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RT – Radioterapia  

SNC – Sistema Nervoso Central 
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Resumo 
 

Os astrocitomas difusos (AD), correspondendo a 15% dos tumores cerebrais 

primários, têm uma importância fundamental, uma vez que ocorrem essencialmente 

em adultos jovens e são quase invariavelmente acompanhados por perda das funções 

neurocognitivas. Apresentam potencial de transformação maligna e de invasão, com 

uma sobrevida que pode variar entre 3 e mais de 20 anos. A marca genética dos AD é 

a frequente mutação do TP53, que surge em mais de 60% dos casos e que parece 

desempenhar um papel chave na desregulação do ciclo celular. A epilepsia é a forma 

de apresentação mais comum, constituindo o sintoma inicial em cerca de 50-90% dos 

casos. A RMN (ressonância magnética nuclear) cerebral constitui o exame de eleição 

no diagnóstico. Métodos capazes de detectar alterações na vascularização, na 

proliferação e metabolismo celular podem fornecer informação prognóstica, identificar 

a transformação precoce e permitir uma melhor precisão nas biópsias. O tratamento 

ideal destes doentes continua por definir, estando envolto em controvérsia 

considerável. A evolução indolente, a heterogeneidade e a variabilidade na história 

natural têm resultado numa variedade de áreas de incerteza, onde os riscos e 

benefícios de cada tratamento devem ser cuidadosamente ponderados com os dados 

disponíveis dos escassos estudos prospectivos.  
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Abstract 
 

Diffuse astrocytomas (DA), representing 15% of primary brain tumors, are of critical 

importance, since it occurs primarily in young adults and are almost invariably 

accompanied by loss of neurocognitive functions. With potential for malignant 

transformation and invasion, the survival rate ranges between 3 and 20 years. The 

genetic signature of AD is the frequent mutation of TP53, which is present in more than 

60% of cases and seems to play a key role in the deregulation of the cell cycle. 

Epilepsy is the most common form of presentation, corresponding to the initial 

symptom in approximately 50 to 90% of cases. Brain MRI is the gold standard for 

diagnosis. Methods able to detect changes in blood flow, proliferation and cellular 

metabolism can provide prognostic information, identifying the early progression and 

provide better accuracy in the biopsies. The optimal treatment of patients with AD 

remains to be defined, being surrounded in considerable controversy. Its indolent 

course, the heterogeneity and variability in natural history have resulted in a variety of 

areas of uncertainty, where risks and benefits of each treatment must be carefully 

weighted with the limited data available from prospective studies. 
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Introdução 
 

Os tumores primários do SNC correspondem a 2% de todas as neoplasias e estão 

associados a elevada morbilidade e mortalidade (1-3). Estes tumores são apontados 

como a principal causa de morte por cancro na infância e a segunda causa de morte 

por cancro em jovens adultos do sexo masculino, no mundo ocidental (1). Os gliomas 

são o tumor primário mais frequente, estando a sua incidência a aumentar em todo o 

mundo (3-5). Nos EUA são diagnosticados cerca de 18,000 casos e cerca de 13,000 

doentes morrem, anualmente (4). Os AD, correspondendo a 15% dos tumores 

cerebrais primários, e cerca de 20% dos tumores gliais, têm uma importância 

fundamental, uma vez que ocorrem na sua maioria em adultos jovens e são quase 

invariavelmente acompanhados por perda das funções neurocognitivas (6-8). Têm 

potencial de progressão maligna e de invasão, estando associados a uma enorme 

variedade de desfechos a longo prazo, com uma sobrevida que pode variar entre os 3 

e mais de 20 anos (9). O crescimento lento típico destes tumores requer um tempo de 

seguimento extenso, o que limitou o número de estudos até à data. 

Consequentemente, existem poucas orientações baseadas na evidência para guiar os 

procedimentos médicos e cirúrgicos, originando controvérsia no que se refere à melhor 

abordagem destes doentes (10). O seu comportamento biológico e a sua resposta à 

terapêutica estão ainda longe de serem esclarecidos (1,11). No entanto, as decisões 

terapêuticas devem ponderar a potencial natureza indolente destes tumores, bem 

como os eventuais efeitos laterais a longo prazo dos tratamentos disponíveis (12). 

Os objectivos desta revisão são a recolha e análise dos dados emergentes na 

literatura no que diz respeito às bases biológicas, ao diagnóstico e às opções 

terapêuticas dos astrocitomas difusos, com particular ênfase nos registos publicados 

nos últimos cinco anos.  
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Classificação 
 

A classificação dos tumores cerebrais tem uma longa história e, desde o início o 

prognóstico tem um papel central nesta classificação. Vários métodos foram descritos 

ao longo dos anos, surgindo o sistema de classificação da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que permitiu a unificação de conceitos e da nomenclatura de modo a 

que sejam aceites e usados em todo o mundo. Adicionalmente foi descrito um sistema 

de graduação que fornece indicações acerca do comportamento biológico da 

neoplasia, permitindo estimar o tempo de sobrevida. Do ponto de vista clínico, o grau 

do tumor é fundamental na escolha da terapêutica (3). 

Os gliomas compreendem um grupo heterogéneo de tumores neuroectodérmicos que 

surgem da glia e que incluem astrocitomas, oligodendrogliomas, oligoastrocitomas e 

ependimomas, entre outros (13-15). A histologia é o principal determinante da 

classificação patológica, baseando-se no tecido de origem e em critérios morfológicos, 

coadjuvados pela imuno-histoquímica. A anaplasia, a invasividade, a recorrência e o 

crescimento metastático contribuem para determinar a malignidade (3). De acordo 

com a classificação da OMS, existem quatro graus de malignidade atribuíveis aos 

gliomas e que se baseiam na presença de células atípicas, mitoses, proliferação 

endotelial e necrose. Tumores que não apresentam nenhuma destas características 

são classificados em grau I, representando lesões com baixo potencial proliferativo e 

com a possibilidade de cura após a ressecção cirúrgica. Neste grupo destacam-se o 

Astrocitoma Pilocítico e o Astrocitoma Subependimário de Células Gigantes, o Tumor 

Desembrioblástico Neuroepitelial (DNET), e o Ganglioglioma. Os gliomas que 

apresentam só uma dessas características, geralmente a atipia celular, são 

classificados em grau II. Estes tumores são frequentemente de natureza infiltrativa e 

embora com baixa capacidade proliferativa, muitas vezes recorrem, tendendo a 

progredir para graus de malignidade superiores como o Astrocitoma Anaplásico ou 

Glioblastoma Secundário. Os Astrocitomas difusos, Xantoastrocitoma Pleomórfico, o 
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Astrocitoma Pilomixóide, os Oligodendrogliomas e Oligoastrocitomas caem nesta 

categoria. Genericamente consideram-se gliomas de baixo grau de malignidade os 

tumores classificados como graus I e II, podendo apresentar proliferação endotelial e 

atipia, mas de crescimento lento. Os tumores grau III são lesões com evidência 

histológica de malignidade, com atipia nuclear e maior actividade mitótica. São 

exemplos o Astrocitoma, o Ependimoma e o Oligodendroglioma anaplásicos. Os 

tumores grau IV da classificação da OMS, como o Glioblastoma, correspondem a 

neoplasias citologicamente malignas, mitoticamente activas, com tendência para a 

necrose e/ou proliferação microvascular, estando tipicamente associadas a doença pré 

e pós-operatória rapidamente evolutiva e com desfecho fatal. Pode haver infiltração 

dos tecidos circundantes e disseminação crânio-espinhal. Os gliomas grau III e IV 

constituem os gliomas de alto grau de malignidade, de evolução mais rápida e pior 

prognóstico, com tempos de sobrevida muito reduzidos (13-14). 

O esquema de classificação da OMS recomenda que o termo “glioma de baixo grau” 

seja revogado, uma vez que engloba um enorme grupo de neoplasias gliais de grau I e 

II, muitas delas com propriedades biológicas, prognóstico e terapias significativamente 

diferentes (13-14). 

 

A variabilidade inter-observador no diagnóstico e graduação dos gliomas está bem 

documentada (12). Além disso, a aplicação dos mesmos critérios de diagnóstico 

coloca algumas dificuldades na separação entre os oligoastrocitomas e os 

astrocitomas ou os oligodendrogliomas, na medida em que as características são um 

contínuo de um ponto para o outro do espectro histológico (9,12). 

Estudos genéticos e moleculares têm mostrado a sua associação a alterações 

específicas, importantes para complementar a classificação histopatológica, 

especialmente nos casos de aspecto borderline (16). 
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• Histologia dos Astrocitomas Difusos 
 

Os astrocitomas difusos são caracterizados por um elevado grau de diferenciação 

celular e crescimento lento. Têm uma localização preferencialmente supratentorial, 

especialmente nos lobos frontal e temporal. Apresentam tendência infiltrativa e má 

delimitação dos seus bordos, revelando potencial de recidiva e de progressão para 

níveis de malignidade superiores (3, 14, 17-19). 

