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RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A febre de origem obscura 
é uma entidade presente no dia-a-dia do clínico, muitas vezes 
de difícil diagnóstico e tratamento. O objetivo deste estudo 
foi ressaltar a importância de pesquisar um segundo tumor 
maligno como causa de febre de origem obscura em pacientes 
portadores de neoplasia maligna de mama.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 58 anos, 
portadora de câncer de mama submetida a tratamento multi-
modal, que evoluiu com febre de origem obscura decorrente 
do aparecimento de segundo tumor primário, um linfoma de 
alto grau, acompanhado por manifestações paraneoplásicas 
cutâneas e neurológicas, assim como importante síndrome de 
resposta inflamatória sistêmica não relacionada à infecção in-
tercorrente. 
CONCLUSÃO: O aspecto extremamente incomum da asso-
ciação foi o de linfoma não-Hodgkin, este representando o se-
gundo tumor primário e adenocarcinoma primário da mama.
Descritores: Câncer de mama, Febre, Linfoma de alto grau, 
Radioterapia. 
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Fever of unknown 
origin is a common entity present on the clinician’s work day 
and, usually, difficult to diagnose. The aim of this paper was 
to enhance the importance of look after a second cancer in a 
patient with fever of unknown origin and breast cancer.
CASE REPORT: A female patient, 58-year-old with breast 
cancer, who was being submitted to multimodal treatment, 
developed a fever of unknown origin, due to the appearance 
of a second primary tumor, a high grade malignant lympho-
ma, accompanied by cutaneous and neurologic paraneoplastic 
manifestations, as well as a significant systemic inflammatory 
response syndrome, unrelated to infection. 
CONCLUSION: The extremely uncommon aspect of the as-
sociation was of a non-Hodgkin lymphoma, representing a 
second primary tumor, and a breast adenocarcinoma.
Keywords: Breast cancer, Fever, High-grade non-Hodgkin’s 
lymphoma, Radiotherapy.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de segundo câncer primário em portado-
res de neoplasia maligna da mama tratada é fato conhecido, 
com os seguintes aspectos aqui relembrados: risco aumentado 
de 3 a 4 vezes para o desenvolvimento de novo câncer primá-
rio na mama contralateral1; predisposição genética e fatores 
de risco hormonais podem explicar o aparecimento de outros 
tumores primários, tais como câncer de ovário, endométrio 
e possivelmente melanoma2; outros riscos adicionais podem 
refletir interação de vários fatores ou serem relacionados ao 
tratamento; existe assim um potencial carcinogênico decor-
rente do tratamento adjuvante, incluindo quimioterapia, hor-
monioterapia e radioterapia, bem como combinações destas 
modalidades. Por exemplo, há forte relação causal entre uso 
de tamoxifeno e aparecimento de câncer de endométrio, tra-
cejado ao efeito estrógeno-agonista do tamoxifeno; câncer 
pulmonar pode se seguir à radioterapia pós-mastectomia, mas 
não pós-nodulectomia3, principalmente sobre o pulmão ipsi-
lateral à neoplasia mamária4; sarcoma de partes moles do tipo 
angiossarcoma na glândula mamária irradiada e no braço do 
mesmo lado assim como leucemia mielóide aguda, após ad-
ministração de quimioterapia com novas doses intensivas são 
objetos de menção5. 
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O objetivo deste estudo foi rever a importância de pesquisar 
um segundo tumor maligno como causa de febre de origem 
obscura, em pacientes portadores de neoplasia maligna de 
mama.
 
RELATO DO CASO 

Paciente do sexo feminino, 58 anos com antecedentes de ade-
nocarcinoma ductal infiltrante da mama direita submetida 
à quadrantectomia inferior, radioterapia e quimioterapia, as 
duas últimas com interrupção 24 e 14 meses antes da inter-
nação. Foi internada com quadro de febre de origem obscura 
evoluindo havia mais de três semanas, bem como dor intensa 
na face medial do braço direito acompanhada de paresia e pa-
restesia dos três últimos quirodáctilos ipsilaterais. O exame 
físico revelava além da febre, discreta crepitação no pulmão 
direito e edema facial. Extensa investigação para as causas clás-
sicas de febre de origem obscura incluindo agentes infeccio-
sos, doenças do grupo colágeno-vascular e neoplasias foram 
inicialmente negativas. Desenvolveu lesões cutâneas maculo-
papulares e infiltradas sugestivas de eritema anular centrífugo 
(Figura 1), com confirmação por biópsia. O exame eletroneu-
romiográfico ratificou a existência de sinais de disfunção do 
plexo braquial cuja etiologia, actínica ou por invasão metas-
tática do plexo, foram objeto de consideração à beira do leito. 
Apresentou ainda sinais de inflamação meníngea, com cefaléia 
intensa, hiperproteinorraquia e quadro psicótico agudo. A res-
sonância nuclear magnética (RNM) do crânio foi interpretada 
como normal.

