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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Plasmocitoma é um 
tumor maligno, originado da proliferação irreversível e 
autônoma dos plasmócitos, podendo se apresentar como 
massa circunscrita ou infiltração difusa. O plasmocitoma 
ósseo solitário é raro. Embora a idade dos pacientes seja 
variável, é incomum antes dos 30 anos. Tem predomínio 
no sexo masculino em proporção 3:1 e sua principal loca-
lização é a coluna vertebral. No plasmocitoma solitário, a 
eletroforese de proteínas séricas, o mielograma e as análises 
laboratoriais e radiológicas não apresentam evidências de 
doença sistêmica. O objetivo deste estudo foi relatar o caso 
de plasmocitoma solitário ósseo, localizado no osso esterno, 
enfocando aspectos essenciais na sua caracterização.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 45 
anos, encaminhado ao Serviço de Cirurgia Torácica de-
vido ao surgimento de massa na região do manúbrio es-
ternal, associado à dor local. Realizou tomografia com-
putadorizada (TC) do tórax que mostrou extensa lesão 
lítica no osso esterno. A avaliação laboratorial incluindo 
hemograma, eletrólitos, eletroforese de proteínas séricas, 
análise quantitativa de imunoglobulinas séricas estavam 
todos dentro da normalidade. A pesquisa de proteína de 
Bence Jones foi negativa e a avaliação radiológica do crâ-
nio e ossos longos e a cintilografia óssea não mostrava ou-
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tras lesões líticas. A biópsia de medula óssea foi normal. 
O paciente foi submetido à biópsia incisional da lesão que 
confirmou o diagnóstico de plasmocitoma solitário ósseo. 
CONCLUSÃO: Plasmocitoma solitário apesar de raro 
deve ser lembrado como diagnóstico diferencial de ou-
tras afecções para que o tratamento correto seja instituí-
do, objetivando controle precoce da doença e melhor 
sobrevida.
Descritores: esterno, Plasmocitoma, plasmocitoma ósseo.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Plasmacytoma 
is a malignant tumor originated of irreversible and in-
dependent proliferation of plasma cells. It’s able to pres-
ent itself as a circumscribed mass or diffuse infiltration. 
Solitary bone plasmacytoma is a rare tumor. Although 
the age of the patients is changeable, it is uncommon 
before the 30 years. It has predominance in men in ratio 
3:1 and the main localization is the vertebral column. In 
solitary plasmacytoma, the serum protein electrophore-
sis, the bone marrow biopsy, as well as the laboratorial 
and radiological analyses and bone cintilography do not 
show evidences of systemic disease. The objective of this 
study is to report the case of a solitary bone plasmacy-
toma located in sternum, focusing essential aspects in 
the characterization of this entity.
CASE REPORT: A male patient, 45-year-old, directed 
to the Thoracic Surgery Service due to the sprouting of a 
mass in sternum associated to local pain. In the Thoracic 
Computadorized Tomography (CT) Scan was noticed ex-
tensive litic injury in sternum. The laboratorial evaluation 
including hemogram, electrolytes, serum protein electro-
phoresis, serum quantitative immunoglobulin’s analysis 
were normal. The Bence Jones protein was negative and 
the radiological evaluation of the skull and long bones did 
not show other litic injuries. The bone marrow biopsy was 
normal. The patient was submitted to a biopsy that ensur-
ing the diagnosis of solitary bone plasmacytoma.
CONCLUSION: Although solitary is a rare disease it 
should be remembered for differential diagnosis, objectify-
ing a correct treatment and a better control of the disease.
Keywords: plasmacytoma, solitary plasmacytoma, sternum.
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INTRODUÇÃO

