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Sinopse

Keywords

Tumor ósseo de células gigantes ou osteoclastoma é um
tumor raro no crânio, principalmente quando acomete os
ossos da base, notadamente o osso esfenóide e o clivo. Seu
tratamento é controverso, incluindo cirurgia e radioterapia,
até o momento existindo 48 casos descritos na literatura. Os
autores relatam 4 novos casos que são detalhados quanto à
sua apresentação clínica, evolução e conduta, em conjunto
com revisão da literatura.
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Abstract
Sphenoid and clivus giant cell tumor: report of four cases
and review of literature
Osteoclastomas, or giant cell tumors, rarely involve skull
bones, and almost never involve the skull base, namely the
sphenoid and the clivus. Presently there are 48 cases
published in the literature, with much controversy regarding
the treatment, mostly involving operative and adjuvant
radiotherapy. Four new cases are reported as regards clinical
presentation, medical treatment and follow-up.
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Introdução
O tumor ósseo de células gigantes (TCG), conhecido como
osteoclastoma na literatura britânica, é um tumor originado das
células não-osteogênicas da medula óssea. O tumor é derivado
dos componentes cartilaginosos ou membranosos dos ossos,
podendo ocorrer espontaneamente ou como complicação da
doença de Paget2,15. O TCG compreende aproximadamente 3%
a 7% dos tumores ósseos e, em 90% dos casos, localiza-se na
porção distal dos ossos longos. TCG do crânio, exceto aqueles
localizados na maxila ou na mandíbula, são extremamente raros,
somando cerca de 1,5% a 9% dos TCG2,7,8,15.
Nos raros casos de acometimento craniano, é ainda mais
raro o acometimento de ossos como o clivo ou mesmo o
esfenóide, com 48 casos descritos na literatura até o
momento. Neste artigo, os autores relatam quatro casos de
TCG localizados no clivo e osso esfenóide. A dificuldade
diagnóstica histopatológica inicial, a rapidez e a agressividade
da recidiva tumoral, apesar da remoção cirúrgica radical da
lesão comprovada por tomografia computadorizada (TC)
pós-operatória, em um dos casos, e os papéis da remoção
cirúrgica radical, da radioterapia e da quimioterapia pósoperatória serão amplamente discutidos.
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Relato dos casos
Caso 1
Paciente MS, 21 anos, feminina, branca, foi avaliada pela
primeira vez em julho de 1996, com uma história de 2 meses
de evolução de cefaléia holocraniana que não cedia com
analgésicos comuns. No último mês, passara a apresentar
episódios de visão dupla horizontal intermitente na mirada
lateral direita. Ao exame clínico, a paciente não apresentava
sinais de anormalidade sistêmica, nem sinais de doença
consumptiva. O exame neurológico demonstrava apenas a
presença de uma paresia do músculo reto lateral direito.
A TC do crânio demonstrou uma lesão intra-óssea
localizada na porção superior do clivo sem expansão anterior
para o seio esfenoidal, nem posterior para a cavidade
intracraniana. A ressonância magnética (RM) do crânio
demonstrou em T1 a presença de uma lesão isointensa,
localizada dentro do clivo com discreta extensão lateral, a
qual comprimia um pouco, mas não invadia o seio cavernoso. Após administração de contraste endovenoso, a lesão
impregnava-se de forma homogênea (Figura 1A). Em T2
os achados eram caracterizados pela presença de uma lesão
isointensa. A angiografia carotídea e vertebrobasilar não
demonstrava sinais de anormalidades vasculares na região.
A paciente foi submetida a tratamento cirúrgico e a lesão
abordada pela via transesfenoidal ampliada (Figura 1B). Os
achados cirúrgicos foram compatíveis com uma lesão endurecida, vascularizada, nodular, sugestiva de lesão granulomatosa. O exame anatomopatológico foi consistente
com uma lesão granulomatosa sem sinais de malignidade
ou inflamação. A TC pós-operatória demonstrou a remoção
radical da lesão (Figura 1C). Em vista da radicalidade da
remoção e dos achados anatomopatológicos, nenhuma
terapia complementar foi empregada. A paciente evoluiu
muito bem com melhora progressiva do déficit prévio até a
sua normalização em um período de um mês. Três meses
após o procedimento cirúrgico, a paciente começou a
apresentar sintomas rinológicos, os quais foram atribuídos
ao procedimento cirúrgico. A TC não mostrava sinais de
recidiva tumoral. Quatro meses após o procedimento cirúrgico, a paciente voltou a apresentar diplopia, dessa vez com
sinais de paralisia do nervo abducente esquerdo. A RM demonstrou uma grande massa tumoral que ocupava toda a
região do clivo, com extensão anterior para o seio esfenoidal
e lateral para a base da fossa média esquerda, sem sinais de
invasão intradural (Figura 2A)
A paciente foi novamente submetida a tratamento cirúrgico e a lesão altamente vascularizada, com focos de
calcificação intratumoral, foi radicalmente removida (Figura
2B) via abordagem transmaxilar tipo Le-Fort 1. Os achados
anatomopatológicos foram compatíveis com TCG sem
sinais de malignidade. O período pós-operatório evoluiu sem