São tumores duros, alguns deles formam pequenos cistos. Não se verifica proliferação 

endotelial (3, 13-14). Os capilares são frágeis, constituídos por células endoteliais em 

monocamada, com núcleos espaçados entre si (20). As mitoses são tipicamente 

ausentes e o achado de actividade mitótica notória é sugestivo de transformação em 

grau III (3, 13-14). A presença de uma única, ou raras figuras mitóticas, especialmente 

numa amostra de ressecção extensa, é insuficiente para o diagnóstico de astrocitoma 

anaplásico/grau III. Por seu lado, uma única mitose observada na biópsia deve 

levantar a suspeita de anaplasia (14, 16, 21-22). Existem ligeiras diferenças no 

prognóstico dos diversos subtipos, e, apesar dos astrocitomas gemistocíticos 

apresentarem um comportamento mais agressivo, a OMS continua a recomendar a 

sua classificação em grau II (16, 20-21). Os astrocitomas classicamente variam de 

aspecto conforme a área examinada, o que obriga estudar várias amostras de tecido 

para se obter um diagnóstico mais cuidado (3, 21). Em pequenas amostras de 

biópsias. Os astrocitomas difusos podem ser histologicamente difíceis de distinguir da 

astrocitose reactiva, por exemplo, secundária a metástases, a AVC, a doenças 

desmielinizantes ou outras patologias (21). 

 

Os principais tipos morfológicos dos astrocitomas difusos são os fibrilares, os mais 

frequentes, os gemistocíticos e os protoplasmáticos (9). 

 



 

13 
 

o Astrocitoma Fibrilar 

Os astrocitomas fibrilares apresentam baixa densidade celular, núcleos pequenos com 

atipia escassa e pouco citoplasma perinuclear, embebidos numa matriz de fibras gliais 

dispersas, onde os prolongamentos celulares se entrelaçam formando o fundo fibrilar 

característico dos gliomas em geral. Este subtipo muitas vezes origina cistos 

microscópicos quando as malhas da matriz rompem. Existem muitos e pequenos 

capilares; as mitoses estão tipicamente ausentes. Geralmente expressam a proteína 

S-100 e a GFAP (3, 16, 20-21, 23). 

 

o Astrocitoma Gemistocítico 

Os astrocitomas difusos gemistocíticos caracterizam-se por apresentarem mais de 

20% de gemistócitos, com citoplasma mais abundante e eosinofílico. Apresentam 

atipias nucleares e perda da relação núcleo-citoplasma, ou seja, o tamanho do núcleo 

é desproporcionalmente grande, sendo o citoplasma escasso. Este é um critério de 

valor para diferenciar entre gliose reactiva e astrocitoma de baixo grau, especialmente 

em biópsias pequenas ou após congelação. A celularidade é maior do que a 

observada na gliose reactiva, podendo verificar-se alguma proliferação vascular. Estes 

tumores expressam invariavelmente o marcador astrocítario de proteína glial fibrilar 

acídica (GFAP) (3, 23). 

A presença de grandes áreas gemistocíticas é considerada um sinal de mau 

prognóstico. Os astrocitomas gemistocíticos têm maior tendência para a progressão 

para graus de agressividade superior. Contudo, áreas gemistocíticas por si só não são 

consideradas um critério de malignidade (3, 9, 16, 20-21). 
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o Astrocitoma Protoplasmático 
 

O astrocitoma difuso protoplasmático é o menos comum dos subtipos. As suas células 

são facilmente reconhecidas, com citoplasma escasso e prolongamentos curtos, onde 

o espaço entre estes é geralmente rico em água, chegando a formar pequenos cistos. 

A esta característica designa-se por padrão protoplasmático com degeneração 

microcística (3, 23). 

 

Estas distinções não são absolutas. Entre os astrocitomas gemistocíticos, têm-se 

verificado os subtipos “puro” e “misto”. Os primeiros têm sido definidos como tumores 

gliais com mais de 60% de gemistócitos e um fundo de astrócitos fibrilares; os últimos 

têm sido definidos como contendo 20-60% de gemistócitos e um fundo de astrócitos 

anaplásicos (2, 20, 23). 

 

• Imuno-histoquímica dos Astrocitomas Difusos 
 

Os AD podem reagir de forma positiva para a GFAP, para a vimentina, para a proteína 

S-100 e para a MAP2 (16). A GFAP é uma subunidade dos filamentos intermediários 

do citoesqueleto celular que está presente no citoplasma de astrócitos. A vimentina 

também pertence à família de proteínas dos filamentos intermediários, essencialmente 

de células do tecido conjuntivo. A proteína S-100 constituiu uma família de proteínas 

de baixo peso molecular, de ligação ao cálcio, interferindo na regulação da sinalização 

intracelular dependente deste, na diferenciação neuronal, crescimento e apoptose em 

diferentes concentrações. O seu nome deriva do facto de ser 100% solúvel em sulfato 

de amónio no pH neutro neuronal. A proteína MAP2 pertence à família das proteínas 

associadas aos microtúbulos que parecem estar envolvidas na sua estabilização 

através da formação de ligações cruzadas entre estes e os filamentos intermediários. 

Esta estabilização é essencial na neurogénese (20, 23). 
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A imunoreactividade para a GFAP é forte nas variantes gemistocítica e fibrilar, contudo 

os astrocitomas protoplasmáticos são apenas fracamente positivos. A vimentina e a 

proteína S-100 são por vezes positivas, contudo apresentam baixa relevância 

diagnóstica (9, 24). 

Adicionalmente à contagem de figuras mitóticas, a actividade proliferativa dos gliomas 

pode ser verificada pelo uso de marcadores de proliferação como o Ki-67/MIB-1. O 

anticorpo MIB-1 é um forte marcador, sendo o mais frequentemente utilizado para 

análise da proliferação celular. Este anticorpo reconhece um antigénio (ki-67) expresso 

no núcleo celular durante as fases G1, S, G2 e M do ciclo celular, mas não em G0 

(22). Além da reduzida actividade mitótica, os índices de proliferação Ki-67/MIB-1 dos 

AD são baixos, com valores geralmente inferiores a 4%. Índices superiores associam-

se a pior prognóstico (6, 9, 22, 24-25). 
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Genética Molecular e Tumorigénese 
 

Os avanços na abordagem dos astrocitomas difusos são obtidos através do progresso 

do conhecimento acerca da sua patogénese. O processo de génese tumoral envolve a 

activação anormal de oncogenes e/ou inactivação de genes supressores tumorais (3). 

• TP53 

A marca genética essencial dos AD de baixo grau é a frequente mutação do TP53, 

que surge em mais de 60% dos casos, podendo ultrapassar 80% no subtipo 

histológico gemistocítico. Esta situação parece desempenhar um papel chave na 

perda de controlo do ciclo celular (9, 22, 26-27). O TP53 é um factor de transcrição 

presente em baixas concentrações nas células normais e que regula o ciclo celular, a 

reparação de ADN e a apoptose, em resposta ao stress celular (9, 26). 

O gene TP53 localiza-se no cromossoma 17p13.1 e a perda cromossomica, ou a 

mutação desta região, parece estar envolvida nos passos iniciais do desenvolvimento 

dos astrocitomas. As alterações do TP53 mais frequentes são as mutações de 

transição G:C�A:T, preferencialmente nos locais CpG (27-29). De acordo com a 

hipótese do double hit de Knudson, as mutações do TP53 nos astrocitomas difusos 

são comummente associadas à perda de heterozigotia no loci polimórfico 17p, o que 

resulta na perda completa da forma nativa do TP53 nas células tumorais(16). Na 

ausência de mutações do TP53 a sua função deve estar comprometida por outros 

mecanismos que afectam a respectiva via, tais como a amplificação da MDM2 e a 

delecção ou hipermetilação do p14ARF, que são também observadas frequentemente 

nos astrocitomas difusos de baixo grau (30). A hipermetilação do promotor resulta na 

inibição do gene do factor de supressão tumoral p14ARF em 9p21. Este gene codifica 

uma proteína que regula a p53 (2). A MDM2 liga-se directamente ao domínio N-

terminal da proteína p53, inibindo a sua função e promovendo a sua degradação. 

Como a transcrição de MDM2 é promovida pelo TP53, verifica-se um feedback de 
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auto-controlo. O excesso de expressão/amplificação de MDM2 pode representar uma 

alternativa para as células tumorais escaparem aos mecanismos de controlo mediados 

pela p53. O MDM4 codifica uma proteína de ligação à p53, que inibe a transactivação 

de outros genes mediada pela p53. O aumento da função do MDM4 é outro 

mecanismo alternativo para escapar ao controlo da p53 (27). 

