marcação do ponto de entrada da agulha e o seu trajeto. Para 

além de se evitar os feixes neurovasculares e outras estruturas anatómicas nobres, é 

necessário ter presente, sobretudo quando se suspeita de um tumor primário, que o trajeto 

da biopsia deve ser excisado “em bloco” com o tumor, sob pena de ocorrer uma recidiva – 

Figura 3.15. O erro de uma biopsia mal programada, cirúrgica ou percutânea, pode resultar 

na necessidade adicional de quimioterapia e/ou radioterapia e até numa amputação não 

prevista e evitável(93). 

 



CAPÍTULO 3 | Equipamentos, instrumentos e técnica 

64 

 
Figura 3.15 – Exérese “em bloco” do trajeto da biopsia percutânea. A – preparação do campo cirúrgico para 

ressecção de um osteossarcoma do úmero e desenho da incisão contemplando o trajeto da biopsia. B – a 
mesma situação num osteossarcoma do fémur distal. C – fibrossarcoma da coxa, ressecado com o trajeto da 
biopsia até à pele. D – osteossarcoma do fémur distal; as pinças mostram o trajeto da biopsia numa incisão 
fusiforme ressecado com o tumor. 

 

Este assunto da disseminação não é consensual. Se com a citologia aspirativa, 

portanto com agulha entre 20 e 22 gauge, o risco de disseminação é ínfimo, estimado entre 

3 a 9 por cada 100 000 biopsias(90), com o uso de agulhas de maior calibre o risco poderá 

ser muito maior. Não há estudos que documentem ou consubstanciem inequivocamente a 

disseminação através do trajeto da biopsia. De facto, os casos em que se presumiu esta 

disseminação tiveram como base a recidiva junto à pele, nos planos subcutâneos. Como é 

sabido, a recidiva depende das margens de excisão. Mesmo quando estas são alargadas, o 

tumor pode recidivar localmente pela presença de deposição de micronódulos tumorais nos 

tecidos circundantes, como se pensa ser o caso do condrossarcoma. Assim, numa recidiva 

local, torna-se muito difícil saber se a causa foi a disseminação no trajeto da biopsia. 

Welker(106) documentou 1,1% de complicações na biopsia percutânea mas nesta 

percentagem estão incluídos os efeitos adversos do procedimento e não especificamente a 

recidiva atribuída à disseminação no trajeto da biopsia. 

De uma forma geral, respeita-se a possibilidade da disseminação e escolhe-se o 

trajeto de acordo com a futura intervenção(85,97,100). Para tal, é importante que o executor da 

biopsia, se não for o ortopedista ou o cirurgião que vai fazer a exérese, se inteire da 

abordagem cirúrgica. Outra noção que se deve ter presente é a dos compartimentos 

anatómicos das extremidades(80,89,92,103,104) e das respetivas barreiras à disseminação 

tumoral. Estas barreiras incluem as inserções musculares, as fáscias, a cartilagem articular 

e as corticais ósseas. Quando um tumor cresce e encontra estas barreiras naturais, a sua 

expansão vai continuar por trajetos com menor resistência. A agulha de biopsia não deve 
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atravessar nenhum compartimento que esteja livre de doença, nenhuma articulação nem 

feixe neurovascular, pois a disseminação tumoral pode resultar na necessidade de uma 

maior ressecção, num campo de irradiação muito maior para prevenir recidiva e pode 

resultar num défice funcional maior e desnecessário(105). Por toda esta diferenciação exigida 

é que se recomenda que os tumores musculoesqueléticos sejam enviados aos chamados 

Centros de Referência antes de se realizar a biopsia. 

Antes da desinfeção da pele com clorexidina ou iodopovidona e da colocação dos 

campos estéreis, procede-se então à marcação do ponto de entrada. Para tal usa-se um 

qualquer marcador metálico, como já foi atrás referido e mostrado na Figura 3.2. Uma vez 

colocado o campo estéril, procede-se à anestesia local com 5-15 ml de Lidocaína a 2%. A 

infiltração deve abranger todos os planos desde a pele até ao tumor. Nos tumores ósseos o 

periósseo deve ser infiltrado. Passados alguns minutos, a agulha de biopsia pode ser 

introduzida através do ponto de entrada e do trajeto predeterminados e de acordo com o tipo 

de agulha que se estiver a usar. 

Uma vez colhidas, as amostras podem ser tratadas de variadas formas. As amostras 

de citologia podem ser secas ao ar numa lâmina e coloridas para análise e determinação 

imediata da adequabilidade da amostra. Outras podem ser colocadas em lâminas e fixadas 

com etanol a 95% para posterior coloração, usando-se o método de Papanicolaou(105).  As 

amostras podem ainda ser colocadas em soluções fixadoras, hemolíticas, à base de álcool, 

para posterior coloração imuno-histoquímica. 

Os fragmentos colhidos com tru-cut podem ser enviados “a fresco” para o laboratório 

ou colocados em formol a 10%. Para análise rápida e determinação da adequabilidade, as 

amostras podem ser submetidas a coloração rápida e interpretação(87).  

Quando se suspeita de um linfoma, parte do aspirado deve ser colocado em Solução 

Salina Tamponada de Hanks para imunofenotipagem por citometria de fluxo. De igual forma 

se deve pedir exames bacteriológicos quando a suspeita for de uma infeção. No caso 

particular das discites e espondilodiscites piogénicas, está documentada uma percentagem 

relativamente elevada de falsos negativos nos exames bacteriológicos mas com alterações 

histológicas muito sugestivas de infeção. O contrário também se verifica. Considera-se 

portanto que, nestes casos, o exame histológico e o bacteriológico se complementam. (94).  

A avaliação imediata das amostras, enquanto o doente ainda está deitado com os 

campos estéreis, é muito útil. Se amostra for acelular ou predominantemente hemorrágica, 

ou se apresentar artefactos por esmagamento, podem-se fazer mais passagens da agulha e 

novas colheitas. Deve ser referido que estas avaliações preliminares ou exames 

extemporâneos podem ser muito difíceis se as lesões tiverem esclerose óssea. 
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Entre Janeiro de 2003 e Dezembro de 2013 (11 anos), 406 doentes foram submetidos 

a biopsia percutânea. O propósito do procedimento foi, na maior parte dos casos, fazer o 

diagnóstico histológico de um tumor do aparelho locomotor, ósseo ou de tecidos moles, ou 

de uma lesão que entrasse nos seus diagnósticos diferenciais, tais como a infeção óssea, 

doenças metabólicas com atingimento ósseo e pseudotumores. Em alguns casos, o objetivo 

foi excluir patologia tumoral secundária quando os antecedentes pessoais e a imagiologia 

levantavam essa suspeita e o tratamento diferia de acordo com a existência ou não de 

metástases - Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 – Mulher de 48 anos com antecedentes de carcinoma da mama (remissão de 10 anos) com 

raquialgias e lesões osteolíticas que obrigaram à biopsia para excluir metastização. 
  

A série incluiu 211 indivíduos do sexo masculino e 195 do sexo feminino, com idade 

média de 51,31 anos, variando dos 2 aos 90 anos. Verificaram-se 334 tumores ósseos e 72 

de tecidos moles. 

A biopsia foi guiada por um meio imagiológico em todos os casos. Nas lesões ósseas 

do esqueleto apendicular, e sempre que o acesso se afigurava como mais fácil e seguro, foi 

guiada por radioscopia. Nas lesões do esqueleto central usou-se mais frequentemente a 

TAC. Nos tumores de tecidos moles o meio imagiológico foi a ecografia.  

