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RESUMO
Os autores, através da apresentação de um caso de Glioblastoma (GBM) temporal direito e de um caso de Xantoastrocitoma
Pleomórfico (XAP) temporal esquerdo, ambos com degeneração cística, realizaram um estudo bibliográfico retrospectivo, com o
intuito de estabelecer parâmetros fidedignos para a decisão da tática cirúrgica a ser empregada. A Ressonância Magnética, nas
sequências T2 e FLAIR (Fluid Attenuated Invertion Recovery), no GBM demonstrou a diferença entre a necrose dita pastosa e
aquela com verdadeira liquefação, essa última permitindo determinar uma tática neurocirúrgica menos invasiva (esvaziamento
do cisto com biopsia do tumor), com igual ou superior eficácia prognóstica em curto prazo. Essa diferenciação morfológica, a
Tomografia Computadorizada (TC) não foi capaz de determinar. No segundo caso, a TC também apenas demonstrou a diferenciação
sólida para não-sólida da massa, mas não foi suficiente para a escolha da abordagem emergencial, tática decidida em campo.
Palavras-chave: Tomografia Computadorizada; Ressonância Magnética; Glioma Cístico Cerebral; Tática cirúrgica.
ABSTRACT
The authors presented a case of Glioblastoma (GBM) and right temporal and a case of Pleomorphic Xantoastrocitoma (XAP), both
with left temporal cystic degeneration, and conducted a retrospective bibliographic study in order to establish reliable parameters
to the decision of the surgical tactics to be employed. GBM Magnetic resonance imaging, in T2 and FLAIR (Fluid Attenuated
Invertion Recovery) sequences demonstrated the difference between pasty necrosis and true liquefaction necrosis. The last one
allowing a less invasive approach (drainage of the cyst with tumor biopsy), with short-term prognostic efficacy equal or higher.
Computed tomography (CT) has not been able to determine this morphological differentiation. In the second case, the CT also
just showed solid and non-solid mass differentiation, but it was not enough for the choice of the emergency approach, which was
decided on the field.
Key words: Computed tomography; Magnetic resonance imaging; Brain Cystic Glioma; Surgical Approach
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Introdução
Para determinar a melhor tática cirúrgica, com melhor qualidade
de sobrevida e diagnóstico histológico preciso, é importante o
diagnóstico se a lesão tumoral glial cerebral é cística.
Além disso, no pré-operatório, determinar de forma mais
qualitativamente precisa a lesão principal, para não só
esclarecer a natureza da lesão, como também a aproximação
mais fidedigna de sua consistência.

Material e Método
Estudo de dois casos selecionados de tumor temporal de
conteúdo predominantemente hipodenso. Em ambos os casos,
independente da histopatologia, a hipertensão intracraniana
(HIC) estava descompensada de forma aguda, devido muito
mais ao seu conteúdo necrótico do que à sua porção sólida.
Foi realizado levantamento da bibliografia pertinente, para
avaliar a real necessidade de se determinar, no pré-operatório
e com mais precisão, a consistência do conteúdo necrótico
tumoral, assim como as vantagens práticas que tal determinação
poderia trazer para a escolha da tática cirúrgica a ser empregada.
A proposta foi desenvolvida a partir de três pontos: a)
levantamento das táticas e técnicas operatórias existentes na
literatura para a abordagem das lesões com conteúdo necrótico
à tomografia computadorizada (TC) e à ressonância magnética
(RM); b) determinar a tática cirúrgica que permita não só a
rápida e segura redução da hipertensão intracraniana (HIC),
bem como fornecer material adequado para o diagnóstico
histopatológico; c) avaliação da capacidade que possuem
TC e RM para determinarem a consistência desse conteúdo
necrótico (se pastoso ou liquefeito).

Casos Clínicos
Caso Nº1
Paciente com 66 anos, feminina, do lar, branca, viúva, natural
e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
Brasil.
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Determinação da Tática Neurocirúrgica. Relato de Dois Casos.