 

• IDH 

As mutações no gene que codifica a enzima IDH1 têm sido descritas como muito 

frequentes e selectivas dos tumores gliais, verificando-se em cerca de 12% dos 

glioblastomas primários, 70% dos astrocitomas anaplásicos e 59-90% dos 

astrocitomas de baixo grau e glioblastomas secundários (7, 31-32). O gene IDH1 (em 

2q33) codifica uma enzima do ciclo do ácido cítrico/Krebs. Foram identificadas 5 

formas distintas de IDH1. A IDH1 está presente no citoplasma e nos peroxissomas e, 

acredita-se que a sua função é catalizar a descarboxilação oxidativa do isocitrato em 

α-cetoglutarato, reduzindo o NADP+ a NADPH (7, 33-34). Todas as mutações da IDH1 

específicas dos gliomas ocorrem no aminoácido arginina na posição 132 da sequência 

de aminoácidos, traduzindo-se na substituição pela histidina em mais de 90% dos 

casos (7). Trata-se de uma região altamente conservada localizada na zona de ligação 

ao isocitrato, tornando a enzima inactiva. Esta inactivação tem sido associada ao 

aumento do stress oxidativo, à activação da via do HIF-1, bem como à produção e 

acumulação de d-2-hidroxiglutarato (d-2HG), que parece agir como um metabolito 

oncogénico (32-33, 35-36). 

As mutações do IDH1 são frequentes nos astrocitomas difusos e nos 

oligodendrogliomas, sendo raras em gliomas pediátricos como os astrocitomas 

pilocíticos e em tumores não gliais (7, 32, 34). Os elevados níveis de stress oxidativo 

no cérebro, comparativamente aos outros órgãos, poderão desencadear uma forte 

pressão de selecção sobre as células tumorais que adquirem mutações do IDH1 (37). 
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Mutações do IDH2 também parecem estar associadas a gliomas difusos grau II e III, 

embora numa percentagem muito inferior de casos. Estas mutações foram detectadas 

exclusivamente na arginina da posição 172, que é análoga ao local da arginina da 

posição 132 no IDH1 (33). 

A função biológica exacta das formas mutadas de IDH1 e 2, e o seu papel no 

desenvolvimento dos glioblastomas secundários permanecem por esclarecer(34). 

Contudo, IDH1 e IDH2 parecem funcionar como genes supressores tumorais. A sua 

inactivação tem mostrado induzir genes cruciais na angiogénese, contribuindo para o 

aumento do grau de malignidade (36). 

 

• Associação TP53, IDH e deleção 1p/19q 

A vasta maioria de astrocitomas difusos de baixo grau apresenta ambas as mutações, 

do IDH1 e do TP53, sendo estas as alterações genéticas mais precoces na maioria 

dos astrocitomas (34, 38). 

As mutações do IDH são eventos muito precoces na gliomatogénese, ocorrendo 

previamente às mutações do TP53 e à perda de 1p/19q, o que sugere que os 

astrocitomas difusos, oligoastrocitomas e oligodendrogliomas deverão ter origem num 

precursor comum de células gliais com mutação do IDH1. É possível que aquisição 

adicional de mutações do TP53 possa conduzir a diferenciação em astrócitos, 

enquanto as perdas de 1p/19q favoreçam o fenótipo oligodendroglial (32, 34). 

As mutações do TP53 e a perda de heterozigotia 1p/19q são alterações descritas 

como mutuamente exclusivas, não se verificando, normalmente, a presença de ambas 

no mesmo tumor. Estes achados apoiam a hipótese que a perda de heterozigotia 

1p/19q e as mutações do TP53 são alterações genéticas que distinguem claramente 

duas vias que conduzem ao desenvolvimento de oligodendrogliomas e astrocitomas 

difusos, respectivamente.(22, 29, 32). 
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De acordo com estudos recentes, a classificação molecular baseada na análise de 

mutações do TP53, IDH 1 e 2 e perda 1p/19q, apresenta poder semelhante à 

classificação histológica, reduzindo significativamente a ambiguidade associada ao 

diagnóstico dos oligoastrocitomas (38). 

 

• PDGF-alfa e PDGF-R 

O receptor e o ligando do PDGF-alfa estão geralmente sobrexpressos nos AD. PDGF 

é um potente factor de crescimento mitótico para as células gliais, estando envolvido 

em tumores e em processos inflamatórios. O mecanismo que leva ao seu excesso de 

expressão permanece desconhecido, contudo a co-expressão frequente do ligando e 

do receptor sugere a presença de um eixo de estimulação autócrino (27). Hermanson 

e seus colaboradores (11) relataram que os níveis elevados de expressão de PDGFR-

alfa estavam significativamente correlacionados com a perda de heterozigotia no 

cromossoma 17p nos tumores cerebrais astrocíticos (39). Huang e colaboradores 

verificaram também no seu estudo que os dois tumores com mais do dobro da 

expressão de PDGFR-alfa continham mutação do TP53 (2). Os receptores e ligandos 

dos factores de crescimento derivados de plaquetas são expressos sensivelmente da 

mesma forma em todos os graus de astrocitomas, o que sugere que esta via terá um 

papel importante no desencadear destes tumores (2). 

 

• MGMT 

Outros genes que têm sido descritos como epigeniticamente silenciados em mais de 

50% dos astrocitomas difusos incluem o MGMT, no cromossoma 10q26, a subfamília 

A11 da protocaderina-gama (PCDH-gamma-A11) em 5q31, e o gene EMP3 em 19q13 

(16, 40). 
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O6-Metilguanina-DNA metiltransferase (MGMT) é uma proteína de reparação do ADN, 

ubiquitária nos tecidos humanos, e que actua pela transferência de grupos alquil na 

posição O6 da guanina por um grupo sulfato da cisteína. Esta proteína tem sido 

implicada na mediação de resistência aos agentes alquilantes, incluindo a carmustina 

(BCNU), lomustina (CCNU) e temozolamida (TMZ), pela remoção de resíduos alquil 

mutagénicos da posição O6 da guanina. Uma enorme variedade de neoplasias, 

incluindo os gliomas, exibe diminuição da actividade desta proteína, muitas vezes em 

associação ao silenciamento do gene MGMT por hipermetilação CpG do promotor (22, 

32). Recentemente tem sido demonstrado que a presença ou a ausência de MGMT 

intra-tumoral, verificada pelo estado de hipermetilação do promotor do MGMT, pode 

ser usado como marcador de resposta à quimioterapia com TMZ nos GBG. Numa 

revisão retrospectiva de 68 GBG com progressão da doença após a cirurgia e TMZ 

neoadjuvante, o estado da MGMT estava correlacionado com uma melhoria na 

resposta à quimioterapia e com o tempo de sobrevida livre de progressão (8). 

 

• PTEN 

O PTEN exerce a sua função de supressor tumoral através da inibição da via de 

sinalização intracelular fosfatidilinositol-3-cinase-akt (PKB/Akt) (32). A activação do 

PKB/Akt e outros substratos do fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato (PtdIns(3,4,5)P3), 

promovem uma série de eventos biológicos importantes na tumorigénese, incluindo a 

proliferação, sobrevivência, migração e angiogénese pelas células tumorais (16, 39). 

Enquanto as mutações do PTEN são importantes no desenvolvimento de 

glioblastomas de novo, a metilação do PTEN parece ter um papel importante no 

desenvolvimento dos gliomas de baixo grau e na sua progressão ulterior para 

glioblastomas secundários. Wiencke e colaboradores não verificaram metilação do 

promotor do PTEN nas 13 amostras de cérebro normal, sugerindo que este achado 

deve representar um mecanismo epigenético de redução da expressão do PTEN na 
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tumorigénese. Ainda no mesmo trabalho a metilação do PTEN nos gliomas de baixo 

grau estava associada a aumento da fosforilação PKB/Akt, o que vai de encontro com 

a função conhecida do PTEN na regulação da via PI3K/PKB/Akt (32, 41). 

• Outros 
 

Estudos citogenéticos e moleculares têm indicado regiões específicas, com anomalias 

não aleatórias, envolvendo desvios numéricos nos AD. Perdas alélicas nos 

cromossomas 1, 6, 7, 9, 10p, 13q, 17p, 19q, 22q e cromossomas sexuais têm sido 

identificadas por surgirem de uma forma não aleatória nestes tumores (2, 16), sendo 

as anomalias cromossomicas mais frequentes a perda de heterozigotia no 17p e a 

trissomia ou ganho do cromossoma 7, ou pelo menos ganho do 7q, presente em mais 

de 50% dos casos de astrocitoma difusos. Outros ganhos incluem o 5p, 9 e 19p. Ao 

contrário dos oligodendrogliomas, a perda combinada 1p e 19q é rara nos 

astrocitomas difusos (16, 23, 27-28). 

Por seu lado outras regiões/factores têm surgido frequentemente amplificadas e/ou 

sobrexpressas, tais como o EGFR (7p11-p12), GAC1, ELF3, MDM4 e ren1 (1q32) e 

CDK4 (12q13). Também têm sido descritas mutações genéticas e/ou hipermetilação 

do promotor do RB1 e do p16 numa proporção de astrocitomas, sendo estudada e 

demonstrada a sua relação com gliomatogénese. Estas alterações genéticas, como 

um todo, levam à disrupção das vias de supressão tumoral do TP53 e do RB1, 

contribuindo para o desenvolvimento dos AD (15, 27). 

