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Objetivos-  Adamantinoma é uma neoplasia  maligna rara dos ossos e, pela literatura revisada, há apenas 
5 casos relatados de adamantinoma da coluna. Os autores revisam a patogênese do adamantinoma bem 
como o manejo deste tumor de coluna extremamente raro. Outro tópico apresentado é a abordagem 
cirúrgica desafiadora por tratar-se de um tumor na transição cérvico-torácica. 
 
 
Material e Métodos- Foi admitido neste Serviço paciente masculino de 55 anos, com sintomas de cervico-
braquialgia intensa e sinais de radiculopatia C8 e T1. Já possuia diagnóstico prévio de adamantinoma 
mandibular, tratado por cirurgia, e relatava um diagnóstico semelhante em lesão da coluna biopsiada e 
tratada por radioterapia, há 2 anos, em outro Serviço. Os exames neuro-radiológicos evidenciavam 
volumosa massa tumoral osteolítica envolvendo os corpos vertebrais de C6, C7,  T1 e  parcialmenteT2.  
 
Resultados- O paciente foi submetido a corpectomia de C6,C7,T1 e resecção parcial de T2, através de 
abordagem cérvico-torácica via anterior . Em outra abordagem, foi complementada a ressecção tumoral e 
descompressão neural, via posterior, com nova intrumentação. O paciente teve boa recuperação com 
melhora da dor e recuperação parcial da força. A despeito da lesão residual envolvendo gânglios regionais 
e tecidos para-vertebrais, o serviço de oncologia consultado não indicou inicialmente terapia complementar. 
O seguimento de um ano confirmou melhora sintomática satisfatória, com vida independente, mas 
crescimento lento loco-regional da neoplasia. 
 
 
  
Conclusões -  Adamantinoma de coluna é uma lesão extremamente rara, um tumor localmente agressivo e 
de crescimento lento, com potencial de disseminação metastática. As opções terapêuticas incluem 
ressecção marginal ou em bloco da lesão, o que pode ser limitado quando envolve a coluna e tecidos 
adjacentes, particularmente na transição cérvico-torácica. Não há relato de terapia complementar eficaz. O 
critério primeiro de risco para recorrência é a qualidade da ressecção cirúrgica.  
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