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O tumor de células gigantes tenossinovial do tipo difuso (TCGTd), também conhecido como tenossinovite vilonodular
pigmentada, é uma neoplasia rara que ocorre maioritariamente na articulação do joelho e que se carateriza pelo
recrutamento e ativação de células do sistema imune, nomeadamente macrófagos, com a consequente formação de
granulomas. O diagnóstico definitivo é geralmente estabelecido com recurso a exames imagiológicos, particularmente a
ressonância magnética.

Quem? O quê?

o Sexo feminino
o 34 anos
o Sem outros 

antecedentes 
médicos

o Medicação 
ocasional: AINE

Gonalgia direita com 
mais de 10 anos de 
evolução.
Diagnóstico 
imagiológico de tumor 
de ce ́lulas gigantes 
tenossinovial do tipo 
difuso (TCGTd). 

Onde?

Referenciada a consulta 
de Ortopedia. 

Sinais de gonartrose, 
incluíndo 
desaparecimento da 
interlinha articular.

Como?

Proposta para 
artroplastia total do 
joelho direito.
Colhidas amostras de 
tecido articular para 
estudo anátomo-
patolo ́gico e 
micobacteriolo ́gico 

Microbiologia

• Exame direto corado pela técnica da auramina: negativo
• Exame cultural em meio de cultura líquido mycobacteria

growth indicator tube (MGIT) no sistema BACTECTM

MGITTM 960 (BD) e em meio de cultura sólido de 
Löwenstein-Jensen: positivo

• Identificação por amplificação de ácidos nucleicos:
Mycobacterium tuberculosis

complexo

Presenc ̧a de um 
infiltrado inflamato ́rio
linfohistiocitário com 
formac ̧ão de 
granulomas, sem 
evidência de ce ́lulas
sugestivas de TCGTd.

Anatomia 
patológica

O diagnóstico precoce da tuberculose articular é fundamental para preservar a articulação afetada e evitar as potenciais
consequências da infeção crónica, nomeadamente a degeneração articular e a limitação funcional. Contudo, o maior
desafio permanece a consideração do diagnóstico uma vez que, na grande maioria dos doentes, incluindo aquela a que se
refere este caso clínico, não existe evidência de tuberculose pulmonar ativa concomitante.

Resumo

As manifestações clínicas e imagiológicas do TCGTd podem ser semelhantes às da 
tuberculose articular, pelo que esta deve ser sempre incluída no diagnóstico 

diferencial de doentes com queixas de  monoartrite crónica das grandes 
articulações.
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