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RESUMO 

 

   

INTRODUÇÃO: Os gliomas são os tumores cerebrais primários mais frequentes. Quanto aos 

oligodendrogliomas grau II, a sobrevida média pode ser superior a 10 anos, ao passo que, para os 

oligodendrogliomas anaplásicos, é, geralmente, inferior a 5 anos. Contam-se como fatores de 

prognóstico os seguintes: idade, Karnofsky Performance Scale (KPS), localização e tamanho 

tumoral, tipo de resseção cirúrgica, características histológicas e moleculares tumorais, 

tratamentos adjuvantes, entre outros. 

MÉTODOS. Este estudo incluiu 52 doentes com os diagnósticos de oligodendroglioma grau II 

ou oligodendroglioma anaplásico, operados no Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) 

entre 1/janeiro/2000 e 31/dezembro/2010. O principal objetivo do trabalho passou pela análise da 

sobrevida dos doentes 5 anos após a realização da primeira cirurgia. Como objetivo secundário 

pretendeu-se avaliar a sobrevida dos doentes em função da realização dos diferentes tratamentos 

complementares. 

RESULTADOS: 69,2% dos tumores foram classificados como oligodendrogliomas grau II e 

30,8% como oligodendrogliomas anaplásicos. A sobrevida média dos doentes com 

oligodendrogliomas grau II foi 45,9 meses, ao passo que a dos doentes com oligodendrogliomas 

anaplásicos foi 26,6 meses. As suas taxas de mortalidade foram, respetivamente, 41,2% e 78,6%. 

DISCUSSÃO:. Os dados obtidos mostram que a sobrevida média dos doentes com 

oligodendrogliomas grau II é superior à dos doentes com oligodendrogliomas anaplásicos. Parece 

existir um papel positivo da combinação de cirurgia, quimioterapia e radioterapia na sobrevida de 

doentes com oligodendrogliomas grau II. Quanto aos oligodendrogliomas anaplásicos, o standard 

of care continua a ser a cirurgia seguida de radioterapia e quimioterapia; os doentes que 

conseguiram completar estes ciclos tiveram uma sobrevida maior do que os que não os 

completaram. 

CONCLUSÃO:. É necessário tornar estes tumores numa doença única, conhecendo melhor a sua 

biologia, definindo novos alvos terapêuticos e usando-os sequencialmente ao longo do tempo, por 

forma a maximizar a sobrevida e a qualidade de vida dos doentes. 
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ABSTRACT 

 

 

BACKGROUND: Gliomas are the most common primary brain tumors. As for grade II 

oligodendrogliomas, the mean survival may be longer than 10 years, whereas for anaplastic 

oligodendrogliomas it is generally less than 5 years. The prognostic factors are: age, Karnofsky 

Performance Scale, tumor location and size, type of surgical resection, histological and molecular 

tumor characteristics, adjuvant treatments, among others. 

METHODS. Our study included 52 patients with diagnoses of grade II oligodendroglioma or 

anaplastic oligodendroglioma operated at the Centro Hospitalar Universitário do Porto between 

January 1st, 2000 and December 31th, 2010. The main goal of the study was to analyze the survival 

of patients 5 years after the first surgery. As secondary goal, it was intended to evaluate the 

survival of patients in account to the different complementary treatments. 

RESULTS: 69.2% of the tumors were classified as oligodendrogliomas grade II and 30.8% as 

anaplastic oligodendrogliomas. The mean survival of patients with grade II oligodendrogliomas 

was 45.9 months, while that of patients with anaplastic oligodendrogliomas was 26.6 months. 

Their mortality rates were, respectively, 41.2% and 78.6%. 

DISCUSSION: The data obtained allow us to conclude that the mean survival of patients with 

grade II oligodendrogliomas is higher than in patients with anaplastic oligodendrogliomas. There 

appears to be a positive role for the combination of surgery, chemotherapy and radiotherapy in 

the survival of patients with grade II oligodendrogliomas. As for anaplastic oligodendrogliomas, 

the standard of care continues to be surgery followed by radiotherapy and chemotherapy; Patients 

who were able to complete these cycles had a higher survival rate than those who did not. 

CONCLUSION: It is necessary to make these tumors a single disease, to better understand their 

biology, to define new therapeutic targets and to use them sequentially over time, in order to 

maximize patient survival and quality of life. 
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INTRODUÇÃO TEÓRICA 

 

 

Os gliomas são os tumores cerebrais primários mais frequentes. Destes, os oligodendrogliomas 

constituem 4-15%, sendo o terceiro tipo mais comum (Paleologos, N.A. e Cairncross, J.G., 

1999).[14] Em contrapartida, os oligodendrogliomas anaplásicos representam 3,5% dos gliomas 

malignos. Estes são menos frequentes, uma vez que apenas 30% dos oligodendrogliomas 

apresentam características anaplásicas (Simonetti, G., et al., 2015).[15] 