No seu conjunto, além de contribuírem para um diagnóstico mais preciso, os 

marcadores moleculares podem ajudar na previsão do comportamento do tumor em 

particular e da sua resposta ao tratamento, e consequentemente, da sobrevida do 

doente, constituindo também, possíveis alvos terapêuticos a desenvolver (8). 
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Epidemiologia 
 

A incidência dos gliomas está a aumentar em todo o mundo (5). Dos 18.820 novos 

casos de tumores primários do SNC diagnosticados a cada ano nos EUA, 60% são 

gliomas (5). Os gliomas de baixo grau são menos frequentes do que os de alto grau de 

malignidade, com cerca de 1800-2000 novos casos diagnosticados cada ano nos 

Estados Unidos. Representam aproximadamente um quinto do número total de 

neoplasias gliais diagnosticadas anualmente (8). Deste vasto grupo de neoplasias, 

destacam-se os astrocitomas que representam cerca de 60-70% dos GBG (5), embora 

recentemente se tenha verificado um aumento na incidência de outros subtipos, como 

os oligodendrogliomas puros e os oligoastrocitomas mistos (42). As taxas de 

incidência dos diversos tumores primários do SNC são praticamente similares em todo 

o mundo (7). Os astrocitomas difusos representam 10-15% dos tumores astrocitários 

cerebrais, com uma taxa de incidência de aproximadamente 1,4 novos casos por 

milhão de habitante por ano (13-14). Entre os subtipos de astrocitomas difusos, o 

fibrilar constitui o mais frequente no adulto, sendo o astrocitoma gemistocítico o que 

apresenta um maior potencial de transformação anaplásica (3, 5). 

Cerca de 80-85% dos tumores cerebrais nos adultos localizam-se no espaço 

supratentorial, nos hemisférios cerebrais, tipicamente nos lobos frontais, temporais e 

parietais (3). Os estudos de Duffau e Capelle forneceram informações acerca da 

localização preferencial dos astrocitomas difusos, que ao contrário dos gliomas de alto 

grau de malignidade, tendem a crescer em áreas funcionais secundárias, perto, porém 

raramente no interior, de áreas eloquentes primárias do cérebro (9). O conceito de 

eloquência refere-se não só às áreas envolvidas nas funções motora, da linguagem e 

visuo-espacial, mas também abrange áreas que afectam o bem estar do doente 

(memória, comportamento socio-afectivo, desempenho em tarefas específicas, etc.) 

(16). 



 

23 
 

Os AD são característicos do adulto jovem, com um pico de incidência entre os 30-40 

anos de idade (6, 43). Estudos recentes têm demonstrado um aumento na incidência 

destes tumores em doentes com mais de 60 anos (6, 8). A influência da raça e do 

género é ainda discutível, sendo descritas razões entre o sexo masculino e feminino 

que variam entre 1.18/1 e 1.4/1 (3, 7, 43). Não foi evidenciada nenhuma associação 

consistente entre a exposição a factores ambientais e o desenvolvimento de gliomas 

de baixo grau, tais como o traumatismo craniano, uso de telemóveis, exposição a 

campos electromagnéticos, dieta e exposições ocupacionais tais como a borracha, 

indústrias, petroquímicos, cloreto de vinil e pesticidas (9, 43). O único factor de risco 

definitivo identificado é exposição prévia a radiação ionizante (15). Os factores 

hereditários não parecem ter um papel significativo no desenvolvimento dos GBG, 

embora estes tumores sejam mais comuns em doentes com Neurofibromatose e 

Síndrome de Li-Fraumeni (2, 5). 

A agregação familiar dos gliomas e a associação inversa com alergias e condições 

relacionadas com o sistema imune têm sido consistentemente verificadas, contudo as 

explicações para estas associações são ainda pobres ou desconhecidas (15). 

 

• História Natural 

A história natural dos AD é geralmente caracterizada por uma fase de plateau após o 

diagnóstico, na qual não se verifica nenhum aumento no seu volume, seguida de 3 a 5 

anos de progressão clínica e radiográfica muito lenta (4mm/ano) (43-44). Os AD 

podem evoluir de três formas: crescimento local, invasão e transformação anaplásica 

(44). Embora menos agressivos do que os gliomas de alto grau, cerca de 50-75% dos 

doentes eventualmente morrerão devido ao tumor, por progressão tumoral ou 

degenerescência em graus de malignidade superiores (17-18). Ao longo do tempo, as 

alterações moleculares adquiridas resultam frequentemente na transformação em 

fenótipos mais agressivos (7-8). Os tumores não tratados progridem ao longo dos 
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anos, de uma forma que é dependente da idade do doente. Acima dos 40 anos os 

tumores apresentam uma maior taxa de transformação maligna (33% em 5 anos, 54% 

após 10 anos, e 67% após 15 anos). Há agravamento clínico, com modificação do 

padrão epiléptico e surgimento de défices neurológicos focais. Imagiologicamente os 

tumores começam por mostrar áreas de captação de contraste, sugerindo 

possivelmente focos de anaplasia. Na imagiologia funcional, como a PET e medições 

de fluxo sanguíneo cerebral regional, os tumores mostram áreas hipermetabólicas e 

aumento do fluxo sanguíneo (43). Os AD incidentais surgem em doentes mais jovens, 

com volume significativamente menor e com uma taxa de captação de contraste 

também significativamente menor no momento do diagnóstico histológico, pelo que 

devem representar um passo inicial da história natural do AD sintomático (45). A 

sobrevida média da maioria destes doentes varia entre os 5 e os 10 anos (8-9). As 

taxas de sobrevida global e de tempo de sobrevida livre de progressão aos 5 anos 

variam entre os 58% e os 72% e os 37% e os 55%, respectivamente (9). 
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Diagnóstico 
 

• Clínica 
 

A pouca especificidade dos sintomas associados aos AD tornam o diagnóstico por 

vezes difícil. Uma colheita pormenorizada da história clínica e um exame físico 

rigoroso podem levantar a suspeita (43). Os sintomas inaugurais e as características 

imagiológicas são cruciais para a orientação e seguimento dos doentes (7). A 

epilepsia, as alterações cognitivas e da personalidade, os défices neurológicos focais 

e a hipertensão intracraniana são formas possíveis de apresentação (24). Na 

população geral, são diagnosticados acidentalmente, em exames imagiológicos, cerca 

de 0.05-0.2% dos GBG (45), números que tendem a aumentar dada a maior 

disponibilidade e qualidade das técnicas de neuroimagem (46). 

Cerca de 30% das crises epilépticas que surgem de novo num adulto jovem têm 

origem num glioma de baixo grau (43). A epilepsia é a forma de apresentação mais 

comum, constituindo o sintoma inicial em cerca de 50 a mais de 90% dos casos (6, 

43). Esta parece ter uma origem multifactorial, estando a epileptogénese associada ao 

tipo de tumor, à sua localização, às alterações do ambiente peritumoral e a factores 

genéticos. O crescimento lento destes tumores é responsável por alterações celulares 

que conduzem à epileptogénese (47). Ocorre uma desdiferenciação parcial do córtex 

cerebral adjacente, alteração nos níveis de neurotransmissores locais (>Glutamato, 

<GABA) com interferência no equilíbrio exitação/inibição, reacção inflamatória por 

acumulação peri-lesional de células microgliais, hipoxia e redução do pH do 

microambiente bem como aumento das junções gap entre as células tumorais (46-48). 

Num estudo retrospectivo, onde foram analisados 332 doentes com GBG 

supratentoriais difusos, 81% apresentavam epilepsia, 33% dos quais com crises 

generalizadas, 16% apenas tinham crises parciais complexas, 22% apenas crises 

parciais simples e 29% tinham mais do que um tipo de crises. Foi verificado ainda, na 
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análise multivariada, que apenas o envolvimento das estruturas da linha média 

constitui factor preditivo negativo e independente de epilepsia pré-operatória (46). 

Entre os AD, as crises epilépticas são muito menos frequentes nos doentes mais 

idosos (≥60 anos; 47% vs. 85%) e os tumores são maiores do que nos doentes que 

surgem com outros sintomas neurológicos não epilépticos (48). O atingimento cortical 

constitui o factor preditivo mais importante para o desenvolvimento de epilepsia. Os 

oligodendrogliomas parecem causar crises epilépticas mais frequentemente devido à 

sua localização mais cortical comparativamente aos astrocitomas, que envolvem 

primariamente os feixes de substância branca (16, 46). Tumores dos lobos temporais, 

frontais e parietais estão mais frequentemente associados a crises epilépticas do que 

as lesões occipitais, sendo um factor importante a sua proximidade do sulco central 

(47). Dos doentes com tumores temporais, cerca de 86% sofrem de epilepsia (46), 

sendo os episódios mais frequentes caracterizados por crises parciais complexas 

geralmente precedidas por aura, designadamente um medo inexplicado, distorções da 

memória (deja-vue) e sensações viscerais. Os automatismos orais e motores 

(posturas distónicas) são comuns, bem como a generalização secundária. As crises 

epilépticas do lobo temporal ainda podem ser divididas em mesiais ou laterais 

(neocorticais), sendo as alucinações visuais e auditivas complexas e as vertigens mais 

frequentemente verificadas na epilepsia temporal lateral, e as auras epigástricas e as 

posturas distonicas mais características da mesial (16). A epilepsia intratável é 

particularmente comum nos tumores que envolvem estruturas temporo-mesiais como 

a amígdala e o hipocampo, que são áreas cerebrais mais epileptogénicas (46, 48). 

