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Resumo 
 

O glioblastoma é o tumor cerebral maligno mais comum nos adultos. É um tumor agressivo, 

expansivo, que condiciona deterioração clínica e neurológica significativas pelo efeito de massa 

que exerce e pela infiltração difusa do parênquima adjacente. Para além do efeito tumoral 

direto, o desenvolvimento de edema peri-tumoral amplifica o seu efeito deletério, levando a 

aumento do efeito de massa e da pressão intracraniana e, consequentemente, aumento da 

morbilidade associada a este tumor. São vários os mecanismos que têm sido propostos para o 

desenvolvimento deste edema, sendo um dos mais importantes a alteração da barreira 

hematoencefálica. O tratamento do edema baseia-se na utilização de corticoides cuja ação 

assenta em diversos processos, incluindo a restauração da barreira hematoencefálica por 

alteração da expressão do VEGF e modulação da expressão genética e da função de várias 

proteínas. Embora clinicamente eficaz, a administração destes corticoides está associada a 

numerosos efeitos secundários e nos últimos anos têm surgido novos dados que identificam um 

potencial efeito na progressão tumoral. Neste trabalho foi realizado, em primeiro lugar, uma 

revisão dos mecanismos celulares pelos quais os corticoides atuam, assim como os mecanismos 

pelos quais estes possam contribuir para a progressão do tumor. Seguidamente, com base na 

literatura sobre o tema, foi abordado o efeito prático do tratamento com corticoides na 

sobrevivência. Neste subcapítulo foi incluído o estudo do impacto que os seus efeitos 

secundários podem ter no outcome, assim como o papel que os corticoides podem ter na 

diminuição da eficácia dos tratamentos adjuvantes. Para cumprir estes objetivos, foi realizada 

uma revisão dos artigos publicados no site Pubmed entre o ano de 1996 e o ano de 2020 de 

acordo com as palavras-chave da monografia, com inclusão e avaliação de artigos de 

investigação retrospetivos e prospetivos e de meta-análise. Foi sempre concedida preferência 

aos dados provenientes de artigos de investigação, nos quais foram apenas aceites aqueles que 

apresentaram os seus dados com um intervalo de confiança de 95%. Aquilo que se verifica com 

esta revisão é que a literatura relativa a este tema apresenta dados bastante díspares. Enquanto 

que alguns estudos foram indicativos de um papel protetor do tratamento com corticoides na 

progressão tumoral e demonstraram uma ausência de correlação com diminuição da 

sobrevivência, vários outros estudos demonstraram uma relação significativa, in vitro e in vivo, 

entre este tratamento e um aumento da angiogénese, da migração e proliferação celulares, 

assim como um impacto negativo estatisticamente significativo na sobrevivência.  
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Palavras-chave 
 

Glioblastoma, corticoides, edema cerebral, recidiva, sobrevivência. 

 

Abstract 

Glioblastoma is the most common malignant brain tumor in adults. It is an aggressive, expansive 

tumor that causes clinical and neurological deterioration through mass effect it exerts and 

through diffuse infiltration of the adjacent parenchyma. In addition to the direct tumor effect, 

the development of peri-tumoral edema amplifies its deleterious effect, taking to an increase of 

the mass effect and intracranial pressure and, consequently, increase in the morbidity 

associated with this tumor. There are several mechanisms that have been proposed for the 

development of this edema, being one of the most important the changes in the blood-brain 

barrier. The treatment of the edema is based on the use of corticosteroids, whose action settles 

on several processes, including the restoration of the blood-brain barrier by altering VEGF 

expression and modulating gene expression and function of several proteins. Although clinically 

effective, the administration of these corticosteroids is associated with numerous side effects 

and new data have emerged in recent years identifying a potential effect of corticosteroids on 

tumor progression. In this work, a review of the cellular mechanisms by which corticosteroids 

act, as well as the mechanisms by which they can contribute to greater tumor progression was 

made at first. Then, based on the literature on the topic, the practical effect of corticosteroid 

treatment in survival was addressed. In this topic it has been included the data concerning the 

impact that side effects may have in survival, as well as the role that corticosteroids may have 

in decreasing the effectiveness of adjuvant treatments. To fulfill these objectives, a review of 

the articles published on the Pubmed website was carried out between 1996 and 2020 according 

to the keywords of this work, with the inclusion and evaluation of retrospective and prospective 

research articles and meta-analysis. It was given preference to data from research articles and 

only the ones presenting their data with a 95% confidence interval were accepted. What we can 

conclude with this review is that the literature on this topic presents quite different data. While 

some studies were indicative of a protective role of corticosteroid treatment in tumor 

progression and demonstrated an absence of correlation with decreased survival, several other 

studies have demonstrated a significant relationship, in vitro and in vivo, between this treatment 
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and an increased angiogenesis, migration and cell proliferation, as well as a statistically 

significant negative impact on OS and PFS. 
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Abreviaturas 
 

Ang-1 – Angiopoietina 1 

Ang 2 – Angiopoietina 2 

BHE – Barreira hematoencefálica 

CEBPB – Proteína beta de ligação ao CCAAT 

ECM – Matriz extracelular 

GBM – Glioblastoma multiforme 

GSC - Células estaminais de glioma 

KPS – Score de Performance de Karnofsky 

MGMT - O-6-metilguanina-DNA metiltransferase 

OS – Sobrevida global 

PFS – Sobrevida sem progressão tumoral 

PIC – Pressão intracraniana 

QT- Quimioterapia 

RT- Radioterapia 

SDF-1 - Fator 1 derivado de células do estroma 

TMZ – Temozolomida 

TTfields - Campos elétricos alternados para tratamento de tumores 

VEGF – Fator de crescimento vascular endotelial  

ZO – Zonula Ocluddens 
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Introdução 
 

As neoplasias cerebrais constituem uma causa importante de morbilidade e mortalidade 

a nível global e afetam doentes de todas as idades, desde crianças a idosos. A sua incidência a 

nível mundial ronda os 3,2/100000 pessoas-ano e a sua mortalidade é de 2,4/100000 pessoas-

ano. Entre 1990 e 2016 verificou-se um aumento de incidência dos tumores cerebrais de 