Um mês antes de sua internação apresentou perda súbita da
consciência por menos de dez minutos, sem convulsão. Seguiuse imediato quadro de vertigem inespecífica e cefaleia pulsátil
holocraniana, sem vômitos, instalação de progressivo déficit
motor à esquerda, inicialmente de predomínio facio-braquial.
Foi admitida com 10 pontos na Escala de Glasgow aplicada
(Ocular 2, Verbal 3, Motor 5), pupilas anisométricas e
fotorreagentes (esquerda 3 mm; direita oval 4 mm) e hemiplegia
esquerda. Escala de Karnofsky 20%.
TC e RM revelaram volumoso tumor temporal direito (Figura
1) causando desvio das estruturas medianas para o lado
oposto, bloqueio cisternal basal e outros sinais radiológicos
de HIC, justificando a internação hospitalar imediata. Foram
iniciados manitol (0,25g/Kg/dia, 4/4h) e dexametasona (10
mg + 4mg 6/6h). No mesmo dia da admissão foi submetida
a tratamento neurocirúrgico de emergência, utilizando-se
neuroleptoanalgesia, anestesia local, cânula de Guedel e
máscara de Hudson.
Após a RM ter determinado que o conteúdo necrótico era
de consistência líquida, a tática escolhida foi a trepanação
temporal alargada. Com incisão cutânea de cerca de 15 cm
temporal direita e diérese do músculo temporal, realizou-se
a trepanação convencional, que foi cuidadosamente alargada
com pinça Kerrison até alcançar um diâmetro de 3cm. Abertura
dural cruciforme, sucedida pela aspiração total do conteúdo
líquido (85 ml) e biopsia da porção sólida mural, notandose logo em seguida acentuada redução do volume lesional e
reaparecimento da pulsação cerebral.
O exame histopatológico resultou em diagnóstico de “glioma
de alto grau, provável Glioblastoma” (Figura 2).
No terceiro dia de pós-operatório, a paciente evoluiu com boa
recuperação neurológica, já se comunicando e reconhecendo
familiares e se alimentando com auxílio parcial, tendo o déficit
motor parcialmente regredido para hemiparesia de predomínio
facio-braquial. Foi realizada TC de controle, que mostrou
acentuada redução do efeito de massa não só pelo esvaziamento
da cavitação necrótica tumoral, como também pela melhora do
edema perilesional (Figura 3).
Recebeu alta hospitalar com Escala de Karnofsky 60%,
encaminhada para o Instituto Nacional do Câncer (INCa) para
realizar o acompanhamento oncológico e a radioterapia.
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Figura 3. Caso nº 1. TC no 3º dia de pós-operatório, contrastada. Observar
a acentuada redução do volume da lesão e do edema perilesional, bem como a
presença cisternal basal.

Caso Nº 2:
Paciente com 21 anos, feminina, estudante, mulata, solteira,
natural e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, Brasil.

Figura 1. Caso nº 1. Pré-operatório. A,B. TC mostra a lesão temporal com conteúdo
necrótico e nódulo intracavitário próximo à fissura sylviana. C,D. RM evidecia o
conteúdo necrótico liquefeito da lesão, diferenciando-o da porção pastosa periférica.

Um mês de evolução com cefaleia contínua, progressiva,
piorando com decúbito e pela manhã, refratária a analgésicos
comuns, predominando na região fronto-temporal esquerda.
Diplopia horizontal com um dia de instalação e desvio medial
do olho esquerdo. Admitida com 13 pontos na Escala de
Glasgow aplicada (Ocular 3, Verbal 4, Motor 6), eufásica,
oftalmoplegia VI nervo esquerdo, isocórica, fotorreagente
e monoparesia braquial direita. Apresentava hiperreflexia
miotática fásica à direita, Sinal de Babinski à esquerda e
abolido o reflexo cutâneo-plantar à direita.
A TC sem e com contraste (Figura 4) demonstrou volumoso
cisto regular no lobo temporal esquerdo, notável efeito de
massa, desviando as estruturas da linha média para a direita
> 3 cm, redução considerável das cisternas basais, herniação
subfalcina e iminente herniação uncal esquerda. Lesão não
lobulada, sem septação, captação anelar periférica do meio de
contraste, com nódulo mural subcortical superficial. Conteúdo
hipodenso, não sólido, não captante de meio de contraste e não
granulado. Pouco edema periférico. As reconstruções coronal
e parassagital foram fundamentais para a perfeita avaliação
volumétrica e topográfica. Cerca de 90 ml, o volume total, com
mais de 85% hipodenso (pastoso ou líquido).