Tal como a maioria dos gliomas, os oligodendrogliomas são virtualmente incuráveis, todavia têm 

uma evolução indolente. Todos os doentes acabam por desenvolver sintomas neurológicos e 

morrem prematuramente (Buckner, J.C.,et., al,2016).[3] A sobrevida média pode ser superior a 10 

anos nos oligodendrogliomas grau II, ou inferior a 5 anos nos oligodendrogliomas anaplásicos 

(Paleologos, N.A. e Cairncross, J.G., 1999).[14] 

Esta patologia é mais frequente aos 40-50 anos, uma população ativa, trabalhadora e com família 

a seu cargo, comportando um grande impacto sociofamiliar. Tendo em conta que 3/4 dos doentes 

são diagnosticados antes dos 60 anos (Paleologos, N.A. e Cairncross, J.G., 1999) [14], é importante 

uma boa estratégia terapêutica, que permita maximizar as sobrevida e qualidade de vida.  

Assim, é fundamental perceber quais os fatores que influenciam o prognóstico desta doença. A 

idade é um dos mais fortes preditores, estando uma idade mais avançada associada a neoplasias 

mais agressivas. A presença de um défice neurológico na altura do diagnóstico associa-se a um 

mau prognóstico (Engelhard, H.H., et al., 2003)[5]. Contudo, se as crises epiléticas forem a 

apresentação inicial, o prognóstico é melhor. São ainda de considerar: a localização tumoral, 

sendo de melhor prognóstico a localização frontal e de pior, com mais recidivas/recrescimentos, 

a localização parietal; o tamanho da lesão, quando o maior diâmetro do tumor é > 6 cm; e o estado 

funcional do doente, medido pela KPS(Kashi, A.S.Y., et al., 2015)[7]. Histologia, marcadores 

moleculares (Labreche, K., et al., 2015; Matsumura, N., et al., 2015; Miranda-Gonçalves, V., et 

al., 2012)[9, 11, 13], tipo de resseção cirúrgica, e tratamentos adjuvantes são também importantes 

fatores de prognóstico (Atalay, T., et al., 2015; Engelhard, H.H., et al., 2003).[2, 5] 

A caracterização molecular dos tumores é cada vez mais importante, como é possível perceber 

pela nova classificação dos tumores do sistema nervoso central da World Health Organization 

(maio de 2016). A diferenciação das neoplasias apenas pelos critérios histológicos já não é 

suficiente, sendo necessária também a caracterização molecular. Assim, os oligodendrogliomas, 

são classificados em “oligodendrogliomas, com mutação IDH e co-deleção 1p/19q” e em 

“oligodendrogliomas, não especificados de outra forma”. O mesmo se aplica aos 

oligodendrogliomas anaplásicos (Louis, D.N., et al., 2016).[10] Neste trabalho esta classificação 

não será aplicada, pois os casos analisados são anteriores a ela e, como tal, têm de ser vistos à luz 

do conhecimento da época neste âmbito. 

De acordo com a evolução natural da doença, a desdiferenciação dos oligodendrogliomas é 

inevitável e ocorre em aproximadamente 10 anos (Khan, O.H.,  et al., 2016).[8] Assim, é essencial 

tratar tanto os tumores de alto, quanto os de baixo grau, em oposição a uma perspetiva mais 

expectante.  
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É certo que muitos conhecimentos e recursos de hoje não estavam presentes aquando das 

intervenções realizadas nos doentes estudados. De acordo com o estado atual da arte, preconiza-

se um resseção cirúrgica mais alargada (McGirt, M.J., et al., 2008)[12] e precoce (Jakola, A.S., et 

al., 2012)[6], em oposição a uma atitude mais conservadora e tardia. No entanto, apesar de já muita 

informação existir sobre esta neoplasia e a sua forma de tratamento, estão ainda em aberto 

diversas questões, nomeadamente os timings da cirurgia e tratamentos adjuvantes, a realização 

em todos os casos ou não destes tratamentos e já é posta em causa a realização de quimioterapia 

neoadjuvante (Duffau, H. e Taillandier, L., 2014).[4] 

Assim, com base nos resultados deste estudo e nos resultados descritos na literatura atual, 

poderemos deduzir a seguinte pergunta: como oferecer mais e melhor ao doente? 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O presente estudo inclui uma análise retrospetiva de 52 doentes com o diagnóstico histológico de 

oligodendroglioma grau II ou oligodendroglioma anaplásico, operados no Serviço de 

Neurocirurgia do CHUP entre 1/janeiro/2000 e 31/dezembro/2010. Este intervalo de tempo foi 

escolhido de modo a ser possível ter, pelo menos, 5 anos de seguimento dos doentes após a 

cirurgia.  

Para este trabalho foram consultados os processos clínicos em papel (arquivo do CHUP) e 

eletrónicos (SAM e PCE). 