17,3%.1,2,3 De entre as neoplasias cerebrais, destaca-se pela sua prevalência e agressividade, o 

glioblastoma.4,5 É um tumor cerebral maligno que tem um prognóstico extremamente 

reservado, com uma sobrevivência global aos 5 anos de 9,8% e sobrevivência média de 15 meses 

após cirurgia e tratamento com radioterapia (RT) e quimioterapia (QT).6,7,8 Pertence a uma classe 

de tumores cerebrais derivados das células da glia, os gliomas, e representa cerca de 54% da 

totalidade destes. Constitui também a sua forma mais agressiva.1 De entre as várias células 

gliais, são os astrócitos que dão origem aos GBM, razão pela qual estes também podem ser 

denominados de astrocitomas grau IV. Em cerca de 90% dos casos, o glioblastoma é primário, 

ou seja, surge de novo e afeta essencialmente doentes mais idosos, com idade média aquando 

do diagnóstico de 62 anos.9 O glioblastoma secundário desenvolve-se a partir de astrocitomas 

de baixo grau e é mais comum em doentes com idade inferior a 45 anos.1 Esta neoplasia pode 

também ser dividida, para efeitos de investigação, de acordo com as suas subclasses 

moleculares. São dois os tipos principais de subclasses considerados: o mesenquimatoso, 

associado ao fator de transcrição CEBPB, que é considerado o subtipo mais agressivo; e o pró-

neural, que é parcialmente caracterizado por uma mutação do gene IDH1 e é considerado o 

menos agressivo.4,10 Relativamente aos sintomas, vão depender maioritariamente da sua 

localização e do desenvolvimento de efeito de massa e são muito variáveis. Incluem desde 

cefaleias ou vómitos até disfunção cognitiva, alterações comportamentais, défices motores, 

sensitivos ou de linguagem ou alteração da consciência.11 

Quanto ao seu tratamento, aquilo que se verifica é que mesmo com a realização de 

cirurgia, QT e RT, a sobrevivência destes doentes é muito baixa. Este dado é indicativo de falta 

de eficácia dos tratamentos atualmente disponíveis, facto que parece dever-se a diferentes 

mecanismos. O GBM é caracterizado pela natureza infiltrativa das suas células tumorais no 

tecido cerebral circundante. Estas células utilizam rotas de migração semelhantes às das células 

precursoras neuronais, que incluem feixes de substância branca, espaço intersticial, vasos 

sanguíneos e espaço subaracnoide.12,13 Esta infiltração do parênquima implica a impossibilidade 

de a cirurgia microscópica realizada para tratamento primário remover a totalidade das células 

tumorais, o que acarreta a necessidade de tratamento subsequente com QT e RT.5,8,14,15 Quanto 
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ao tratamento adjuvante, uma das razões para a sua eficácia limitada prende-se com o facto de 

estes tratamentos serem projetado para afetar as células cancerígenas maduras em divisão 

celular, não se verificando a mesma eficácia numa população de células conhecida como células 

estaminais de glioma (GSC). Estas células, como o próprio nome indica, funcionam como células 

estaminais do glioblastoma, permitindo a formação de novas células maduras e consequente 

crescimento tumoral. Outra das razões é a presença de regiões hipóxicas e necróticas dentro da 

massa neoplásica, que induzem as células a migrar para regiões mais oxigenadas.16,17  

Para além destes mecanismos que promovem uma baixa eficácia dos tratamentos atuais, 

existem ainda outros processos que tornam este tumor especialmente agressivo e com mau 

prognóstico. Uma das características desta neoplasia são as extensas áreas de hipóxia, que para 

além de promoverem a migração de células para áreas mais oxigenadas, induz também outras 

mudanças importantes nas células tumorais. Destas modificações destaca-se a promoção da 

invasividade, o desenvolvimento de GSC e a neo-angiogénese.18 Esta neo-angiogénese ocorre 

com formação abundante de vasos anómalos cuja função de barreira à passagem de fluidos se 

encontra comprometida. Esta é uma das razões para a formação de edema e consequente 

aumento do efeito de massa, que são fatores importantes para o desenvolvimento de défices 

neurológicos, morbilidade e mortalidade por este tumor. Muitos outros processos celulares 

parecem influenciar também a sua agressividade, como a sinalização proliferativa sustentada, a 

inibição de supressores de crescimento, entre outros. Apesar da sua capacidade de migração e 

proliferação celular no parênquima cerebral, o glioblastoma pode ser considerado um cancro 

não metastático, uma vez que raramente se espalha do local primário para outros tecidos 

remotos do corpo graças às propriedades confinadas da barreira hematoencefálica (BHE).1,19 

Quanto ao prognóstico, são vários os fatores que desempenham um papel importante. Estes 

fatores incluem a idade, o status performance pré-operatório avaliado pelo KPS e a extensão da 

remoção.6 

Devido à falta de abordagens curativas para a maioria destes doentes, a terapêutica de 

suporte, que visa manter a qualidade de vida e a independência funcional, tem um papel central 

no tratamento desta patologia. Os corticoides são particularmente importantes no cenário 

desta terapêutica sintomática tendo em conta que o desenvolvimento de edema peri-tumoral 

é muito comum e constitui um fator que muito contribui para a morbilidade. Os corticoides são 

uma classe de mediadores biológicos sintetizados na glândula adrenal a partir do colesterol. Eles 

estão envolvidos na regulação de vários processos, como o metabolismo, a inflamação e 

respostas ao stress. A corticoterapia tem propriedades anti-inflamatórias e imunossupressoras 

que são utilizadas em variadas patologias sistémicas, incluindo a psoríase e artrite psoriática, a 
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asma brônquica, conjuntivite alérgica, entre muitas outras.11,20 Nas neoplasias cerebrais, estes 

são comummente utilizados no período pré-operatório e pós-operatório para controlar o edema 

cerebral e os sintomas associados, como as cefaleias ou mesmo défices neurológicos. São 

também frequentemente continuados durante o tratamento subsequente, com intuito de 

melhorar os efeitos laterais, como as náuseas e vómitos.5,7,14,20 Embora com um uso clínico de 

mais de 40 anos, o mecanismo pelo qual ocorre a redução do edema peritumoral continua mal 

compreendido e será abordado adiante.6,11  

Relativamente ao seu uso nos doentes com GBM, os corticoides continuam a ser 

utilizados em doses significativas por períodos prolongados, tendo em conta que os seus efeitos 

são temporários.20 Dependendo do tipo e da dose do corticoide administrado, podem ocorrer 

efeitos secundários com diferentes graus de gravidade e em diferentes momentos da sua 

administração. Alguns destes efeitos secundários podem manifestar-se algumas horas ou dias 

após a primeira administração, enquanto que outros se desenvolvem apenas após períodos 

prolongados de utilização. Apesar da maioria destes efeitos secundários serem mais facilmente 

geridos, alguns podem mesmo ser fatais quando não reconhecidos atempadamente. Como 

parte dos mais comuns enquadram-se as miopatias, metabolismo anormal da glicose, 

osteoporose, hipertensão arterial, complicações trombóticas, linfopenia, entre outros.1,11 

Relativamente à possibilidade de desenvolvimento de diabetes associada aos corticoides, o 

aumento dos níveis de glicose sérica, resultante de diversos mecanismos, é  observado em até 