Todas as biopsias ósseas foram realizadas por um só ortopedista, as dos tecidos 

moles por um só radiologista de intervenção e os exames anatomopatológicos foram feitos 

por 2 patologistas. 

Até Outubro de 2008 foi usado, nas lesões ósseas, um tru-cut com 11 gauge de 

diâmetro (ZamarCatchsystem®), num total de 143 casos. As restantes 191 biopsias ósseas 
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realizaram-se com uma agulha semelhante mas com 8 gauge. As biopsias de tecidos moles 

foram todas realizadas com uma agulha de 16 gauge (Bard Monopty® Core Biopsy 

Instrument). 

Estas lesões localizaram-se preferencialmente no membro inferior (139 casos) e na 

bacia (94 casos). Seguiram-se a coluna vertebral (84 casos), o membro superior (64 casos) 

e o tronco (25 casos). A Tabela 4.1 apresenta as principais características clínicas das 

lesões ósseas e dos tecidos moles. 

 

TOTAL TIPO SEXO IDADE 
SEGMENTO 

ANATÓMICO 

MEIO 

IMAGIOLÓGICO 

 

BIOPSIAS  

(n=406) 

Ósseas 

(n=334) 

 

Tecidos Moles 

(n=72) 

Masculino 

(n=211) 

 

Feminino 

(n=195) 

51.3 anos 

(média) 

 

2 a 90 anos 

(variação) 

M. inferior (n=139) 

Bacia (n=84) 

C. vertebral (n=84) 

M. superior (n=64) 

Tronco (n=25) 

TAC (n=252) 

Radioscopia (n=82) 

Ecografia (n=72) 

Tabela 4.1 – Características clínicas das lesões biopsadas e meios imagiológicos usados. 

 

Em 130 destes 406 procedimentos, para além da biopsia por tru-cut, foi também 

realizada uma colheita com agulha fina (Chiba® Biopsy Needle) de 22 gauge para estudo 

citológico concomitante. Foram realizadas então citologias aspirativas em 100 lesões ósseas 

e 30 em lesões de tecidos moles. Neste grupo, as lesões ósseas foram todas biopsadas 

com agulha de 8 gauge. 

Os procedimentos foram realizados com anestesia local, exceto em 14 crianças e/ou 

adolescentes em que se requisitou um anestesista para anestesia geral endovenosa ou 

inalatória. Após posicionamento e estudo através do respetivo meio imagiológico, o trajeto 

da agulha foi escolhido, evitando-se estruturas nobres tais como estruturas vasculares, 

nervos e vísceras. Foi feita uma infiltração local com 2-5 ml de lidocaína 2% que  precedeu a 

biopsia propriamente dita. Nos casos em que se realizou a citologia aspirativa, esta foi 

realizada antes da colheita para histologia, mesmo quando a cortical óssea era difícil de 

vencer com uma agulha fina (nestes casos fez-se a trepanação com o tru-cut mas a primeira 

colheita foi citológica para não provocar hemorragia e condicionar o resultado) – Figura 4.2. 

Sem necessidade de sutura da pele, apenas com um penso compressivo, os doentes, 

em regime ambulatório, tiveram alta imediata, medicados com analgésicos orais, exceto os 

submetidos a anestesia geral que aguardaram no recobro entre 3 a 5 horas. 
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Figura 4.2 – Biopsia percutânea de metástase de adenocarcinoma do pulmão no colo femoral. A - com agulha 
fina de 22 gauge para citologia. B – com tru cut de 8 gauge para histologia. 

 

As amostras colhidas por agulha fina eram imediatamente colocadas em 

CytoRich®Red Preservative (conservante vermelho) e os fragmentos colhidos por tru-cut 

eram colocados em formol – Figura 4.3. O número de fragmentos colhido foi 

preferencialmente 2 ou 3, mas variou de acordo a consistência de cada tumor, da 

localização anatómica (por exemplo, na coluna vertebral a variabilidade do trajeto da agulha 

é muitíssimo limitada) e até da eficácia da anestesia administrada. O patologista não esteve 

no local do procedimento para uma apreciação preliminar sobre o tamanho ou a 

representatividade das amostras colhidas, tendo estas sido apenas apreciadas 

macroscopicamente pelo executor da técnica. Não foram registados de forma seriada o 

número de fragmentos nem o tamanho das amostras. 

 

 

Figura 4.3 – dois fragmentos colhidos de um osteossarcoma do fémur distal com um tru-cut de 8 gauge. A – 

aspecto macroscópico da amostra. B – lâmina. C – aspecto microscópico (HE 12,5x). 
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Os resultados dos 2 tipos de biopsia foram comparados com o diagnóstico final. Este 

foi estabelecido pelo exame histológico da peça operatória em 165 casos e por confirmação 

clinica e imagiológica em 213 casos. A confirmação através da clínica e da imagiologia é 

válida pois, como é óbvio, em certos tumores benignos, pseudotumores, metástases e 

doenças hemolinfopoiéticas com atingimento ósseo, o tratamento nem sempre exige a 

exérese cirúrgica, e a confirmação histológica não se considera. Nestes doentes, com a 

exceção das metástases, o seguimento mínimo foi de 2,5 anos, para que se pudesse ter a 

certeza do diagnóstico final. 

O diagnóstico fornecido pela anatomia patológica, nos casos de biópsia, baseou-se 

em cortes histológicos convencionais de material incluído em parafina e corado pela 

hematoxilina-eosina. O recurso a técnicas de imuno-histoquímica foi procedimento habitual 

em todos os casos, sendo a escolha dos anticorpos adaptada a cada tumor e tendo em 

conta os diagnósticos diferenciais em cada caso. Sempre que necessário, procedeu-se à 

colheita de material para estudo genético, que foi realizado ou no IPATIMUP ou no Serviço 

de Genética IPO do Porto. Este procedimento foi sistemático nos sarcomas sinoviais e nos 

sarcomas de células pequenas e redondas.  

Determinou-se, para cada uma das técnicas de biopsia (tru-cut e agulha fina), os 

parâmetros adiante mencionados, tendo-se usado para alguns deles o MedCalc version® 

15.11.4. Nas comparações, foi considerado que o valor de p <0,05 representava uma 

diferença estatisticamente significativa. 

- rendimento diagnóstico (RD) - razão entre o número de diagnósticos obtidos e o 

número de todos os procedimentos.  

- precisão diagnóstica (PD) - razão entre o número de resultados corretos, 

coincidentes com o diagnóstico final, e o número de diagnósticos obtidos. 

- sensibilidade (S) para malignidade – razão entre o número de biopsias que 

diagnosticaram malignidade e o número de lesões malignas. 

- especificidade (E) para malignidade - razão entre o número de biopsias que  não 

diagnosticaram malignidade e o número de lesões não malignas. 

- valor preditivo positivo (VPP) para malignidade – proporção de resultados malignos 

confirmados entre todos os diagnosticados como malignos 

- valor preditivo negativo (VPN) para malignidade – proporção de resultados benignos 

confirmados entre todos os que foram diagnosticados como benigno 

- estabelecimento de diagnóstico - razão entre o número de casos corretos, e total de 

casos diagnosticados. 
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- exclusão de malignidade - razão entre o número de casos com diagnóstico maligno 

e número total de casos diagnosticados. 

- possibilidade de iniciar tratamento - razão entre o número de casos que iniciaram 

tratamento, e o número total de casos indicados para tratamento.  