 

OBJETIVOS DO TRABALHO 

O principal objetivo do trabalho passou pela análise da sobrevida dos doentes 5 anos após a 

realização da primeira cirurgia. Como objetivo secundário pretendeu-se avaliar a sobrevida dos 

doentes em função da realização dos diferentes tratamentos complementares. Foram ainda 

estudadas variáveis como a localização do tumor, a presença de captação de contraste e/ou 

calcificações nos exames de imagem, existência de recidiva/recrescimento e a forma como esses 

fatores influenciam a sobrevida. Todas as análises foram feitas separadamente para 

oligodendrogliomas grau II e para oligodendrogliomas anaplásicos.  

Um último objetivo do trabalho passou pela análise descritiva de algumas variáveis, por forma a 

comparar a nossa amostra com os resultados publicados na literatura atual. 

 

VARIÁVEIS ESTUDADAS 

As variáveis estudadas foram escolhidas com base na literatura, tendo em conta a caracterização 

epidemiológica dos doentes, da doença e suas características, bem como os seus determinantes 

prognósticos.  

Foram avaliados o género e idade dos doentes, a forma de apresentação da doença, o intervalo de 

tempo entre o primeiro sintoma e a realização da cirurgia, a localização tumoral e as suas 

características imagiológicas (captação de contraste e presença de calcificações).  

O estado funcional do doente na apresentação é caracterizado pela KPS. Definiu-se quantos 

doentes tiveram uma avaliação neuropsicológica pré-operatória, e quantos realizaram outros 

estudos complementares como a tomografia por emissão de positrões (PET), Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) com espectroscopia e estudo de perfusão. 

A caracterização histopatológica do tumor consistiu na determinação do grau histológico segundo 

a classificação de 2007 da Organização Mundial de Saúde (OMS) e na determinação do seu índice 

proliferativo (Ki67) e densidade microvascular. Procurou-se, ainda, saber quantos doentes 

realizaram a pesquisa da co-deleção 1p19q. 

O tratamento realizado aos doentes também foi alvo deste estudo, sendo que se documentaram os 

tipos de tratamento realizados, nomeadamente cirurgia, radioterapia e quimioterapia, tipo de 

resseção cirúrgica, dose de radioterapia e tipo de quimioterapia. O tipo de resseção foi classificado 

em 4 categorias: biópsia, resseção parcial (50-90% do tumor), resseção subtotal (90-99% do 
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tumor) e resseção total (100% do tumor). Na ausência de um programa de volumetria e para tentar 

minimizar a subjetividade, esta classificação foi estabelecida sempre pelo mesmo observador, 

recorrendo à análise dos relatos cirúrgicos e dos estudos de imagem pós-operatórios. 

Com recurso aos dados do Registo Nacional de Utentes (Plataforma de Dados de Saúde) e das 

datas de última consulta/internamento/serviço de urgência, aferiu-se se os doentes se encontravam 

vivos ou falecidos 5 anos após a cirurgia. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi realizada com recurso ao programa IBM SPSS Statistics 24, através do 

teste de Kapplen Mayer. 
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RESULTADOS 

 

 

CARACTERÍSTICAS DOS DOENTES 

Foram estudados 52 doentes, dos quais 36 (69,2%) foram classificados como tendo 

oligodendroglioma grau II e 16 (30,8%) oligodendroglioma anaplásicos. Dois dos doentes com 

oligodendroglioma grau II foram perdidos antes de perfazerem 5 anos de follow up, pelo que não 

foram incluídos na avaliação da sobrevida aos 5 anos após cirurgia. Contudo, pelo facto de ter 

sido possível recolher toda a sua informação inicial, ambos foram considerados para a análise 

descritiva. 

 

ANÁLISE DESCRITIVA E ESTATÍSTICA 

 

➢ CARACTERÍSTICAS DOS DOENTES E DOS TUMORES 

 

As tabelas I e II mostram a distribuição das características dos doentes e das formas de 

apresentação da doença pelos dois tipos de oligodendrogliomas. Estes dados mostram que, 

tendencialmente, uma idade >60 anos, menor KPS (média), apresentação de défices neurológicos 

ao diagnóstico e menor intervalo de tempo entre o início da sintomatologia e a cirurgia estão mais 

associados aos oligodendrogliomas anaplásicos. 

Independentemente do sexo, idade e KPS, verifica-se que a sobrevida média é sempre superior 

no caso dos oligodendrogliomas grau II comparativamente aos oligodendrogliomas anaplásicos. 

Excetua-se aqui a taxa de mortalidade aos 5 anos para os doentes com KPS <70%, que é igual 

para ambos os grupos (tabela III). 

A sobrevida média global dos doentes com oligodendroglioma grau II foi 45,9 meses e a dos com 

oligodendroglioma anaplásico foi 26,6 meses (p=0.01). A taxa de mortalidade aos 5 anos após 

cirurgia foi 41,2% para os oligodendrogliomas grau II e 78,6% para os oligodendrogliomas 

anaplásicos, conforme evidenciada pelo gráfico 1 (p=0.01). 