FIGURA 1
A) RM pré-operatória (corte sagital), após a injeção de contraste
endovenoso, demonstra a lesão na região do clivo, a qual capta
contraste de forma homogênea. Observa-se que o tumor respeita a
parede óssea anterior do clivo e não apresenta extensão intradural.
B) Demonstração da osteotomia utilizada na abordagem
transfenoidal ampliada, a qual consiste na remoção da parede
anterior do seio esfenoidal e da parede lateral da fossa nasal. O
septo nasal é deslocado contralateralmente.
C) TC pós-operatória demonstra a extensão da remoção óssea e tumoral.
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FIGURA 2
A) RM (corte coronal) demonstra volumosa recidiva tumoral com invasão do seio cavernoso bilateralmente, seio esfenoidal e retrofaringe.
B) RM pós-operatória (cortes coronal e sagital) demonstra a remoção radical da lesão por meio de uma abordagem transmaxilar Le-Fort 1.

alterações, no entanto com persistência da lesão do sexto
nervo esquerdo. A radioterapia convencional em altas doses
foi administrada (6.000 cGy divididos em 60 sessões).
Três meses após o término do tratamento radioterápico,
a RM demonstrava sinais de alguma recidiva tumoral, porém
não evidenciando sinais de crescimento no exame seqüencial,
seis meses após.

Caso 2
Paciente RS, 17 anos, feminina. Procurou inicialmente o
pronto-socorro do Hospital São Paulo, com queixa de que
vinha apresentando cefaléia, há 30 dias, de fraca intensidade,
latejante, localizada em região occipital, com irradiação para
a órbita esquerda, acompanhada, nos últimos dias, de náuseas.
Referia também que, há dez dias, apresentava diminuição da
sensibilidade na face à esquerda, há oito dias, visão dupla,
estando o olho esquerdo desviado para dentro. Ao exame
clínico geral, a paciente não apresentava alterações, entretanto, o exame neurológico evidenciava hipoestesia em V2 à
esquerda e paresia do VI nervo do mesmo lado. Foi feito um
exame de liquor normal e a paciente teve alta. Vinte dias após,
a paciente foi reinternada com paresia de VII nervo à esquerda
e VI à direita, trazendo tomografia que mostrava imagem
arredondada intra-selar com realce homogêneo à infusão de
contraste. A angiografia demonstrou desvio lateral do sifão
carotídeo. Desenvolveu diminuição da acuidade visual esquerda
e hipoestesia em VI à esquerda, papiledema e IV nervo à
esquerda e, após uma semana, amaurose esquerda.
Os exames de imagem evidenciaram erosão completa
da sela túrcica na radiografia de crânio e, na TC, um tumor

infiltrativo, isodenso e com realce homogêneo, acometendo
seio esfenoidal, osso esfenóide e sela túrcica.
Essa paciente foi submetida à cirurgia por abordagem
transesfenoidal, com exérese parcial de tumor amolecido,
moderadamente sangrante, cuja biópsia de congelação demonstrou tumor fusicelular maligno. O estudo anatomopatológico definitivo evidenciou tratar-se de osteoclastoma.
Apresentou melhora da paresia ocular de forma transitória.
Um mês após a cirurgia, já em acompanhamento ambulatorial,
a paciente apresentava amaurose bilateral. TC de controle,
cinco meses depois, evidenciava restos tumorais, sendo então
submetida à teleradioterapia da região com 5.000 Rad.
Após três anos de seguimento, apresentava
amaurose bilateral e paralisia de toda a musculatura ocular
extrínseca. Não houve retorno da paciente às consultas.