A epilepsia do lobo frontal manifesta-se por convulsões clónicas contralaterais, únicas 

ou múltiplas, alterações da consciência, discurso arrastado ou automatismos 

complexos. 

Se o foco epiléptico é localizado próximo do lobo occipital podem surgir alucinações 

visuais simples (flashes ou escotomas), complexas (micropsia ou macropsia) ou 

mesmo cénicas (16). 
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Uma situação particular e que surge em cerca de um terço dos doentes, sobretudo nos 

mais jovens e com doença de longa duração, é o facto do foco epileptogénico não 

corresponder à localização do tumor. Esta epileptogénese secundária implica que um 

foco com descarga activa induza uma actividade paroxística similar em regiões 

distantes do local orginal, sendo mais frequentemente observada em tumores 

temporais. Deste modo, o tratamento precoce da lesão epileptogénica primária pode 

ser necessário para prevenção do desenvolvimento de focos secundários 

potencialmente irreversíveis (16, 47). 

 

Mais de 60% dos doentes não manifesta défices neuro-cognitivos (43). Contudo, as 

considerações funcionais têm sido pobremente abordadas numa grande parte dos 

estudos acerca do tema, onde a falta de uma análise detalhada das funções cognitivas 

superiores provavelmente conduziu à sua subnotificação (44). Teixidor e colegas 

avaliaram 23 doentes com GBG localizados nas áreas da linguagem do hemisfério 

dominante antes do tratamento. Foi encontrado um défice na memória de trabalho em 

mais de 90% dos casos, independentemente do facto de que todos os doentes, 

excepto um, tinham um exame neurológico clássico normal e uma vida socio-

profissional normal (KPS ≥ 90 em 22 doentes) (44, 49). A localização frequente dos 

AD em áreas cerebrais cortico-subcorticais funcionais e, especificamente na ínsula e 

na área motora suplementar, é uma das razões desta frequência de alterações 

cognitivas no momento do diagnóstico (2, 9, 44). 

As funções cognitivas superiores dependem da integração da actividade de várias 

áreas cerebrais (50-51). As alterações agudas da neurotransmissão e a degeneração 

crónica dos feixes nervosos dificultam a resposta neuronal de regiões corticais 

distantes, não lesadas, estando na génese das alterações cognitivas superiores (52). 

A memória é frequentemente comprometida, particularmente nos tumores dos lobos 

temporal e frontal, da região do terceiro ventrículo e do tálamo. Juntamente com a 
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memória, a atenção e as funções executivas são as mais prejudicadas. Os tumores 

frequentemente interferem com as vias dopaminérgicas que se projectam até o lobo 

frontal originando défices na velocidade de processamento da informação e na 

memória de trabalho. Doentes com tumores no hemisfério esquerdo tendem a 

apresentar mais sintomas depressivos, problemas de memória, da atenção, da 

fluência e aprendizagem verbal (44, 53). Em alguns casos surgem alterações da 

personalidade e do humor. A falta de energia, a fadiga, a sonolência e perda de 

interesse nas actividades de vida diárias são muitas vezes referidas (6, 16). 

Os défices cognitivos dos doentes com AD podem ser justificados e/ou agravados por 

diversas razões: pelo próprio tumor, que provoca uma distorção topográfica e efeito de 

massa; pela epilepsia; pelo tratamento (cirurgia, RT, QT, corticosteróides e anti-

epilépticos) e pelo stress psicológico. Na maioria dos casos a disfunção cognitiva 

resulta da combinação dos vários factores (44, 50, 52-54). 

Dado que a maioria dos défices neurocognitivos associados aos tumores cerebrais 

são subtis e pouco específicos, muitas vezes estes sintomas são reconhecidos 

retrospectivamente pelo doente ou pelo médico, pelo que a avaliação das funções 

cognitivas é de grande importância. A avaliação neuropsicológica consiste no estudo 

detalhado das funções cognitivas, emocionais e comportamentais, com o objetivo 

traçar o perfil cognitivo do doente, essencial na escolha do tratamento, uma vez que 

este pode ter um impacto positivo ou negativo na (dis)função cognitiva, emocional e 

mesmo social, bem como no planeamento da reabilitação neuropsicológica (44, 55). 

Em muitas situações o doente pode não apresentar qualquer queixa perceptível na 

avaliação neurológica, mas apresentar défices subtis que irão dificultar a sua 

recuperação (53). Parece que em tumores de crescimento lento como os astrocitomas 

difusos, o nível de inteligência e funcionamento adaptativo pré-mórbidos têm grande 

importância na manifestação dos sintomas cognitivos. Indivíduos com um nível 

intelectual mais elevado apresentam capacidades adaptativas que permitem 

compensar e ocultar os sintomas cognitivos deficitários, tornando-os aparentes apenas 
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mais tardiamente (53). A avaliação neuropsicológica pode também sugerir uma 

progressão tumoral antes de a mesma ser demonstrada por exames de neuroimagem 

(44, 53).  

 

Défices neurológicos focais (sensório-motor e linguagem) constituem sintomas 

inaugurais numa reduzida percentagem dos doentes (24). Consoante a localização do 

tumor, uma variedade de défices pode surgir, variando desde alterações mínimas na 

função oculomotora, devido a pequenos gliomas tectais, até défices motores 

significativos, por invasão tumoral da cápsula interna ou do córtex motor (43). Os 

tumores do lobo frontal podem manifestar-se com disartria e parelisia das 

extremidades. O envolvimento temporal pode originar dificuldades no discurso e 

alterações visuais (hemianopsia, discromatopsia, agnosia visual, cegueira cortical, 

entre outras), as quais podem também surgir com o envolvimento dos lobos occipital e 

parietal (8, 56). As vias visuais estendem-se desde a retina até aos pólos occipitais do 

córtex cerebral. Devido a esta longa extensão, podem ser afectadas por tumores 

cerebrais em qualquer área destas (16). O envolvimento do lobo parietal está também 

associado a défices sensoriais, agrafia, alexia e acalculia (8, 56). Os défices sensoriais 

primários – grafestesia, ou anomalias na estereognosia - podem surgir nos doentes 

cujos tumores invadem o córtex sensitivo primário e geralmente não respeitam a 

distribuição dos dermátomos ou nervos periféricos (44). 

Os AD localizam-se preferencialmente nos lobos temporal e frontal afectando 

vulgarmente áreas eloquentes como a ínsula e a área motora suplementar (2). Ambas 

as regiões exercem funções de planeamento, a primeira da linguagem, e a última dos 

movimentos. De facto, parece que a ínsula consiste numa interface anatómica, cito-

arquitectónica e funcional entre o alocórtex e o neocórtex. Além disso, na cirurgia 

cerebral, a RMNf pré-operatória têm mostrado regularmente uma activação do córtex 

insular anterior do hemisfério dominante durante o processamento da linguagem. 

Estes resultados foram confirmados por estimulação directa cortical intra-operatória, 
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que induziu perturbações da linguagem e, mais especificamente, distúrbios da 

articulação de palavras quando aplicados no córtex insular, apoiando o papel desta 

estrutura no complexo planeamento do discurso (44). A afasia constitui um sinal 

relativamente específico de lesão no hemisfério dominante (geralmente lobo frontal ou 

temporal esquerdos) e, pela natureza infiltrativa destes tumores, é frequente que uma 

porção da lesão ocupe o tecido envolvido na função da linguagem mesmo que o 

paciente não tenha afasia (51). Estes dados têm importantes implicações para a 

cirurgia, na medida em que os AD do hemisfério dominante (fronto-temporo-insular 

esquerdo) têm um elevado risco de implicarem uma ressecção cirúrgica incompleta 

(44). 

Estudos de RMN funcional e de mapeamento intra-operatório mostraram que lesões 

de crescimento lento, como os AD, podem induzir remodelação funcional devido à 

plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral consiste num processo contínuo que 

permite a remodelação a curto, médio e longo prazo da organização neuro-sináptica, 

com vista a optimizar o funcionamento cerebral. Esta reestruturação poderá justificar, 

por outro lado, o facto de uma grande parte dos doentes com AD apresentar exames 

neurológicos normais ou apenas ligeiramente alterados, apesar de estruturas 

eloquentes serem frequentemente atingidas (44, 55). São descritas três formas de 

redistribuição funcional pré-operatória nos doentes sem défices: infiltração da área 

pelo tumor, mas com persistência da função; redistribuição das áreas eloquentes por 

áreas adjacentes; compensação remota por áreas no mesmo hemisfério e/ou áreas 

homólogas contralaterais, cada um deles com diferentes implicações terapêuticas e de 

prognóstico (44). 