A neoplasia de células plasmocitárias pode se apresentar 
como uma lesão isolada (plasmocitoma) ou múltiplas le-
sões (mieloma múltiplo), sendo caracterizada por prolife-
ração irreversível de um clone de plasmócitos, produzindo 
imunoglobulina monoclonal1. Plasmocitomas são tumores 
compostos por plasmócitos com variáveis graus de matura-
ção, histologicamente idênticos aos observados no mieloma 
múltiplo2. Quando ocorrem nos ossos são denominados 
plasmocitomas solitários ósseos, e nos tecidos moles são 
denominados plasmocitomas extramedulares1,2. O motivo 
que alguns pacientes desenvolvem mieloma múltiplo e ou-
tros plasmocitomas ainda é desconhecido, mas parece estar 
relacionado às diferenças nas moléculas de adesão celular ou 
nos perfis de expressão dos receptores das células malignas3. 
O plasmocitoma compreende 5% das neoplasias plasmoci-
tárias e acomete mais comumente homens, na proporção 
3:14,5. Embora a idade dos pacientes seja variável, a média 
ao diagnóstico é de, aproximadamente, 55 anos, sendo raro 
antes dos 306,7.
As células plasmáticas são distribuídas em todos os tecidos 
do organismo, porém são encontradas em maior número 
na medula óssea, linfonodos, amígdalas palatinas, lâmina 
própria do trato gastrintestinal e na mucosa do nariz e dos 
seios paranasais. 
A forma localizada dos plasmocitomas foi descrita pela pri-
meira vez em 1905 por Schridde, podendo ser subdividida 
em dois grupos: plasmocitoma solitário do osso e plasmo-
citoma extramedular. O primeiro diz respeito a uma neo-
plasia de células plasmocitárias restrita a um osso, que pode 
eventualmente disseminar-se, e se tornar indistinguível do 
mieloma múltiplo8,9.
O plasmocitoma solitário ósseo é caracterizado pela presença 
de um plasmocitoma na ausência de múltiplas lesões osteolí-
ticas ou outros achados compatíveis com mieloma múltiplo. 
Apesar disso, cerca de 50% dos pacientes com plasmocito-
ma solitário ósseo vão desenvolver mieloma múltiplo num 
período de 10 anos10. Localizam-se mais frequentemente na 
coluna vertebral, seguido pelo sacro, ilíaco, fêmur, esterno, 
maxilar e crânio. As vértebras torácicas mais comumente en-
volvidas são as lombares, sacrais e cervicais5,11.
Os pacientes se apresentam com dor óssea ou fraturas pato-
lógicas. Dor lombar intensa e sinais de compressão medular 
são achados do plasmocitoma solitário envolvendo vértebras. 
Fraturas patológicas ou extensão para partes moles, como 
nos arcos costais, podem resultar em massa palpável5,11.
O paciente com suspeita de plasmocitoma solitário tam-
bém deve ter anamnese e exame físico completo12. Para o 
diagnóstico de plasmocitoma solitário ósseo é necessário 
biópsia comprovando tumor ósseo solitário ou de tecido 
mole com evidência de clone de plasmócitos; avaliação ra-
diológica completa afastando a presença de outras lesões 

líticas; aspirado e biópsia de medula óssea sem evidências 
de doença plasmocitária clonal e ausência de anemia, hiper-
calcemia ou insuficiência renal que poderiam ser atribuídas 
à outra desordem proliferativa plasmocitária13.
É importante considerar que alguns pacientes podem apre-
sentar pequena quantidade de proteína M no sangue ou 
urina, sem ser excluída a possibilidade de plasmocitoma 
solitário. Por definição, pacientes com a forma solitária não 
podem apresentar evidência de doença plasmocitária clonal 
na medula óssea. Ocasionalmente, podem apresentar plas-
mócitos clonais em quantidade menor que 10%, devendo 
ser tratados de forma similar aos portadores de plasmocito-
ma solitário10. 
A radioterapia local é o tratamento de escolha para o plas-
mocitoma solitário ósseo2. O paciente deve receber uma 
dose de 40 a 50 Gy por, aproximadamente, quatro semanas 
e o tratamento radioterápico deve ser realizado, mesmo que 
o plasmocitoma tenha sido aparentemente, removido para 
fins diagnósticos14.
Os fatores prognósticos mais importantes no plasmocitoma 
são idade e comprometimento do esqueleto axial. Pacientes 
com menos de 60 anos e com tumores menores que 5 cm 
apresentam maior taxa de sobrevida14,15.
O objetivo deste estudo foi relatar o caso de um plasmoci-
toma solitário ósseo, localizado no osso esterno, enfocando 
aspectos essenciais na caracterização desta entidade.

RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 45 anos, branco, casado, na-
tural do Ceará, balconista. Foi encaminhado ao Serviço de 
Cirurgia Torácica desse Hospital devido ao surgimento há 
cerca de quatro meses de massa localizada em manúbrio 
esternal, associada apenas à leve dor local. Não havia ou-
tros sintomas associados e o paciente se encontrava em bom 
estado geral. Inicialmente, realizou ultrassonografia do tó-
rax que mostrou lesão expansiva heterogênea, hipoecóica 
de limites parcialmente definidos, com epicentro no corpo 
do esterno, apresentando vascularização arterial em seu in-
terior, medindo 11 x 3,8 cm, de aspecto inespecífico. Uma 
melhor avaliação com tomografia computadorizada (TC) 
do tórax evidenciou extensa lesão lítica do esterno de as-
pecto insuflativo e determinando erosão endosteal (Figura 
1). Havia massa com densidade de partes moles intramedu-
lar, que rompia a cortical e se estendia anteriormente para 
o subcutâneo da parede torácica, medindo 13(L)X4,6(T)
X4,2(AP) cm.
Após os exames pré-operatórios, foi realizada biópsia in-
cisional da massa tumoral do esterno, cujo resultado foi 
plasmocitoma com atipias nucleares discretas, compatível 
com mieloma múltiplo, na dependência de correlação clí-
nico-radiológico-laboratorial. O paciente foi encaminhado 
à Hematologia para elucidação diagnóstica e tratamento.
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À admissão possuía hemograma normal, sem evidências 
de anemia, proteínas totais (7,5 g/dL), globulina (2,9 g/
dL), creatinina (0,9 g/dL), ureia (40 mg/dL), cálcio (8,2 
mmol/L), sódio (140 mmol/L), potássio (4,3 mmol/L) e 
LDH (303 U/l). A eletroforese de proteínas plasmáticas 
mostrou albumina de 57,8%, alfa-1 globulina de 5%, alfa-
2 globulina de 8,6%, beta globulina de 11,3%, gama glo-
bulina de 17,3%, todos dentro da normalidade.
A pesquisa de proteína de Bence Jones foi negativa. Realiza-
da biópsia de medula óssea que foi normal. Telerradiogra-
fias do crânio, bacia e ossos longos não evidenciaram a pre-
sença de outras lesões líticas. A cintilografia óssea mostrou 
intensa hiperfixação do radioelemento, caracterizando au-
mento da atividade osteogênica na projeção do manúbrio 
esternal e borda lateral direita do terço proximal do esterno.
 Sem evidências de doença sistêmica, isto é, de mieloma 
múltiplo, foi confirmada a hipótese de plasmocitoma so-
litário de esterno. O paciente foi encaminhado à Radio-
terapia, recebendo 3000 Gy em três semanas, com boa 
resposta, apresentando redução significativa da massa tu-
moral. No acompanhamento, um mês após a Radioterapia, 
apresentava ainda todos os exames laboratoriais dentro da 
normalidade e se encontrava assintomático.

DISCUSSÃO

Os plasmocitomas solitários ósseos são tumores raros, repre-
sentando 3% a 7% dos mielomas. Seu diagnóstico diferen-
cial se faz, principalmente, com linfoma não-Hodgkin9,17.
Um seguimento recente pareceu demonstrar maior inci-
dência em negros, e menor em asiáticos tanto em sua forma 