50% dos doentes que fazem tratamento com esta classe farmacológica. Outro dos efeitos 

secundários mais comuns da exposição aos corticoides é a hipertensão arterial, que ocorre em 

pelo menos 20% dos doentes tratados, com uma probabilidade de ocorrência dependente da 

dose. Quanto à miopatia, sabe-se que esta afeta cerca de 50 a 60% dos doentes com uso 

prolongado de corticoides. Outro efeito secundário extremamente importante é a 

imunossupressão devido ao desenvolvimento de linfopenia, que facilita o desenvolvimento de 

infeções, especialmente as infeções por agentes oportunistas. Consequentemente, aumenta a 

probabilidade de desenvolvimento de sépsis. No espectro oposto, os casos de leucocitose 

aguda, apesar de menos comuns, apresentam também efeitos deletérios consideráveis.7,11,20 

Para além destes efeitos adversos, nos últimos anos tem aumentado a evidência sobre os efeitos 

nefastos do uso de corticoides na progressão do GBM, com possibilidade de impacto na 

sobrevivência dos doentes. Contudo, não surgiram ainda terapêuticas alternativas com boa 

eficácia e menos efeitos adversos para substituir ou complementar o uso dos corticoides. Na 

neuro-oncologia moderna tem-se estudado a utilização de outras formas de tratamento, como 

os agentes anti-VEGF, no entanto, ainda não foram obtidos dados consensuais sobre o seu uso.11  
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Por conseguinte, e tendo em conta a falta de alternativas, a utilização dos corticoides na prática 

clínica encontra-se ainda muito difundida e, por vezes, considerada excessiva. Pelas razões 

mencionadas, existe um interesse renovado em avaliar a relação entre o uso deste fármaco e a 

progressão do tumor, assim como a forma como este tem impacto no período livre de 

progressão (PFS) e na taxa global de sobrevivência (OS) dos doentes tratados.1  

 

O edema no glioblastoma 
 

O desenvolvimento de edema cerebral é um processo patológico potencialmente fatal 

que ocorre normalmente como consequência de trauma, enfarte cerebral maciço, hemorragia, 

tumores, entre outros.21 No cérebro com edema, ocorre um acumular excessivo de fluidos no 

espaço extracelular do parênquima cerebral que induz um aumento acentuado da pressão 

intracraniana (PIC). Este aumento da PIC pode causar isquemia, herniação e, em última análise, 

morte por si só.1  

Para o desenvolvimento do edema cerebral podem contribuir diferentes processos: o 

edema vasogénico resultante de uma permeabilidade aumentada do endotélio dos capilares 

cerebrais da BHE com extravasamento e acumulação extracelular de fluidos no parênquima 

cerebral; o edema citotóxico que é caraterizado pela acumulação intracelular de sódio e fluidos, 

resultando em turgescência celular com posterior extravasamento por rotura da membrana; o 

edema cerebral hidrostático resultante de distúrbios da auto-regulação da circulação sanguínea 

cerebral; o edema cerebral osmótico resultante da diluição do sangue por moléculas 

osmoticamente ativas; e o edema cerebral intersticial resultante de hidrocefalia aguda. Alguns 

autores diferenciam ainda o edema cerebral isquémico. De entre todos estes, o edema cerebral 

no glioblastoma ocorre essencialmente por edema vasogénico e citotóxico.9,21,22 

Um elemento essencial para entender o mecanismo pelo qual ocorre o edema é a BHE. 

Esta é uma estrutura que separa o parênquima cerebral do sistema circulatório, permitindo a 

manutenção da homeostasia do SNC e a passagem de substâncias para as células cerebrais. É 

formada por células endoteliais capilares que são suportadas por células gliais vizinhas, como a 

microglia e astrócitos, neurónios e pericitos perivasculares.23 Estas células endoteliais 

encontram-se unidas por meio de tight junctions (TJ), compostas por várias proteínas, entre as 

quais claudinas e ocludinas. Estas proteínas transmembranares ligam-se a proteínas 

intracelulares, como a zonula occludens 1, 2 e 3 (ZO1, ZO2 e ZO3 respetivamente), permitindo o 

acoplamento das TJ aos elementos do citoesqueleto das células endoteliais.22,23 A formação das 
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TJ é promovida por fatores de crescimento secretados pelos astrócitos que desempenham, 

portanto, um papel essencial no controlo na permeabilidade da BHE.1,23 O que ocorre no GBM é 

que os seus astrócitos em proliferação segregam estes fatores de crescimento, que promovem 

a angiogénese, em grandes quantidades. Entre estes fatores destacam-se: o fator 1 derivado de 

células do estroma (SDF-1), que parece ter um papel importante na estabilização endotelial 

durante a angiogénese;9 a angiopoietina-1 (Ang-1) e angiopoietina-2 (Ang-2) que são fatores 

importantes na remodelação, maturação e estabilidade do endotélio vascular, com a primeira a 

promover a estabilização do endotélio e a segunda a contribuir para o efeito oposto;24 e o fator 

de crescimento do endotélio vascular (VEGF), que é um dos fatores mais importantes de 

promoção da angiogénese através da migração e proliferação de células endoteliais.9,17 O VEFG 

é um fator produzido em resposta a hipóxia, o que significa que numa neoplasia com muitas 

zonas de necrose e baixa oxigenação, como é o caso do glioblastoma, irá haver uma elevada 

exposição a esta molécula. A produção de todos estes fatores vai promover a proliferação de 

células endoteliais, levando ao desenvolvimento de novos vasos.18 Contudo, estes estímulos 

acarretam uma diminuição da expressão das proteínas das TJ  e uma alteração da sua função. 

Estas proteínas com expressão ou função alteradas afetam a proximidade das células 

endoteliais, causando um aumento da permeabilidade da BHE e consequente edema 

vasogénico. Uma das proteínas das TJ que comummente são alteradas no GBM são as ocludinas. 

