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RESUMO

ABSTRACT

Introdução: A hemorragia intracraniana espontânea
(HICE) pode ser a primeira manifestação clínica de um
tumor cerebral, cujas características sintomatológicas e
tomográficas se assemelham a uma hemorragia típica por
hipertensão arterial sistêmica, dificultando e retardando um
possível diagnóstico precoce para os casos, sendo a definição
dessa dúvida de fundamental importância para uma evolução
favorável.

Introduction: Spontaneous intracranial hemorrhage (SIH)
may be the first clinical manifestation of a brain tumor,
whose symptoms and CT features may resemble a typical
hypertensive bleeding. This doubt can complicate and delay
a possible early diagnosis for those cases. The answer for this
doubt is of fundamental importance for a favorable outcome.

Objetivo: Analisar as dificuldades diagnósticas entre
hemorragias intracerebrais espontâneas e aquelas decorrentes
de lesões secundárias a processos expansivos cerebrais.
Métodos: Analisamos uma série de 3694 casos de hemorragia
cerebral, entre 1979 e 2011, obtendo 101 casos decorrentes de
hemorragia secundária a tumores cerebrais, dos quais em 26
houve dúvidas diagnósticas entre a hemorragia hipertensiva e
a transformação hemorrágica neoplásica. Estes casos foram
analisados, observando-se suas manifestações clínicas,
localização mais frequente do hematoma intracerebral, o
estudo anatomopatológico das lesões que sangraram, e a
resolução dos casos de acordo com a evolução versus tempo.
Resultados: As metástases foram os tumores que mais
frequentemente apresentaram sangramento. Os glioblastomas
multiformes foram os tumores encefálicos primários mais
comumente relacionados a transformação hemorrágica.
Conclusão: As hemorragias intratumorais podem ser a
manifestação inicial de tumores encefálicos, sendo ela algumas
vezes indistinguíveis de AVCh típico (hipertensivo), tanto
nas características clínicas quanto na imagem tomográfica,
dificultando o diagnóstico. A hemorragia intratumoral
ocorre com mais freqüência nas metástases cerebrais do que
nos gliomas, Dos tumores cerebrais primários, o glioblastoma
multiforme foi a causa mais comum de sangramento.
Palavras-chave: Hemorragia intracerebral espontânea,
hemorragia cerebral intratumoral

Objectives: The diagnostic difficulties among spontaneous
intracerebral hemorrhage and those resulting from secondary
lesions of brain’s expansive processes are presented with.
Methods: A series of 3694 cases of brain hemorrhage
were analyzed, between 1979 and 2011, in which 101 were
hemorrhage secondary to bleeding of brain tumors. In those
101 cases, there were twenty-six cases, where a hemorrhage
due to tumour or to hypertension was doubtful. We demonstrate
the clinical symptoms, location of intracerebral hematoma,
CT and MRI image characteristics and also pathological
reports, revealing the most commom tumor lesions. The most
frequent locations of intracranial hemorrhage and resolution
according to the particularity of each case were analyzed.
Results: Metastases were the most common tumors that often
bled and glioblastoma multiforme was the most common
bleeding primary brain tumor.
Conclusion: Intratumoral hemorrhage may be the initial
manifestation of brain tumors and sometimes they are
indistinguishable from typical hypertensive SIH, both in
clinical and tomographic imaging, making the diagnosis more
difficult. Intratumoral hemorrhage is more frequent in brain
metastases; in primary tumors, glioblastoma multiforme is the
commoner cause of bleeding. A prompt and correct diagnosis
of those lesions are directly linked to the good outcome in
those cases.
Key words: Spontaneous intracerebral hemorrhage, brain
intratumoral bleeding.
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Introdução
A hemorragia intracraniana espontânea (HICE) representa
cerca de 10% das doenças cerebrovasculares. É mais freqüente na faixa etária dos 50 a 70 anos de idade, predominado no
sexo masculino, e possível maior susceptibilidade na raça negra.1,2,3,4 Em alguns casos, o primeiro sintoma de um tumor
cerebral pode ser o sangramento, independentemente da localização intracraniana, sendo o intraparenquimatoso o local mais
comum: o sítio do evento hemorrágico é de extrema importância, pois pode predizer o prognóstico, assim como influenciar
o tipo de tratamento 7,8.
Descrevemos uma casuística de hemorragia intratumoral cujas
características clínicas e tomográficas se assemelham a uma
hemorragia típica por hipertensão arterial sistêmica. Hemorragias em neoplasias malignas representam 5 a 10% de todos
os hematomas intracranianos espontâneos6, sendo em metade
deles a forma de apresentação clínica responsável pelo diagnóstico5, por vezes de difícil distinção com o acidente vascular
cerebral hemorrágico típico (hipertensivo). Procuramos, à luz
da literatura e dos casos próprios do serviço, trazer uma contribuição para o diagnostico diferencial destas afecções.

