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INTRODUÇÃO:
A Ostemalácia Oncogênica é uma rara

síndrome paraneoplásica decorrente da secreção de
um hormônio fosfatúrico, o fator de crescimento de
fibroblastos 23 (FGF-23)¹. Este hormônio leva a um
estado de hipofosfatemia crônica, com
comprometimento à mineralização óssea.
Inicialmente, os sinais e sintomas desta síndrome
podem se mostrar inespecíficos2,3. Além disso, o fato
de os tumores associados a esta condição serem em
muitos casos pequenos e de localização inesperada
geram dificuldade e atraso diagnóstico, podendo
levar a deformidades ósseas acentuadas e prejuízo à
qualidade de vida dos pacientes acometidos1,2.

OBJETIVOS:
Trazer maior visibilidade a esta síndrome

paraneoplásica, buscando antecipar seu diagnóstico e
possibilitar seu tratamento de maneira
precoce, antes do estabelecimento de sequelas
osteomusculares irreversíveis.

DELINEAMENTOS/MÉTODOS:
Estudo descritivo, baseado no relato de caso

de um paciente de 40 anos atendido em julho de
2015 no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre para investigação diagnóstica de quadro
clínico de fraqueza muscular
progressiva, poliartralgias, ostepenia e perda em
estatura.



RELATO DE CASO:
Paciente de 40 anos, masculino, com história

de fraqueza muscular progressiva associada a dores
articulares difusas há quatro anos. Evolução gradual
para menor mobilidade, com necessidade de
afastamento do trabalho e grave comprometimento
das atividades rotineiras. Surgimento de
deformidades ósseas, principalmente em esqueleto
axial com perda de 25 centímetros em estatura no
período . Previamente hígido, negava uso medicações
ou qualquer pessoa com condição semelhante na
família. Investigado pelo serviço de Neurologia de
outro centro hospitalar com exames normais (
eletroneuromiografia, ressonância magnética de
encéfalo e biópsia muscular).

Em nossa instituição o estudo bioquímico
demonstrou hipofosfatemia (1,7mg/dL - referência:
2,5 – 5,0mg/dL), elevação do PTH sérico (113,8
pg/ml - referência: 14 -72pg/ml), aumento de
fosfatase alcalina (598 U/L – referência 20-130 U/L)
e níveis normais de vitamina D (25(OH)2D: 30
ng/mL), além de reduzida taxa de reabsorção tubular
de fosfato (62%, - referência: 85-95%). Com suspeita
diagnóstica de tumor produtor de hormônio
fosfatúrico, foram realizados exames de imagem.

Por não estar disponível em nosso
hospital, não foi realizada a dosagem do FGF-23.

Cintilografia com Octreotide e Tomografia
Computadorizada por Emissão de Pósitrons
mostraram área hipermetabólica com elevada
atividade de receptores de somatostatina na região
inguinal esquerda.

Paciente na primeira semana de internação, apresentando 
atrofia muscular e deformidades ósseas acentuadas.



RELATO DE CASO:

Paciente realizou a exérese cirúrgica da
lesão, um nódulo elástico de 3,5x2,0cm, configurando
um tumor mesenquimal fosfatúrico benigno. No 9º
dia de pós-operatório, paciente apresentou
normalização da fosfatemia (Pi de 2,6mg/dL) que se
manteve até seu retorno ambulatorial três semanas
após o procedimento. Apesar da melhora
demonstrada nos exames, com resolução do quadro
paraneoplásico hiperfosfatúrico, o paciente mantinha
importante limitação funcional, mas já com redução
da dor articular e melhor disposição para fisioterapia.

DISCUSSÃO:
O diagnóstico da Osteomalácia Oncogênica é

difícil e, muitas vezes, estabelecido quando já existe
grave comprometimento físico2. No caso relatado, a
doença teve quatro anos de evolução até sua
identificação e tratamento definitivo. A ressecção
tumoral e a normalização dos níveis de fósforo
séricos foram o passo inicial em um processo de
recuperação clínica, que provavelmente não será de
modo integral devido as sequelas já instauradas.

CONCLUSÃO:
O reconhecimento e diagnóstico precoces da

Osteomalácia Oncogênica podem permitir a
resolução desta síndrome antes do
comprometimento físico grave e potencialmente
irreversível, como visto no caso relatado.

À esquerda, PET/CT com nódulo hipermetabólico na região 
inguinal esquerda (seta branca). Na figura da direita, nota-se área 

com intensa atividade de receptores de Somatostatina em 
Cintilografia com Octreotide.
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