A avaliação dos resultados foi feita separadamente em 3 grandes grupos. No primeiro 

grupo foram avaliados os resultados das 406 biopsias por tru-cut. No segundo grupo foi feita 

a avaliação global das 130 biopsias por agulha fina, quer nos tumores ósseos quer nos 

tecidos moles. Finalmente, foi feita a comparação – sem par na literatura - entre os 2 tipos 

de biopsia, realizadas na mesma lesão óssea, num total de 100 casos. Para tal comparação 

foi usado o teste do Qui-Quadrado. 
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 406 BIOPSIAS POR TRU-CUT 

 
Não se registaram complicações durante os procedimentos e todos os doentes 

tiveram alta no próprio dia, com prescrição de analgésico e a recomendação de retirar o 

penso compressivo passadas 48 horas. Nenhum doente teve necessidade de refazer o 

penso. Não houve infeções. 

Os diagnósticos finais foram: 72 tumores ósseos benignos, 67 tumores ósseos 

malignos, 51 tumores de tecidos moles benignos, 21 tumores de tecidos moles malignos, 81 

metástases, 28 lesões de mieloma múltiplo, 14 linfomas, 29 infeções e em 43 doentes foi 

possível excluir a patologia tumoral suspeitada pela clínica e pela imagiologia – Tabela 5.1. 

As metástases, na sua maioria, foram de neoplasias do pulmão (29 casos) e da 

mama (22 casos). Em apenas 3 casos não foi possível determinar a origem da neoplasia 

secundária - Tabela 5.2. Não foi quantificado o número de metástases diagnosticadas em 

doentes com antecedentes de neoplasia. De igual modo, não foi determinado o número de 

casos em que a metástase óssea foi a primeira manifestação da doença neoplásica e a 

biopsia percutânea indiciou o órgão da neoplasia primitiva. 
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TUMORES ÓSSEOS (n=334) Benignos (n=72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCG                              (n=19) 

Q. simples                   (n=11) 

Condroma                   (n=7) 

Q. Aneurismático       (n=5) 

Hemangioma              (n=4) 

Displasia fibrosa         (n=4) 

D. Paget                       (n=4) 

Enfarte ósseo             (n=3) 

Osteocondroma         (n=2) 

T. castanho HPT         (n=3) 

F. não ossificante       (n=2) 

Schwannoma              (n=2) 

Calo ósseo                   (n=2) 

F. condromixóide       (n=1) 

Osteoma osteóide     (n=1) 

Osteíte rádica             (n=1) 

Osteoblastoma           (n=1) 

Malignos (n=67) Condrossarcoma        (n=23) 

Osteossarcoma           (n=18) 

S. Ewing                        (n=11) 

Cordoma                      (n=7) 

Fibrossarcoma             (n=2) 

Sarc. Pleomórfico        (n=2) 

SBNP                              (n=2) 

Sarcoma sinovial         (n=1) 

Angiossarcoma            (n=1) 

Metástases               (n=81) 

Mieloma                    (n=28) 

Linfoma                     (n=14) 

Infecção                     (n=29) 

Exclusão patologia   (n=43) 

 

Tabela 5.1A – Diagnósticos finais. TCG- tumor de células gigantes. SBNP – sarcoma das bainhas nervosas 

periféricas. 
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TUMORES DE TECIDOS MOLES 

(n=72) 

Benignos (n=51) Schwannoma (n=13) 

Lipoma (n=12) 

Hemangioma (n=8) 

Mixoma (n=5) 

TCG bainhas tend (n=3) 

Fibromatose agressiva (n=3) 

Miosite Ossificante (n=1) 

Neurofibroma (n=1) 

Condroma extraesq. (n=1) 

Q. gangliónico (n=1) 

Fibromatosa profunda (n=1) 

Fibrose (n=1) 

Hidroadenoma (n=1) 

Malignos (n=21) Lipossarcoma (n=9) 

Sarcoma sinovial (n=3) 

Leiomiossarcoma (n=3) 

Mixofibrossarcoma (n=2) 

Rabdomiossarcoma (n=1) 

S. Ewing (n=1) 

SBNP (n=1) 

Fibrossarcoma (n=1) 

Tabela 5.1B – Diagnósticos finais. TCG- tumor de células gigantes. SBNP – sarcoma das bainhas nervosas 

periféricas. 
 

METÁSTASES 

(n=81) 

NEOPLASIA 

PRIMITIVA 

 

Pulmão (n=29) 

Mama (n=22) 

Rim (n=6) 

Próstata (n=5) 

Tubo digestivo (n=4) 

Vias biliares (n=3) 

Pele (n=3) 

Bexiga (n=2) 

Osso (n=2) 

Testículo (n=1) 

Tireóide (n=1) 

Desconhecida (n=3) 

Tabela 5.2 – Origem das metástases. 
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Por este método foi possível estabelecer um diagnóstico em 314 lesões ósseas e 68 

em lesões de tecidos moles, num total de 382 diagnósticos. Em 24 casos, 20 ósseos e 4 de 

tecidos moles, o resultado foi inconclusivo. O rendimento diagnóstico global foi de 94,08%.  

O rendimento diagnóstico foi determinado separadamente para as lesões ósseas e 

para as lesões dos tecidos moles, sendo de 94,40% e de 94,44% respetivamente, portanto 

sem diferença estatisticamente significativa (p = 0,9896). 

Também foi determinado o rendimento diagnóstico para as 134 biopsias ósseas 

realizadas com tru-cut de 11 gauge. Com este tipo de agulha, 9 resultados foram 

inconclusivos e o rendimento diagnóstico foi de 93,71%. De entre as 191 biopsias ósseas 

com tru-cut de calibre 8 gauge, 11 foram inconclusivas, o que resulta num rendimento 

diagnóstico de 94,24%. Não houve diferença significativa (p= 0,8430) entre os dois tipos de 

tru-cut, no que ao rendimento diagnóstico diz respeito. 

Foram 24 os resultados inconclusivos (20 nas biopsias ósseas e 4 nas de tecidos 

moles). A Tabela 5.3 mostra as lesões nas quais a amostra colhida por este método não foi 

adequada ou suficiente para fazer um diagnóstico. No osso foram 8 quistos simples, 3 

tumores de células gigantes, 2 displasias Fibrosas, 1 schwannoma intraósseo, 2 Sarcomas 

de Ewing, 1 osteossarcoma, 1 sarcoma pleomórfico de alto grau de malignidade, 1 sarcoma 

sinovial e uma lesão de mieloma. Nos tecidos moles foram 2 hemangiomas, 1 lipoma e uma 

fibromatose profunda. 

 

LESÕES NÃO DIAGNOSTICADAS NA BIOPSIA POR TRU-CUT 

 

TUMORES ÓSSEOS 

(n=20) 

Benignos 
(n=14) 

Quisto simples              (n=8) 

TCG                                 (n=3) 

Displasia fibrosa            (n=2) 

Schwannoma                 (n=1) 

Malignos 
(n=14) 

S. Ewing                          (n=2) 

Osteossarcoma             (n=1) 

Sarc. Pleomórfico          (n=1) 

Sarc Sinovial                   (n=1) 

Mieloma   (n=1) 

TUMORES TECIDOS 
MOLES  

(n=4) 

Benignos   
(n=4) 

Hemangioma                  (n=2) 

Lipoma                             (n=1) 

Fibromatose profunda  (n=1) 

Tabela 5.3 – Lesões não diagnosticadas (biopsias com resultado inconclusivo)   
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Dos 382 diagnósticos 4 não coincidiram com o diagnóstico final. Conforme é 

mostrado na Tabela 5.4, um fibrossarcoma e um lipossarcoma foram interpretados na 

biopsia como lipomas, um condrossarcoma foi tomado com osteocondroma, e um 

diagnóstico de exclusão de patologia era afinal uma osteomielite. 

