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SUMÁRIO

ABSTRACT

Objetivo: Avaliar o resultado do tratamento cirúrgico de tumores da base do crânio em pacientes idosos através da aplicação da escala de resultado de Glasgow.

Skull base tumors in old-aged population

Pacientes e Métodos: 40 pacientes com diagnóstico de tumor
de base do crânio com idade igual ou superior a 60 anos foram
selecionados e acompanhados durante e após o procedimento
operatório. A maioria das lesões foi benigna (75%) e os tumores mais freqüentes foram o schwannoma e meningeoma.
Resultados: Complicações cirúrgicas e clínicas ocorrem em
cerca de um terço dos casos, geralmente de caráter transitório.
87% dos indivíduos encontravam-se independentes funcionalmente por ocasião do diagnóstico. Após o procedimento, 80%
mantiveram-se independentes. Houve um óbito (2,5%) relacionado ao procedimento operatório.
Conclusão: A abordagem cirúrgica é a melhor opção terapêutica para a maioria dos pacientes. Ela pode permitir a
remoção completa ou subtotal da lesão, descompressão de
estruturas neurais e o diagnóstico anatomopatológico, com
baixo risco de mortalidade e elevado índice de independência
funcional.
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Objective: Assessment of surgical removal of skull base tumors in old patients by the Glasgow outcome scale.
Patients and Methods: Fourty diagnosed skull base tumors
in patients older than 60 years were enrolled and followed up
during and after the surgical procedure. The great majority of
the lesions were benign (75%) and the most common ones were
schwannoma and meningioma.
Results: Surgical and clinical complications occurred in
about one third of the cases (transitory in most of them). 87%
of the patients were functionally independent by the time of
the diagnosis. After the surgical procedure 80% kept their independence. There was one death (2.5%) related to the craniotomy.
Conclusion: Surgical approach is the best treatment to the
majority of patients, affording total or subtotal tumor removal,
neural decompression and histological diagnosis. A high rate
of independent patients and low mortality risk was achieved
in this series.
Key-words: Skull base, tumor, pathology, old population,
quality of life
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INTRODUÇÃO

PACIENTES E MÉTODOS

As cirurgias da base do crânio têm apresentado resultados cada
vez melhores, em virtude do aprimoramento das técnicas cirúrgicas, anestésicas, monitorização intra-operatória de nervos
cranianos e potenciais evocados e do suporte clínico pós-operatório, aliado ao desenvolvimento dos métodos de diagnóstico
radiológicos (ressonância magnética, tomografia computadorizada, angiografia superseletiva, embolização superseletiva)1,
2,3,5,6,7,10,16,17,18,19,20,21,25
. Esses avanços da técnica cirúrgica e dos
exames neurorradiológicos modificaram o prognóstico das
afecções que acometem essa região. Muitas lesões, antes consideradas inoperáveis ou com taxas proibitivas de morbidade
ou mesmo mortalidade, são atualmente passíveis de ressecção
total ou subtotal, possibilitando cura ou controle num percentual significativo de pacientes.

No serviço de cirurgia da base do crânio do Hospital da Clinicas da Unicamp e do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti
250 pacientes foram operados de diversas lesões da base do
crânio (após anuência e consentimento informado assinado)
entre janeiro de 1999 e julho de 2006. Dois outros pacientes
operados no Hospital Santa Paula foram incluídos nesta série.
40 pacientes com diagnóstico anatomopatológico de tumor da
base do crânio e com idade igual ou acima de 60 anos foram
classificados como pacientes idosos. A idade variou entre 60 e
83 anos (média de 68 anos). Em relação ao sexo houve distribuição equânime. Entretanto, as lesões malignas foram mais
freqüentes no sexo masculino (sete) que no feminino (três). A
maioria das lesões foi benigna (Tab.1), sendo os tumores mais
freqüentes o schwannoma, seguido pelo meningeoma (Tab. 2).
Complicações cirúrgicas e clínicas ocorreram em cerca de um
terço dos casos, geralmente de caráter transitório. Houve um
óbito relacionado ao procedimento operatório (Tab. 3).