Caso 3
CAS, 26 anos, masculino, branco. Por ocasião de sua
admissão hospitalar, apresentava como queixa cefaléia
progressiva em região frontal há oito dias, de forte intensidade, acompanhada de lacrimejamento, fotofobia e náuseas
não mais sensíveis a analgésicos. Queixava-se também de
diminuição da acuidade visual à esquerda e visão dupla. Ao
exame clínico geral, apresentava-se emagrecido e inapetente.
Ao exame neurológico, apresentava proptose e oftalmoplegia
à esquerda, com acometimento de III, IV e VI nervos à
esquerda, além de abaulamento palatino mediano e dificuldade para deglutir.
Os exames de imagem evidenciaram grande erosão de
sela túrcica na radiografia de crânio e, na TC, extenso tumor
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infiltrativo isodenso, acometendo seios esfenoidal e etmoidal, regiões selar e supra-selar, com extensão para orofaringe, que apresentava realce homogêneo após a injeção de
contraste.
O paciente foi então submetido à biópsia da região de
rinofaringe com anestesia local, que foi inconclusiva. Após
cinco dias, o paciente apresentava amaurose bilateral
associada a quadro de apoplexia hipofisária, sendo então
indicada abordagem cirúrgica descompressiva por via transesfenoidal, com exérese parcial de tumor róseo, facilmente
aspirável. A análise anatomopatológica evidenciou osteoclastoma de esfenóide. Houve melhora importante do quadro
visual, persistindo, porém, a oftalmoplegia. O paciente foi
então encaminhado para radioterapia, que não realizou,
descontinuando o tratamento médico.

Caso 4
VAL, 16 anos, feminina, branca. Essa paciente procurou
o pronto-socorro de Neurocirurgia do Hospital São Paulo
– Unifesp, com queixa de cefaléia holocraniana, há um mês,
de início insidioso e de leve intensidade, com progressão
até a admissão, para forte intensidade, com mínima resposta
a agentes antiinflamatórios, pulsátil e acompanhada de dor
cervical há uma semana. Nessa época, não apresentava
qualquer alteração ao exame clínico geral ou neurológico.
Os exames laboratoriais foram normais.
As radiografias de crânio mostravam áreas de rarefação
óssea e de hiperostose na base de crânio, a TC evidenciava
processo expansivo infiltrativo de base de crânio acometendo a região selar e osso esfenóide, com extensão à fossa
posterior junto ao forame magno e ao clivo, apresentando

moderado realce homogêneo após a injeção de meio de
contraste.
O tratamento cirúrgico, realizado por meio de maxilotomia tipo Le-Fort 1 ampla, permitiu exérese extensa e
subtotal da lesão. A análise anatomopatológica do material
cirúrgico (Dr. João Norberto Stávale) evidenciou tumor
ósseo de células gigantes (Figura 3). A paciente apresentou
paralisia ocular no pós-operatório, com comprometimento
de III nervo à direita. Uma semana após a alta hospitalar,
evoluiu com fístula liquórica nasal e meningite bacteriana,
sendo reinternada para tratamento. Quando de sua alta
definitiva, apresentava paresia acentuada de III nervo à
direita.
Essa paciente não recebeu tratamento adjuvante com
quimio ou radioterapia, já que sua RM de controle não
apresentava sinais de recidiva tumoral.
Após nove meses, manteve leve ptose palpebral e
paresia de III nervo à direita, embora com melhora
progressiva da motricidade ocular com fisioterapia. A RM
não apresentava sinais de crescimento tumoral.
Com dois anos de seguimento, a massa tumoral voltou
a crescer, sendo indicado novo procedimento cirúrgico.

Discussão
Desde 1991, pouco mais de uma centena de casos de
TCG localizados no crânio foram publicados. Rock e col.13
estudaram 87 casos de TCG craniano, sendo o osso
esfenóide acometido em 37 pacientes, seguido pelo osso
temporal em 20. Uma revisão atual da literatura aponta 48
casos de TCG em esfenóide (Tabela 1). Nós apresentamos
quatro novos casos de acometimento de osso esfenóide,

FIGURA 3
Fotomicrografia da lâmina (400X)
hematoxilina-eosina. Células
gigantes multinucleadas sobre
estroma vascular com células
poliédricas.
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TABELA 1
Nº

Ano

Autor

Idade

Sexo

Tratamento

Seguimento

1

1936

Geschicler

14

F

CIR

20 A

2

1936

Geschicler

52

F

CIR

4A

3

1945

Echols

12

F

B+CIR+RTX

2D pós cir.