extramedular, quanto óssea, assim como, sua evolução para 
mieloma múltiplo18. 
Não mais de 5% dos pacientes com plasmocitoma possuem 
um plasmocitoma ósseo solitário. Esse diagnóstico exige cri-
térios que variam desde uma única área de destruição óssea 
por um clone plasmocitário, como uma medula óssea sem 
evidências de proliferação de clones plasmocitários, achados 
normais de outros locais ósseos, ausência de anemia, hiper-
calcemia ou disfunção renal atribuída ao mieloma19.
A importância deste relato é definir aspectos fundamentais 
que caracterizam o plasmocitoma solitário ósseo, entidade 
rara, porém de conhecimento necessário, visto a sua evolu-
ção na maioria dos casos para mieloma múltiplo, doença de 
prognóstico sombrio.
No plasmocitoma solitário não se encontram evidências 
clínicas e radiológicas de outras afecções esqueléticas, o 
mielograma e a biópsia de medula óssea são normais e as 
análises laboratoriais de rotina não costumam apresentar 
alterações significativas17,20. 
Cerca de 2/3 dos pacientes com plasmocitoma solitário ósseo 
desenvolverá mieloma múltiplo em algum momento da vida, 
em diferentes tempos de progressão, podendo ocorrer até mes-
mo muito tempo após o tratamento do plasmocitoma14.
Em estudo de coorte, conduzido na Mayo Clinic, acompa-
nhando 46 pacientes, 77% progrediram para mieloma múl-
tiplo em quatro anos, no entanto, ocorreu progressão em até 
13 anos. Foram observados neste estudo: 54% de evolução 
para mieloma múltiplo, 11% de recorrência local, 2% de de-
senvolvimento de novas lesões, múltiplos plasmocitomas, na 
ausência de mieloma múltiplo5.
O diagnóstico do plasmocitoma se faz quando a biópsia 
cirúrgica demonstrar um tumor de células plasmáticas den-
tro ou fora do osso, com a proliferação destas células abaixo 
de 10% do total de células da medula óssea, e nenhuma 
lesão lítica detectada além do local do tumor12.
A presença ou ausência de proteína M no sangue no momen-
to do diagnóstico do plasmocitoma solitário parece não ter 
um efeito maior sobre o desfecho da doença em longo prazo, 
no entanto, a persistência da proteína M no sangue após tra-
tamento com radioterapia parece ser fator significante para 
progressão para mieloma múltiplo21. Outros fatores predi-
tores pra evolução para mieloma múltiplo são: tamanho da 
lesão solitária, presença de osteopenia, redução dos níveis de 
imunoglobulinas não envolvidas (por exemplo, baixos níveis 
de IgA ou IgG em pacientes com plasmocitoma IgG) e a alto 
grau de angiogênese na amostra tumoral14,22.
Na doença localizada sintomática não responsiva à radiote-
rapia prévia, há indicação de ressecção cirúrgica23. A respos-
ta local, com diminuição da massa tumoral, ocorre em mais 
de 80% a 90% e parece ser maior em tumores menores que 
5 cm no seu diâmetro máximo15,23.
O tratamento cirúrgico pode ser a primeira opção para o 
plasmocitoma solitário ósseo, com boa resposta23. Não há 

Figura 1 – Tomografia computadorizada do tórax, mostrando le-
são lítica no osso esterno
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evidências consistentes que a quimioterapia adjuvante ou 
profilática reduza a progressão para mieloma múltiplo em 
portadores de plasmocitoma solitário ósseo24. Para alguns 
autores, no entanto, a quimioterapia adjuvante previne ou 
retarda o tempo de progressão para mieloma múltiplo21,24.
Em estudo abrangendo 53 pacientes com plasmocitoma 
solitário ósseo, aleatorizados para receber radioterapia local 
associada à melfalan e prednisona por três anos ou apenas ra-
dioterapia isolada, observou-se após um seguimento de oito 
anos que 22 de 25 pacientes que receberam terapia combina-
da permaneceram vivos e livres da doença no período e ape-
nas 13 de 28 pacientes que receberam radioterapia isolada 
permaneceram vivos e livres da doença no mesmo período24.
No entanto, os estudos disponíveis acerca do assunto ainda 
são escassos e a literatura disponível ainda não ratifica o 
uso da terapia adjuvante no tratamento do plasmocitoma 
solitário ósseo10.
Após o tratamento radioterápico, os pacientes com plasmo-
citoma solitário ósseo devem realizar, inicialmente, hemogra-
ma completo, dosagem de cálcio e creatinina há cada quatro 
a seis meses por um ano e, posteriormente, anualmente. O 
rastreamento para metástases ósseas também deve ser feito 
anualmente ou mais precoce no caso do paciente que venha 
a apresentar proteína M no sangue, ou naquele em que a 
proteína M pré-existente aumente em magnitude14.

CONCLUSÃO

O plasmocitoma solitário apesar de raro deve ser lembrado 
como diagnóstico diferencial de outras afecções para que 
o tratamento correto seja instituído, objetivando controle 
precoce da doença e melhor sobrevida. A radioterapia é o 
tratamento padrão com resposta local em mais de 80% dos 
casos23. O atraso no diagnóstico pode acarretar sérias com-
plicações e culminar com a morte do paciente. 
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