
O câncer ósseo é um tipo de tumor 
maligno raro que pode ser primário – 
que se forma originalmente a partir 
de tecido ósseo - ou metastático, 
quando se espalha de outros órgãos 
para o osso. Esse último é o mais 
comum e normalmente tem origem 
na próstata, mama, tireoide, pulmão 
e rim.

Apesar de menos frequente, o câncer 
ósseo primário afeta quase 3 mil 
pessoas por ano no Brasil, segundo 
dados da Sociedade Brasileira de 
Cancerologia. Dessa categoria, os mais 
conhecidos são osteossarcoma - mais visto em 
crianças e adolescentes -, sarcoma de Ewing e 
condrossarcoma.

O QUE É E 
COMO SURGE?

CONHEÇA OS FATORES 
DE RISCO
As causas exatas para o surgimento do câncer 
ósseo ainda não são conhecidas, mas a ciência já 
identificou alguns fatores de risco. Confira abaixo 
quais são: 

• Tratamento anterior com quimioterapia, radiação 
ou transplante de células-tronco;

• Alguns tipos de doenças hereditárias 
(retinoblastoma, síndrome de Li Fraumeni ou 
esclerose tuberosa);

• Condições ósseas benignas, como a doença óssea 
de Paget.

Dor é o sintoma mais comum nos casos da doença, 
mas nem sempre pode estar presente. Confira 
abaixo outros sinais: 

• Inchaço persistente ou incomum; 

• Nódulo nos braços, pernas, tórax ou na região 
pélvica;

• Febre inexplicada;

• Fraturas ósseas sem motivo aparente.

 

SINTOMAS

O tratamento é individualizado e depende de uma 
série de fatores, entre eles: tipo e estágio do tumor, 
região afetada, idade e condições de saúde do 
paciente. As opções terapêuticas podem incluir 
cirurgia, quimioterapia e radioterapia. 

Assim como em todos os casos de câncer, o 
diagnóstico precoce do tumor ósseo é 
fundamental para a cura da doença. Cuide da sua 
saúde!

TRATAMENTO
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