 DIAGNÓSTICO NA BIOPSIA DIAGNÓSTICO FINAL 

OSSO 

Osteocondroma Condrossarcoma (fémur proximal) 

Exclui patologia Osteomielite (fémur) 

TECIDOS MOLES Lipoma Lipossarcoma (coxa) 

 Lipoma Fibrossarcoma (cintura escapular) 

Tabela 5.4 – Diagnósticos não confirmados  (4 casos). 

A precisão diagnóstica global foi de 98,95%. Para as biopsias ósseas foi de 99,36% 

e para as de tecidos moles foi de 97,05%, não sendo esta diferença significativa (p 

=0,0908).  

Foram 202 as lesões malignas diagnosticadas por esta técnica: 81 metástases, 27 

lesões de mieloma, 14 linfomas, 61 tumores primitivos ósseos e 19 de tumores de tecidos 

moles. Todas foram confirmadas pelo diagnóstico final. Em relação às lesões benignas, a 

biopsia diagnosticou 180 casos: 59 tumores ósseos ou pseudotumores, 49 de tecidos moles 

29 infeções e 43 casos de exclusão de patologia. Como já visto, 3 casos eram lesões 

malignas portanto o diagnóstico final só confirmou 177. 

 Pode então afirmar-se que, em relação à malignidade, a biopsia por tru-cut teve uma 

sensibilidade de 100%, especificidade de 98,33%, VPP de 98,54% e VPN de 100%. Esta 

técnica teve a capacidade de estabelecer o diagnóstico correto em 98,95% dos casos 

(378/382), excluiu malignidade em 95.73% e possibilitou o tratamento em 93,33% dos 

doentes (378/405). 

Foram analisados separadamente estes mesmos parâmetros quer para o grupo das 

lesões ósseas quer para os tecidos moles - Tabela 5.5. 

 
Diagnóstico na 

biopsia por tru-cut 
Confirmação com 
diagnóstico final S 

(%) 
E 

(%) 
VPP 
(%) 

VPN 
(%) 

EM 
(%) 

ED 
(%) 

PT 
(%) 

Maligno Benigno Maligno Benigno 

Total 
(n=382) 

202 180 202 177 100 98,33 98,54 100,00 95,73 98,95 93,33 

Ósseos 
(n=314) 

183 131 183 130 100 99,24 99,46 100 96,31 99,36 92,81 

T. moles 
(n=68) 

19 49 19 47 100 95,92 90,48 100 90,47 97,06 94,44 

Tabela 5.5 – Resultados relativos ao diagnóstico de malignidade. S – sensibilidade; E – especificidade; VPP – 

valor preditivo positivo; VPN – valor preditivo negativo; EM – exclui malignidade; ED – estabelece diagnóstico; PT 
– permite tratamento. 
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A Tabela 5.6 compara todos os parâmetros avaliados quer para as biopsias ósseas 

quer para os tecidos moles. Observaram-se diferenças significativas entre as biopsias 

ósseas e os tecidos moles para a especificidade (p=0,0318) e para o valor preditivo positivo 

(p< 0,001). A especificidade foi superior nas biopsias ósseas do que nos tecidos moles 

(99.24 vs 95.92).  

  
Biopsia óssea 

(%) 
Biopsia tecidos moles 

(%) 
Valor de p 

Rendimento diagnóstico 94.40 94.44 0,8430 

Precisão diagnóstica 99,36 97,05 0,0908 

Sensibilidade 100 100 1 

Especificidade 99,24 95,92 0,0318 

VPV 99,46 90,48 < 0,001 

VPN 100 100 1 

Exclusão de malignidade 96,31 90,47 0,2102 

Diagnóstico correcto 99,36 97,06 0,0919 

Permite tratamento 92,81 94,44 0,6211 

Tabela 5.6 – Comparação entre a biopsia das lesões ósseas e a dos tecidos moles. VPP – valor preditivo positivo; 

VPN – valor preditivo negativo. 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 130 BIOPSIAS AGULHA FINA 

 

Neste grupo os diagnósticos finais foram os seguintes: 30 metástases, 39 tumores 

malignos, 35 tumores benignos, 14 doenças do Sistema Hemolinfopoiético, 5 infeções e em 

7 casos foi possível excluir patologia – Tabela 5.7. 

O rendimento diagnóstico global da biopsia por citologia aspirativa foi de 68,46%. Dos 

130 procedimentos conseguiu-se estabelecer um diagnóstico em apenas 89 casos, 74 nos 

ósseos e 15 nos tecidos moles. O rendimento diagnóstico desta técnica nas lesões ósseas e 

nas de tecidos moles foi respetivamente 74.0% e 50.0% e esta diferença não é 

estatisticamente significativa (p=0.0674). 
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TUMORES ÓSSEOS (n=100) Benignos (n=15) TCG (n=4) 

Q. simples (n=1) 

Condroma (n=2) 

Hemangioma (n=3) 

Osteocondroma (n=1) 

T. castanho HPT (n=1) 

F. não ossificante (n=1) 

F. condromixóide (n=1) 

Osteoma osteóide (n=1) 

Malignos (n=29) Condrossarcoma (n=11) 

Osteossarcoma (n=6) 

S. Ewing (n=7) 

Cordoma (n=3) 

Sarc. Pleomórfico (n=1) 

Angiossarcoma (n=1) 

Metástases (n=30) 

Mieloma (n=10) 

Linfoma (n=4) 

Infecção (n=5) 

Exclusão patologia (n=7) 

 

TUMORES DE TECIDOS 

MOLES (n=30) 

Benignos (n=20) Schwannoma (n=3) 

Lipoma (n=6) 

Hemangioma (n=3) 

Mixoma (n=2) 

TCG bainhas tend (n=1) 

Fibromatose agressiva (n=1) 

Miosite Ossificante (n=1) 

Neurofibroma (n=1) 

Q. gangliónico (n=1) 

Hidroadenoma (n=1) 

 Malignos (n=10) Lipossarcoma (n=4) 

Sarcoma sinovial (n=2) 

Leiomiossarcoma (n=2) 

Mixofibrossarcoma (n=1) 

S. Ewing (n=1) 

Tabela 5.7 – Diagnósticos finais nas biopsias por citologia aspirativa. TCG-tumor de células gigantes. 

 

A precisão diagnóstica global foi de 96,62%, correspondendo a 86 resultados 

confirmados, de entre os 89 em que se estabeleceu um diagnóstico. Houve 3 diagnósticos 

que não foram confirmados, 2 nas lesões ósseas e 1 nos tecidos moles – Tabela 5.8. A 

precisão diagnóstica da biopsia por citologia nas lesões ósseas foi de 97,29% e nas lesões 

de tecidos moles foi de 93,33% e esta diferença não é significativa (p=0.446). 
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DIAGNÓSTICO NA BIOPSIA 

POR AGULHA FINA 
DIAGNÓSTICO FINAL 

OSSO 
TCG Infecção (coluna vertebral) 

Condroma Condrossarcoma (omoplata) 

TECIDOS 
MOLES 

Lipossarcoma Fibromatose agressiva (tronco) 

Tabela 5.8 – Diagnósticos não confirmados (3 casos). 
 