A Organização Mundial de Saúde define como população idosa
pessoas como idade de 60 anos em países em desenvolvimento
e 65 anos em países desenvolvidos23. Com o envelhecimento
da população brasileira (projeção para 2007 de 8% com idade
igual ou superior a 60 anos)23 o diagnóstico e tratamento de
lesões da base do crânio em pacientes idosos corresponderam
a 16% dos casos operados pelo Serviço de Cirurgia da Base
do Crânio do Hospital das Clínicas da Unicamp e do Hospital
Municipal Dr. Mário Gatti.
Os tumores da base do crânio constituem um verdadeiro desafio do ponto de vista neurocirúrgico, principalmente no paciente geriátrico que, em geral, apresenta outras co-morbidades associadas.
A base do crânio é uma estrutura anatômica dividida em três
níveis15: base craniana anterior, média e posterior. A arquitetura
de cada nível é composta dos seguintes elementos: componentes intracranianos (fossas cranianas), área de transição (ossos
da base e foramens) e componentes extracranianos (órbita, seio
etmoidal, esfenoidal, fossa nasal, fossa infratemporal, mastóide, região cervical alta, etc). Estes componentes fazem parte
de um continuum anátomo-fisiológico complexo que pode
permitir o relacionamento de estruturas intracranianas de um
nível com estruturas extracranianas de outro nível14. A área de
transição separa o componente intracraniano do extracraniano
e corresponde, classicamente, ao limite de ação de cada especialidade envolvida no tratamento cirúrgico de lesões da base
do crânio.
As lesões da fossa anterior do crânio estão freqüentemente relacionadas com os seios paranasais. As lesões da fossa média
e da fossa posterior estão habitualmente relacionadas ao osso
petroso24.
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Tipo de Lesão

Número de Pacientes (%)

Tumor benigno

30 (75%)

Tumor maligno

10 (25%)

Tabela 1 – Causas de lesões da base do crânio em 40 pacientes idosos.

Diagnóstico

Número

Schwannoma

14

Meningeoma

12

Carcinoma epidermóide

3*

Carcionoma basocelular

2

Carcinoma espinocelular

2

Adenoma hipofisário

1

Condrossarcoma

1

Carcinoma células claras

1

Melanoma amelanótico

1

Pseudotumor

1

Colesteatoma

1

Craniofaringeoma

1

* Um caso de metástase
Tabela 2 – Diagnóstico anatomopatológico das lesões tumorais benignas e
malignas.
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Complicações

Número de Pacientes (%)

Sem complicações

30 (75%)

Morbidade transitória

09 (22,5%)

Mortalidade

01 (2,5%)

Tabela 3 – Complicações pós-operatórias.

A qualidade de vida foi avaliada através da aplicação da escala
de resultado de Glasgow11,12 após o procedimento (Tab. 4). Esta
escala é de fácil aplicação e avalia de maneira sucinta o grau de
limitação física do indivíduo. 87% dos pacientes encontravamse independentes funcionalmente por ocasião do diagnóstico.
Após o procedimento operatório, 80% mantiveram-se independentes.

EGR

Pós-operatório

5e4

32

3

5

2

-

1

1

*GOS (Glasgow outcome scale): 5 – independente, sem déficits; 4 – independente, com déficits; 3 – dependente; 2 – estado vegetativo; 1 – óbito.
Tabela 4 – Escala de resultado de Glasgow (ERG)*.

