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Sinopse
As metástases cerebrais são complicações comuns do câncer
sistêmico, sendo os tumores intracranianos mais freqüentes e
com incidência crescente. Os autores discutem algumas características epidemiológicas e as novas técnicas neurocirúrgicas
como modalidade terapêutica, enfatizando seus resultados,
independentemente da proximidade das lesões com áreas eloqüentes cerebrais.
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Abstract
Surgical Treatment of Brain Metastases
Brain metastases are common complication of systemic cancer. They are the most common intracranial tumors and their
incidence may be rising up. The authors discuss some epidemiologic characteristics and review the new operative tools for
the surgical treatment, their results especially when related to
eloquent brain areas.
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Introdução
Na última década, o câncer passou a ser a segunda doença
com maior taxa de mortalidade na idade adulta, principalmente
com o envelhecimento da população mundial, as novas técnicas
diagnósticas e o tratamento adequado com prolongamento da
sobrevida dos pacientes. Em 2004, a American Cancer Society
estipulou em mais de 1.350.000 casos novos diagnosticados
nos Estados Unidos, com aproximadamente 550.000 óbitos
decorrentes da doença (quase 1.500 óbitos ao dia). Anualmente, são diagnosticados mais de 200.000 casos de tumores
cerebrais nos Estados Unidos, sendo que mais de 160.000 casos
correspondem a tumores metastáticos para o sistema nervoso
central (SNC)49,51,54,64,71.
As metástases cerebrais (MC) ocorrem em aproximadamente
de 10% a 15% dos pacientes com câncer sistêmico49,64,71, mas tal
incidência aumenta de acordo com a patologia ou nas séries de
autópsia. Embora qualquer tipo de câncer pode metastizar para
o SNC, a incidência de MC varia drasticamente de acordo com a
histologia49,71. Os tipos histológicos que mais comumente metastatizam para o SNC são adenocarcinoma pulmonar, de mama,
melanoma e carcinoma de células renais1,5,8,9,15,19,51,54-56,61,64,71.
Pacientes sem história prévia de câncer podem apresentar
sintomas devido a metástases cerebrais originárias de doença
maligna primária não diagnosticada; essa freqüência varia na
literatura de 5% a 50% dos casos de MC, sendo cada vez menor
tal número em virtude das melhores técnicas investigatórias.
Evolutivamente, a maioria desses casos diagnostica-se como
tumores de origem pulmonar, mas em até 25% dos casos não é
possível fazer o diagnóstico da origem da MC1,5,15,35,51,71.
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Revisão da literatura
A incidência das MC baseada na idade é similar com a encontrada nos tumores sistêmicos primários. O pico de incidência
ocorre entre a quinta e sétima década, mas a idade de risco
depende do tipo do câncer49,54,59,64,71.
MC pode desenvolver-se em qualquer compartimento morfológico do SNC, mas ocorre principalmente no parênquima,
dura-máter ou leptomeninges. Pode ainda ocorrer em mais de um
compartimento ou se estender, por exemplo, do parênquima cerebral para o espaço ventricular ou dural e assim disseminando-se
pelo SNC. A maioria das MC ocorre na porção supratentorial
(80% a 85%), localizadas nos hemisférios cerebrais, onde os
êmbolos tumorais (migração) se alojam, principalmente na
junção substância branca e cinzenta, mas podendo alojar-se em
qualquer localização do SNC.
O processo se inicia com um êmbolo tumoral que atinge microvasos e adere ao endotélio, para então quebrar a barreira hematoencefálica (BHC) e se desenvolver na matriz extracelular. Tal
processo foi chamado por Paget de seed e soil15,41,47,49,71. Uma vez
localizada no SNC, ocorre a promoção tumoral, com crescimento
de uma lesão, geralmente de contornos bem deﬁnidos, mantendo
uma interface com estruturas adjacentes e associada com edema
perilesional. Esse processo geralmente ocorre por alterações da
BHC causada pelo tumor, permitindo a saída de ﬂuidos e proteínas
dos vasos para o tecido e sendo chamado de edema vasogênico.
A extensão do edema não necessariamente relaciona-se com
o tamanho do nódulo tumoral. A quebra da BHC também tem
implicações clínicas importantes, principalmente na utilização da
quimioterapia. O córtex adjacente à MC apresenta uma astrogliose
reacional. Alguns tipos histológicos, como carcinoma de pequenas células, adenocarcinoma pulmonar, melanoma e carcinoma
de cólon, podem eventualmente invadir o parênquima, sendo
responsáveis pela recidiva tumoral após ressecção cirúrgica64,70,71.
O índice de proliferação (labeling index) costuma ser mais alto
que nos gliomas, variando entre 20% e 25%, indicando grande
proliferação de células tumorais16,28,56,62,64,71.
A freqüência de multiplicidade ou não varia de acordo com
a histologia. Melanoma, seguido de tumores pulmonares e de
mama tem a maior tendência a apresentarem MC múltiplas; o
tumor com menor tendência de multiplicidade é o carcinoma
de células renais.
As manifestações clínicas das MC dependem do número e da
localização das lesões. Durante a doença, mais de dois terços
das lesões são sintomáticas, mesmo com modernos métodos
diagnósticos, como ressonância magnética (RM), as manifestações neurológicas correspondem como o maior indicativo
de MC23,66,64,71. Os sinais e sintomas são bem similares com os
apresentados por outros processos expansivos do SNC, causando
aumento da pressão intracraniana (HIC) e/ou sinais irritativos
focais, de acordo com a proximidade das lesões com áreas eloqüentes. Os sinais clássicos da HIC são letargia, náusea, vômitos, cefaléia e confusão mental; os mais comuns são cefaléia,
fraqueza motora e distúrbios mentais e de comportamento. Os