 

 Como já foi referido, a biopsia por agulha fina não determinou um diagnóstico 

específico em 41 casos. Em 25 destes não se obteve mesmo nenhuma informação mas, em 

9, foi possível afirmar que a lesão era benigna e, em 7, que a lesão era maligna. Esta 

informação foi confirmada no diagnóstico final, nestes 16 casos - Tabelas 5.9 e 5.10. 

 

 LESÕES NÃO DIAGNOSTICADAS NA BIOPSIA POR CITOLOGIA  

TUMORES ÓSSEOS 

(n=14) 

Benignos (n=3) Osteocondroma (n=2) 

 Condroma                         

Malignos (n=6) Condrossarcoma (n=3) 

 Osteossarcoma                

 Sarc. Pleomórfico            

 Sarc. Ewing                      

Mieloma           

Linfoma             

Infecção (n=2)  

Metástase        

TUMORES TECIDOS 

MOLES  

(n=11) 

Benignos (n=8) Hemangioma (n=2) 

 Lipoma (n=2) 

 Neurofibroma                  

 Miosite                              

 Mixoma                             

 Schwannoma                    

Malignos (n=3) Sarcoma sinovial              

 Lipossarcoma                   

 Leiomiossarcoma            

Tabela 5.9 – Lesões inconclusivas.   
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BIOPSIA POR CITOLOGIA COM INFORMAÇÃO APENAS SOBRE MALIGNIDADE 

TUMORES ÓSSEOS (n=9) Benignos (n=5) Quisto aneurismático 

 Condroma                         

 Osteoma osteóide 

 Fibroma não ossificante 

 Fibroma condromixóide 

Malignos (n=4) Sarc. Ewing (n=3) 

 Osteossarcoma 

TUMORES TECIDOS MOLES (n=7) Benignos (n=4) Hemangioma (n=2) 

 Schwannoma 

Malignos (n=3) Lipossarcoma (n=2) 

 Leiomiossarcoma 

Tabela 5.10 – Lesões cuja citologia só distinguiu malignidade ou benignidade.   

 

Os 70 resultados de malignidade corresponderam a 28 metástases ósseas, 12 

doenças do Sistema Hemolinfopoiético, 18 tumores ósseos, 5 tumores de tecidos moles e 7 

lesões sem diagnóstico mas com a informação de serem malignas (4 ósseas e 3 de tecidos 

moles). Destas apenas uma não foi confirmada pelo diagnóstico final. Em relação às lesões 

benignas, a citologia aspirativa fez um total de 35 diagnósticos: 7 tumores ósseos, 10 de 

tecidos moles, 2 infeções, 7 casos em que se excluiu patologia e 9 lesões sem diagnóstico 

específico mas com a informação de benignidade. Apenas uma das lesões diagnosticadas 

como benigna não foi confirmada no diagnóstico final. 

 Como é óbvio, não foi possível dar início ao tratamento nos 25 casos em que a 

biopsia não deu nenhuma informação nem nos 7 casos em que foi afirmado que a lesão era 

maligna. Nos restantes 98 doentes, quer com o diagnóstico preciso quer com a informação 

de que a lesão era benigna, o tratamento pôde ser feito.  

A Tabela 5.11 mostra que, no que à malignidade diz respeito, a biopsia por agulha 

fina teve sensibilidade de 98.57%, especificidade de 97.14%, VPP de 98.57% e VPN de 

97.14%. Esta técnica teve a capacidade de estabelecer o diagnóstico correto em 81.90% 

dos casos, excluiu malignidade em 84.33% e possibilitou o início do tratamento em 73.08% 

(95/130) dos doentes. 
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Diagnóstico na 

citologia aspirativa 
Confirmação com 
diagnóstico final S 

(%) 

E 

(%) 

VPP 

(%) 

VPN 

(%) 

EM 

(%) 

ED 

(%) 

PT 

(%) 
Maligno Benigno Maligno Benigno 

Total 

(n=105) 
70 35 69 34 98,57 97,14 98,57 97,14 84,33 81,90 73,08 

            

Ósseos 

(n=84) 

 

62 22 61 21 100,0 95,45 98,41 100,00 84,93 85,71 74,00 

            

T. moles 

(n=21) 

 

8 13 7 12 87,50 100,0 100,0 92,86 80,00 66,66 70,00 

Tabela 5.11 – Resultados relativos ao diagnóstico de malignidade da biopsia por agulha fina. S – sensibilidade; E 

– especificidade; VPP – valor preditivo positivo; VPN – valor preditivo negativo; EM – exclui malignidade; ED – 
estabelece diagnóstico; PT – permite tratamento. 

 

 

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DOS 2 TIPOS DE BIOPSIA EM 
LESÕES ÓSSEAS 

 

A Tabela 5.7 mostra as 100 lesões ósseas em que foram realizadas a biopsia por 

agulha fina e a biopsia com tru-cut, conforme explicado anteriormente. Neste grupo 

específico a biopsia por tru-cut só não fez o diagnóstico de 2 sarcomas de Ewing e de um 

sarcoma pleomórfico de alto grau de malignidade. Portanto o rendimento diagnóstico foi de 

97,0%. Com a exceção de um condrossarcoma de baixo grau de malignidade que foi 

interpretado na biopsia como um osteocondroma, os diagnósticos foram confirmados, pelo 

que a precisão diagnóstica foi de 99%.  

Com o tru-cut foram encontradas 69 lesões malignas: 30 metástases, 25 tumores 

primitivos, 10 lesões de mieloma e 4 linfomas. Todas foram confirmadas no diagnóstico final. 

Das 28 lesões benignas (16 tumores, 5 infeções e 7 exclusões de patologia) uma não foi 

confirmada, como atrás é explicado.  

Neste grupo de lesões, selecionado por ter sido feita também a citologia aspirativa, a 

biopsia por tru-cut teve sensibilidade de 100%, especificidade de 96,43%, VPP de 98,57% e 

VPN de 100% em relação à determinação de malignidade. Esta técnica teve a capacidade 

de estabelecer o diagnóstico correto em 96,0% dos casos, excluiu malignidade em 94,52% e 

possibilitou o início do tratamento em 96,0% dos doentes. 
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Todos estes valores já foram determinados e apresentados para a citologia aspirativa 

e a Tabela 5.12 mostra as comparações de todos estes parâmetros. Existem diferenças 

significativas no rendimento diagnóstico (p=<0.001), no estabelecimento de diagnostico (p= 

0.013) e na possibilidade de permitir o início do tratamento entre as duas técnicas 

(p=<0.001). 

 

 
Biopsia óssea 

com tru-cut 
Biopsia óssea 

Com agulha fina 

Valor de p 

Rendimento diagnóstico 97,0 74,00 <0.001 

Precisão diagnóstica 99,0 97,29 0.3346 

Sensibilidade 100,0 100,0 1 

Especificidade 96,43 95,45 0.7591 

PPV 98,57 98,41 0.9568 

PPN 100,0 100,0 1 

Exclusão de malignidade 94,52 84,93 0,0572 

Diagnóstico correcto 96,00 85,71 0,0138 

Permite tratamento 96,00 74,00 <0.001 

Tabela 5.12 – Comparação entre a biopsia por tru-cut e das por agulha fina nas lesões ósseas. VPP – valor 

preditivo positivo; VPN – valor preditivo negativo. 
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BIOPSIA COM TRU-CUT  

 

A tradicional biopsia cirúrgica incisional tem sido abandonada a favor da biopsia 

percutânea, no diagnóstico dos tumores musculoesqueléticos(120,123,127,147). As vantagens 

apontadas incluem o facto de não ser preciso internamento, de o procedimento ser menos 

invasivo, o que condiciona menos disseminação tumoral e menos hemorragia, o facto de ser 

realizado com anestesia local e os menores custos por não ter de ser feito no bloco 

operatório. É reconhecido que a biopsia percutânea quase não tem morbilidade(107,137), 

mormente no que ao risco de infeção diz respeito. Permite também o início imediato de 

radioterapia ou quimioterapia, sem espera pela cicatrização, ao contrário do que acontece 

na biopsia cirúrgica. 