 

Apenas uma pequena proporção dos doentes surge com HIC (43). As causas de HIC 

de origem tumoral são o próprio efeito de massa da lesão, o edema peri-lesional, a 

possibilidade de hemorragia intra-tumoral e a hidrocefalia por obstrução da circulação 
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do líquido cefaloraquidiano. Clinicamente manifesta-se por cefaleias, náuseas, vómitos 

e alterações do nível de consciência, sendo o papiledema o sinal típico. A HIC surge 

essencialmente nos tumores maiores e de crescimento lento, permitindo, numa 

primeira fase uma completa compensação e adaptação cerebrais, mas a falência dos 

mecanismos compensatórios leva ao aparecimento dos sintomas (56). 

 

• Imagiologia 

Os AD surgem na TC como imagens iso ou hipodensas em relação ao parênquima 

cerebral normal e, na maioria dos casos, não captam contraste, pelo que muitas vezes 

são difíceis de diagnosticar através deste exame (2). Além da baixa sensibilidade, a 

captação de contraste que se pode verificar em alguns casos não se relaciona com o 

grau tumoral (16). A RMN cerebral deve ser obtida no momento da apresentação 

sintomática, constituindo o exame de eleição no diagnóstico dos astrocitomas difusos 

(8). A RMN é mais sensível do que a TC, sendo particularmente melhor na detecção 

de lesões de crescimento difuso e de pequenos tumores em áreas epilptogénicas. A 

sensibilidade da RMN morfológica na detecção de AD é superior a 80-85%, e a 

especificidade ronda os 60-64% (43). 

A RMN deve incluir sequências ponderadas em T1, T2, T2-FLAIR, administração de 

contraste, espectroscopia e sequências de difusão e perfusão. Estes tumores são 

geralmente hipo-intensos ou iso-intensos nas sequências ponderadas em T1 e hiper-

intensos nas sequências ponderadas em T2 e T2-FLAIR (2, 6). A sequência FLAIR 

tipicamente produz uma imagem T2 em que o sinal do LCR é atenuado, mostrando 

bem a extensão do tumor, e muitas vezes pequenos detalhes não visíveis noutras 

sequências ponderadas em T2, particularmente em regiões à volta dos ventrículos 

cerebrais (16). Tipicamente os AD têm aspecto difuso, infiltrativo, de bordos indistintos 

e originam efeito de massa e edema mínimos. O epicentro do astrocitoma é 
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caracteristicamente no interior da substância branca. As lesões podem estender-se ao 

longo dos seus feixes, através do corpo caloso, para o hemisfério contralateral, o que 

constitui um factor de mau prognóstico (2, 6, 44). Raramente são multifocais, com 

envolvimento de várias regiões não contíguas (2). Apesar de diferentes frequências 

descritas, em cerca de 15-30% dos GBG exibem áreas de captação de contraste, que 

tipicamente são heterogéneas, ténues e raramente em forma de anel ou nodulares (2, 

6, 57). 

O significado prognóstico da captação de contraste no momento do diagnóstico 

permanece incerto, embora vários estudos o relatem como um factor de pior 

prognóstico (58-61). 

O gold standard para a caracterização da lesão é o exame histológico da amostra, 

pelo que o local exacto da sua colheita é fundamental na obtenção de um diagnóstico 

e prognóstico mais correctos. A heterogeneidade da lesão, a partilha de características 

com o edema peri-tumoral, bem como as suas propriedades imagiológicas pouco 

específicas nas sequências T1 e T2, podem tornar difícil a delineação e a 

determinação da real extensão do tumor, dando ênfase aos exames de imagem 

avançados adicionais, na ajuda da selecção da amostra a analisar (6, 9). Os AD são 

tumores com aumento da celularidade, sem características de anaplasia nem aumento 

na vascularização ou necrose, pelo que os métodos de imagem capazes de detectar 

alterações na vascularização (RMN perfusão), na proliferação celular e no 

metabolismo (RMN difusão, espectroscópica e PET) podem ajudar na diferenciação 

entre os GBG e os GAG ou outro tipo de lesões, podendo fornecer informação 

prognóstica, identificar a transformação precoce e permitir uma melhor precisão nas 

biópsias (16). 

O tecido cerebral normal apresenta um padrão característico de matabolitos, cujos 

níveis são alterados com o desenvolvimento da neoplasia, podendo ser avaliados pela 

RMN espectroscópica. Os metabolitos mais frequentemente analisados são a colina 

(Cho), um marcador da membrana neuronal que, quando elevada, traduz aumento da 
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síntese de membrana; o N-acetil-aspartato (NAA), um marcador neuronal cujos níveis 

reduzidos traduzem perda neuronal; os lactatos, que quando elevados reflectem 

hipoxia celular, e os lipídios, que em excesso sugerem necrose/destruição celular. Os 

lactatos e os lipídios estão associados a maior actividade proliferativa (índice Ki-

67>4%) e agressividade tumoral, pelo que a sua presença indica um aumento do grau 

histológico. A Creatina (Cr), que reflecte o metabolismo energético, é muitas vezes 

utilizada como referência, isto é, para expressar os restantes picos em comparação 

com o pico de creatina. Comparativamente ao cérebro normal, o tecido neoplásico 

apresenta espectros típicos, que incluem um pico dominante de Cho, com baixa 

intensidade de NAA, redução nos níveis de Cr e nenhum lípido ou lactato 

quantificáveis (2, 9, 16). O pico de colina parece estar relacionado com a densidade 

celular e com os índices de proliferação celular, verificando-se uma correlação entre 

os níveis destes metabolitos e o grau tumoral, pelo que os tumores de grau superior 

revelaram razões Cho/NAA e Cho/Cr superiores aos tumores de menor grau 

histológico (2). É possível distinguir GAG e GBG com uma sensibilidade de 73-92% e 

especificidade de 63-100% (16). Este achado permite localizar áreas de maior 

agressividade do tumor, constituindo potenciais alvos para a biopsia (6). Permite ainda 

ajudar na discriminação entre a necrose de radiação – razões NAA/Cr e NAA/Cho 

inferiores e Cho/Cr superiores - e a progressão tumoral, podendo ter utilidade na 

monitorização do tratamento (2, 16). As principais limitações desta técnica residem no 

facto de existir uma considerável sobreposição entre as características dos GBG e os 

GAG e até de lesões não neoplásicas (9). 

A RMN de perfusão fornece informação adicional acerca da vascularização tumoral. 

Esta modalidade avalia o volume sanguíneo cerebral relativo dos tumores (rCBV) que 

se correlaciona com o grau de vascularização ao nível histológico. As sequências spin-

eco (SE) são sensíveis ao componente microvascular, enquanto as gradiente-eco 

(GE) são sensíveis ao rCBV total, de todos os vasos. Apesar da dificuldade em 

estabelecer um cut-off e deste variar de acordo com a sequência em causa, os AD, 
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atendendo à ausência de proliferação microvascular, têm um rCBV significativamente 

inferior aos GAG (16). O aumento do rCBV dos AD é um indicador de transformação 

em alto grau, antes de se verificar a captação de contraste (62). Por outro lado, 

valores de rCBV baixos podem ser úteis na distinção da necrose de radiação (16). 

Estudos recentes sugerem que os níveis de rCBV se relacionam com o tempo para a 

progressão ou morte, podendo ter alguma utilidade no prognóstico (62). Precauções 

com esta técnica incluem as diferenças na vascularização e, consequentemente, no 

rCBV entre os diversos tipos histológicos de GBG (oligodendrogliomas têm um rCBV 

significativamente superior), a existência de sobreposição dos valores de rCBV nos 

diferentes graus histológicos, bem como com o local de avaliação dos parâmetros de 

vascularização (hot spot) (9). 

A celularidade dos tecidos pode ser avaliada pela RMN ponderada em difusão. Existe 

uma relação inversa entre os coeficientes de difusão aparentes (ADC) e o número de 

células presente, uma vez que estas diminuem a distância em que as moléculas de 

água se podem difundir (16). Os coeficientes de difusão (ADC) são superiores e 

menos variáveis nos astrocitomas. Este facto pode ser útil na orientação de biópsias 

guiadas por imagem nos gliomas que não captam contraste e que não têm realce 

específico da lesão alvo (9, 63). Do mesmo modo que na RMN perfusão, também se 

verifica uma sobreposição considerável nos valores de ADC. Este facto associado às 

taxas de erro, que não são desprezíveis, limita por vezes a distinção dos GBG e 

lesões mais benignas, pelo que a sua interpretação ainda requer precauções (57). 

A PET é outra técnica de imagem que pode fornecer evidência adicional e ajudar no 

diagnóstico. Os AD são hipometabólicos, uma característica que os distingue da GAG. 