Figura 2. Caso nº 1. Microscopia óptica (H&E, 400X). A: amostra sólida com células tumorais
gigantes, multinucleadas, típica arquitetura do GBM; B: Citologia do líquido aspirado, com
igual padrão celular ao observado na porção sólida, confirmando o diagnóstico de GBM.
(Serviço de Anatomia Patológica – UERJ – Profa. Dra. Nádia Montagna)

Andrade FEPD, Souza H, Câmara L, Maurício AS, Soeiro SPG, Oliveira Jr W, Araujo IHO, Silva FD, Neves FWB,
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Considerando a gravidade da paciente, em risco pela HIC,
foi proposta a cirurgia imediata, para o esvaziamento do
conteúdo hipodenso, não tendo sido aguardada uma RM.
Uma craniotomia temporal esquerda foi considerada, caso
na cirurgia não se demonstrasse liquefação do conteúdo da
J Bras Neurocirurg 27 (4): 335 - 342, 2016
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lesão. Foram iniciados dexametasona 10mg + 4mg EV 6/6h
e diurético osmótico 0,25 mg/Kg EV 4/4h, fenitoína 100mg
EV 8/8h.
A trepanação alargada realizada foi suficiente, tendo sido
possível a coleta de 82 ml totais de conteúdo cístico, amareloalaranjado, que coagulou em contato com o ar ambiente. Foi
concluído o tempo principal com a retirada de dois fragmentos
da parede da lesão, um superficial e outro profundo com cerca
de 1,5 cm cada (Figura 5).
Diagnóstico histopatológico de “Glioma Maligno”, líquido
tumoral e minúsculos fragmentos de tecido da parede do cisto,
células neoplásicas no líquido e a amostra sólida constituída
por tecido cerebral esponjoso, rodeado por aglomerados
de células neoplásicas, algumas com aspecto de astrócitos
gemestocíticos, presença de necrose e hemorragias (Figura
7 A). O material não foi suficiente para detalhar além do
diagnóstico de “neoplasia maligna cerebral”.
No pós-operatório imediato a paciente foi extubada, em
90 minutos apresentou lucidez completa, conversando
normalmente com os examinadores. Permaneceu monitorizada
por 48 h em CTI. No quarto dia de pós-operatório, lúcida e sem
déficits motores, sem cefaleia e com residual oftalmoparesia
do VI nervo esquerdo. Realizada a TC de controle, sem e com
contraste (Figura 6).
A paciente reinternou cerca de um mês depois da alta, ainda
aguardando a marcação da terapia oncológica complementar
pelo SUS/SISREG, com recorrência dos sintomas, apresentando
cefaleia, sonolência, Escala de Glasgow extrapolada 11 pontos
(Ocular 3, Verbal 3, Motor 5), isocórica, fotorreagente e
hemiparesia direita. Foi submetida a uma revisão cirúrgica, para
drenagem do cisto recidivado, com retirada de mais material
mural para estudo histopatológico, utilizando o mesmo acesso.
Em cinco dias recebeu alta hospitalar desperta, cooperativa e
com hemiparesia direita.
A análise histopatológica do material coletado da segunda
cirurgia permitiu concluiu ser “Xantoastrocitoma pleomorfico
anaplasico Grau III (OMS)”, constituído por neoplasia de
células com citoplasma eosinofílico, alguns vacuolizados
(lipidização), com polimorfismo nuclear, presença de células
gigantes multinucleadas, infiltrado linfocitário, sem grânulos
eosinófilos e com focos de necrose (Figura 7 B).

Andrade FEPD, Souza H, Câmara L, Maurício AS, Soeiro SPG, Oliveira Jr W, Araujo IHO, Silva FD, Neves FWB,
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Figura 4. Caso nº 2. A. TC sem contrate; B, C e D. TC contrastada. Notar o desvio
de linha média e a hipodensidade predominante da lesão, bem como as herniações
subfalcina e uncal. Notar a baixa captação, a delimitação cística, com franco
predomínio da parte necrosada e mínimo componente sólido.

Figura 5. Caso nº 2. 1a Cirurgia. Principais tempos. A. Trepanação; B. Trepanação
Alargada; C. Punção da lesão; D. Aspiração do conteúdo; E. Coleta de material
concomitante ao esvaziamento progressivo; F. Aspecto final após coleta de amostras
das paredes da lesão.
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Resultados
A trepanação alargada mostrou ser uma abordagem adequada
para a redução rápida e segura da HIC, retorno de pulsação
cerebral, permitindo a pronta aspiração do volumoso conteúdo
cístico da lesão tumoral. Em ambos os casos, forneceu também
a biopsia excisional da porção sólida mural, sob visão direta
não só do tumor como também dos vasos silvianos contíguos.
Houve boa recuperação neurológica das pacientes no pósoperatório precoce.

Discussão
O material tumoral obtido mostrou-se de qualidade satisfatória
para o diagnóstico histopatológico, nos dois casos. A falta de
síndrome infecciosa prévia ou concomitante, levaram à maior
suspeita ser tumoral cística e não uma lesão infecciosa.
Figura 6. Caso nº2. 4º dia de pós-operatório. TC contrastada triplanar, permitindo
uma perfeita e mais apurada avaliação neurorradiológica, onde se observa a redução
considerável do efeito de massa.

