
Introdução

O Leiomiossarcoma da Veia Cava Inferior (VCI) é um

tumor raro que se desenvolve a partir dos constituintes

musculares lisos da camada média. Dor abdominal leve

não específica é o sintoma mais prevalente, antecedendo

o diagnóstico em meses ou anos. O presente relato possui

como objetivo discutir uma patologia rara, mas que deve

entrar no diagnóstico diferencial de massas

retroperitoneais, pois o planejamento cirúrgico tem

impacto na sobrevida.

Relato de caso

Paciente do sexo feminino, 71 anos, não etilista e não

tabagista foi submetida à ultrassonografia (USG) de

abdome após consulta ginecológica, identificando massa

heterogênea, hipoecóica, discretamente vascularizada,

medindo 10,2 cm em região mesogástrica. Na tomografia

computadorizada (TC), notou-se lesão expansiva sólida no

retroperitônio, com epicentro em situação intercavo-

aórtica, íntima relação com a VCI 5,5 cm acima de sua

bifurcação, invadindo sua luz com obliteração de 80% no

plano de confluência da veia renal direita até veia renal

esquerda. Foi realizada biópsia percutânea guiada por

USG e o anatomopatológico revelou Neoplasia

Fusocelular com Atipia Nuclear moderada. A

imunohistoquímica corroborou a hipótese de

leiomiossarcoma. Foi realizada laparotomia, dissecção do

tumor e VCI acima e abaixo da lesão com colocação de

prótese em VCI. Não houve complicações. O

anatomopatológico revelou sarcoma fusocelular de alto

grau e margens livres.

Discussão

O leiomiossarcoma da VCI é um tumor maligno raro

constituindo apenas 0,5% dos sarcomas de tecidos

moles. Este relato discute uma patologia rara, que faz

diagnóstico diferencial com massas retroperitoneais, visto

que seu planejamento cirúrgico tem impacto na

sobrevida. Há predomínio do sexo feminino como no

caso, com média de idade de 54 anos. O tumor possui

um crescimento lento, retardando o diagnóstico e

mantendo os pacientes assintomáticos por um longo

tempo. Os exames pré-operatórios de maior acurácia são

TC e ressonância magnética. Entretanto, o diagnóstico só

é possível após o histopatológico. Ressecção cirúrgica é

a única terapêutica comprovada capaz de prolongar a

sobrevida. O papel de terapias adjuvantes não está bem

definido.

Conclusão

A maioria das informações existentes sobre o tratamento

do leiomiossarcoma de VCI é proveniente de relatos de

casos e séries pequenas. A abordagem cirúrgica radical

com ressecção completa e margens negativas é

imprescindível para a sobrevida.
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Figura 1. Sítio cirúrgico com Leiomiossarcoma de VCI. 

Figura 2. Sítio após retirada do tumor.

Figura 3. Peça cirúrgica.