As complicações do procedimento estão descritas com uma percentagem de 0 - 

1,1% (112,119,126,131,141,144,148). Na presente série de doentes não se verificou nenhuma 

complicação e nenhum doente teve necessidade de ser internado por risco hemorrágico, ou 

alterações neurovasculares ou mesmo para controlo hospitalar da dor. 

Era habitual apontar-se como desvantagem da biopsia percutânea a dificuldade de se 

estabelecer o diagnóstico devido à exiguidade da amostra. Todavia, o apurar de técnica, a 

experiência crescente dos patologistas(147) e o estreito contacto entre estes e os executores 

da biopsia têm aumentado  quer o seu rendimento diagnóstico quer a sua precisão. O 

patologista deve inteirar-se e garantir que há concordância entre os achados histológicos e 

toda a história clinica e dados imagiológicos que são fornecidos pelo clínico. Esta 

concordância dá consistência ao diagnóstico e suporte para o início do tratamento(146).  

Parece então que o primeiro objetivo da biopsia percutânea é obter uma amostra 

apropriada, ou seja, que cumpra 2 requisitos: ser em quantidade suficiente e ser 

representativa da lesão. Este parâmetro da adequabilidade da amostra é traduzido pelo 

rendimento diagnóstico.  

O rendimento diagnóstico da biopsia com tru-cut nos tumores músculo-esqueléticos 

varia de série para série, estando descritos valores até 97%(108,118,139,141,144,148). Quando uma 

amostra não é adequada para se fazer um diagnóstico, o motivo pode ser de duas ordens: 

ou há uma dissociação grosseira entre a clínica e a imagiologia (e portanto entre as 

hipóteses diagnósticas consideradas), ou a própria amostra não tem elementos por estar 

esmagada, ou por ser acelular, ou por só conter necrose, ou ser constituída apenas por 

sangue. Nas 24 biopsias que, na presente série, não foram conclusivas, a causa deveu-se 

exclusivamente a problemas com a amostra. Em nenhum caso houve disparidade entre o 
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diagnóstico sugerido e o encontrado na histologia. Atribui-se este facto à comunicação, 

sempre presente, entre os executores das biopsias e os patologistas.  

O elevado rendimento diagnóstico de 94,08% deve-se muito a esta comunicação, 

mas também à criteriosa escolha das lesões. Esta escolha baixa significativamente o 

número dos diagnósticos inconclusivos(132)e, nesta série, ele poderia ainda ter sido menor. A 

Tabela 5.3 mostra que 8 das 20 biopsias ósseas inconclusivas, ou seja 40%, eram quistos 

ósseos simples que talvez não devessem ter sido indicados para este tipo de biopsia por o 

seu conteúdo ser um fluido e o seu diagnóstico histológico só ser feito com as 

características da membrana que recobre as paredes ósseas. Ora esta membrana é muito 

difícil de ser colhida pelo tru-cut e, quando isso acontece, há uma elevada probabilidade de 

se dar um esmagamento que interfere no diagnóstico.  

O rendimento diagnóstico pode ser menor quando há muita esclerose pois esta pode 

mascarar a neoplasia subjacente(129). Por outro lado, nos tumores osteolíticos, é preciso ser 

criterioso no local de colheita dentro da própria lesão(115). Nestes, é a zona de transição para 

o osso normal que o circunda que é mais sólida e pode dar mais informação para o 

diagnóstico - Figura 6.1. 

 

 
Figura 6.1 – Biopsia de Tumor de Células Gigantes no colo e cabeça do fémur. A zona escolhida para colheita 

da amostra foi a transição do tumor para o osso normal, pelo risco de amostra inadequada que existe nas 
biopsias das lesões osteolíticas. 

 

 Por este motivo, o protocolo utilizado não contemplou nenhuma biopsia sem controlo 

de imagem, ao contrário de alguns centros em que se prescinde de imagem se a tumefação 

for palpável(144). 

Não houve diferença significativa no rendimento diagnóstico das biopsias realizadas 

com agulha de 11 e de 8 gauge. O facto permite pensar que não é a espessura da amostra 
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que interfere com o diagnóstico e que em segmentos anatómicos com maior risco de lesões 

neurovasculares, como por exemplo a coluna vertebral, pode-se usar a agulha de 11 gauge. 

 Este fator da espessura da agulha, tal como a localização anatómica dos tumores, 

não afetam o rendimento diagnóstico, ao contrário do tamanho das lesões que, se mais 

pequenas, podem diminuir o valor deste parâmetro(129).  

Outro valor inesperado foi o elevado rendimento diagnóstico deste tipo de biopsia nos 

tumores de tecidos moles (94,44%), comparável ao rendimento nos ósseos. De uma forma 

geral, a informação imagiológica nas lesões ósseas é muito superior à dos tecidos moles e 

toda a informação de que o patologista dispõe indicia mais o diagnóstico. Por outro lado o 

tamanho da agulha usada nas biopsias das lesões de tecidos moles é consideravelmente 

menor (22 gauge). Todavia, estes fatores não tiveram influência negativa nem no 

rendimento diagnóstico nas lesões de tecidos moles nem na precisão diagnóstica. 

A precisão diagnóstica neste estudo, tal como noutros(108,133,139,145), não foi 

significativamente mais elevada nos tumores ósseos do que nos tumores de tecidos moles e 

foi globalmente alta (98,95%). Alguns estudos em que a precisão diagnóstica é mais 

elevada nos tumores ósseos, incluem um elevadíssimo número de metástases em que o 

diagnóstico é mais assertivo dada a homogeneidade celular, e este facto eleva aquele 

parâmetro(117,122,132).  

O facto de haver apenas 43,65% dos diagnósticos de biopsia confirmados por 

histologia (165 casos) não retira valor à precisão diagnóstica. Há que considerar que as 

metástases, as lesões ósseas de doenças hemolinfopoiéticas e as infeções são confirmadas 

por outros meios. Os tumores benignos e os casos em que se excluem doenças ósseas são 

submetidos a vigilância clínica durante longo período de tempo, o que garante a 

confirmação. Uma vez que o número de erros de diagnóstico foi muitíssimo pequeno, não 

pareceu relevante fazer a análise estatística isolada destes 165 casos. 