Estas apresentam-se sub-reguladas e com função alterada por fosforilação, causando aumento 

da permeabilidade das TJ como resultado da interação modificada entre as ocludinas 

fosforiladas e as proteínas ZO1, ZO2 e ZO3. Além destas, outras proteínas são afetadas, como a 

claudina-1, cuja expressão é perdida na maioria dos micro vasos tumorais e a claudina-5 que é 

regulada negativamente em vasos hiperplásicos, levando ao aumento da permeabilidade 

endotelial.22 Como tal, esta neovascularização do tumor é imatura e morfologicamente anormal, 

constituída por vasos desorganizados, deformados, tortuosos, parcialmente obstruídos e 

excessivamente permeáveis.1,25 

Uma das preocupações atuais relativamente ao edema, para além das suas 

complicações bem conhecidas, prende-se também com os efeitos negativos específicos deste 

na progressão do GBM. O estudo de Wu et al. demonstrou que doentes com edema minor em 

ressonâncias magnéticas cranianas pré-operatórias apresentavam uma maior sobrevivência em 

comparação com os casos em que o edema peri-tumoral era significativo.26 Vários mecanismos 

foram sendo estudados como hipótese para esta descoberta, incluindo a possibilidade do 

edema tumoral cerebral permitir uma maior invasão e preservação celular do GBM ou de as 
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células estaminais do tumor persistirem nesta área edematosa escapando ao tratamento 

citotóxico e promovendo a sua progressão.6  

Por todas as razões mencionadas, a redução do edema tem representado uma 

abordagem de máxima importância no tratamento deste tumor.6 Desde há vários anos que este 

tratamento se realiza com recurso aos corticoides.1,4 Apesar da gravidade desta situação clínica, 

atualmente continuam apenas a existir tratamentos sintomáticos para diminuir o volume de 

edema.21 

Efeitos dos corticoides no edema cerebral 
 

Devido à sua elevada capacidade anti-edema, os corticoides são reconhecidos desde há 

várias décadas como a principal arma terapêutica para diminuir o edema cerebral e a PIC.20 

Foram vários os estudos que ao longo dos anos demonstraram a diminuição do edema aquando 

da utilização dos corticoides: Fan et al. demonstraram, num estudo realizado em culturas 

celulares e modelos animais, que a utilização de corticoides reduz os danos e normaliza a 

morfologia e densidade vascular no edema peri-tumoral;27 Ewing et al. demonstraram através 

do estudo da difusão por ressonância em tumores cerebrais de roedores que o uso de 

dexametasona diminui a permeabilidade da BHE em apenas 2 horas após a sua administração; 

Sinha et al. e Armitage et al. demonstraram em estudos realizados em humanos, através de 

difusão na ressonância magnética, que a dexametosona diminui a permeabilidade da BHE e, 

consequentemente, diminui o edema.28,29,São poucos os dados indicativos do contrário, como é 

o caso do estudo de Kural et al., também realizado em humanos com base na difusão na 

ressonância magnética, em que a conclusão indica que não houve diminuição significativa de 

edema pela ação da dexametasona.30 Todos estes estudos realizados em humanos apresentam 

a limitação de terem sido realizados com coortes reduzidas. Para além da esmagadora maioria 

dos dados sugerir um efeito anti-edematoso importante dos corticoides, a própria prática clínica 

de várias décadas com estes fármacos comprova-o também de forma empírica.  

Esta ação dos corticoides assenta em diversos processos, constituindo-se como um dos 

mais importantes a estabilização da BHE. Esta ocorre por alteração da expressão do VEGF e 

modulação da expressão genética e da função de várias proteínas, como as claudinas, ocludinas, 

ZO-1 e as caderinas-VE, que regulam a permeabilidade endotelial.1 No entanto, ao longo dos 

anos têm também sido colocadas outras hipóteses como processos pelos quais os corticoides 

atuam. É o caso do aumento da expressão de canais iónicos na BHE e da diminuição da 
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inflamação que condiciona, por sua vez, uma redução da perfusão tumoral e da adesão e 

extravasamento de leucócitos.31,32  

Como referido anteriormente, o VEGF é um fator com ação mitogénica e quimiotática 

que promove o crescimento e permeabilidade vasculares, condicionando um processo de neo-

angiogénese que, pelo aumento da permeabilidade e imaturidade dos seus vasos, promove o 

desenvolvimento do edema no glioblastoma. Este fator de crescimento vascular é também 

estudado desde há vários anos como um fator muito importante na atuação dos corticoides 

como anti-edematosos.33 Assim, desde a década de 90 que existem dados concretos sobre o 

efeito dos corticoides no VEGF por Heiss et al. e Machein et al. No primeiro estudo, realizado 

em dois modelos de permeabilidade de rato, verificou-se que a dexametasona suprimiu a 

permeabilidade de forma dependente da dose utilizada. Avançaram também que esta alteração 

pode ocorrer por dois mecanismos dependentes dos recetores de glucocorticoides: redução da 

resposta da vasculatura aos fatores de permeabilidade derivados do tumor (incluindo o VEGF) e 

redução da expressão de VEGF pelas células tumorais.34 O segundo estudo foi realizado com 

duas linhagens de células de glioma de rato, com a conclusão de que a dexametasona também 

diminuiu a expressão de VEGF nas células tumorais. No entanto, verificou-se que a eficácia do 

efeito da dexametasona na diminuição da expressão do VEGF se apresenta diminuída nas células 

submetidas a hipóxia, deixando no ar a dúvida sobre o impacto real da dexametasona no GBM, 

que é caracterizado por extensas áreas hipóxicas e necróticas.33 Em estudos mais recentes, Kim 

et al. demonstraram, em células in vitro, uma diminuição da expressão de VEGF quer nos 

astrócitos quer nos pericitos peri-vasculares e Kasselman et al. demonstraram que a 

dexametasona diminuiu a angiogénese promovida pelo VEGF em gliomas cerebrais de ratos.32,35  

 Apesar do mecanismo de diminuição da expressão do VEGF ser muito importante, têm 

sido estudados outros mecanismos pelos quais os corticoides possam alterar a permeabilidade 

vascular. Relativamente ao papel que os corticoides possam ter na regulação das proteínas das 

TJ, são escassos os estudos disponíveis até ao momento. O estudo de Forster et al. demonstrou 

que os corticoides aumentam a síntese de ocludina (confirmado posteriormente pelo estudo de 

Harke et al.) e claudina-5 in vitro.36,37,38 No estudo de Blecharz et al. foi demonstrado o aumento 

dos níveis de caderina-VE e um rearranjo desta nas células endoteliais para uma maior 

estabilidade da BHE.39 Outro mecanismo que pode estar associado à utilização dos corticoides 

é a modulação de canais iónicos, como o aumento da expressão de canais de potássio que foram 

descritos por Gu et al. ao estudarem células de glioma de roedores. Ao regular estas vias de 

transporte transcelulares, os corticoides melhoram o controlo da permeabilidade da BHE.31 

Quanto à ação dos corticoides nas angiopoietinas, Kim et al. demonstraram, em células in vitro, 
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uma sobre-expressão de Ang-1 quer nos astrócitos quer nos pericitos peri-vasculares e os dados 

obtidos por Villeneuve et al. indicaram que a dexametasona atenua a expressão de Ang-2 in 

vitro e in vivo.35,36 Tanto o aumento da Ang-1 como a diminuição da Ang-2 podem contribuir 

para uma maior estabilização do endotélio da BHE. 