 

 Localização tumoral: 

 Relativamente à análise descritiva das características tumorais (tabela IV), optou-se por 

discriminar a localização em cada lobo cerebral separadamente. Por uma questão de objetividade 

da análise, nas curvas da sobrevida houve necessidade de agrupar os tumores com localizações 

múltiplas num único grupo. 

Dos oligodendrogliomas grau II, 5 anos após cirurgia, aqueles que apresentaram menor taxa de 

mortalidade foram os casos de localização frontal (35,3%) e aqueles que apresentaram maior taxa 

de mortalidade foram os casos de localização temporal (100%) (p=0,159). 

Dos oligodendrogliomas anaplásicos, aqueles que apresentaram menor mortalidade 5 anos após 

a cirurgia foram os casos de localização frontal (75%) e os que apresentaram maior mortalidade 

foram os casos de localização múltipla (100%) (p=0,412).  
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Estes dados (tabela V), apesar de indicarem uma tendência para maior sobrevida de tumores com 

localização frontal, não atingem significância estatística. 

Ainda, salienta-se que, de entre os tumores de localização frontal, os oligodendrogliomas grau II 

apresentaram maior sobrevida (50,2 meses) relativamente aos oligodendrogliomas anaplásicos 

(20,2 meses). 

 

 Captação de contraste e Calcificações: 

É possível desde logo perceber que tumores que não captam contraste e que apresentam 

calcificações têm maior probabilidade de corresponderem a oligodendrogliomas grau II e que o 

oposto é verdade para os oligodendrogliomas anaplásicos (tabela V). 

Para os oligodendrogliomas grau II, na presença de captação de contraste a sobrevida média foi 

de 45,5 meses, ao passo que na ausência de captação de contraste a sobrevida média foi de 47,4 

meses (p=0,857).  

A mesma análise foi feita para os oligodendrogliomas anaplásicos: na presença de captação de 

contraste a sobrevida média dos doentes foi 16,2 meses e na sua ausência a sobrevida média foi 

45,7 meses, resultados estatisticamente significativos (p=0,001) (gráfico 5). 

As taxas de mortalidade 5 anos após a cirurgia foram 43,7% e 37,5% para os oligodendrogliomas 

grau II que captam ou não contraste, respetivamente (p=0,857).  

Para os oligodendrogliomas anaplásicos que captam ou não contraste as taxas de mortalidade 

foram 100% e 40%, respetivamente (p=0,001).  

Quanto à presença de calcificações nos exames de imagem, a sobrevida média dos doentes com 

oligodendrogliomas anaplásicos é superior nos casos em que os tumores apresentam calcificações 

(47,2 meses) em comparação com aqueles que não as apresentam (22,9 meses) (p=0,001). 

 

 Outros exames auxiliares de diagnóstico: 

O estudo de perfusão foi apenas realizado por dois doentes (3,9%), a RMN com espectroscopia 

por cinco doentes (9,6%) e a avaliação neuropsicológica foi realizada por dois doentes (3,9%), 

correspondendo todos eles a oligodendrogliomas grau II. Nenhum doente realizou PET. 

Quanto ao estudo genético e anátomo-patológico, nos oligodendrogliomas grau II, foi identificado 

um Ki67 elevado em três casos (8,3%) e baixo em cinco casos (13,9%), a densidade microvascular 

foi pesquisada em apenas um caso e foi caracterizada como baixa (2,8%). Nenhum doente fez a 

pesquisa da codeleção 1p19q. Nenhum dos oligodendrogliomas anaplásicos foi avaliado para 

estas características. 
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Tabela I: Análise descritiva das características dos doentes 

 

Tabela II: Análise descritiva da apresentação da doença 

Apresentação da doença 

(%) 
Oligodendrogliomas 

grau II 

Oligodendrogliomas 

anaplásicos 
Epilepsia 55,6 62,5 

Défices neurológicos 25 50 

Cefaleias 38,9 37,5 

Hipertensão intracraniana 2,8 6,3 

Outros 22,8 12,5 

Tempo Sintoma – Cirurgia 
< 1 mês 

]1 mês; 6 meses] 

> 6 meses 

Desconhecido 

 

25 

27,8 

44,4 

2,8 

 

43,8 

37,5 

18,8 

0 

 

Tabela III Análise da sobrevida em função do sexo, idade e KPS 

  Oligodendrogliomas 

grau II 
‘p’ Oligodendrogliomas 

anaplásicos 
‘p’ 

Sobrevida 

média 

(meses) 

Sexo 
Feminino 

Masculino 

 

47,4 

44,4 

0,919  

20,1 

25,3 

0,649 

Idade 
<40 anos 

[40,60[ 

≥60 anos 

 

48,4 

51,7 

37,4 

0,139  

-- 

38,9 

21,4 

0,441 

KPS_ 
< 70 

>/= 70 

 