sintomas geralmente têm início de forma gradual e progressiva,
podendo ter aparecimento súbito, quando ocorre hemorragia
intratumoral. Sangramentos são comuns em MC com origem
em tumores de células germinativas e ocorrem em até 80% dos
casos de melanoma, diagnosticado por RM, mesmo que sem
apresentar alterações clínicas23,54,56,71.
O exame de escolha para o diagnóstico e deﬁnição terapêutica
é a RM com contraste, que permite deﬁnir a presença ou não da
MC, número, localização e relação com áreas eloqüentes cerebrais. As imagens em T1W e T2W são importantes na detecção
das lesões23,36,56,64,71. Imagens em T1 apresentam lesões geralmente
circunscritas com aumento da intensidade do sinal. Geralmente,
tendem a ser esferóides, podendo ter halo captante, com região
necrótica central e costumam ser localizadas na transição da substância branca com a cinzenta. As imagens em T2, geralmente,
apresentam lesão com sinal de menor intensidade e aumento da
intensidade do edema perilesional. O uso do contraste – gadolíneo – torna o exame mais sensível. A coleta de líquor se faz útil
para o diagnóstico de metástases meníngeas. O diagnóstico diferencial inclui lesões como abscesso cerebral, gliomas malignos
ou meningeomas. Em torno de 89% a 93% dos pacientes com
história de câncer com lesão única supratentorial apresentam MC,
ao passo que apenas 15% de pacientes com lesão única do SNC
sem história de câncer apresentam MC23,56,71.
Para adequar a terminologia em relação a metástases cerebrais,
analisando a contribuição das variáveis que afetam a sobrevida do
paciente com o tratamento aplicado, Gaspar et al.21 subdividiram
os pacientes em classes 1, 2 e 3. Os pacientes RPA 1 são aqueles
com menos de 65 anos, exclusivamente com metástases cerebrais,
com Karnofky (KPS) > 70% e doença primária controlada. Os
com RPA classe 3 com KPS < que 70%; os RPA classe 2 todos os
outros. Em seu estudo, a sobrevida dos pacientes classiﬁcados com
RPA 1 e 2 foi signiﬁcativamente maior que os RPA classe 321,43.
Como opção de tratamento das MC, temos corticoterapia,
radioterapia, quimioterapia, cirurgia e mais recentemente radiociturgia. A melhor opção deve ser individualizada caso a
caso, considerando-se RPA do paciente, natureza histológica,
número, tamanho e localização da lesão e suas relações com
áreas eloqüentes. Independentemente da modalidade optada,
pacientes com RPA 1 e 2 apresentam melhores resultados que
os classe 343.
Muito se discute sobre qual a melhor forma de tratamento
para MC única. Alguns autores defendem a radiocirurgia como
melhor forma terapêutica67,69, outros preferem a cirurgia mais
radioterapia6,33,62 e alguns as colocam como modalidades similares3,38,58. A tabela 1 denota os recentes estudos comparativos
entre essas modalidades terapêuticas. Não existe ainda estudo
randomizado comparando essas formas de tratamento.