 

Processos celulares modificados pelo uso de corticoides 

 
Tendo em conta o mau prognóstico associado ao GBM e que esta baixa sobrevida se 

deve, em parte, à capacidade de angiogénese, proliferação e migração celulares, é importante 

clarificar se os fármacos mais utilizados neste tipo de neoplasia, como os corticoides, têm algum 

efeito nestes processos.40 Relativamente ao estudo desta relação, os dados atualmente 

disponíveis derivados de diferentes artigos são contraditórios. 

Quanto à possibilidade de os corticoides apresentarem um papel protetor relativamente à 

progressão do glioblastoma, são vários os artigos cujas conclusões o indicam, assumindo para 

este efeito diferentes mecanismos. Relativamente ao efeito dos corticoides na dispersão celular, 

Shannon et al. demonstraram, num estudo in vitro, que o tratamento das células de 

glioblastoma com dexametasona leva a um aumento da coesão entre as células tumorais, 

diminuindo o seu desprendimento da massa tumoral, e entre as células e a matriz extracelular 

(ECM), reduzindo a motilidade das células tumorais. A combinação de coesão aumentada célula-

célula e célula-ECM permitiu uma diminuição da dispersão celular in vitro.40 No mesmo âmbito, 

Meleis et al. demonstraram, num modelo ex-vivo com quatro substratos neuronais diferentes, 

que o tratamento com dexametasona reduz significativamente a dispersão celular em todos os 

tipos de substrato neuronal, mesmo com doses muito baixas (3-30 vezes menores do que  as 

comummente usadas na prática clínica para controlar o edema).41 Em conjunto, estes artigos 

indicam um papel importante da dexametasona in vitro como supressor de dispersão de células 

do GBM. Relativamente ao papel dos corticoides no crescimento e proliferação celular: Fan et 

al., demonstraram que a dexametasona inibe o crescimento de células de gliomas de murinos e 

roedores de forma dependente da concentração e da espécie; 27 Villeneuve et al. verificaram, 

num estudo realizado com implantação de células de glioma em roedores, que a dexametasona 

reduziu o crescimento tumoral através da modulação de genes de diversas proteínas, como a 

Ang-2, com diminuição significativa das dimensões do tumor;42 Kaup et al. demonstraram 

também uma associação entre o uso de dexametasona e uma diminuição da proliferação celular 

em estudo realizado em linhagens celulares de glioblastoma; 43  Piette et al. verificaram, em 
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estudo realizado em várias linhas celulares de glioblastoma, que a dexametasona inibiu a 

migração e invasão das células, através de um mecanismo antagónico ao do fator inibidor de 

macrófagos (MIF).14 Por fim, do estudo de Guan et al. em culturas de células de glioma de rato 

surgiram dados contraditórios, visto que nesta linhagem celular a dexametasona teve um efeito 

anti-proliferativo, no entanto, aumentou a sua migração e invasão. Todos estes efeitos foram 

mediados pela molécula de transporte transcelular de água, a aquaporina-1.44 

 

No entanto, dados de vários outros estudos apontam para um papel contrário dos corticoides.  

Luedi et al. realizaram dois estudos com intuito de aferir o efeito da dexametasona em GSC, 

quer in vitro, em culturas celulares, quer in vivo com o desenvolvimento de tumores ortotópicos 

derivados destas células. No primeiro estudo concluíram, in vitro e in vivo, que as células 

tratadas com dexametasona mostraram uma expressão aumentada de CEBPB, que é um fator 

essencial para a capacidade de invasão das células tumorais e característico da linhagem 

mesenquimatosa.45 No segundo estudo, verificou-se um aumento da invasão, proliferação e 

angiogénese das células tumorais, com um aumento mais significativo no grupo das células 

mesenquimatosas. Estes resultados foram confirmados in vivo.4 Também o estudo de Lin  et al., 

realizado em células de glioma humanas, demonstraram que a dexametasona suprimiu a 

secreção de MMP-2, molécula importante no controlo de invasão tumoral, e induziu a produção 

de MKP-1, molécula associada a aumento da proliferação celular. Desta forma verificaram 

também um aumento da invasão promovido pela dexametasona.46 Outro dado indicativo de um 

papel deletério dos corticoides no GBM foi obtido no estudo de Sugimoto et al. que investigou 

os efeitos da corticosterona no sistema endocanabinóide em células de glioblastoma in vitro. O 

sistema endocanabinóide regula a inflamação e apresenta também alguns efeitos benéficos 

comprovados em diversos tipos de cancro. Os resultados destes estudos sugerem que os 

corticoides modificam o sistema endocanabinóide nas células de glioblastoma e levam a uma 

redução nos efeitos antitumorais destes através da regulação negativa do receptor CB1.47  

 

Efeito dos corticoides na sobrevivência 
 

Depois da constatação dos dados atuais relativos ao papel dos corticoides nos 

mecanismos de angiogénese, de proliferação e migração celulares no glioblastoma, interessa 

averiguar se os dados que indicam um impacto deletério dos corticoides nestes processos têm 

um efeito prático que se traduza numa diminuição da PFS ou da OS. No entanto, é importante 

ter em conta que os corticoides podem também interferir na sobrevivência de doentes com 
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GBM quer pelos seus efeitos secundários quer pelo condicionamento da eficácia dos 

tratamentos adjuvantes atualmente utilizados. Assim, torna-se muito difícil distinguir qual o 

fator principal para qualquer mudança conferida pelos corticoides na sobrevivência. Como tal, 

será abordado o impacto individual dos efeitos secundários dos corticoides na sobrevivência, 

assim como o impacto que o tratamento com corticoides pode ter na eficácia das terapêuticas 

adjuvantes, que condicionará também o outcome dos doentes. 

Relação entre os efeitos secundários dos corticoides e a sobrevivência 
 

Quanto aos efeitos secundários dos corticoides, foram já mencionados alguns dos 

principais. No entanto, relativamente ao impacto que estes possam ter no outcome dos doentes 

com GBM, apenas alguns deles têm sido estudados, como as alterações metabólicas, com foco 

principal na hiperglicemia, mas também a leucocitose e a linfopenia aguda.  

