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SUMÁRIO

ABSTRACT

Introdução: O tratamento radioterápico como modalidade
terapêutica das metástases cerebrais está associado a um melhor controle local e diminuição da probabilidade de morte
neurológica. Entretanto, há um número escasso de estudos na
literatura investigando os efeitos deste tratamento, especialmente de radioterapia total de cérebro paliativa, no funcionamento cognitivo e na qualidade de vida dos pacientes que a
ele se submetem.

Long term neuropsychological follow-up of patients with
brain metastasis treated with palliative whole-brain radiation therapy

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo investigar o
funcionamento cognitivo de pacientes com metástases cerebrais antes e após o tratamento de radioterapia total de cérebro paliativa.
Método: Os 13 pacientes incluídos foram submetidos a 30 Gy
em 10 frações, totalizando 3000 cGy. Os testes neuropsicológicos selecionados avaliaram as funções mnésticas, atencionais, executivas, intelectuais e motoras.
Resultados: Os principais resultados demonstraram prejuízo
das funções executivas, atencionais e de memória episódica,
após o tratamento de radioterapia total de cérebro, especialmente, em pacientes com 3 ou 4 metástases cerebrais.
Conclusão: Estes achados foram discutidos levando-se em
consideração os déficits cognitivos e localização das lesões.
Palavras-chave: Metástase cerebral, funções cognitivas, radioterapia cerebral total
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Introduction: The radiation therapy as a treatment modality for brain metastasis is associated with better local control
and reduction in neurological death. However, there is a lack
of studies in the literature investigating the treatment effects
especially of whole-brain radiation therapy on cognitive functions and quality of life in patients who underwent this treatment.
Objective: The present study aimed at investigating the cognitive functioning of patients with brain metastases before and
after palliative whole-brain radiation therapy.
Methods: The 13 patients included in the study received 30
Gy in 10 fractions totaling 3000 cGy. The neuropsychological tests assessed memory, attention, executive functions and
motor dexterity.
Results: The main results showed impairment in executive,
attentional and memory functions after treatment particularly
in cases with 3 or 4 lesions in the brain.
Conclusion: These findings are discussed in terms of the cognitive deficits and localization of the lesions.
Keywords: Brain metastases cognitive functions, total cerebral radiotherapy
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INTRODUÇÃO
A incidência de metástases cerebrais em pacientes com câncer
acompanhado de doença metastática chega a atingir até 40%1,2.
Na maioria dos casos, as lesões estão nos hemisférios cerebrais (80%), mas podem acometer o cerebelo (15%) e tronco
cerebral (5%)1,2,3,4. A sobrevida média dos pacientes com metástases cerebrais tratados somente com controle clínico é de
aproximadamente um mês, podendo aumentar com o uso de
corticóides5. As modalidades terapêuticas utilizadas atualmente em pacientes com doença metastática para o cérebro incluem
radioterapia (radioterapia externa de cérebro total, radioterapia
estereotáxica fracionada e radiocirurgia), quimioterapia e cirurgia, usadas isoladamente ou em conjunto, a depender das
características da doença sistêmica e cerebral, além do performance status do paciente2. A cirurgia ou radioterapia utilizadas
como modalidades únicas, além de promover alívio dos sintomas, estão associadas a melhor controle local e diminuição da
probabilidade de morte neurológica1,2.
As metástases cerebrais se originam da difusão de um câncer
sistêmico não controlado. O tumor primário mais comum é o
de pulmão, mama e melanoma maligno4,6. Os pacientes podem apresentar metástase única ou várias metástases cerebrais.
Melanoma e câncer de pulmão são freqüentemente associados
com metástases múltiplas. As metástases únicas são mais comuns em pacientes com tumores de mama, tórax e cólon6,7,11.
Em certos subgrupos de pacientes, em particular naqueles com
metástases isoladas e doença sistêmica controlada, a cirurgia
como tratamento primário deve ser considerada6,7,12. Com o
objetivo de tratar doença microscópica no sítio de ressecção e
no restante do parênquima cerebral, têm se padronizado ainda
a prática de radioterapia (RT) pós-operatória, visando reduzir
a taxa de recorrência cerebral e teoricamente prolongar a sobrevida, particularmente naqueles com controle sistêmico da
doença. Os estudos prospectivos mostram que os tratamentos
combinados resultam em menores taxas de recorrência cerebral e complicações neurológicas, porém com benefício na sobrevida global bastante questionável6.
Questões referentes à qualidade de vida e preservação do
funcionamento cognitivo após radioterapia para cérebro total
vêm ganhando mais atenção à medida que as terapias sistêmicas vêm sendo implementadas com aumento de sobrevida
em vários tumores sólidos como, por exemplo, mama e pulmão. Efeitos colaterais, comumente transitórios, secundários
a radioterapia incluem náuseas, alopecia e fadiga. Por outro
lado, alterações cognitivas associadas ao uso da radioterapia
de cérebro total podem ocorrer, e diferente das anteriores, podem gerar seqüelas permanentes observadas principalmente no
subgrupo de pacientes com sobrevida estimada prolongada5.
Sabe-se que as disfunções cerebrais ocasionadas por tumores