33,5 

46,2 

0,25  

20,4 

23,8 

0,926 

Taxa de 

mortalidade 

aos 5 anos 

(%) 

Sexo 
Feminino 

Masculino 

 

41,2 

41,2 

0,919  

85,7 

77,8 

0,649 

Idade 
<40 anos 

[40,60[ 

≥60 anos 

 

25 

29,4 

61,5 

0,139  

-- 

50 

85,7 

0,441 

KPS 
<70 

≥70 

 

100 

39,4 

0,25  

100 

80 

0,926 

 

 Oligodendrogliomas 

grau II 

Oligodendrogliomas 

anaplásicos 
Sexo (%) 
Feminino 

Masculino 

 

50 

50 

 

43,8 

56,3 

Idade (%) 
<40 anos 

[40,60[ 

≥60 anos 

 

11,1 

50 

38,9 

 

0 

12,5 

87,5 

KPS (média) 
<70 (%) 

≥70 (%) 

90,83 

2,8 

97,2 

86,25 

6.3 

93,8  
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Tabela IV: Análise descritiva das características tumorais 

 (%) Oligodendrogliomas 

grau II 

Oligodendrogliomas. 

anaplásicos 

Localização 
Frontal 

Corpo Caloso 

Ínsula 

Occipital 

Parietal 

Temporal 

Múltipla 

 
77,8 

5,6 

36,1 

5,6 

25 

2,8 

47,1 

 

56,3 

18,3 

50 

0 

6,3 

6,3 

31,3 

Contraste 
Capta 

Não capta 

Desconhecido 

 
44,4 

47,2 

8,3 

 
56,3 

31,3 

12,5 

Calcificações 
Presentes 

Ausentes 

Desconhecido 

 

36,1 

55,6 

8,3 

 

18,8 

62,5 

18,8 

 

 

Tabela V: Análise da sobrevida em função das características tumorais 

 

 

 

  Oligodendrogliomas 

grau II 
‘p’ Oligodendrogliomas 

anaplásicos 
‘p’ 

Sobrevida 

média 

(meses) 

Localização 
Frontal 

Occipital 

Parietal 

Temporal 

Múltipla 

 

50,2 

-- 

-- 

32,1 

42,8 

0,159  

20,2 

-- 

69,1 

17,4 

16,8 

0,412 

Contraste 
Capta 

Não capta 

 

45,5 

47,4 

0,857  

16,2 

45,7 

0,001 

Calcificações 
Presentes 

Ausentes 

 

65,4 

69,1 

0,381  

47,2 

22,9 

0,001 

Taxa de 

mortalidade 

aos 5 anos 

(%) 

Localização 
Frontal 

Occipital 

Parietal 

Temporal 

Múltipla 

 

35,3 

-- 

-- 

100 

40 

0,159  

75 

-- 

0 

83,3 

100 

0,412 

Contraste 
Capta 

Não capta 

 

43,7 

37,5 

0,857  

100 

40 

0,001 

Calcificações 
Presentes 

Ausentes 

 

53,8 

36,8 

0,381  

33,7 

90 

0,001 
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Gráfico 1: Sobrevida média global 

 

 

 

Gráfico 2: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas grau II relativa à localização 

tumoral 

 

Tempo decorrido desde a cirurgia (meses) 

16,7 0 30,3 50 66,7 

Tempo decorrido desde a cirurgia (meses) 

0 16,7 30,3 50 66,7 
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Gráfico 3: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas anaplásicos relativa à localização 

tumoral 

 

 

Gráfico 4: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas grau II relativa à captação de 

contraste 

 

66,7 50 30,3 16,7 0 

Tempo decorrido desde a cirurgia (meses) 

0 16,7 30,3 50 66,7 

Tempo decorrido desde a cirurgia (meses) 
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Gráfico 5: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas anaplásicos relativa à captação de 

contraste 

 

 

Gráfico 6: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas grau II relativa à presença de 

calcificações 

 

0 16,7 30,3 50 66,7 

Tempo decorrido desde a cirurgia (meses) 

0 16,7 30,3 50 66,7 

Tempo decorrido desde a cirurgia (meses) 
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Gráfico 7: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas anaplásicos relativa à presença de 

calcificações 

 

 

 

➢ TRATAMENTO 

Comparando os diversos tipos de resseção tumoral, as sobrevidas médias para os doentes com 

oligodendrogliomas grau II foram sempre superiores à dos doentes com oligodendrogliomas 

anaplásicos (tabela VI). 

Para melhor compreender o papel da extensão da resseção cirúrgica na sobrevida dos doentes, 

agruparam-se os dados e fizeram-se outras comparações, abaixo descritas.  