Relativamente ao desenvolvimento de hiperglicemia, existem atualmente alguns dados 

que relacionam o aumento dos seus valores com diminuição da PFS e da OS em doentes com 

GBM. Martinez et al. realizaram um estudo prospetivo com 32 doentes que foram 

diagnosticados com glioblastoma e submetidos a tratamento convencional. A conclusão do 

estudo indicou a hiperglicemia como um marcador independente para diminuição da PFS e da 

OS. No entanto, não se constatou um aumento estatisticamente significativo na glicemia, na 

insulina ou no fator de crescimento insulínico (IGF-1) por ação da dexametasona. Este artigo 

apresenta como grande limitação o número reduzido de doentes da coorte.48 No estudo 

retrospetivo de Tieu et al., realizado com base nos dados de 393 doentes que realizaram 

tratamento adjuvante com RT e TMZ, verificou-se que valores médios de glicose superiores a 

6,3 mmol/L promoveram uma diminuição estatisticamente significativa da sobrevivência dos 

doentes, em comparação com aqueles com valores médios de glicemia abaixo desse valor.49 

Apesar de ser bem conhecida a correlação entre o tratamento com corticoides e o aumento dos 

valores de glicemia, em nenhum dos estudos foi obtida correlação significativa entre estas duas 

variáveis. Não obstante, as conclusões de ambos os estudos indicam que a hiperglicemia tem 

um impacto estatisticamente significativo na sobrevivência dos doentes com GBM que 

realizaram o tratamento convencional. Este dado pode ser indicativo de que os corticoides 

podem também diminuir a sobrevivência por intermédio deste efeito secundário. 

Relativamente às alterações na contagem de leucócitos, Dubinski et al. analisaram 

retrospetivamente 113 doentes com glioblastoma recentemente diagnosticado e verificaram 

que o uso de dexametasona no pré-operatório não diminuiu, por si só, a PFS e a OS, no entanto, 
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nos casos em que os doentes realizaram tratamento com dexametasona no período pré-

operatório e desenvolveram leucocitose induzida pela dexametasona (DIL), constatou-se uma 

redução estatisticamente significativa da PFS e da OS.50 Por sua vez, Hui et al. realizaram uma 

análise retrospetiva com 319 doentes que foram tratados com QT e RT e verificaram que a 

exposição global a doses mais elevadas de corticoides durante o tratamento adjuvante 

constituiu um fator de risco independente para o desenvolvimento de linfopenia grave e 

obtiveram uma correlação estatisticamente significativa com a diminuição da OS, mas não da 

PFS.51 Ambos os estudos demonstram uma correlação significativa entre o desenvolvimento dos 

efeitos secundários mencionados (leucocitose e linfopenia) e o tratamento com corticoides, no 

entanto, apenas no primeiro estudo foi demonstrada uma correlação significativa entre o 

desenvolvimento do efeito secundário e a diminuição da sobrevida dos doentes. 

Efeito dos corticoides na eficácia dos tratamentos adjuvantes 
 

Tendo em conta que a QT e a RT fazem parte do tratamento adjuvante da maioria dos 

doentes com GBM, é importante perceber se o uso concomitante de corticoides pode ter 

influência na sua eficácia e, desta forma, apresentar implicações na sobrevivência dos doentes 

por esta via. Relativamente à relação entre o tratamento com corticoides e a diminuição da 

eficácia da QT, existem já vários dados disponíveis, no entanto, relativamente à relação com a 

RT, os dados são muito limitados. 

Neste âmbito, Kostopoulou et al. realizaram um estudo no qual foram utilizadas células 

primárias de GBM humano expostas a tratamento com dexametasona e um quimioterápico, o 

lomustine. A conclusão obtida indicou que o tratamento com o corticoide promoveu o 

desenvolvimento de um fenótipo celular semelhante ao das GSC e conferiu resistência à QT.16 

No estudo de Sur et al. foram obtidas conclusões que também indicam uma interferência dos 

corticoides na eficácia da QT. Neste estudo foram utilizadas células de glioblastoma humano 

que foram tratadas com diferentes doses de dexametasona e TMZ. O tratamento prévio com 

dexametasona condicionou uma redução significativa na apoptose celular pela TMZ.52 Outros 

estudos realizados in vitro focaram-se na interferência do uso de corticoides na enzima de 

reparação do DNA, O-6-metilguanina-DNA metiltransferase (MGMT). Esta enzima inibe o efeito 

citotóxico de agentes alquilantes (como a TMZ) nas células tumorais ao reparar os danos no ADN 

induzidos por estes agentes. A presença de dois elementos responsivos a corticoides na região 

promotora do MGMT humano indica a potencial regulação da expressão desta enzima por estes 

fármacos. No estudo de Ueda et al. foram utilizadas três linhas celulares expostas a um agente 

alquilante e seguidamente a dexametasona. Com os doseamentos de MGMT nos dois 
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momentos, verificou-se que a dexametasona aumentou a expressão desta molécula. Esta 

estimulação do MGMT pela dexametasona levou a um aumento da resistência das células ao 

agente alquilante.54 O estudo de Aasland et al. realizado em condições idênticas concluiu 

também que o tratamento com dexametasona aumentou os níveis de MGMT.53 Assim, o 

conjunto destes dois estudos indica que existe uma regulação do MGMT mediada pela 

dexametasona que condiciona um aumento desta enzima com limitação consequente da 

eficácia terapêutica dos agentes alquilantes utilizados nas células de GBM. Relativamente à 

possibilidade de interferência do uso de corticoides na RT, Pitter et al. realizaram um estudo em 

modelos de glioma em murinos, no qual verificaram que o uso isolado de dexametasona não 

teve impacto significativo na sobrevivência. No entanto, quando administrada juntamente com 

a RT constatava-se uma diminuição estatisticamente significativa da sobrevivência. Como tal, o 

estudo levanta a hipótese de que um efeito anti-proliferativo dos corticoides pode conferir 

proteção das células do tumor relativamente ao stress genotóxico da RT e, desta forma, diminuir 

a eficácia desta.5 

Efeito dos corticoides na OS e PFS 
 

Relativamente aos dados disponíveis atualmente quanto à relação entre o tratamento 

com corticoides e a sobrevivência dos doentes com GBM, apresentam-se ainda como muito 

controversos.  