A presença de áreas hipermetabólicas pode indicar a presença de focos de alto grau e 

indicar a necessidade de biópsia e/ou tratamento activo (16). A PET é mais 

frequentemente efectuada com aminoácidos ou com metabolitos análogos da glicose. 

O FDG (fluorodesoxiglicose) tem uma elevada sensibilidade (e baixa especificidade) 

para identificar áreas de tumor com elevado metabolismo glicolítico (16), contudo os 
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AD apresentam um uptake baixo relativamente ao tecido cerebral normal. Não 

obstante, a PET com FDG demonstrou já eficácia na identificação de focos 

anaplásicos no interior de glioma de baixo grau, comprovados pela biópsia posterior 

(43), sendo por isso útil na detecção da transformação maligna dos astrocitomas e 

também na distinção entre necrose de radiação e recorrência tumoral (9). A PET com 

aminoácidos, quer a tirosina, quer a metionina, ao explorar o seu mecanismo de 

transporte activo na BHE, tem também contribuído no diagnóstico dos GBG e na sua 

distinção dos de alto grau. Devido à necessidade de aminoácidos para síntese 

proteica, este subtipo de PET é também útil na determinação da extensão da 

actividade biológica do tumor, geralmente subestimada pela RMN (43). A PET com 

11C-metionina (MET) é a mais frequentemente usada, e o uptake da MET está 

correlacionado com a actividade proliferativa. O uptake basal do tecido cerebral normal 

com PET-MET é inferior ao da FDG-PET, fornecendo um bom contraste entre o 

uptake tumoral e a delineação do GBG (9). Em tumores iso/hipometabólicos para a 

glicose, 90% mostraram aumento no uptake de metionina (16). Além de mais sensível 

do que o FDG-PET no diagnóstico dos GBG, o MET-PET também parece diferenciar 

melhor entre a necrose de radiação e a progressão tumoral, tendo também um papel 

na orientação das biopsias (16). Neste sentido, o PET tem duas utilidades essenciais: 

pela integração com a imagem clássica e estereotácica, pode ajudar na orientação das 

biópsias para as zonas do tumor biologicamente mais activas e prognosticamente 

mais relevantes; e pela delimitação da extensão real do tumor, pode também 

encaminhar o planeamento mais rigoroso da radioterapia, e assim evitar a sub-

dosagem da periferia tumoral (43). Outros aspectos em que também lhe é atribuída 

vantagem são a distinção entre os GBG e as lesões não tumorais, a definição de 

volume tumoral pré-operatório e a monitorização da resposta ao tratamento (9). 
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Tratamento 
 

O tratamento ideal dos doentes com AD continua por definir e está envolto em 

controvérsia considerável. Os doentes são maioritariamente jovens e as decisões 

terapêuticas devem ponderar a potencial evolução indolente destes tumores e os 

possíveis efeitos adversos a longo prazo das diferentes opções terapêuticas (12). Os 

objectivos do tratamento são o prolongamento da sobrevida global e do tempo de 

sobrevida livre de doença, minimizando a morbilidade (60). A observação, a cirurgia, a 

radioterapia (RT) e a quimioterapia (QT) têm um papel importante na abordagem 

destes tumores. A evolução indolente, a heterogeneidade e a variabilidade na história 

natural tem resultado numa variedade de áreas de incerteza, onde os riscos e 

benefícios de cada tratamento devem ser cuidadosamente ponderados com os dados 

disponíveis dos escassos estudos prospectivos (16).  

 

• Corticoterapia 

Os corticosteroides são úteis nos doentes com edema peritumoral, resultando 

frequentemente numa melhoria clínica objectiva, que geralmente se inicia em horas 

(64). Promovem a melhoria da microcirculação peritumoral e do funcionamento da 

BHE, com redução da permeabilidade vascular; a diminuição da síntese de líquido 

cefaloraquidiano; têm efeitos citotóxicos tumorais, estabilizam as membranas 

lisossomiais; levam à inibição da fosfolipase A2 (enzima da cascata do ácido 

araquidónico) e da expressão do factor promotor de edema, o VEGF (64-65). A 

dexametasona é o agente de eleição devido à sua escassa actividade 

mineralocorticóide relativa, que diminui o risco de retenção de fluidos e está também 

associada a menor taxa de infecções e de disfunção cognitiva, comparativamente aos 

outros glicocorticóides (65). Os efeitos laterais são aceitáveis quando se usam doses 

baixas, sendo as principais complicações a hiperglicemia e as alterações da 

mineralização óssea, o que obriga à sua a monitorização (64). 
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Alternativas mais eficazes e menos tóxicas estão a ser investigadas, como por 

exemplo o factor de libertação da corticotrofina (CRF) e os inibidores do VEGF e da 

cicloxigenase (COX) (64-65). 

 

• Tratamento da Epilepsia 

A epilepsia associada aos tumores difere consideravelmente entre os doentes, não se 

verificando uma relação clara entre o tipo e a intensidade da crise com a gravidade do 

tumor subjacente (9). O risco de efeitos laterais cognitivos com o uso dos anti-

epilépticos deve ser somado ao dano do próprio tumor, da cirurgia e da radioterapia, 

sendo necessária ponderação na sua selecção e dosagem (47). Além disso, os anti-

epilépticos apresentam inúmeras interacções medicamentosas com a QT e 

corticoterapia, podendo causar efeitos neurológicos que mimetizam a progressão 

tumoral. Podem também agravar ou despoletar quadros depressivos (48). 

Deste modo, os anti-epilépticos indutores enzimáticos (EIAEDs, i.e. carbamazepina, 

fenitoína e fenobarbital) já não são os fármacos de primeira linha na epilepsia 

relacionada com os tumores cerebrais. O uso dos novos AE de segunda geração, não 

enzimáticos (não-EIAEDs), como o levetiracetam, a gabapentina, a pregabalina, a 

zonisamida, a lamotrigina e o topiramato, tem aumentado, uma vez que não interferem 

com os agentes quimioterápicos. Este novo grupo apresenta uma taxa de resposta 

geralmente superior a 50%, destacando-se o levetiracetam pela sua eficácia e 

tolerabilidade, devendo constituir a primeira escolha numa importante proporção dos 

casos (16, 48). 

A terapêutica anti-epiléptica nos doentes com AD só deve ser iniciada após a primeira 

crise epiléptica. A utilização profilática de AE constituiu uma questão muito discutida, 

contudo duas meta-análises culminaram numa Declaração de consenso do Quality 

Standards Subcommittee da Academia Americana de Neurologia, que recomenda o 

não uso de anti-epilépticos por rotina, como profilaxia nos doentes com tumores 
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cerebrais, e a sua suspensão na primeira semana após a cirurgia se os doentes nunca 

tiveram uma crise. Foi também demonstrada a sua ineficácia na prevenção do 

desenvolvimento de epilepsia (47-48). 

Nos trabalhos de Chang e colaboradores, 132 dos 332 (39.8%) doentes incluídos 

sofriam de epilepsia fármaco-resistente (46). Apesar de não existir uma única definição 

para a fármaco-resistência, ela pode ser descrita como a falha no controlo da epilepsia 

com pelo menos dois anti-epilépticos de primeira linha com uma frequência de crises 

de pelo menos uma por mês, durante 18 meses (16). Os doentes com epilepsia 

refractária são frequentemente resistentes a vários AE, independentemente dos 

diferentes mecanismos de acção, o que sugere a existência de mecanismos de 

resistência variados (47). A perda de sensibilidade do receptor ou a existência de 

proteínas de multiresistência a fármacos que impedem o acesso dos AE ao 

parênquima cerebral explicam, em parte, a refractariedade frequente da epilepsia (47-

48). 

Uma vez que a terapêutica médica falha frequentemente no controlo sintomático da 

epilepsia, a cirurgia, a RT e a QT têm alguma utilidade (16). Nos doentes que exibem 

refractariedade à medicação, o impacto das crises epilépticas na qualidade de vida 

pode dominar as decisões terapêuticas (16). A associação de AE e cirurgia permitem 

uma redução significativa da frequência das crises. Na maioria dos estudos a 

percentagem de doentes livre de crises após a cirurgia ronda os 65-82% (48). Chang e 

colaboradores mostraram taxas de controlo que ultrapassaram os 90% após a 

ressecção completa do tumor, sendo este o único factor preditivo no seu controlo. Os 

factores associados ao mau controlo epiléptico foram os tipos de crises (ex: parciais 

simples), maior duração da epilepsia pré-operatória e a localização temporal da lesão, 

sendo que a idade >40 anos e a histologia gemistocítica já estavam associadas a pior 

controlo da epilepsia (46). Estes doentes requerem cirurgias cuidadosamente 

desenhadas, com remoção do tecido cerebral epileptogénico não neoplásico 

adicionalmente à ressecção do tumor (16). 
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A evidência casuística sugere que as crises epilépticas surgem como uma das 

importantes causas tratáveis de má evolução após a cirurgia cerebral. Crises pós-

operatórias precoces muitas vezes indicam alguma complicação cirúrgica, como 

hemorragia ou hematoma. A recorrência tardia das crises epilépticas, o seu 

aparecimento de novo ou a mudança das suas características podem indicar 

recorrência tumoral (16, 46). 