metastáticos no cérebro são manifestadas por distúrbios neurológicos juntamente com prejuízos cognitivos e modificações
comportamentais2,5. Quando decorrentes do tumor per se, estes
prejuízos dependem de características particulares e co-morbidades de cada paciente, além da localização e natureza da
lesão. Em se tratando de prejuízos decorrentes do tratamento
recebido, os déficits relacionam-se com o comprometimento
fronto-subcortical e substância branca, gerando déficits de velocidade de processamento de informações, funções executivas, memória, atenção e coordenação motora2,5.
Apesar dos benefícios do tratamento radioterápico, há um número escasso de estudos na literatura investigando os efeitos
deste no funcionamento cognitivo e na qualidade de vida dos
pacientes que a ele se submetem. Dentre algumas limitações,
encontra-se o fato de que grande parte dos pacientes vem a
óbito antes do término das investigações.
Bezjak et al.2 avaliaram as respostas dos sintomas apresentados
pelos pacientes com metástase cerebral depois da radioterapia
total de cérebro. Participaram do estudo 85 adultos com idade
média de 62 anos, sendo que 73% destes tinham metástases
múltiplas e 65% tinham como tumor primário o de pulmão. O
instrumento para avaliar a função cognitiva foi o MMSE (Mini
Mental State Examination) e para a qualidade de Vida e fatores motivacionais, a escala FACT-B (Funcional Assessment of
Câncer Therapy-Brain Tumor Model). Os sintomas presentes
antes da radioterapia eram dor de cabeça (39%), fraqueza motora (33%), status mental alterado (31%), ataxia (31%), disfasia
(15%), náusea/vômito (11%), problemas de visão (9%), perda
sensorial (8%), vertigem (4%), disartria (4%), dor no pescoço/face (4%) e letargia (1%). Um mês após a radioterapia, os
resultados foram os seguintes: 15% dos pacientes melhoraram
dos sintomas descritos acima, 23% permaneceram estáveis,
28% pioraram e 27% vieram a óbito. Embora os autores tenham incluído uma amostra abrangente neste estudo, uma das
limitações foi o uso apenas do MMSE que é uma escala de
rastreio que não investiga de maneira sistemática o funcionamento cognitivo.
Herman et al.4, em um estudo piloto sobre a avaliação funcional e cognitiva de 30 pacientes com metástases cerebrais, verificaram se os pacientes poderiam completar uma bateria de
testes neuropsicológicos e determinar a medida de aceitação e
rejeição dos pacientes em relação aos testes, bem como medir
o tempo requerido para a administração dessa bateria em 4 ocasiões diferentes. A idade dos sujeitos variou entre 18 e 85 anos.
Foram administrados testes neuropsicológicos incluindo o teste Hopkins Verbal Learning de Aprendizagem e Memória, para
avaliar a memória episódica de evocação imediata, tardia e de
reconhecimento; o Grooved Pegboard Test que avalia destreza
e velocidade motora dos membros superiores; o Trail Making
Tests A e B que avalia atenção sustentada e alternada, bem
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como, velocidade grafo-motora e função executiva. Os testes
foram aplicados em 4 sessões, sendo que na segunda, terceira e
quarta sessão de aplicação foram utilizadas formas paralelas do
teste de memória evitando-se o efeito de aprendizagem. Trinta
pacientes participaram da primeira aplicação, dez da segunda,
quatro da terceira e dois da quarta. Apesar do status funcional elevado (Karnofisky > 70), os resultados mostraram que a
maioria dos pacientes apresentou prejuízo de destreza motora
fina e de memória. A média de tempo para cada paciente completar cada sessão de aplicação foi de vinte e três minutos com
desvio padrão de seis minutos. Os pesquisadores concluíram
que essa bateria pode ser usada em pacientes com metástases
cerebrais para monitoramento do perfil neuropsicológico sem
causar nível significativo de fadiga ou rejeição por parte dos
pacientes.
Regine et al.10 investigaram o desempenho de pacientes com
metástases cerebrais em uma bateria de testes cognitivos e
uma escala de qualidade de vida. A bateria de teste incluía o
MMSE, o Hopkins Verbal Learning, Teste de Fluência Verbal,
Teste Ruff 2 e 7, o Trail Making A e B e um perfil de humor
forma reduzida. Os testes foram aplicados antes, logo depois,
e um mês após a radioterapia total de cérebro. Trinta e dois
por cento dos participantes tinham idade superior ou igual a
65 anos; 44% apresentavam performance status zero e 81%
destes tinham metástases múltiplas. De acordo com o padrão
para administração dos cinco testes cognitivos e da escala de
qualidade de vida, os resultados antes, logo depois, e um mês
depois do tratamento foram, respectivamente, maior ou igual a
95%, maior ou igual a 84% e maior ou igual a 70%. A queda no
desempenho cognitivo dos pacientes teve como causa a baixa
performance status e dificuldade para compreender as instruções dos testes.
Embora os estudos acima demonstrem, em sua maioria, uma
associação da radioterapia total de cérebro a prejuízos cognitivos em pacientes com metástases cerebrais outros não corroboram esta associação. Penitza et al.8 estudaram as mudanças
neuropsicológicas depois da radioterapia total de cérebro nesta
amostra de pacientes. Participaram do estudo 64 pacientes, 28
com câncer de pulmão e 36 com metástases cerebrais. Foram
avaliadas a inteligência, atenção e memória, com a aplicação
de uma bateria de testes neuropsicológicos padronizados com
duração de 90 minutos. Os resultados indicaram que a radioterapia total não induziu significativamente ao declínio das funções cognitivas em nenhum paciente.
Os achados da literatura não são unânimes ou consistentes em
se tratando dos efeitos da radioterapia total de cérebro no funcionamento cognitivo. Neste contexto, o presente estudo teve
como objetivo investigar o desempenho cognitivo de pacientes
com metástases cerebrais antes e após o tratamento com radioterapia total de cérebro.