Material e Métodos
A estatística do serviço de neurologia e neurocirurgia da Assistência Neurológica de São Bernardo do Campo, num período
de 1979 – 2011, revela que de um total de 3.697 casos atendidos relacionados ao tema discutido, dos quais 2.255 casos de
tumores e 1.444 casos de AVCH, 101 doentes apresentaram
tumores com sangramento, nos quais em 26 deles tivemos dificuldade diagnóstica entre AVCH neoplásico e hipertensivo.

3.694 casos

Tumor com
sangramento
101 casos

Tumores
2.250 casos

AVCh
1.444 casos

Dúvida
diagnóstica
26 casos
Estratificação dos casos das hemorragias intracerebrais espontâneas
secundárias a tumores

e

Resultados
Uma análise minuciosa dos exames de imagem e, em alguns
casos, a biópsia cirúrgica permitiram um diagnóstico preciso,
para um tratamento direcionado e eficaz dos pacientes em
questão.
Os 26 pacientes estudados, todos admitidos no setor de
urgência e emergência com diagnóstico primário de AVCH
hipertensivo, tiveram os seguintes dados:
1 - Quadro Clínico:
Crise convulsiva tônico-clônico generalizada (CTCG)..6 casos
Hemiparesia contralateral.............................................16 casos
Rebaixamento do sensório............................................20 casos
Disartria/Afasias...........................................................17 casos
Síndrome Cerebelar........................................................6 casos
Síndrome de Hipertensão Intra-craniana (HIC)............21 casos
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3 - Resultado anatomopatológico das biópsias tumorais:

Quadro Clínico

GBM...............................................................................9 casos

6

21

Metástase de Mama........................................................4 casos

16

Metástase de Câncer Broncogênico...............................7 casos
Metástase de Melanoma.................................................4 casos
Meningeoma...................................................................1 casos
6

Indeterminado ................................................................1 casos
20

17
CTCG

Hemiparesia contra lateral

Rebaixamento do sensório

Disartria/Afasias

Sd. Cerebelar

Sd. HIC

Localização do Hematoma Intra-cerebral
1

1

9

4

2 - Relação entre localização do hematoma e resultado de
anátomo-patológico:
Localização do hematoma intracerebral
Cerebelar (6 casos)

Anátomo-patológico
da lesão
1 caso de metástase de mama; 2 casos de
metástase de melanoma; 2 casos de metástase de
câncer broncogênico e 1 caso indeterminado.

Parietal cortical
(3 casos)

1 caso de GBM; 1 caso de metástase de mama e 1
caso de metástase de melanoma.

Núcleos da base
(9 casos)

5 casos de GBM; 3 caso de metástase de câncer
broncogênico e 1 caso de metástase de melanoma.

Têmporo-parietal
(5 casos)

1 caso de GBM*; 2 casos de metástase de mama e
2 casos de metástase de câncer broncogênico.

Temporal (2 casos)

1 caso de GBM e 1 caso de meningeoma.