4

1948

McNeerney

30

F

CIR

4M

5

1951

Handerson

40

F

B+RTX

Não disp.

6

1954

Peimer

20

M

B+RTX

20 M

7

1955

Ramamurthi

35

M

CIR

1M

8

1959

Michael

16

F

B+RTX

6A

9

1966

Kanaka

20

F

CIR+RTX

Não disp.

10

1967

Grifey

13

F

CIR+RTX

2A

11

1968

Perria

19

F

B+CIR+RTX

16 A

12

1968

Perria

38

M

CIR

Óbito cir.

13

1968

Perria

68

F

B+CIR

Óbito cir.

14

1969

Pithethly

13

F

B+CIR+RTX

2A

15

1969

Pithethly

23

M

B+CIR+RTX

6M

16

1970

Geisinger

20

F

B+RTX

7M

17

1971

Emley

22

M

B+RTX

Não disp.

18

1970

Pother

41

M

B+RTX

1A

19

1970

Dahlin

19

F

B+CIR+RTX

3A

20

1974

Glasscock

29

F

CIR

6A

21

1974

Martins

20

M

B+RTX

3A

22

1975

Gupta

20

M

B+RTX

1M

23

1977

Novaes

21

F

B+CIR+RTX

8A

24

1977

Novaes

29

F

CIR

3D

25

1977

Novaes

32

M

CIR+RTX

5A

26

1977

Doshi

21

F

B+CIR+RTX

4A

27

1977

Doshi

18

F

B+CIR+RTX

4A

28

1977

Viale

17

M

B+CIR+RTX

2M

29

1977

Viale

42

F

B+CIR+RTX

6M

30

1977

Viale

62

F

B+CIR+RTX

1A

31

1977

Ohaegberlan

25

M

B+CIR+RTX

1A

32

1983

Wolfe

25

F

B+CIR+RTX

14 A

33

1983

Wolfe

16

F

B+RTX

8A

34

1983

Wolfe

69

M

CIR

9D

35

1983

Wolfe

23

M

B+RTX

1A

36

1983

Wolfe

35

M

CIR+RTX

21 M

37

1983

Wolfe

16

M

B+RTX

31 M

38

1983

Wolfe

19

M

B+RTX

6M

39

1983

Carmody

16

M

CIR+RTX

6M

40

1986

Wilbur

18

F

B

Não disp.
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41

1981

Suster

26

M

B+RTX

Não disp.

42

1989

Raguveer

43

F

B+RTX

6M

43

1994

Do Amaral

Não disp.

Não disp.

CIR+RTX

Não disp.

44

1994

Uttleg

Não disp.

Não disp.

CIR

Não disp.

45

1996

Behari

Não disp.

Não disp.

Não disp.

Não disp.

46

1996

Behari

Não disp.

Não disp.

Não disp.

Não disp.

47

1998

Yamamoto

Não disp.

Não disp.

B+CIR+QT

12 A

48

1998

Yamamoto

Não disp.

Não disp.

QT+CIR+RTX

12 A

49

1999

Gorayeb

21

F

CIR+RTX

13 M

50

1999

Gorayeb

17

F

CIR+RTX

3A

51

1999

Gorayeb

26

M

B+ CIR+RTX

1,5 M

52

1999

Gorayeb

16

F

CIR +CIR

3A

M – masculino; F – feminino; A – anos; M – meses; D – dias; CIR – cirurgia; B – biópsia; RTX – radioterapia;
QT – quimioterapia; Não disp. – não disponível na fonte consultada.

entretanto dois deles (o primeiro e o quarto) apresentam a
peculiaridade de estender-se ao clivo (formado não
somente pelo osso esfenóide, mas também pelo osso
occipital). Não encontramos, na literatura, caso semelhante
aos nossos.
O TCG mais comumente ocorre na terceira e quarta
décadas de vida, sendo o sexo feminino mais afetado 2,12,14.
Os sinais e sintomas estão diretamente relacionados com a
localização tumoral, e a grande maioria dos casos manifestase por cefaléia ou paralisia dos nervos cranianos, especialmente o nervo óptico ou nervos oculomotores. Doenças
associadas, como a doença de Paget, têm sido comumente
encontradas2.
Lichtenstein8 classificou os TCG em benignos e
malignos, em uma proporção de 50% benignos, 33% com
tendência para recidiva local, apesar da benignidade histológica, e os restantes 17% francamente malignos, com
potencial para metastatizar, especialmente para os pulmões.
Jaffe e col.7 elaboraram uma classificação para os TCG,
baseada na atividade mitótica. Porém, a falta de correlação
clínica entre os achados histológicos e o comportamento
biológico fez com que essa classificação caísse em descrédito. Achados histológicos de malignidade nos TCG localizados no crânio restringiram-se a apenas cinco casos, sendo três localizados na calvária e dois na base do crânio.
Os achados tomográficos do TCG caracterizam-se pela
presença de erosão óssea associada à massa tumoral de
tamanho variável, levemente hiperdensa e que acumula
contraste de forma homogênea 15. A calcificação não é
comumente encontrada, no entanto, pode ser um achado
cirúrgico ou histopatológico3. Os achados angiográficos
são inconstantes e inespecíficos, podendo mostrar tumores
altamente vascularizados ou avasculares.