Ao comparar a sobrevida dos doentes que realizaram biópsia com a dos que realizaram algum dos 

outros tipos de resseção cirúrgica, obteve-se uma menor sobrevida para aqueles que realizaram 

biópsia. Salienta-se que os resultados obtidos para os oligodendrogliomas anaplásicos atingiram 

significância estatística: a sobrevida média para a biópsia foi 15 meses e para os restantes tipos 

de resseção cirúrgica foi 24,8 meses (p=0,001) (gráfico 11).  

A mesma comparação foi feita de modo a isolar a resseção cirúrgica total (gráficos 12 e 13). 

Destaca-se a taxa de mortalidade aos 5 anos de 75% nos casos de doentes com 

oligodendrogliomas anaplásicos submetidos a resseção total, que é inferior à obtida para aqueles 

que foram submetidos aos restantes tipos de resseção (83,3%). 

Ao comparar biópsia (B)/resseção parcial (RP) com resseção subtotal (RST)/resseção total (RT) 

(tabela VI e gráficos 14 e 15) salienta-se a menor sobrevida para os dois primeiros procedimentos: 

38,7 vs 52,2 meses para oligodendrogliomas grau II e 19,2 vs 25,1 meses para oligodendrogliomas 

anaplásicos. 

 

0 16,7 30,3 50 66,7 
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Por fim, analisaram-se os tratamentos adjuvantes realizados (tabela VII) e comparou-se os efeitos 

da quimioterapia (QT) e radioterapia (RT) na sobrevida destes doentes (tabela VI). 

Evidencia-se que os doentes que realizaram cirurgia (Cx)+quimioterapia+radioterapia tiveram 

uma menor taxa de mortalidade aos 5 anos do que aqueles que não realizaram os três tratamentos 

(34,8% para os oligodendrogliomas grau II e 66,7% para os oligodendrogliomas anaplásicos). Os 

que tiveram maior mortalidade foram aqueles que apenas realizaram cirurgia ou 

cirurgia+radioterapia (66,7% para os oligodendrogliomas grau II e 100% para os 

oligodendrogliomas anaplásicos). Estes resultados são ilustrados pelos gráficos 16 e 17. 

 

➢ RECIDIVA/RECRESCIMENTO 

Após o tratamento da doença primária e durante o período em estudo, 50% dos 

oligodendrogliomas grau II e 43,8% dos oligodendrogliomas anaplásicos 

recidivaram/recresceram. A sobrevida média e a mortalidade aos 5 anos foram 51 meses e 44,3%, 

respetivamente, para os oligodendrogliomas grau II e 31,5 meses e 71,4%, respetivamente, para 

os oligodendrogliomas anaplásicos. 
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Tabela VI: Análise da sobrevida em função do tratamento 

 

Tabela VII: Análise descritiva dos tratamentos efetuados 

(%) Oligodendrogliomas 

grau II 

Oligodendrogliomas. 

anaplásicos 

Quimioterapia 5,6 25 

Radioterapia 8,3 18,18 

QT + RT 63,8 56,3 

 

  

  Oligodendrogliomas 

grau II 
‘p’ Oligodendrogliomas 

anaplásicos 
‘p’ 

Sobre 

vida 

média 

(meses) 

Cirurgia 
Biópsia 

Resseção Parcial 

Resseção Subtotal 

Resseção Total 

 

45,4 

30,2 

55,8 

46,7 

0,51  

15 

23,5 

25,8 

23,6 

0,976 

Tipos de Resseção 
Biópsia 

RP + RST + RT 

 

45,4 

46,1 

0,715  

15 

24,8 

0,702 

Tipos de Resseção 
B + RP + RST 

Resseção Total 

 

45,7 

46,7 

0,996  

23,6 

23,6 

0,89 

Tipos de Resseção 
B + RP 

RST + RT  

 

38,7 

52,2 

0,46  

19,2 

25,1 

0,774 

Tratamentos 
Cx + QT + RT 

Cx + QT 

Cx + RT 

Cx 

 

73,5 

76,6 

48 

12,7 

0,1  

33,7 

-- 

21,2 

2,6 

0,001 

Taxa de 

mortali 

dade aos 

5 anos 

(%) 

Cirurgia 
Biópsia 

Resseção Parcial 

Resseção Subtotal 

Resseção Total 

 

33,3 

57,1 

36,4 

42,9 

0,51  

100 

100 

75 

75 

0,976 

Tipos de Resseção 
Biópsia 

RP + RST + RT 

 

43,3 

44 

0,715  

100 

78,6 

0,702 

Tipos de Resseção 
B + RP + RST 

Resseção Total 

 

40,7 

43,9 

0,996  

83,3 

75 

0,89 

Tipos de Resseção 
B + RP 

RST + RT 

 

47,3 

38,9 

0,46  

100 

75 

0,774 

Tratamentos 
Cx + QT + RT 

Cx + QT 

Cx + RT 

Cx 

 

34,8 

0 

66,7 

66,7 

0,1  

66,7 

-- 

100 

100 

0,001 
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Gráfico 8: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas grau II relativa ao tipo de resseção 

tumoral 

 