CASUÍSTICA E MÉTODOS
CASUÍSTICA
Dentre os vinte e três pacientes avaliados no período de 15
meses, somente treze pacientes foram incluídos neste estudo,
seguindo os critérios de inclusão. Os pacientes em sua totalidade foram encaminhados pelo Grupo de Neuro-Oncologia e
Setor de Radioterapia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP. Destes, 2 pacientes apresentaram lesão única
não passível de ressecção (Grupo 1 – G1), 4 apresentaram 2
lesões (Grupo 2 – G2) e 7 apresentaram 3 ou 4 lesões cerebrais
(Grupo 3 - G3). Destes 13 pacientes, 32% apresentaram tumor
primário de pulmão, 28% de mama, 22% de cólon, e 18% não
identificados. Os critérios de inclusão abrangeram lesões não
passíveis de ressecção cirúrgica completa, Performance Status
- 70 (Karnofsky), RPA classe I e II, idade - 18 anos. Pacientes
com neoplasias primárias do sistema nervoso central (SNC),
presença de doença leptomeníngea, história de alteração psiquiátrica, consumo de drogas ilícitas e álcool por longo período, foram excluídos. Exames de neuroimagem e histopatológico confirmaram o diagnóstico de metástase cerebral.
A faixa etária variou entre 31 e 62 anos (M = 54,6; DP= 9,57),
o nível de escolaridade entre 4 e 14 anos (M = 7,69 DP = 2,84).
As regiões das lesões cerebrais estão descritas na tabela 1.
Região Cerebral

G1
(N=2)

G2
(N=4)

G3
(N=7)

Frontal Esquerda

1

1

4

Frontal Direta

1

2

5

Temporal Esquerda

2

3

Temporal Direita

1

2

Parietal Esquerda

2

Parietal Direita

3

Cerebelo Esquerdo

3

Cerebelo Direito

2

Tabela 1 – Descrição da região cerebral e hemisfério da lesão dos grupos de
pacientes (G1 = metástase única; G2 = duas metástases e G3 = 3 ou mais
metástases).