Por um lado, os dados de alguns estudos indicam um impacto negativo do uso de corticoides na 

sobrevivência. No artigo já referido anteriormente de Pitter et al., para além do estudo em 

murinos, realizaram também um estudo retrospetivo em 3 coortes independentes com 

diferentes protocolos de tratamentos adjuvantes no pós-operatório, apesar deste tratamento 

se basear no uso de TMZ e RT em todas elas. O que se verificou nas 3 coortes foi que o uso de 

corticoides durante os tratamentos adjuvantes foi um fator independente de mau prognóstico, 

com diminuição da PFS e da OS.5 Por sua vez, Shields et al. realizaram uma análise retrospetiva 

de 73 doentes com glioblastoma que fizeram tratamento adjuvante com RT e com TMZ isolada 

ou em associação com bevacizumab. As conclusões deste estudo indicam que a utilização de 

dexametasona durante o tratamento constituiu um fator de mau prognóstico, com uma redução 

estatisticamente significativa da PFS e da OS. No entanto, quando realizado o estudo de acordo 

com o tratamento com TMZ isolada ou em conjunto com o bevacizumab, constatou-se que nos 

doentes que realizaram RT e TMZ, continuou a verificar-se uma diminuição significativa da 

sobrevivência, no entanto, nos doentes tratados com RT, TMZ e bevacizumab,  a dexametasona 

passou a não induzir redução significativa na sobrevivência. No estudo em causa não há 
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referência às doses de dexametasona realizadas em doentes que foram tratados com ou sem 

bevacizumab, dado que poderia ser importante para a possibilidade de relacionar uma 

hipotética diminuição dos efeitos dos corticoides com a redução das doses utilizadas, ou seja, 

com o efeito poupador de corticoides do bevacizumab.55 No estudo de Wong et al. realizaram 

uma análise retrospetiva de um ensaio clínico em doentes com GBM recorrente tratados com 

campos elétricos alternados para tratamento de tumores (TTFields) ou QT. Em ambos os grupos, 

os doentes tratados com doses de dexametasona mais elevadas (>4,1 mg diários) apresentaram 

uma OS significativamente mais baixa relativamente àqueles tratados com doses diárias abaixo 

do mesmo valor.56  

Contudo, são também vários os dados que indicam que não existe uma correlação significativa 

entre o uso de corticoides e a sobrevivência, como demonstrado por vários estudos 

mencionados previamente. No estudo de Kostopoulou et al., realizado em células primárias de 

GBM humano expostas a tratamento com dexametasona e um quimioterápico, a conclusão 

obtida indicou que o tratamento com o corticoides não apresentou relação significativa com a 

sobrevivência in vitro.16 Relativamente aos estudos retrospetivos, Dubinski et al. analisaram 

retrospetivamente 113 doentes com GBM e verificaram que o uso de dexametasona no pré-

operatório não diminuiu, por si só a OS e a PFS. 50 Também neste âmbito, Hui et al. realizaram 

uma análise retrospetiva com 319 doentes que foram tratados com QT e RT e verificaram que a 

exposição global a doses mais elevadas de corticoides apresentava uma correlação 

estatisticamente significativa com a diminuição da OS, mas não da PFS. No entanto, quando 

realizado este estudo apenas nos doentes com remoção aparentemente completa do tumor, 

não se constatou correlação significativa com a PFS nem com a OS. É referido pelo próprio artigo 

que a relação encontrada com a diminuição da OS parece ser influenciada por outros fatores 

confundidores (como a extensão da resseção tumoral) ou resultar de um processo 

multifatorial.51 No estudo prospetivo realizado por Martinez et al. com 32 doentes que foram 

diagnosticados com glioblastoma e submetidos a tratamento convencional, não se verificou 

uma relação estatisticamente significativa entre a dose cumulativa de dexametasona e 

diminuição da OS ou PFS. Este estudo apresenta como grande limitação o número reduzido de 

doentes.48 
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Conclusão  
 

O GBM é um tumor cerebral que apresenta uma sobrevivência global aos 5 anos de 9,8% 

e sobrevivência média de 15 meses após tratamento com cirurgia, QT e RT. Como tal, ao longo 

das últimas décadas tem sido realizado um esforço contínuo para proporcionar uma melhoria 

do tratamento cirúrgico, adjuvante e sintomático com o objetivo de melhorar os outcomes 

destes doentes. No entanto, esta continua a ser uma neoplasia com prognóstico reservado, 

sintomas debilitantes e opções terapêuticas limitadas. Tendo em conta esta dificuldade em 

melhorar a sobrevivência, o estudo de todos os fatores potencialmente envolvidos em efeitos 

deletérios no outcome é essencial. Um dos fatores mais importantes é, sem dúvida, a eficácia 

dos tratamentos utilizados atualmente e as interações entre eles. Neste conjunto estão incluídos 

quer os tratamentos de intuito curativo quer os métodos de tratamento sintomático,  dos quais 

os corticoides são parte integrante. Como parte do estudo dos seus efeitos nos doentes com 

GBM, nos últimos anos tem-se levantado a questão de se o uso de corticoides estará a ser 

realizado da melhor forma, tendo em conta que estes apresentam vários efeitos adversos e que 

tem surgido um maior número de dados que indicam efeitos deletérios na progressão do tumor 

e na eficácia dos tratamentos adjuvantes, que podem condicionar a sobrevida dos doentes. 

Tendo como objetivo verificar quais os dados atuais sobre a atuação dos corticoides no 

tratamento do edema associado ao GBM, foi realizado, em primeiro lugar, uma revisão dos 

mecanismos celulares pelos quais esta ocorre. A literatura indica que um dos mecanismos 

contribuintes para o desenvolvimento do edema cerebral no glioblastoma ocorre 

essencialmente por uma modificação da BHE devido a uma produção excessiva de fatores de 

crescimento, como a Ang-1, Ang-2, SDF-a e o VEFG. Estes fatores, quando produzidos em 

excesso vão levar à produção de vasos que apresentam uma diminuição da expressão das 

proteínas das TJ e também uma modificação da sua função, como ocorre no caso das claudinas 

e ocludinas, diminuindo a coesão entra as células endoteliais e aumentando a permeabilidade 

da BHE. O desenvolvimento de edema constitui um fator muito importante de morbilidade e 

para o seu tratamento são utilizados, desde há várias décadas, os corticoides. Os dados 

existentes são unânimes relativamente à sua capacidade anti-edematosa, no entanto, não 

existe ainda consenso sobre quais os mecanismos envolvidos na sua ação. Um dado globalmente 

aceite até ao momento presente é de que um dos mecanismos mais importantes da sua atuação 

ocorre por estabilização da BHE. Esta estabilização vai ocorrer essencialmente por diminuição 

de produção de fatores de crescimento e aumento das proteínas essenciais para a estrutura e 

agregação das células endoteliais. São vários os estudos que indicam que o tratamento com 
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corticoides diminui a produção do VEGF, assim como diminui  a resposta das células endoteliais 

aos vários fatores de crescimento, permitindo desta forma diminuir a proliferação dos vasos. Os 

corticoides podem condicionar também um aumento de várias proteínas essenciais ao 

funcionamento das TJ, como as claudinas, ocludinas e caderinas-VE, permitindo, desta forma, 

uma maior estabilidade do endotélio dos vasos. Outros mecanismos que podem beneficiar a sua 

atividade anti-edematosa é o aumento de canais iónicos, que permite controlar o fluxo de 

fluidos pela BHE e a diminuição da inflamação, com consequente diminuição da perfusão 

tumoral e da adesão e extravasamento de leucócitos.  