Figura 1 - Eritema anular centrífugo

Por fim, o surgimento de massa de partes moles, aderida à 
borda do trapézio direito, dolorosa e de crescimento rápido, 
submetida à biópsia excisional, permitiu a identificação por 
exame histopatológico e imunohistoquímico de linfoma não-
Hodgkin altamente maligno de células T. 
A paciente evoluiu com intensa síndrome de resposta infla-
matória sistêmica, ocorrendo falência progressiva de múltiplos 
órgãos e óbito, 41 dias após sua internação hospitalar.
 
DISCUSSÃO 

Quando se analisa a febre de origem obscura na literatura dos 
últimos anos, observa-se uma modificação estatística na análi-
se casuística, após o advento da síndrome de imunodeficiência 
adquirida, como causa frequente. Entretanto, as neoplasias 
malignas ao lado de outras infecções e de doenças do grupo 
colágeno-vascular, permanecem como causas maiores de fe-
bre de origem obscura, destacando-se dentre as primeiras, as 
neoplasias de origem reticulo-endotelial. O risco de segunda 
neoplasia maligna em pacientes com certos tipos de câncer, 
tem sido objeto de estudo atual na literatura especializada. 
Conforme já descrito, o câncer de mama contralateral respon-
de por 40% a 50% de todos os segundos tumores em mulheres 
com neoplasia prévia da mama, e o risco cumulativo para o 
desenvolvimento de doença maligna contralateral em 15 anos 
é de 10% a 13%, destacando-se o efeito da radioterapia em 
pacientes com menos de 45 anos, antes da década de 1980. 
O tratamento radioterápico tem sido relacionado como fator 
de risco para neoplasia da mama contralateral e também com 
outros tipos de câncer primários como sarcoma, câncer de 
pulmão, câncer de esôfago e leucemia6-8. 
Classicamente, a quimioterapia para o câncer de mama não 
aumenta a probabilidade de câncer sólido secundário9,10. 
Curiosamente, o uso do tamoxifeno parece reduzir em 40% 
o risco de câncer na mama contralateral11,12. A combinação 
de agente alquilante e radioterapia parecem aumentar a in-
cidência de leucemia mielóide aguda (risco relativo maior); 
quimioterapia baseada em protocolo CMF (ciclofosfamida, 
metotrexato e fluouracil) apresenta menor risco para eclosão 
de leucemia mielóide aguda em comparação com tratamento 
FAC (fluouracil, adriamicina, ciclofosfamida) com doses con-
vencionais. O risco de angiossarcoma também sofre expressivo 
aumento em portadoras de linfedema do braço13. Entretanto, 
em estudo holandês que envolveu 58.068 pacientes e visou 
estabelecer o risco de um segundo câncer primário, após trata-
mento para neoplasia de mama, concluiu haver um pequeno, 
mas significativo risco de desenvolvimento de um segundo 
câncer, tendo sido descrito câncer de esôfago, cólon, reto, pul-
mão, útero ovário, rim, bexiga, além de sarcoma, melanoma, 
linfoma não-Hodgkin e leucemia mielóide aguda8.
Diante do exposto, pode-se concluir que pelo aspecto extre-
mamente incomum da associação relatada no presente caso de 
linfoma não-Hodgkin, este representando o segundo tumor 
primário, e adenocarcinoma primário da mama, sendo a do-
ença linfoproliferativa a causa da febre de origem obscura ma-
nifestada pela paciente. Alterações de natureza dermatológica 
e neurológica provavelmente paraneoplásicas compuseram o 
quadro mencionado. 
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