Segundo a OMS (2016)20 são tumores de linhagem astrocitária:
Tumores Astrocitários:
Astrocitoma Pilocítico 9421/1
Astrocitoma Pilomixóide 9425/3
Astrocitoma subependimário de células gigantes 9384/1
Xantoastrocitoma pleomófico 9424/3
Astrocitoma difuso 9400/3
Astrocitoma Fibrilar 9420/3
Astrocitoma Gemistocítico 9411/3
Astrocitoma Protoplasmático 9410/3
Astrocitoma Anaplásico 9401/3
Glioblastoma 9440/3
Glioblastoma de células gigantes 9441/3
Gliosarcoma 9442/3
Gliomatosis cerebri 9381/3

Figura 7. A, B. Microscopia óptica. A. H&E, 100X, no centro do campo vê-se o
astrócito com citoplasma vacuolizado (lipidização); B. H&E 40X, infiltrado linfocitário,
polimorfismo nuclear, necrose e sem grânulos eosinofílicos. (S/AP/HMSF/RJ).

Andrade FEPD, Souza H, Câmara L, Maurício AS, Soeiro SPG, Oliveira Jr W, Araujo IHO, Silva FD, Neves FWB,
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Como ressaltaram Kepes et al.13, 14, a velocidade de divisão celular
de um tumor cerebral vai definir seu ritmo de seu crescimento e
o grau de HIC a ele associado. O tempo de duplicação de volume
para os gliomas malignos é de sete dias 2, 13, 17, 18. Porém, quando
o crescimento tumoral ultrapassa a capacidade de neoformação
vascular, ocorre isquemia seguida por necrose, em geral central.
Por isso, ocorrendo a necrose, o tempo de duplicação volumétrica
é prolongado para três semanas 2, 7, 13, 15, 22.
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Essa necrose central e não apoptótica, secundária à isquemia
tumoral, decorre da incapacidade do fator angiogênico
tumoral para promover uma neoformação vascular eficiente,
e é retratada na TC como uma lesão hipodensa, às vezes
correspondendo a mais de 50% do volume lesional total 2, 13.
A liquefação do conteúdo necrótico da lesão tumoral depende
do tempo de evolução e da tolerabilidade do paciente a essa
presença volumétrica em expansão. Caso a HIC não seja
descompensada precocemente, a liquefação necrótica será
mais facilmente observada 2, 3, 4, 7, 15.
O xantoastrocitoma pleomórfico (XAP) é um
tumor
neuroepitelial de linhagem astrocitária, células alargadas, com
acúmulo de gordura citoplasmático, mono e multinucleadas,
com infiltrado linfocitário. Na classificação da OMS é incluído
nos gliomas de baixo grau de malignidade, Grau II, podendo
apresentar anaplasia, predominando células multinucleadas,
sem grânulos eosinofílicos, com necrose, sendo então
classificado como Grau III 20. Os XAP predominam em baixa
faixa etária, crianças e com localização hemisférica cerebral,
mais frequente na região temporal. Sua característica mais
marcante é se apresentar como uma lesão cística com nódulo
mural 16, 18, 19, 20.
A TC pode definir a topografia, o volume e o aspecto da lesão
tumoral, se sólida ou cística, mas não seria suficiente para
diferenciar as necroses pastosas das líquidas 6, 8, 11, 12. O uso de
contraste permite a diferenciação de três zonas distintas: uma
zona tumoral sólida captante, limitada externamente por uma
zona hipodensa não captante (edema perilesional) e englobando
uma zona central (necrose tumoral) mais hipodensa que a zona
periférica e, como esta, também não captante 6, 9, 12.
A RM permite o diagnóstico diferencial da consistência da área
de necrose tumoral, dada a sua maior sensibilidade à presença
de líquido nos tecidos 5, 6, 8-12, além da maior capacidade em
diferenciar as três zonas acima referidas. Com uso do contraste
paramagnético 8, 9, 11 pode-se notar que a zona de edema
perilesional terá maior captação do que a zona necrótica
central. A necrose pastosa, por sua vez, captará mais gadolíneo
do que a necrose liquefeita, esta praticamente não captante e
nitidamente hipointensa 9, 11, 12, 21.
De acordo com a literatura 2, 13, 17, 18, as células na periferia da
zona sólida estão em intérfase. A manipulação cirúrgica da
lesão induz a entrada dessas células em mitose, o que por um
lado as torna mais radiossensíveis, porém, de outro, ativa o seu
Andrade FEPD, Souza H, Câmara L, Maurício AS, Soeiro SPG, Oliveira Jr W, Araujo IHO, Silva FD, Neves FWB,
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potencial mitótico 2. Portanto, a manipulação cirúrgica não só
favoreceria à radioterapia, como também a tornaria obrigatória 2.