DISCUSSÃO
DMuitas lesões localizadas na base do crânio são tumorações
de crescimento lento e benignas22. Se a lesão for detectada na
fase inicial, antes que estruturas vitais sejam envolvidas, a ressecção cirúrgica total é possível. Entretanto, estas lesões raramente causam sintomas específicos que possam sugerir uma
lesão da base do crânio e, conseqüentemente, um diagnóstico
precoce é incomum. Dor de cabeça, sensação de desequilíbrio,
distúrbio da memória e outras queixas inespecíficas podem ser
atribuídas ao envelhecimento, estresse ou outros fatores. Uma
anamnese cuidadosa e o exame físico completo com ênfase na
avaliação dos nervos cranianos (especialmente sistema visual e
auditivo) equilíbrio e marcha devem ser efetuado.
A suspeita clínica de uma lesão da base do crânio deve ser sempre levantada em caso de queixa de alteração que envolve um
ou mais nervos cranianos, já que os mesmos estão situados na
área de transição e geralmente são afetados por uma lesão ex-
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pansiva. Em pacientes com queixa de diminuição unilateral da
acuidade auditiva deve-se suspeitar de neurinoma do acústico
(schwannoma vestibular)16,19. Paralisia de nervos baixos (IX,
X, XI) ocorre em pacientes com lesões no forame jugular17.
Paralisia dos nervos oculomotores (III, IV, VI) estão freqüentemente presentes em lesões da fossa média (seio cavernoso)
e intra-orbitária.
Diminuição da acuidade ou perda da visão estão presentes em
lesões da fossa anterior, região hipofisária ou para-hipofisária.
Hemianopsia homônima bitemporal e distúrbios endocrinológicos são um achado típico em adenomas hipofisários. Piora
acentuada da visão associada à paralisia de nervos oculomotores pode ser encontrada em casos de apoplexia hipofisária.
Quadro deficitário motor ou distúrbio do sensório são encontrados numa fase mais tardia, secundário ao aumento da lesão,
causando hipertensão intracraniana e compressão do parênquima cerebral.
Os exames neurorradiológicos para detecção de uma lesão da
base do crânio são a ressonância magnética (RM) e a tomografia computadorizada (TC) com e sem contraste e a angiografia
com subtração digital. A RM com contraste paramagnético é
o exame preferencial por ser o mais sensível na detecção de
anormalidades de tecidos moles, podendo detectar até mesmo
lesões de um mm de diâmetro. A análise bioquímica da lesão
tumoral através da espectroscopia por RM à base de próton
(1H) tem contribuído efetivamente para um diagnóstico presuntivo do tipo de lesão. Lesões tumorais submetidas a espectros
de próton com supressão de água apresentam, normalmente,
picos de colina e creatina4.
A TC é importante para a avaliação de anormalidades do arcabouço ósseo, secundárias à neoplasia e também nas lesões
densamente calcificadas.
A angiografia, atualmente, é pouco utilizada como método
diagnóstico e seu uso está restrito basicamente aos casos de
lesões muito vascularizadas que necessitem de embolização
pré-operatória seletiva (glomo jugular).
O diagnóstico diferencial deve ser feito com outras lesões ou
doenças que possam causar paralisia de nervos cranianos, tais
como diabete melito, meningites crônicas, acidente vascular
cerebral, meningite carcinomatosa, esclerose múltipla e outras
doenças neurológicas.
A idade do paciente freqüentemente é considerada como um
fator limitante para a indicação de um procedimento cirúrgico
mais extenso. Esse parâmetro para a indicação de cirurgia deve,
no entanto, ser analisado com grande cuidado uma vez que a
condição clínica do paciente muitas vezes não acompanha a
idade biológica do mesmo. Outro fator muito importante em
pacientes idosos, especialmente com lesões benignas da base
do crânio, é data da indicação cirúrgica. Se o paciente estiver
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em boa condição clínica, a cirurgia deveria ser realizada o mais
rapidamente possível, pois em virtude da sua avançada idade
seu estado clínico pode se alterar e ser perdida a chance de se
obter um tratamento curativo com segurança. A existência de
co-morbidades clínicas e mesmo a presença de atrofia cerebral podem ser causas de complicações e mesmo mortalidade
pós-operatória. O paciente idoso apresenta alterações significativas no seu metabolismo geral, sistema cardiorespiratório,
renal e hepático, pois muitas funções fisiológicas importantes
diminuem a uma taxa de 1% ao ano após os trinta anos de
idade. Isso torna a avaliação cardiológica e pulmonar importante neste grupo de pacientes13. Em pacientes geriátricos é três
vezes maior a incidência de efeitos colaterais relacionados ao
uso de drogas, além de ser aumentado o risco de interação medicamentosa. A taxa de morbidade relacionada à anestesia e à
cirurgia também aumenta e a de mortalidade é três vezes mais
elevada.

radical, radioterapia ou quimioterapia).