Tratamento cirúrgico
Embora a radioterapia, e mais recentemente, a radiocirurgia
sejam freqüentemente relacionadas como opções no tratamento
das metástases cerebrais, a cirurgia continua sendo um tratamen-
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TABELA 1.

Estudos comparativos entre cirurgia e radiocirurgia.
Modalidade tratamento

Cirurgia melhor que
radiocirugia

Radiocirurgia melhor que
cirurgia

Cirurgia e radiocirurgia como
modalidades similares

Autores, ano publicação

Bindal, 1996
Lovo, 2005
Shinoura, 2002

Tsao, 2005
Wellis, 2002

Aucher, 1996
Mehta, 1997
Schoggl, 2000

to eﬁcaz. Desde a publicação de Patchell et al.46, o tratamento
cirúrgico seguido de radioterapia tem-se mostrado superior com
relação à sobrevida e recidiva local, comparativamente com a
radioterapia isolada. A partir da década de 1980, com a melhora
das técnicas neurocirúrgicas, a mortalidade caiu de 20% em
média para valores que variam entre 1% e 3% nas séries mais
recentes9,11,18,54,55,70,72. A sobrevida média obtida com a cirurgia nas
recentes publicações varia de 10 a 20 meses, de acordo com a
histologia49,11,55,70,71,72. Entretanto, muito se discute sobre a melhor
opção de tratamento para as lesões relacionadas com as áreas
funcionais. Existe a tendência de realização da radiocirurgia para
lesões próximas a áreas eloqüentes, mesmo sem detalhamento
das complicações, resultados em longo prazo e dependência ao
corticóide desses casos pela literatura radiocirúrgica12,20,25,35,48,58.
O princípio cirúrgico como modalidade terapêutica visa restabelecer status funcional dos pacientes com melhora dos sintomas
neurológicos, conﬁrmar diagnóstico duvidoso, promover paliação imediata e estender a duração do controle no SNC da doença,
respeitando os preceitos de “acessibilidade” e “ressecabilidade”.
Além disso, torna-se óbvio que a cirurgia promove remoção da
doença no SNC, sendo importante como tratamento imediato
paliativo do ponto de vista oncológico e permitindo realização
de outras formas de tratamento para doença primária. Dentro
desse contexto, a cirurgia deve ratiﬁcar-se como modalidade
eﬁcaz e segura ao paciente. Segundo a literatura, a recorrência local ocorre entre 5% e 15% dos casos5,9,11,18,46,50,55,56,70-72.
Os pacientes classiﬁcados com RPA classe 1 e 2 têm resultados
melhores, mesmo para mais de uma lesão metastática. Bindal
et al. mostraram que a cirurgia tem papel importante mesmo
em casos de mais uma lesão do SNC7, os autores evidenciaram
que a remoção de todas as lesões (quando possível) prolonga a
sobrevida, tem menor recorrência e não tem piora neurológica
adicional. Como já foi dito, modernas técnicas neurocirúrgicas e
os cuidados perioperatórios otimizam os resultados da ressecção
e minimizam a morbimortalidade dessa modalidade terapêutica,
mesmo para lesões em ou próximas a áreas eloqüentes. Sawaya
et al.55 subdividiram os tumores cerebrais em grau I (localizados
em áreas não eloqüentes), grau II (próximo a áreas eloqüentes)
e grau III (para aqueles em áreas eloqüentes). Em sua série com
194 lesões tratadas, obteviveram complicações neurológicas
para lesões grau I, II e III em 1%, 10% e 7%, respectivamente.
Outras séries recentes mostram morbidade de 5% em média,
mas não detalhando relações das lesões com as áreas funcionais5,9,11,18,46,50,70,72. Bindal et al.8 mostraram que a reoperação