A RM demonstra tanto em T1 quanto em T2 lesões iso
ou hipointensas, exceto quando transformações císticas
ocorrem, transformando as imagens em T2 em hiperintensas.
O acúmulo homogêneo de contraste endovenoso é a regra
nos TCG13.
O diagnóstico diferencial dos TCG inclui granuloma
reparativo de células gigantes, cisto ósseo aneurismático,
cordoma, condrossarcoma e tumor marrom do hiperparatireoidismo2,4,6,15.
O granuloma reparativo de células gigantes é uma lesão
reativa relacionada a um trauma prévio e hemorragia intraóssea; o cisto ósseo aneurismático consiste em espaços
cavernosos intra-ósseos preenchidos por sangue15. O
cordoma e o condrossarcoma apresentam achados clínicos
semelhantes; no entanto, ao contrário do TCG, as imagens
obtidas em T2 geralmente são hiperintensas. Esse achado
não é patognomônico, mas presente na grande maioria dos
cordomas ou condrossarcomas e, muitas vezes, o diagnóstico definitivo só é feito com análise histopatológica.
O tumor marrom do hiperparatireoidismo lembra em
muito o TCG tanto nos achados radiológicos como histológicos, porém a natureza fibroblástica do estroma e as
anormalidades bioquímicas associadas com o hiperparatireoidismo diferenciam o tumor marrom e o TCG13.
Controvérsia existe no manejo dos TCG: bons resultados
têm sido obtidos com cirurgia, radioterapia ou a combinação
dos métodos1,2,3,5,6,9,10,11,13 .
Nos tumores localizados em ossos longos, várias terapias
têm sido utilizadas com sucesso, tais como remoção radical
associada à criocirurgia ou até mesmo o preenchimento da
cavidade com metilmetacrilato. O risco de recidiva tumoral,
após remoção cirúrgica total, é de 7%12. O risco de transformação sarcomatosa das lesões histologicamente benignas
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é de 3%, e de 7% a 25% naqueles casos em que radioterapia
tenha sido utilizada2. O risco de metástases, independentemente do estado histológico, é de 10%14. Hutter e col.6
revisaram 76 casos de TCG e notaram que em 30% deles
os tumores eram primariamente malignos ou apresentavam
transformação maligna, sendo que 52% desses pacientes
vieram a falecer da doença local ou metastática. Quimioterapia tem sido usada nos casos com doença metastática, no entanto sem resultados satisfatórios14.
Em vista da ausência de correlação clínica entre os
achados histológicos e o comportamento tumoral, é muito
difícil decidir sobre a melhor maneira de tratar esses tumores,
visto que, pela localização da lesão, a remoção tumoral total
“em bloco único” é impossível. Por mais radical que venha
a ser a remoção cirúrgica, sempre restos celulares existem
com um potencial para crescimento. No entanto, a grande
maioria dos casos relatados de TCG localizados na base do
crânio, nos quais uma remoção cirúrgica radical foi obtida,
não foram submetidos à terapia complementar com
radioterapia3,11,13.
O papel da radioterapia no tratamento dos TCG tem
sido muito debatido. Malone e col.9 revisaram 21 casos de
TCG tratados entre 1959 e 1991. Eram oriundos de ossos
longos em nove casos, pélvis em seis, coluna em quatro, e
crânio em dois casos O tratamento radioterápico foi primário
em 13 casos e para recidiva tumoral em 8. Em 2 pacientes,
a radioterapia foi o único tratamento utilizado, e nos 11
restantes, a radioterapia foi associada à remoção tumoral
parcial em 3 e radical em 8 pacientes. Dos 8 casos com
doença recidivante, a radioterapia foi acompanhada de nova
cirurgia em 3 e terapia única em 5 casos. A dose média
utilizada foi de 35 Gy divididos em 15 sessões. O seguimento
médio foi de 15,4 anos (variando de 2 a 35 anos). Controle
do crescimento tumoral local foi atingido em 19 pacientes
(90,5%). Os dois casos em que a terapia radioterápica inicial
falhou foram reirradiados e um deles reoperado. Nenhum
paciente morreu pelo TCG. Não existiram casos de transformação maligna ou tumor induzido pela radioterapia. Os
autores concluem que a radioterapia é uma efetiva e segura
modalidade de tratamento dos TCG tanto como terapia
primária ou adjuvante.
Recentemente, Hug e col.5 descreveram os resultados
obtidos com o tratamento de TCG da base do crânio, usando a combinação radioterapia com Proton (partículas pesadas) e Photon (cobaltoterapia) aprimorada pelo planejamento
tridimensional (3D). A dose média utilizada para os TCG
foi de 61,8 CGE (equivalente ao cobalto Gy). Oito pacientes
eram portadores de TCG, sendo que em seis casos houve
controle do crescimento tumoral. As duas falhas da terapia
foram uma com crescimento dentro da área irradiada e
outra distalmente. Todos os pacientes encontravam-se vivos
no momento em que o seguimento foi obtido. A taxa de
controle do crescimento local, em cinco anos, foi de 83%.