 

 

Gráfico 9: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas anaplásicos relativa ao tipo de 

resseção tumoral 

 

0 16,7 30,3 50 66,7 

Tempo decorrido desde a cirurgia (meses) 

0 16,7 30,3 50 66,7 

Tempo decorrido desde a cirurgia (meses) 

Resseção 

Resseção 



20 
Andreia Coutinho 

Gráfico 10: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas grau II em função da comparação 

biópsia vs outros tipos de resseção tumoral 

 

 

Gráfico 11: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas anaplásicos em função da 

comparação biópsia vs outros tipos de resseção tumoral 
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Gráfico 12: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas grau II relativa à comparação 

resseção total vs outros tipos de resseção tumoral 

 

 

Gráfico 13: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas anaplásicos relativa à comparação 

resseção total vs outros tipos de resseção tumoral 
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Gráfico 14: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas grau II relativa à comparação 

biópsia/resseção parcial vs resseção subtotal/resseção total 

 

 

 

Gráfico 15: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas anaplásicos II relativa à 

comparação biópsia/resseção parcial vs resseção subtotal/resseção total 
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Gráfico 16: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas grau II relativa ao tipo de 

tratamento efetuado 

 

 

 

Gráfico 17: Sobrevida dos doentes com oligodendrogliomas anaplásicos relativa ao tipo de 

tratamento efetuado 
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DISCUSSÃO 

 

 

Como primeiro ponto da discussão, refere-se a disparidade de meios e técnicas que existiam no 

CHUP à data de início do follow up. O primeiro aparelho de RMN apenas foi instalado no ano 

2002. O uso disseminado de algumas técnicas de RMN, nomeadamente o estudo de perfusão 

(3,9% dos doentes) e da espectroscopia (9,6% dos doentes) apenas se iniciou na segunda década 

deste século. Neste sentido, os resultados são, por isso, condicionados. Adicionalmente, apenas 

nos últimos anos do século XXI se começou a dar importância a estes dados no prognóstico destes 

tumores. 

Um outro ponto relevante reside no facto de se terem feito poucas avaliações neuropsicológicas 

aos doentes estudados (3,9%). Justifica-se isso pelo facto de, apenas recentemente, se prestar uma 

atenção redobrada aos efeitos cognitivo-comportamentais que a cirurgia e a doença primária 

poderão condicionar, bem como ao perfil cognitivo-comportamental dos doentes que são 

submetidos a craniotomia acordada. Durante o período em estudo iniciou-se a era da cirurgia 

acordada no CHUP, mas o enfoque não estava neste aspeto do comportamento, daí a pouca 

relevância dada a este exame nos estudos pré-operatórios. O mesmo se aplica à PET (não realizada 

em nenhum doente), um exame que apenas recentemente se advoga no estudo pré-operatório de 

gliomas de baixo grau, pela sua sensibilidade elevada na deteção de áreas de hipermetabolismo 

regional, que poderá predizer a existência de áreas de maior potencial de desdiferenciação 

tumoral. 

Outra questão importante remete à análise histológica. Nenhum doente realizou a pesquisa da 

codeleção 1p19q, fator, hoje, decisivo na definição do prognóstico e predição da resposta 

terapêutica. No período em estudo essa técnica ainda não estava disponível no Serviço de 

Neuropatologia, resumindo-se o diagnóstico histológico essencialmente a um processo de análise 

morfológica. Apenas na segunda década deste século se difundiu o uso desta técnica neste 

Serviço. 

Antes de proceder à discussão dos dados, convém sublinhar alguns vieses do nosso trabalho. 

Desde logo, trata-se de um estudo retrospetivo; segundo, não foi possível recolher todos os dados 

referentes a todas as variáveis em estudo, o que, numa população já de si pequena, poderá enviesar 

ainda mais os resultados; terceiro, esta população não representa a totalidade dos doentes com 

seguimento por esta patologia no CHUP, uma vez que era uma prática comum submetê-los, 

particularmente aqueles com diagnóstico imagiológico de glioma de baixo grau, a um processo 

exclusivo de vigilância imagiológica. 

Por fim, e por forma a melhor enquadrar a discussão do tratamento, a avaliação do grau de 

resseção foi feita com recurso à análise da primeira imagem contrastada pós-operatória (que 

frequentemente não era imediata) ou, na ausência desta, com recurso à descrição do relato 

cirúrgico. Como referido anteriormente, não foi utilizado um programa de volumetria que poderia 

eliminar ou atenuar o viés do observador na predição do grau de resseção tumoral. 