A análise da Tabela 5.4 mostra que os 4 casos em que o diagnóstico da biopsia não 

foi confirmado posteriormente incluem: um osteocondroma que era de facto um 

condrossarcoma de baixo grau e um lipoma que era um lipossarcoma também de baixo 

grau. Como é sabido, do ponto de vista histológico, a distinção de um condrossarcoma 

secundário de grau 1 e de um osteocondroma é mais vezes adjuvada pela clínica (presença 

de dor e crescimento) do que propriamente pelo padrão microscópico. Em relação ao 

lipossarcoma de baixo grau, dada a sua heterogeneidade celular, a biopsia percutânea é 

bastante falível e pode nem ser recomendada(133,139). De um modo geral, esta noção é 

comum a todos os tumores de tecidos moles de baixo grau(118,124,132) e, por este motivo, mais 

recentemente, têm-se feito biopsias com controlo de Ressonância Magnética Nuclear(110). 
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A precisão diagnóstica é o parâmetro mais importante e a exatidão do diagnóstico é, 

sem dúvida, o objetivo primeiro destes procedimentos. Nesta série, o valor deste parâmetro 

foi similar ao descrito em muitas outras séries e até superior em relação a 

outras(113,121,140,142,143). Mesmo que não considerássemos as metástases e as lesões de 

mieloma, teríamos uma precisão diagnóstica elevadíssima.  

Os resultados apontam para uma diferença significativa da especificidade e do valor 

preditivo positivo entre as biopsias ósseas e as de tecidos moles. Todavia esta diferença 

relaciona-se apenas com o número muito inferior de biopsias de tecidos moles. 

Evidencia-se a sensibilidade de 100% deste procedimento para diagnosticar 

malignidade e a especificidade de 98,33% o que o torna altamente confiável e seguro para 

se dar início a qualquer tratamento, seja ele cirúrgico, sistémico ou com irradiação. 

 

BIOPSIA COM AGULHA FINA 

 

Este procedimento é considerado lapidar no diagnóstico nas lesões palpáveis e não 

palpáveis localizadas nos nódulos linfáticos, glândulas salivares, mama, fígado e pâncreas, 

entre outros. Menos entusiasmo tem sido sentido em relação aos tumores ósseos e de 

tecidos moles. Isto deve-se, por um lado, ao facto de se tratar de uma patologia rara e 

consequente experiência reduzida em relação a outras patologias e, por outro, às 

dificuldades no estudo morfológico e determinação do diagnóstico(128).  

São apontados como fatores desta desconfiança o reduzido volume da amostra, a 

similitude citomorfológica de vários tumores e a disparidade de resultados publicados ao 

longo destes últimos anos(123). 

Todavia, para além de todas as vantagens já apresentadas por se tratar de uma 

biopsia percutânea, a biopsia por citologia aspirativa permite a colheita de amostras de 

várias regiões dentro de um mesmo tumor o que pode ser importante quando há 

heterogeneidade. Outra grande vantagem, sobretudo em sarcomas pediátricos, é a 

possibilidade de se ter uma ideia imediata da doença e dos exames auxiliares e tratamentos 

que são precisos a curto prazo(124).  

Ao contrário do que muitas vezes é afirmado, a biopsia com agulha fina permite o 

estudo imuno-histo-químico (cell block), a análise convencional de citogenética e a 

citometria de fluxo. Como é evidente, se o objetivo for cumprir todos estes estudos deve 

haver mais passagens da agulha. Neste estudo não foi feita a análise citogenética em 

nenhum caso e a citometria de fluxo foi feita, a título experimental, em apenas 3 casos. 
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Se nas biopsias com tru-cut a experiência do executante(121)  e do patologista(147) é um 

fator importante para o êxito diagnóstico, aqui ela é fulcral. 

O rendimento diagnóstico parece ser o parâmetro menos favorável na maioria das 

séries, variando as amostras inadequadas para diagnóstico entre 3 e 31%(120,123). Nesta 

série também se verificou 31,54% de resultados inconclusivos. As duas principais razões 

para este número tão elevado de amostras não diagnósticas são a ausência de avaliação 

preliminar e o tipo de lesão selecionado. A avaliação preliminar da amostra pelo patologista, 

durante o procedimento permite a repetição da colheita tantas vezes quantas as necessárias 

para que a amostra seja suficiente e representativa da lesão. Nesta série tal não se verificou 

e a quantidade e qualidade da amostra enviada para o laboratório para processamento foi 

da exclusiva responsabilidade do executante da biopsia. Está, todavia, descrito um 

substancial incremento no rendimento diagnóstico quando a avaliação é partilhada com o 

patologista(120,127). Deve referir-se que, em muitos centros, a avaliação preliminar da amostra 

é feita por técnicos e não por patologistas, não parecendo haver diferença significativa nos 

resultados do rendimento diagnóstico(136).  A outra razão para o baixo rendimento 

diagnóstico é a seleção de lesões. Todavia, tal como podemos ver na Tabela 5.9, os 

tumores em que o diagnóstico não foi feito são muito díspares quer em relação à 

benignidade/malignidade quer em relação à sua diferenciação, não se podendo aqui tirar 

elações válidas. Apesar da diferença da percentagem de amostras não diagnósticas entre 

os tumores ósseos e os de tecidos moles não ser estatisticamente significativa (p=0.0674), 

as percentagens, respetivamente de 74.0% e 50.0%, traduzem a informação imagiológica 

substancialmente mais rica no osso e, por outro lado, a dificuldade diagnóstica nos tecidos 

moles na ausência de uma arquitetura e morfologia tecidulares(138). 

Em vários estudos, a precisão diagnóstica varia entre 75% e 98%, sendo os valores 

mais baixos encontrados nas séries com menor número de amostras(116,121,130). Se forem 

selecionadas séries com mais de 300 amostras a precisão diagnóstica é superior a 95% 

(109,123,127,134,135). Neste estudo a precisão diagnóstica foi de 96,62%, superior ao reportado 

em alguns importantes trabalhos(114,121,130,134) ficando explícito o valor da citologia aspirativa 

no diagnóstico dos tumores benignos, sarcomas, metástases, infeções, lesões ósseas em 

doenças hematológicas e na exclusão de patologia. Este valor aplica-se tanto para o osso 

como para os tecidos moles pois a diferença da precisão diagnóstica não foi significativa 

(p=0.446).  

Neste trabalho a citologia não ditou o tratamento pois em todos os casos havia uma 

amostra colhida por tru-cut. Deve, no entanto, ser analisado o que teria acontecido nos 3 

casos em que o diagnóstico da citologia não se confirmou – Tabela 5.8. O tumor de células 

gigantes da coluna vertebral teria sido operado desnecessariamente uma vez que, de facto, 
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se tratava de uma infeção passível de ser curada com antibioterapia endovenosa. O 

condrossarcoma de gau 1 da omoplata, com o diagnóstico de condroma dado pela biopsia, 

teria sido sujeito a uma curetagem simples, em vez da curetagem agressiva com uso de 

drilling, fenolização e cimento, como são modernamente tratados os condrossarcomas de 

baixo grau ou tumores condromatosos atípicos. Finalmente, a exérese alargada a que o 

pretenso lipossarcoma teria sido submetido não estaria totalmente desadequada à 

fibromatose agressiva, ainda que atualmente esta patologia possa ser abordada de formas 

mais conservadoras.  

No passado, em muitos casos de tumores musculoesqueléticos, sobretudo nos 

sarcomas de tecidos moles, o diagnóstico específico tinha um papel menor para se dar 

início ao tratamento. O grau histológico, o estádio e a localização anatómica eram os fatores 

mais importantes. Alguns autores iam mais longe, minimizando o subtipo histológico e 

colocando em evidência a distinção entre sarcoma e metástase uma vez que a maioria dos 

protocolos terapêuticos para sarcomas em adultos se baseavam primeiramente no tamanho, 

localização e vizinhança com estruturas nobres(113). Hoje pensa-se que a determinação do 

subtipo histológico é de grande importância para a quimioterapia adjuvante pois há tumores 

com respostas diferentes a diferentes fármacos, ou associações de fármacos. Todavia, 

como já foi referido, esta distinção é de importância suprema para o tratamento posterior à 

cirurgia e não é tão crucial na fase da biopsia. Kilpatrick et al(124) consideraram que a 

citologia aspirativa era uma técnica diagnóstica suficiente para dar início a um tratamento 

em 83% dos tumores de tecidos moles e em 87% dos ósseos. Num outro estudo realizado 

em 2010, o tratamento definitivo pôde ser iniciado, com base na biopsia com agulha fina, em 

81,3% de tumores benignos, 78% de malignos e 43% de tumores de natureza incerta(135).  