A avaliação neuropsicológica foi realizada na semana anterior
ao tratamento de radioterapia total de cérebro e 3 meses depois
da primeira avaliação neuropsicológica.
O planejamento radioterápico teve como objetivo tratar o cérebro total paliativamente com a delimitação dos campos baseada
em estruturas ósseas vistas ao raio X de simulação. A técnica
usada foi a de 2 campos paralelos e opostos látero-laterais. O
esquema de fracionamento utilizado neste protocolo foi de 30
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Gy em 10 frações, totalizando 3000 Gy. Este critério baseouse, principalmente, em estudos que utilizaram uma metodologia comparando os vários esquemas.
PROTOCOLO NEUROPSICOLÓGICO
Todos os pacientes foram submetidos à avaliação neuropsicológica antes e após receberem o tratamento de radioterapia
paliativa, com testes psicométricos selecionados com base na
eficácia e duração reduzida do tempo de aplicação. Todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido na presença de um responsável, concordando em participar do estudo
voluntariamente. As funções cognitivas e motoras avaliadas no
presente estudo foram selecionadas com base na literatura destes pacientes que demonstram prejuízos de memória, atenção,
funções executivas e coordenação motora. As funções cognitivas avaliadas e os testes utilizados estão descritos abaixo.
Funções Intelectuais: para a obtenção do QI foram utilizados
os subtestes Vocabulário e Matrizes do Wechsler Abbreviated
Scale of Intelligence (WASI).
Memória: avaliou-se a memória episódica verbal com o Hopkins Verbal Learning Test Revised (HVLT-R), que consiste
em três apresentações de uma lista de 12 palavras, com evocação imediata após cada apresentação, evocação tardia após
20-25 minutos e reconhecimento. A memória episódica visual
foi avaliada com o Brief Visual Memory Test Revised (BVMTR), onde seis figuras geométricas são apresentadas três vezes
ao sujeito em uma folha e após cada apresentação devem ser
reproduzidas em outra folha (evocação imediata), após 20-25
minutos é feita a evocação tardia e reconhecimento. A memória de curto prazo foi avaliada através do subteste Dígitos do
WAIS-III.
Atenção e Funções Executivas: a Fluência Verbal Nominal foi
avaliada com o teste FAS no qual o sujeito deve emitir palavras
(exceto nomes próprios e palavras com o mesmo sufixo) que
comecem com as letras F, A, S em um período de 60 segundos,
para cada letra. A velocidade de processamento de informações
e atenção sustentada através do teste de Trilhas parte A. Para
avaliar a flexibilidade mental e atenção alternada foi utilizado
o teste de Trilhas parte B.

RESULTADOS
Os resultados obtidos foram analisados através do programa
estatístico SPSS v. 10 (SPSS Inc.), adotando-se o nível de
significância de 0,05 ( = 5%). Os métodos utilizados foram
os testes não-paramétricos de Friedman, Wilcoxon e KruskalWallis.
Para a interpretação dos resultados brutos dos testes neuropsicológicos, utilizou-se a classificação leve, moderado e grave,
de acordo com o percentil obtido e nível de escolaridade dos
participantes.
Não houve diferença significativa entre os grupos no que tange
à idade ou escolaridade. Antes de receberem a radioterapia de
cérebro total, os pacientes dos grupos G2 e G3 foram os que
apresentaram déficits em grau leve em uma ou mais funções
cognitivas, incluindo memória episódica verbal e visuoespacial, atenção sustentada e funções executivas. Os demais apresentaram resultados dentro do esperado para idade e escolaridade.
Após o tratamento de radioterapia ou 3 meses depois da primeira avaliação neuropsicológica, todos os pacientes foram
convocados para reavaliação das funções cognitivas. Dos 13
pacientes avaliados, 3 (23%) vieram a óbito (1 do grupo G2
e 2 do grupo G3). Um paciente do grupo G3 não compareceu à reavaliação pelo estado debilitado. Dentre os 9 pacientes
reavaliados, 6 (66%) apresentaram queda no desempenho (1
do G2 e 5 do G3), 2 (22%) permaneceram com desempenho
semelhante ao da primeira avaliação (1 do G1 e 1 do G2) e 1
(11%) paciente do grupo G1 apresentou discreta melhora no
desempenho cognitivo, embora não significativa estatisticamente. Estes resultados foram obtidos através da comparação
das classificações em percentil obtidas dos resultados brutos.
Os grupos G1 e G2 mantiveram o nível de Karnofsky acima
de 70 antes e após o tratamento de radioterapia enquanto que
o grupo G3 apresentou resultados abaixo de 70 (ver tabelas 2
e 3).