 

O primeiro ponto da discussão dos resultados prende-se ao facto de cerca de 40% dos doentes 

com oligodendrogliomas grau II terem mais de 60 anos, contrariando os dados da literatura, onde 

¾ dos doentes são diagnosticados antes dos 60 anos (Paleologos, N.A. e Cairncross, J.G., 

1999)[14]. Poder-se-á explicar isto pelo terceiro viés de seleção atrás referido. 
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A distribuição dos doentes pelo género, sensivelmente numa relação 1:1, está de acordo com a 

literatura. No que respeita à KPS, observou-se que a esmagadora maioria dos doentes apresentava 

uma KPS ≥70%. Novamente aqui podemos encontrar um viés de seleção, uma vez que doentes 

com KPS <70% mais dificilmente são propostos para tratamento. Os resultados permitiram 

concluir que doentes com maior KPS têm maior sobrevida, ao passo que doentes com KPS <70% 

têm pior prognóstico, independentemente do grau histológico do tumor, dados que vão de 

encontro à literatura (Kashi, A.S.Y., et al., 2015)[7]. Dos doentes com KPS <70%, os que têm 

oligodendroglioma grau II têm uma sobrevida superior à dos que têm oligodendroglioma 

anaplásico (p=0,001).  

Os resultados obtidos para a localização tumoral não atingem significância estatística (p=0,159). 

Contudo, em doentes com oligodendroglioma grau II parece haver um melhor prognóstico para a 

localização frontal face à localização parietal (taxa de mortalidade aos 5 anos de 35,3% vs 100%), 

tal como discutido na literatura (Kashi, A.S.Y., et al., 2015)[7].  

A captação de contraste e a presença de calcificações não se revestiram de relevância prognóstica 

para os oligodendrogliomas grau II; pelo contrário, no que respeita aos oligodendrogliomas 

anaplásicos, a sobrevida média foi superior no grupo sem captação de contraste e com 

calcificações (p=0,001). 

Quanto ao papel da cirurgia no tratamento destes doentes, dos resultados obtidos para os 

oligodendrogliomas grau II nenhuma conclusão pode ser extraída. Isto pode dever-se ao tamanho 

da amostra, que fica ainda mais pequeno quando se procede à análise de subgrupos. Mais ainda, 

o facto de não termos usado uma medida padronizada de volumetria tumoral para aferir o grau de 

resseção poderá também ter afetado negativamente os resultados. Pelo contrário, nos doentes com 

oligodendrogliomas anaplásicos, a cirurgia parece ter um papel positivo na sobrevida, ainda que 

os resultados não sejam estatisticamente significativos. 

Parece existir um papel positivo da combinação de cirurgia, quimioterapia e radioterapia na 

sobrevida de doentes com oligodendrogliomas grau II, com uma sobrevida média superior à dos 

que não realizaram os três tratamentos. Apesar de não serem estatisticamente significativos 

(p=0,1), estes dados vão de encontro à literatura (Ahluwalia, M.S., et al., 2015; Buckner, J.C., et 

al., 2015)[1,3]. Quanto aos oligodendrogliomas anaplásicos o standard of care já era e continua a 

ser a cirurgia seguida de radioterapia e quimioterapia. Os doentes que conseguiram completar 

estes ciclos tiveram uma sobrevida maior do que os que não completaram, sendo estes resultados 

estatisticamente significativos (p=0,001). 

Na progressão, como os resultados atentam, a sobrevida é menor nos casos de oligodendrogliomas 

anaplásicos, facto confirmado pela literatura (Simonetti, G., et al., 2015)[15]. 

Por último, verificou-se que a sobrevida média dos doentes com oligodendrogliomas grau II foi 

45,9 meses e daqueles com oligodendrogliomas anaplásicos foi 26,6 meses. Esta é inferior à 

descrita na literatura para os oligodendrogliomas grau II, facto que poderá ser explicado pelo viés 

de seleção atrás referido. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Quanto aos oligodendrogliomas anaplásicos, verificou-se que as características dos doentes e o 

impacto dos tratamentos na sobrevida não diferiu muito do descrito na literatura. Constatou-se, 

ainda, uma sobrevida média inferior à descrita na literatura para os oligodendrogliomas grau II. 

Relativamente a estes últimos, o paradigma de avaliação e tratamento mudou na última década: a 

cirurgia e a análise molecular têm cada vez mais importância prognóstica. Adicionalmente, a 

quimioterapia será, de futuro, uma arma de tratamento complementar de importância comparada 

à da radioterapia, estando de acordo com dados recentes da literatura (Buckner, J.C., et al., 

2016)[3]. 

As atipias encontradas na análise dos dados serão, na sua maioria, explicadas pelo número 

reduzido de doentes, pelo que nenhuma conclusão se pode extrair do impacto da cirurgia na 

sobrevida. Fica também a nota para a necessidade da utilização de programas de volumetria 

tumoral para melhor avaliar o grau de resseção cirúrgica.  

Em suma, permanece o desafio de tornar estes tumores numa doença única, conhecendo melhor 

a sua biologia, definindo novos alvos terapêuticos e usando-os sequencialmente ao longo do 

tempo, por forma a maximizar a sobrevida e a qualidade de vida dos doentes. 
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