Assumindo o mesmo critério no presente trabalho, a técnica permitiria o início do tratamento 

nos 86 doentes com os diagnósticos posteriormente confirmados e nos 9 doentes em que a 

malignidade foi excluída, perfazendo 95 dos 105 diagnósticos, ou seja 90,47%. Poderíamos 

ir mais longe e afirmar que nos 3 tumores de tecidos moles em que a citologia mostrou 

tratar-se de um tumor maligno – Tabela 5.10 – o tratamento poderia ter sido iniciado, uma 

vez que a grande maioria dos protocolos terapêuticos de sarcomas se iniciam pela cirurgia. 

Já em relação aos tumores ósseos a situação é totalmente diferente pois há sarcomas cujo 

tratamento é somente cirúrgico, como o condrossarcoma, e outros são sujeitos a 

quimioterapia neoadjuvante com protocolos muito distintos, como por exemplo o 

osteossarcoma e o sarcoma de Ewing. Claro que, em termos absolutos, quando calculamos 

a possibilidade da técnica nos permitir o início do tratamento, estamos a entrar em linha de 

conta com os 25 resultados não conclusivos e esta percentagem desce para os 73,08% - 

Tabela 5.11.  
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Finalmente uma consideração sobre a citogenética. Tem sido posto em evidência o 

valor da citogenética na confirmação dos diagnósticos histopatológicos e este tipo de estudo  

é exequível em amostras citológicas(125). É possível, por exemplo, confirmar um sarcoma de 

Ewing e um sarcoma sinovial pelas translocações t(11,12) e t(x;18) (p11.2;q11.2), 

respetivamente, neste tipo de amostra. Neste estudo foram tentados alguns estudos de 

citogenética mas em pequeno número e de forma pouco consistente pelo que se optou por 

não serem objeto de análise. 

 

COMPARAÇÃO ENTRE OS 2 TIPOS DE BIOPSIAS NAS LESÕES ÓSSEAS 

 

 Não estão relatados estudos comparativos entre a biopsia por tru-cut e por agulha 

fina em tumores ósseos, pelo que valerá a pena uma breve análise sobre os resultados 

destas 2 técnicas, usadas na mesma lesão em 100 casos, num estudo prospetivo. 

 Como já foi referido, o diagnóstico histológico ou citológico de tumores ósseos tem 

um substancial complemento, e parte integrante, que é a informação imagiológica(138). Por 

outro lado há uma tendência para que a biopsia por tru-cut seja preferida. As razões 

invocadas são a maior precisão diagnóstica(116,130) mas sobretudo pelas amostras 

insuficientes que variam de 4 a 33%(116). De facto, neste estudo, conforme mostra a Tabela 

5.12, a grande diferença entre as 2 técnicas foi a percentagem de amostras inconclusivas. 

Enquanto com o tru-cut só não se estabeleceu o diagnóstico em 3% das 100 amostras, com 

a agulha fina verificou-se 36% de amostras inconclusivas. Esta diferença influencia 

evidentemente a possibilidade da citologia aspirativa ser suficiente para se dar início ao 

tratamento destas doenças. 

Curiosamente, já a precisão diagnóstica é muito semelhante entre os 2 

procedimentos e ambas as técnicas têm valores equiparáveis aos melhores resultados 

publicados(111,113,121,130,134). 

 De facto, a biopsia por agulha fina era considerada desvantajosa em relação à 

realizada com tru-cut no que diz respeito à classificação e estabelecimento do grau mas os 

avanços no estudo molecular parecem promissores. 
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É clássico referir que, em qualquer Instituição que diagnostique e trate tumores 

musculoesqueléticos, a colaboração multidisciplinar é essencial. Da análise desta série de 

biopsias percutâneas ressalta essa necessidade, mormente a importância da presença do 

patologista na apreciação dos dados anamnésicos e imagiológicos e a decisão da 

possibilidade de se fazer um diagnóstico. A biopsia por agulha de quistos ósseos, em 

termos percentuais, está condenada ao fracasso e, sempre que possível, este procedimento 

não deve ser realizado, pela elevada possibilidade de a amostra ser inconclusiva. Nestas 

decisões, em que o cirurgião decide o local da biopsia conforme a exérese que está a 

prever, também o patologista se deve pronunciar sobre a possibilidade de fazer um 

diagnóstico com uma microbiopsia. 

O aumento do calibre da agulha, nas biopsias ósseas, não parece ter nenhuma 

influência no rendimento diagnóstico. Ao contrário da intuição presente de que a uma 

amostra colhida com uma agulha de maior calibre corresponderia uma maior possibilidade 

de estabelecer um diagnóstico, a mudança de uma agulha de 11 gauge para uma de 8 

gauge não mostrou diferenças significativas. Pode pois manter-se este procedimento com 

uma agulha de menor calibre sem prejuízo diagnóstico, o que pode ser uma vantagem em 

certos segmentos anatómicos, como por exemplo na coluna vertebral em que, muitas vezes, 

é necessário atravessar um pedículo dorsal que pode ser bastante estreito. 

O rendimento diagnóstico da biopsia percutânea, quer com tru-cut quer com agulha fina, 

parece ser o verdadeiro problema da técnica nos tumores ósseos e nos de tecidos moles. 

Duas medidas poderiam ser tomadas no sentido de melhorar o rendimento da biopsia 

percutânea. A primeira, já referida, seria a criteriosa seleção de lesões a excluir desta 

técnica. A segunda seria a presença do patologista no procedimento para fazer uma prévia 

avaliação e para ditar a necessidade, ou não, de mais passagens da agulha pela lesão. Esta 

avaliação prévia é mais necessária para a citologia por biopsia aspirativa do que para as 

biopsias por tru-cut, independentemente de o tumor ser ósseo, com toda a valiosa 

informação dada pela imagem, ou ser de tecidos moles. 

Uma vez estabelecido o diagnóstico com a biopsia percutânea, o tratamento pode ser 

iniciado com segurança. Este facto é atestado, por um lado, pela elevadíssima precisão 

diagnóstica e, por outro, pelas elevadíssimas sensibilidade e especificidade para 

diagnosticar lesões malignas. 

A biopsia percutânea, guiada por imagem, nos tumores ósseos e de tecidos moles, é um 

procedimento simples, cómodo para os doentes, indolor, feito em regime ambulatório, 

praticamente sem complicações, muito mais económico do que a biopsia cirúrgica, muito 

eficaz nos seus objetivos de estabelecer o diagnóstico e de permitir o início do tratamento. É 

um procedimento obrigatório na rotina de qualquer Centro de Referência nesta patologia e 

os Serviços envolvidos, em especial os de Radiologia e de Anatomia Patológica têm que 



CAPÍTULO 7 | Conclusão  

103 

estar vocacionados para este facto criando recursos humanos com as respetivas 

competências científicas e técnicas e com horários destinados especificamente para esse 

fim. 