A complexidade da interface dos tecidos que recobrem a base
do crânio interna e externamente contribui para uma diversidade ampla de lesões tumorais que podem acometer esta região.
Externamente, encontramos a cavidade nasal, a nasofaringe e
os seios paranasais recobertos por tecido escamoso, por mucosa respiratória e por epitélio olfatório. O tecido submucoso
possui numerosas glândulas salivares, vasos sangüíneos e linfáticos, ramificação nervosa, tecido fibroso e adiposo. Intracranialmente, encontramos a glândula pituitária, meninges, tecido
cerebral mielinizado e não mielinizado, vasos e nervos cranianos. Entre os dois compartimentos há ainda cartilagem e osso.
Tudo isso possibilita um espectro amplo de lesões expansivas
localizadas nesta região9.

Figura 1. TC pré-operatória (corte axial com contraste) evidenciando grande
meningeoma petroclival direito comprimindo o tronco cerebral e deslocando o
quarto ventrículo.

Técnicas modernas de patologia incluem a imunoistoquímica,
a microscopia eletrônica, os marcadores tumorais e biológicos
e a análise de DNA. Entretanto, os critérios clássicos padronizados de arquitetura celular, morfologia nuclear, taxa de mitose são essenciais para o diagnóstico.
Dentre as propostas terapêuticas no tratamento das lesões da
base do crânio existem, via de regra, as seguintes opções: cirurgia, radioterapia, quimioterapia, combinação desses tratamentos e observação clínica. A escolha do tratamento depende de
vários fatores tais como idade do paciente, estado clínico, experiência do cirurgião, disponibilidade de equipamento, equipe
multidisciplinar e unidade de terapia intensiva.
Em geral, o tratamento cirúrgico deve ser a primeira opção a
ser considerada pois permite o diagnóstico da lesão, a descompressão das estruturas e a cura numa porcentagem significativa
de casos. O objetivo maior da cirurgia é a remoção completa da
lesão (Figs. 1 e 2). Em alguns casos, é realizada uma ressecção
subtotal ou parcial com o intuito de descomprimir estruturas
neurais e de obter o diagnóstico. A biópsia também pode ser
utilizada para diagnóstico e planejamento posterior (cirurgia
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Figura 2. TC pós-operatória (corte axial com contraste). Remoção total da lesão.
Observar a descompressão do tronco e o realinhamento do quarto ventrículo,
bem como a presença de sangue no leito tumoral.

A radioterapia (especificamente a radioterapia conformacional e radiocirurgia) tem sido utilizada de maneira crescente
no manejo de lesões tumorais benignas e malignas da base do
crânio8.
A radiocirurgia é indicada em lesões de até 30 mm de diâmetro, o que permite a utilização de uma dose alta e adequada de
irradiação. Em lesões maiores, o tratamento com radiocirurgia
está contra-indicado, em razão do risco de lesão actínica das
estruturas circunvizinhas.
A maioria das séries publicadas sobre a aplicação da radiocirurgia tem um tempo de seguimento limitado nos casos de lesões benignas. Neste tipo de lesão é necessário um seguimento
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de cinco a dez anos para se afirmar um controle adequado da
doença.
Em pacientes com contra-indicação de cirurgia, deve-se considerar a radioterapia como uma opção terapêutica a ser instituída.
A quimioterapia está indicada em casos bem selecionados
(e.g., estesioneuroblastoma e outros tumores malignos) e é geralmente adjuvante ao tratamento cirúrgico e/ou radioterápico.
A observação e o acompanhamento clínico podem ser utilizados em paciente com idade avançada e com condições clínicas
desfavoráveis. O avanço e a melhora constante das diversas terapêuticas disponíveis para o tratamento de lesões da base do
crânio tornam esta opção a menos vantajosa para o paciente e
deve ser feita após uma exclusão criteriosa de todas as outras
opções acima mencionadas.

CONCLUSÃO
A indicação para tratamento cirúrgico de lesões da base do crânio em pacientes idosos é muitas vezes difícil e dependente
de vários fatores. Com o passar das décadas e com a melhoria considerável dos métodos diagnósticos radiológicos, das
técnicas cirúrgicas e das opções de tratamento, a abordagem
cirúrgica ainda é, atualmente, a melhor opção terapêutica para
a maioria desses pacientes. A cirurgia tem como objetivo principal a ressecção completa da lesão tumoral ou descompressão
de estruturas neurais e o diagnóstico anatomopatológico.
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