Occipital polar (1 caso) 1 caso de GBM

Localização do Hematoma Intra-cerebral
1

2

5

6

7

4

GBM

Meta Mama

Meta Pulmão

Melanoma

Meningeoma

Indeterminado

Todos os casos com sinais tomográficos de possível lesão
secundária foram acompanhados com observação clíniconeurológica e seguimento seriado de imagem. Os que
apresentavam indicação de drenagem foram removidos
e submetidos ao exame anátomo-patológico para análise
diagnóstica. Todos eles evoluíram com piora da lesão em
controle por ressonância magnética (RM) e piora dos achados
sugestivos de lesão secundária, submetidos então à exerese
da lesão por craniotomia nos moldes clássicos de cada região
abordada.

3
9
Cerebelar *

Parietal Cortical **

Núcleos da base

Temporo-Parietal

Occipital polar

Temporal polar

*Indicada biópsia precoce – primeira hipótese diagnóstica em lesão de fossa
posterior em adultos é metástase.
** Indicada biópsia precoce – localização atípica de hemorragia hipertensiva com
angiografia negativa para MAV.

Discussão
Tumores cerebrais são uma das causas bem estabelecidas de
hemorragia espontânea no tecido cerebral, correspondendo a
5-10% dos AVCHs6. Em 38 a 50% dos casos, a hemorragia
tumoral foi a manifestação inicial da neoplasia5.
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Principais causas de hemorragia cerebral em adultos:
HAS ..................................................................................60%
MAV...................................................................................29%
Aneurismas........................................................................10%
Angiopatia amilóide...........................................................10%
Neoplasias..........................................................................10%
Drogas................................................................................07%
*Outras Causas: Anticoagulante e trombolíticos, trauma, infecções e trombose
venosa central.

Segundo a literatura, as localizações de hemorragia cerebral
intraparenquimatosa hipertensiva seguem o padrão descrito no
gráfico abaixo:
Localizações mais frequentes
das hemorragias cerebrais
22%

25%

• Impregnação pelo contraste em fase precoce, quando ainda
não houver tempo para formação de cápsula vascular
• Identificação de tecido tumoral, não hemorrágico
• Mesmo em estágios tardios, persistência de edema e efeito
expansivo
• Halo hipointenso periférico (hemossiderina / ferritina)
ausente, diminuída ou muito irregular.
As hemorragias intratumorais sólidas, indistinguíveis de AVCHs
típicos, como nos casos descritos, também foram observados
em neuroblastomas e linfoma histiocítico, conforme descrito
por Zimmerman e Bilaniuk12. Estes mesmos autores relatam
que 7 dos 28 casos de hemorragia intratumoral estudados só
tiveram o diagnóstico de neoplasia feitos após o período de
6 dias a 2 anos após a hemorragia, sendo diagnosticados: 3
glioblastomas, 2 astrocitomas grau I, 1 adenoma pituitário, 1
dermóide.
Em nosso primeiro caso, o diagnóstico de astrocitoma grau IV
só ocorreu 90 dias após a hemorragia, diagnóstico retardado
pela angioressonância de AVCh e primeira biópsia sem
evidência neoplásica e com diagnóstico de abscesso. Segue
abaixo a evolução por imagem da lesão:
Fig. 01

15%

Fig. 02

23%

15%
Putamen

Tálamo

Cerebelo

Lobares

Outras

Os tumores encefálicos, a depender da localização, podem
causar diversas formas de hemorragia no sistema nervoso
central, desde intraparenquimatosa, até hemorragia
subaracnóidea e hematoma subdural. Zimmerman e Bilaniuk12
descrevem que os hematomas intratumorais podem ser de três
tipos:

Fig. 03

1. Hematoma sólido, podendo ocupar todo o tumor, sendo
indistinguível de outros hematomas, ou com o tumor na borda
do hematoma, podendo esse ser impregnado pelo contraste.
2. Hemorragia central, na cavidade necrótica do tumor, ou na
porção sólida, podendo ser em múltiplos pontos do tumor.
3. Infarto hemorrágico, na área infartada periférica ao tumor.
No caso de hemorragia intratumoral sólida, quando pode
ser difícil o diagnóstico diferencial com AVCh típico, como
no nosso estudo, algumas características de imagem podem
auxiliar na suspeita tumoral, tais como:
• Localização atípica
• Multiplicidade das lesões hemorrágicas

Figura 1: TC ( sem contraste ) - AVCH ictal , com localização atípica.
Figura 2: TC - controle de 40 dias. Imagem sugestiva de reabsorção de hematoma ou edema residual.
Figura 3: TC ( sem e com contraste endovenoso )- controle com 90 dias,
evidenciando neoplasia maligna.
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Uma revisão da literatura mostra que a incidência da hemorragia
intratumoral é complicação mais freqüente em metástases
intracranianas do que em tumores primários11: cerca de 14%
das metástases e menos que 5% dos gliomas sangram, como
demostrado no gráfico abaixo:
Principais metástases cerebrais em adultos
20%

44%

Dos tumores primários, o glioblastoma multiforme é o que
mais frequntemente sangra, sendo já descritas hemorragias
no adenoma cromófobo, astrocitoma grau I, ependimoma,
papiloma de plexo coróide e hemangioblastoma8.
Dentre os fatores que provocariam a hemorragia tumoral estão
relatados a velocidade de crescimento, vascularização, invasão
vascular, infarto hemorrágico , edema , necrose, localização,
fibrinólise . Podem contribuir também a hipertensão arterial,
coagulopatias ou radioterapia com alta dosagem.

10%

Conclusão
3%

6%

7%

10%

Mama

CA Pulmão

Rim

Gastro-intestinal

Melanoma

Indeterminado

Outras

Nossa casuística não fugiu dos tipos de tumores com hemorragia
mais freqüentes encontrados na literatura.
Tumores cerebrais com potencial para transformação
hemorrágica:
Malignos
• Glioblastoma Multiforme
• Linfoma
• Metástases
1. Melanoma ( 40% sangram )
2. Coriocarcinoma ( 60% sangram )
3. Carcinoma de células renais
4. Carcinoma broncogênico ( 9% sangram, porém tem
alta incidência )
• Meduloblastoma
• Gliomas

As hemorragias intratumorais podem ser a manifestação
inicial de tumores encefálicos, sendo elas algumas vezes
indistinguíveis de AVCh típico (hipertensivo), tanto nas
características clínicas quanto na imagem tomográfica,
dificultando o diagnóstico. A revisão da literatura mostra
que a hemorragia intratumoral é uma complicação mais
freqüente em metástases intracranianas do que em tumores
primários11: cerca de 14% das metástases e menos que 5%
dos gliomas sangram. Pode ocorrer em tumores “benignos”
como no astrocitoma grau I e no meningeoma, dentre outros,
nos quais o tratamento cirúrgico precoce pode trazer grandes
benefícios para o paciente, mesmo sabendo-se que apesar de
todo o conhecimento adquirido em relação à fisiopatologia e à
etiopatogenia das hemorragias espontâneas, o tratamento ideal
ainda permanece cercado de muita controvérsia.
O fato de o diagnóstico poder ser retardado em até dois anos,
conforme literatura, mostra a gravidade do assunto. No nosso
primeiro caso da série, o diagnóstico somente se efetuou 90
dias após o sangramento, prejudicado pelas características
dúbias dos exames radiológicos e por um anatomopatológico
que erroneamente diagnosticou abscesso.
A avaliação detalhada das características de imagem
permitiram diagnóstico precoce de lesões tumorais nos
pacientes apresentados, evitando erro diagnóstico e atraso da
terapêutica adequada na maioria dos casos.

Benignos
• Meningeomas
• Adenoma hipofisário
• Oligodendroglioma
• Hemangioblastoma
• Schwanoma do VIII nervo
• Astrocitoma cerebelar
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