Bertoni e col. 1 revisaram aproximadamente 1.500 casos
de TCG, encontrando 11 casos de TCG oriundos do osso
esfenóide e 8 de áreas circunjacentes. Um caso originavase no osso frontal, um no occipital e um no temporal. A
idade média foi de 36,5 anos, com um nítido predomínio
do sexo feminino (11 mulheres e 4 homens). O tratamento
inicial foi a remoção cirúrgica, a mais radical possível em
todos os casos. Três pacientes morreram, sendo um no
período pós-operatório e 2 decorrentes de progressão da
lesão, após 1,6 e 4 anos após a terapia inicial. Com um
paciente submetido à cirurgia e radioterapia, após um
seguimento de 2 anos sem doença, foi perdido o contato.
Nos restantes 10 pacientes, todos foram submetidos a
tratamento radioterápico, sendo que 6 estavam vivos e sem
evidência de doença em um seguimento que variou de 4 a
34 anos. Um dos 6 pacientes citados necessitou de nova
cirurgia e re-irradiação. Quatro pacientes estavam vivos
em um seguimento de 2,1 a 26 anos, mas com evidência
de doença. Os autores concluíram que cirurgia radical
associada à radioterapia é a melhor forma de tratamento
dos TCG da base do crânio.
Pela raridade da localização dos TCG na base do crânio,
a grande maioria dos trabalhos publicados na literatura
inglesa restringe-se a relatos de caso, ou são séries oriundas
de serviço de radioterapia, nos quais os resultados iniciais
eram desapontadores e associados a inúmeros casos de
transformação maligna do tumor ou sem resposta terapêutica
adequada. Com a evolução da técnica radioterápica,
melhores resultados têm sido obtidos.
Resumindo o que pudemos coletar da literatura consultada, em vista do comportamento biológico incerto do
TCG e a não-correlação com os achados anatomopatológicos, concluímos que a conduta mais adequada para o
tratamento dos TCG seja a remoção cirúrgica, a mais
radical possível, usando modernas técnicas de cirurgia
de base do crânio. Naqueles casos em que a RM ou a TC
pós-operatórias não demonstrem sinais de tumor residual,
como em dois casos nossos, a grande maioria dos autores
preconiza a conduta expectante, apesar da impossibilidade
de remoção microscópica “em bloco” da lesão. No
entanto, a possibilidade de recidiva precoce faz com que
a indicação de radioterapia complementar seja considerada, mas não objeto de indicação absoluta. A indicação de radioterapia após o primeiro procedimento cirúrgico é feita naqueles casos em que não foi possível
uma remoção total da lesão. Naqueles casos em que a
remoção foi considerada total, a terapia complementar
pode ser reservada para a recidiva tumoral. Essa conduta
nos parece a mais lógica; no entanto, a imprevisibilidade
dos TCG faz com que muitos advoguem a realização de
radioterapia após o primeiro ato cirúrgico. Os riscos e
benefícios de utilização de radioterapia devem ser pesados
e discutidos caso a caso.
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