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Masculino, 30 anos

Previamente hígido

Hematúria após traumas lombares

Emagrecimento de 5 Kg em 15 dias

Dados clínicos





Macroscoscopia

T: 5,0 x 4,5 x 4,0 cm



Macroscoscopia



















Pelve renal



Metástase massa linfonodal coalescente (T: 5,5 cm)



Imuno-histoquímica



35βH11



CK 19



CK 7



EMA



p53



Antígeno Resultado

35βH11 positivo

Citoqueratina 19 positivo

Citoqueratina 7 positivo

EMA positivo

p53 positivo

CEA negativo

34βH12 negativo

Citoqueratina 20 negativo

Citoqueratina 5/6 negativo

Vimentina negativo

Painel imuno-histoquímico



Qual é o 

diagnóstico?



Carcinoma medular renal



Hemoglobina A1 : 53,6 % (94,5 a 98,5 % ) 

Hemoglobina A2 / C / E: 2,6 %           (1,5 a 3,5 %)

Hemoglobina Fetal : 1,9 %                 ( inferior a 2,0 %)

Hemoglobina S / D : 41,9 % (Ausente)

Eletroforese de hemoglobina





Neoplasia renal rara, muito agressiva

Primeiro relato Davis, 1995 (34 casos)

Provável origem nos ductos coletores terminais

Fortemente relacionada a traço falciforme (HbAS)

Isquemia crônica do epitélio por falcização das hemácias – proliferação regenerativa

crônica

1,9 ♂ : 1 ♀

Idade média 19 anos (♂) e 22 anos (♀)

Carcinoma Medular Renal



Frequência das hemoglobinopatias

85% HbAS (traço falcêmico)

4% HbSS (anemia falciforme)

2% sem evidências de hemoglobinopatias

Carcinoma Medular Renal



Achados microscópicos

Padrão reticular ou microcístico (tumor do saco vitelino - símile); adenóide
cístico; formação tubular; áreas sólidas

Células pleomórficas ou rabdóides

Resposta inflamatória neutrofílica associada

Reação desmoplásica estromal

Carcinoma Medular Renal



Prognóstico ruim (95% com neoplasia metastática ao diagnóstico)

Metástase: linfonodos, pulmões, fígado, adrenais

Sobrevida: 2 a 68 semanas, média de 19 semanas

Carcinoma Medular Renal



Carcinoma dos ductos coletores

Idade média de 53 anos

Ausência de relação com anemia/traço falciforme

Displasia epitelial nos túbulos adjacentes

Positividade para CK de alto peso molecular

Carcinoma urotelial da pelve renal

Neoplasia urotelial de alto grau (focal a extensa)

Diferenciação escamosa

Positividade para CK de alto peso molecular e p63

Carcinoma metastático

Diagnóstico diferencial







Obrigado por participar.