Estudos comparativos demonstraram não haver diferença
prognóstica entre o simples esvaziamento do centro necrótico
com ressecção parcial da periferia tumoral (citorredução
mecânica) e a exérese em bloco (radical), no que se refere à
ocorrência da recidiva dos gliomas malignos 1, 2.
Sendo impossível a cura cirúrgica destes tipos de lesão tumoral,
a tática a ser adotada deve ter como alvo preferencial (se não
exclusivo) o conteúdo necrótico dessa lesão, até porque ele é o
responsável pela agudização da descompensação da HIC11, 12,15,16.
Portanto, a determinação da tática neurocirúrgica deve objetivar
uma rápida e segura redução da HIC, uma morbidade mínima
capaz de proporcionar aos pacientes alguma melhora na sua
qualidade de sobrevida e, finalmente, a obtenção de material
adequado ao diagnóstico histopatológico.
Determinada a consistência líquida do conteúdo necrótico
tumoral, a craniotomia temporal convencional com
exérese tumoral radical foi afastada em razão de sua maior
agressividade. Os resultados da literatura mostram pouca
modificação quantitativa de sobrevida, com qualidade nem
sempre satisfatória, quando cirurgias mais radicais são
realizadas, não só em razão do rebaixamento do paciente
na Escala de Karnofsky, como também de sua comprovada
ineficácia para impedir a ocorrência de recidivas, muitas
vezes até mais graves, dentro do período de um a três anos
após a craniotomia convencional. A craniotomia, sem dúvida,
acarretaria per e pós-operatórios mais prolongados e de maior
morbidade 1, 2 ,15, 16, 20.
A trefinação também foi descartada pelo risco de laceração
dural e até cerebral, considerando-se a HIC presente 2.
Uma simples trepanação só permitiria a aspiração do volume
liquefeito, sem segurança para hemostasia e coleta de material
para laboratório 2, 7, 11.
A estereotaxia foi igualmente excluída por causa da
contiguidade aos vasos silvianos. A lesão também exigiria
mais de um ponto isocêntrico para conseguir o mínimo de três
amostras (paredes lesionais superficial e profunda, nódulo
mural), o que aumentaria a manipulação e o risco de lesão do
cérebro contíguo, bem como a disseminação da lesão, então,
ainda sem diagnóstico histológico 2, 7. Além disto, todo o preparo
e marcação atrasaria a cirurgia em si, o que desqualifica para
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ser procedimento emergencial.
Com a certeza da necrose tumoral, a trepanação alargada foi a
opção natural para a abordagem cirúrgica. A situação temporal
subcortical da lesão favoreceu ainda mais esta opção, pelo fato
da lesão se mostrar acessível, possibilitando a descompressão,
a exploração da cavidade cística e a coleta de amostras do
nódulo mural e das paredes superficial e profunda. A parte
sólida nodular aderida às estruturas da cisterna silviana foi
exposta com segurança após a aspiração do volumoso conteúdo
líquido.
Assim, em caso de lesão tumoral com conteúdo necrótico,
a sua avaliação deve incluir a determinação pré-operatória
da consistência liquefeita desse conteúdo através da RM. Se
o conteúdo necrótico for de consistência líquida, deve ser
considerada a trepanação alargada como a opção de tática
neurocirúrgica de baixa morbidade, com eficácia para a
redução rápida e segura da HIC, eficaz para a obtenção de
material tumoral adequado para o diagnóstico histológico.
No Quadro I apresentamos a síntese da capacidade da TC x
RM para diagnóstico diferencial entre hemorragia e necrose
(formação de cisto) tumorais e da capacidade para diferenciar
a consistência desta necrose (pastosa ou líquida).

Quadro II. Proposta cirúrgica para o glioma cístico cerebral considerando
hemorragia ou necrose ≥ 50% do volume tumoral total

Presente

Ausente

Hemorragia
Craniotomia
Estereotaxia

Pastosa
Necrose
Líquida

Trepanação Alargada

Conclusão
A trepanação alargada (3x3 cm):
1. É um método rápido, eficaz e seguro para o imediato ataque
às lesões necróticas císticas tumorais em emergência de HIC,
melhor do que as demais táticas.
2. Também permite obter material para o diagnóstico
histopatológico e, assim, influenciar na decisão posterior para o
tratamento (operação radical ou não), radio e/ou quimioterapia.
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