Funções Motoras: utilizou-se o Grooved Pegboard Test para
avaliar a destreza e velocidade motora dos membros superiores.
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Escala

DISCUSSÃO

Normal

100

Atividade normal, sinais e sintomas da doença menores

90

Atividade normal com esforço

80

Cuida de si próprio, mas incapaz de exercer atividade normal
no trabalho

70

Requer assistência ocasional

60

Requer considerável assistência e freqüente cuidado médico

50

Este estudo teve por objetivo investigar as funções cognitivas,
através de testes neuropsicológicos, em pacientes com metástases cerebrais antes e após o tratamento de radioterapia total
de cérebro. Os principais resultados demonstraram um prejuízo das funções executivas, atencionais e de memória episódica
especialmente no grupo G3 após o tratamento de radioterapia
total de cérebro.

Incapaz, requer cuidados especiais e assistência

40

Severamente incapaz

30

Necessária hospitalização e tratamento de suporte

20

Moribundo

10

Morte

0

Escala de status
Karnofsky

Tabela 2 – Escala de Performance Status de Karnofsky.

Grupos
G1

G2

G3

Karnofsky

Pré-Radioterapia

Pós-Radioterapia

Média

95,00

90,00

N

2

2

Desvio Padrão

7,07

14,14

Média

95,00

83,33

N

4

3

Desvio Padrão

5,77

11,54

Média

85,7

60,00

N

7

4

5,34

14,14

Desvio Padrão

Tabela 3 – Resultados dos três grupos (G1, G2 e G3) na escala de Karnofsky
antes e após o tratamento de radioterapia total de cérebro.

Posteriormente, os resultados de cada um dos grupos (G1, G2 e
G3) foram analisados, comparando-se os dados dos testes cognitivos pré e pós-tratamento de radioterapia, através do método
de Wilcoxon Signed Ranks. Estas análises demonstraram uma
tendência à diferença significativa apenas para o grupo G3,
com queda no desempenho no que tange a memória episódica
verbal (Z= -1,83, P = 0,68), memória de curto prazo ou operacional (Z= -1,82, P = 0,59) e atenção sustentada ou função
executiva (Z= -1,83, P = 0,58). Os demais grupos não demonstraram diferenças estatísticas significativas entre os resultados
pré e pós-tratamento de radioterapia de cérebro total.

Pacientes com lesões nas regiões frontais, temporais e parietais
do hemisfério dominante (esquerdo) apresentaram resultados
deficitários mais acentuados de memória verbal episódica do
que memória visuoespacial, além de prejuízo das funções executivas e atencionais. Aqueles com lesões frontais, temporais
e parietais em hemisfério direito apresentaram predominantemente déficit executivo, atencional e de memória visuo - espacial. Pacientes com lesões frontais em ambos os hemisférios
demonstraram prejuízos nas funções executivas, atencionais e
de memória episódica.
Os resultados encontrados são corroborados pelos dados encontrados na literatura, os quais apontam para uma queda do
desempenho cognitivo após o tratamento de radioterapia total de cérebro em pacientes com metástases múltiplas, independentemente da localização da lesão tumoral2,4,10. Uma das
limitações do estudo foi a não inclusão de uma população
abrangente representativa da população de pacientes com metástases cerebrais múltiplas. Apesar desta limitação, foi possível demonstrar a importância de se estabelecer uma rotina
sistemática de avaliações neuropsicológicas em pacientes com
este diagnóstico que serão submetidos ao tratamento de radioterapia total de cérebro utilizando-se testes cognitivos específicos e validados nesta população.
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