para metástases recorrentes também prolonga a sobrevida dos
pacientes e melhora a qualidade de vida.
A melhor compreensão da anatomia cirúrgica e localização
precisa por RM pré-operatória ou por neuronavegação, a localização intra-operatória guiada por ultra-som, o mapeamento
cortical elétrico das áreas motoras e sensitivas ou da área da
fala com o paciente acordado reduziram drasticamente a morbimortalidade cirúrgica.
O ultra-som intra-operatório permite localizar lesões não
superﬁciais, suas relações com sulcos e giros e controle pósressecção de doença residual (Figura 1). Hammoud et al.24
estudaram prospectivamente 70 casos de pacientes com tumores
cerebrais, utilizando ultra-som intra-operatório e ratiﬁcaram que
seu uso permite localizar as bordas e a profundidade da lesão,
e suas relações com sulcos, giros superﬁciais, ventrículo, foice
e corpo caloso. Além disso, permite com precisão determinar
a extensão da ressecção, bem como conﬁrmar eventuais sangramentos após o fechamento dural. O ultra-som intra-operatório
é de rápido e fácil acesso ao cirurgião, bem como não representa
signiﬁcativos gastos ao procedimento.
O neuronavegador tem sido aplicado a todas as craniotomias
oncológicas em muitos centros americanos e recentemente vem
ganhando espaço no Brasil. Sua tecnologia utiliza pontos referenciais ou ﬁduciais, montando a imagem da RM ao paciente
posicionado. Com o “probe” pode-se otimizar a craniotomia, localizar margens tumorais e principalmente posicionar o cirurgião
durante a ressecção, principalmente na profundidade. Seu uso
deve ser somado ao ultra-som e não substituí-lo, principalmente
lembrando que a anatomia cortical cirúrgica muda durante o
posicionamento ou ressecção, devido à melhora do edema ou
após incisões corticais71.
O mapeamento cortical com potencial evocado permite a exata localização da área motora, motora suplementar e sensitiva,
permitindo a ressecção da lesão com segurança, com preservação de tais áreas anatômicas (Figura 2). Lembramos que o
crescimento tumoral e o edema decorrente da presença da lesão
podem modiﬁcar a anatomia. Uma vez encontrada a inversão de
onda, correspondendo ao sulco central, localiza-se o giro motor e
sensitivo, tornando-se mais fácil elaborar uma estratégia cirúrgica
mais segura para lesões próximas a áreas eloqüentes. Além disso,
durante a ressecção da lesão, demonstra eventuais alterações no
padrão da curva com possível alteração funcional, necessitando
ao cirurgião atentar para o posicionamento adequada da espátula
ou coagulação inapropriada de pequenos vasos10,18,44,65.
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FIGURA 1.

Ultra-som intra-operatório evidenciando nodulação
subcortical e direcionando a incisão cortical.

A cirurgia com paciente acordado permite localizar a área da
fala com a estimulação cortical, possibilitando a ressecção com
segurança de lesões próximas às respectivas áreas eloqüentes.
As grandes séries de cirurgia de tumor cerebral com paciente
acordado, desde a publicação de Ojemann, em 1979, evidenciam
importantes variações individuais dos centros de linguagem,
localizadas principalmente nos giros frontal inferior, médio,
temporal superior e médio e em muitos casos sendo multicêntricos10,17,44,65. Recentemente, notamos ainda diferenças na
localização de áreas eloqüentes em até 10% dos casos, quando
comparados a RM funcional e a estimulação cortical intra-operatória65. Após craniotomia com paciente sob anestesia local
com bupivacaína 0,25% e sedação leve endovenosa, realiza-se
inﬁltração dural e a seguir o despertar pleno do paciente. Inicia-se estimulação cortical com gerador de corrente contínua
(Figura 3), realizando testes de neurolinguística e deﬁnindo as
áreas motora e sensitiva, área da fala e suas relações com a lesão,
bem como planejamento adequado de ressecção da metástase.
A ﬁgura 4 mostra lesão em área eloqüente, com sangramento
intratumoral e edema ao redor e aspecto pós-operatório, com
melhora clínica importante.
Conclui-se que, diante de uma patologia freqüente, a cirurgia
é uma boa modalidade terapêutica, especialmente diante de

FIGURA 3

Estimulação cortical para identificação da área da fala e suas
relações com tumor em cirurgia com paciente acordado.

FIGURA 4

Lesão em área eloqüente e aspecto pós-operatório

recursos intra-operatórios modernos, principalmente para
pacientes RPA classe 1 e 2, oferecendo maior sobrevida, com
melhora da qualidade de vida, mesmo para lesões localizadas
em ou próximas a áreas eloqüentes.
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