Em segundo lugar foi realizada a revisão da literatura relativa ao impacto do tratamento 

com corticoides na progressão tumoral, assim como dos mecanismos celulares pelos quais este 

pode ocorrer. O que se verifica é que os estudos que abordam este tema apresentam resultados 

muito díspares: enquanto que alguns indicam um papel protetor dos corticoides na progressão 

tumoral, com diminuição da dispersão de células relativamente à massa tumoral primária, assim 

como uma diminuição da proliferação e crescimento celulares, outros indicam que os 

corticoides vão aumentar a proliferação, migração e angiogénese no tumor, condicionando 

também o desenvolvimento de características mais semelhantes às do tipo celular 

mesenquimatoso, considerado o mais agressivo no GBM, como é o caso do aumento de 

expressão do CEBPB. Como tal, é necessário continuar a investigação de todos estes 

mecanismos e moléculas envolvidas, principalmente tendo em conta que as diferentes 

condições de realização dos estudos citados podem condicionar estes dados contraditórios e 

que alguns dos últimos estudos, com boas bases científicas, apontam para este efeito deletério 

na progressão tumoral. 

  Seguidamente, com base na literatura sobre o tema, foi abordado o efeito prático do 

uso de corticoides na sobrevivência livre de progressão e na sobrevivência global, tendo em 

conta que, caso estes efeitos negativos na progressão tumoral se verifiquem, podem implicar 

um impacto negativo no outcome destes doentes. Neste subcapítulo foi abordado igualmente o 

impacto que os efeitos secundários do tratamento com corticoides podem ter numa possível 

diminuição da sobrevida, assim como o papel que os corticoides podem ter na diminuição da 

eficácia dos tratamentos adjuvantes e que indiretamente poderá condicionar também o 

prognóstico. Estas considerações podem ter relevância visto que, quando estudado o papel 

global dos corticoides na sobrevivência, torna-se difícil separar um possível impacto direto dos 

corticoides na progressão tumoral daquele provocado por aumento de resistência aos 

tratamentos adjuvantes ou pelos efeitos secundários.  
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Relativamente ao impacto dos efeitos secundários na sobrevivência, a hiperglicemia, a 

linfopenia e a leucocitose são alguns dos mais estudado. Os dados atuais indicam que, apesar 

de ser bem conhecida a relação entre o tratamento com corticoides e o aumento dos valores de 

glicemia, em nenhum dos estudos foi comprovada a relação entre estas duas variáveis. Contudo, 

ambos os estudos indicam que a hiperglicemia tem um impacto estatisticamente significativo 

na sobrevida dos doentes com GBM que realizaram o tratamento convencional. Quanto à 

leucocitose induzida pela dexametasona, verificou-se que os doentes tratados com este 

corticoide no período pré-operatório e que desenvolveram leucocitose sofreram uma redução 

estatisticamente significativa da PFS e OS. Quanto à linfopenia, que é um efeito secundário bem 

conhecido destes fármacos, os dados indicam que a exposição global a doses mais elevadas de 

corticoides constituiu um fator de risco independente durante o tratamento adjuvante para o 

desenvolvimento de linfopenia grave e que esta linfopenia pode ter implicações na sobrevida. 

No entanto, esta associação entre o desenvolvimento da linfopenia e a sobrevivência pode ser 

condicionada por outros fatores, havendo a necessidade de mais estudos sobre esta relação. O 

conjunto destes dados é indicativo de que os corticoides podem também diminuir a 

sobrevivência devido aos seus vários efeitos secundários. 

Quanto à relação entre o tratamento com corticoides e a diminuição da eficácia dos tratamentos 

adjuvantes, são vários os dados disponíveis que indicam uma diminuição da eficácia da QT, 

sendo um dos mecanismos propostos para este efeito o aumento da enzima de reparação do 

DNA, o MGMT. Esta enzima vai promover a reparação dos danos induzidos pelos 

quimioterápicos alquilantes no DNA nas células tumorais em divisão, anulando o seu efeito. No 

entanto, relativamente à relação com a RT, os dados são muito limitados. O estudo apresentado 

indicou que a utilização conjunta de corticoides com RT condiciona uma diminuição 

estatisticamente significativa da sobrevivência. Em suma, os corticoides parecem condicionar 

uma diminuição significativa da eficácia destes tratamentos, o que pode ter implicações 

importantes na sobrevivência dos doentes. Mais estudos são necessários para verificar a 

veracidade destes dados. 

Relativamente ao impacto do uso de corticoides diretamente na sobrevida dos doentes com 

GBM, as dúvidas persistem. Da literatura apresentada, uma parte dos estudos retrospetivos 

indicam que doses cumulativas mais elevadas de corticoides poderão condicionar uma 

diminuição da OS e da PFS. No entanto, vários outros estudos indicam que não existe correlação 

significativa entre estas variáveis. Como tal, e apesar do aumento das evidências sobre o efeito 

nefasto dos corticoides na sobrevida destes doentes, seria muito importante a realização de 

mais estudos para permitir a consolidação dos dados atuais. 
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Em suma, persistem ainda muitas dúvidas relativamente à possibilidade de a utilização 

dos corticoides poder condicionar efeitos deletérios na progressão tumoral, apesar de existirem 

sucessivamente mais dados indicativos desta hipótese. Caso se venha a verificar, ficam por 

esclarecer ainda as dúvidas relativamente a qual a magnitude destes efeitos e quais as vias pelos 

quais podem ocorrer. A utilização aumentada de corticoides pode ocorrer ainda de forma 

preferencial em doentes com doença mais grave de base, o que poderá condicionar o estudo do 

seu impacto na sobrevivência e dificultar ainda mais o estabelecimento de uma relação entre 

benefícios e malefícios da sua utilização.  

Tendo em conta todas as incertezas relativas a este tema, uma conclusão importante a 

retirar do conjunto destes dados é a necessidade de reduzir ao mínimo possível as doses e os 

momentos de utilização dos corticoides, assim como realizar um “desmame” mais precoce nos 

doentes com GBM. Esta limitação de utilização dos corticoides terá de ser realizada sem 

interferir com a sua eficácia, apenas possível através de uma terapêutica individualizada, com 

adequação doente a doente. Tendo em conta a necessidade de mais certezas relativamente a 

este tema, torna-se imprescindível a realização de mais estudos, preferencialmente estudos 

prospetivos, que permitam avaliar desde o início do seguimento as várias variáveis mencionadas 

que podem ter implicações na sobrevivência. Ademais, e apesar de existirem já alguns estudos 

nesse sentido, é de extrema importantância encontrar alternativas para o tratamento do edema 

cerebral, de forma a poder reduzir as doses de corticoides utilizadas. 
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