Nos doentes com epilepsia resistente aos fármacos geralmente o tratamento com AE 

é continuado por 2 anos após a cirurgia, podendo a interrupção ser considerada se o 

tumor residual está estável, se o doente não teve crises durante pelo menos um ano, e 

se o EEG não mostra descargas anormais sugestivas de maior predisposição a 

geração de crises epilépticas. Epilepsia recorrente após a cirurgia continua a colocar 

problemas clínicos significativos (16). 

 

A radioterapia é eficaz no controlo das crises epilépticas, com taxas de sucesso 

superiores a 80% (22). A radioterapia convencional e a irradiação intersticial 

controlaram a epilepsia refractária em 40-100% e 75-100% dos doentes, 

respectivamente. Provavelmente, a radiação ionizante actua por lesão dos neurónios 

epileptogénicos peritumorais ou por alterações metabólicas no microambiente, uma 

vez que nem sempre se verificam alterações tumorais na imagiologia. A progressão 

tumoral está muitas vezes associada a agravamento/recorrência das crises (48). 

 

A taxa de controlo com a quimioterapia varia entre os 20-40%, sendo mais comum a 

melhoria clínica do que resposta radiológica objectiva. Tal como com a radioterapia, a 

recorrência ou o agravamento das crises epilépticas pode estar associado a 

progressão tumoral (48). 

 

 

 



 

40 
 

• Observação – “Watchful waiting” 

Quando os doentes surgem com sintomas relacionados com efeito de massa ou 

hipertensão intracraniana, o tratamento cirúrgico é necessário e indiscutível. Pelo 

contrário, nos doentes que não apresentam evidência radiológica de crescimento 

tumoral e cujos sintomas são bem controlados medicamente, a abordagem envolve 

maior controvérsia. Esta falta de consenso permanece, em grande parte, devido à 

carência de ensaios clínicos bem desenhados com tempo de seguimento adequado ao 

longo tempo de sobrevida livre de progressão (36–95 meses) e à longa sobrevida 

global (≥7 anos) que alguns destes doentes apresentam (7). 

Actualmente, a observação prolongada dos doentes minimamente sintomáticos ou 

assintomáticos permanece uma estratégia questionável na abordagem dos AD 

recentemente diagnosticados (8). Como em muitos casos não existe uma abordagem 

absolutamente correcta ou errada, parece aceitável uma atitude mais conservadora 

em doentes cuidadosamente seleccionados, com AD pequenos e assintomáticos ou 

com epilepsia facilmente controlável. A cirurgia e a radioterapia poderão ser adiadas 

até se verificar evidência radiológica de crescimento tumoral, crises refractárias, 

degradação neurológica progressiva ou transformação em GAG (2, 16, 66). Esta 

monitorização baseia-se na vigilância clínica e imagiológica, com RMN seriadas 

(trimestrais durante um ano e semestrais nos anos seguintes) e avaliações 

neuropsicológicas semestrais (8). É aconselhável uma avaliação neuropsicológica 

basal exaustiva em todos os doentes, que servirá como termo de comparação com os 

efeitos da cirurgia ou dos tratamentos subsequentes, e cuja reavaliação sistemática 

permitirá suspeitar de progressão da doença (8, 16, 44). Esta estratégia poderá 

proporcionar a alguns doentes uma melhoria na qualidade de vida global, uma vez que 

não são expostos à potencial morbi-mortalidade associada à cirurgia e à radioterapia. 

Porém, esta atitude está claramente contra-indicada nos doentes com sintomas não 

controlados medicamente, lesões com mais de 6 cm, desvio da linha média e em 
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doentes com um Karnofsky performance status (KPS) baixo e com idade >40/45 anos 

(8, 16). 

Uma das principais dificuldades neste tipo de abordagem está no diagnóstico preciso 

da lesão, que apenas se baseia na clínica e em técnicas imagiológicas. O diagnóstico 

diferencial de uma lesão que provoca epilepsia ou uma crise epiléptica solitária está 

relacionado com características neuroradiológicas específicas, como a localização da 

lesão e com a idade do doente (16). 

Além do erro no diagnóstico, os doentes com abordagem expectante estão sujeitos a 

outros riscos, como a degenerescência maligna, o crescimento tumoral subsequente e 

défices neurológicos irreversíveis (2, 57). A literatura carece de ensaios clínicos 

randomizados que comparem a cirurgia com a abordagem conservadora até à 

evidência de progressão ou deterioração clínica. Está descrito um pequeno estudo, 

onde foi comparada a abordagem conservadora com a cirurgia e a RT num grupo de 

26 doentes cuidadosamente seleccionados, com forte suspeita de GBG 

supratentoriais. Toda a terapêutica médica (excepto os AE) foi suspensa no grupo 

observacional, que foi comparado com um grupo de 20 doentes com apresentação 

similar, mas com intervenção imediata. Não foram verificadas diferenças entre os dois 

grupos, na taxa de transformação em gliomas de alto grau, na sobrevida e na 

qualidade de vida (8). 

A evidência sugere, por seu lado, que graduar os gliomas com base apenas nas 

características imagiológicas subestima o grau de malignidade em cerca de um terço 

dos casos, recomendando a obtenção de tecido para o diagnóstico sempre que se 

considere seguro (57). 

O tratamento observacional pode também ser entendido e adoptado como estratégia 

terapêutica após a ressecção cirúrgica, como alternativa à radioterapia ou 

quimioterapia, sobretudo nos doentes com menos factores de mau prognóstico, como 

aqueles em que se obteve uma ressecção cirúrgica extensa, assintomáticos ou com 

sintomas medicamente controláveis e com tumores residuais imagiologicamente 
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estáveis (16, 22). Shaw e colaboradores divulgaram os resultados de um ensaio de 

fase II acerca da observação de 111 adultos jovens (<40 anos) que foram submetidos 

a ressecção extensa determinada pelo neurocirurgião. Os participantes foram 

acompanhados de perto, efectuando RMN semestralmente e demonstraram um risco 

superior a 50% de progressão tumoral 5 anos pós-operatoriamente alertando para a 

necessidade de vigilância apertada e de terapêuticas adjuvantes (67). 

Enquanto existe algum debate sobre a matéria, a procura de um diagnóstico tecidular 

por intervenção cirúrgica parece ser um passo inicial razoável na abordagem dos 

doentes com AD, independentemente da localização do tumor (2, 9, 57). 

 

• Biópsia 

A ausência de imagens patognomónicas de AD e a necessidade de caracterização 

molecular, cromossomica e histopatológica, sugere a aquisição de tecido para um 

diagnóstico, prognóstico e abordagem mais rigorosos (7). A decisão entre a biópsia e 

a ressecção primária não está baseada em evidência de elevado grau, apoiando-se na 

experiência pessoal e convicções acerca da história natural dos AD. Os tumores que 

apenas são ressecáveis com morbilidade e mortalidade inaceitáveis (tumores nos 

gânglios da base, tronco cerebral ou áreas altamente eloquentes do córtex) têm 

indicação para uma biópsia primária. Por outro lado, lesões grandes, ressecáveis, que 

causam desvio da linha média e efeito de massa devem ser candidatas a ressecção 

primária. Os tumores epileptogénicos podem ser uma indicação para ressecção 

primária se a epilepsia não é controlável medicamente (6-7, 57). Outras indicações da 

biópsia incluem a localização profunda do tumor, não acessível à ressecção, 

informação radiológica e clínica ambígua, a alteração no aspecto de um tumor 

previamente diagnosticado e tratado, lesões múltiplas, aspecto sugestivo de linfoma e, 

doente clinicamente instável para tolerar uma craniotomia (24). Nos restantes casos, 

se o tumor deve ou não ser biopsado, ressecado ou parcialmente ressecado é uma 
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decisão difícil (7). Devido à heterogeneidade morfológica dos gliomas, a precisão em 

definir o grau e o subtipo histológicos através de biópsias é altamente dependente da 

extensão da amostra. Esta é assim limitada por erros de amostragem, podendo falhar 

na colheita de componentes de grau superior numa lesão mista (6, 16, 24). As 

amostras de biópsia estão associadas a elevadas taxas de erros de diagnóstico ou 

graduação tumoral, superiores a 50% em alguns estudos (6, 9, 57). Porém, as novas 

técnicas avançadas de imagem – RMN espectroscópica e de perfusão, por exemplo – 

permitem reduzir os erros de colheita (16, 24, 62). Por seu lado, o desenvolvimento da 

microcirurgia e o mapeamento cortical e subcortical intra-operatório em doentes 

acordados tornou as intervenções em determinadas áreas — particularmente tumores 

no interior/proximidade do córtex motor primário ou nas áreas da linguagem — 

tecnicamente realizáveis e mais seguras, ampliando as hipóteses de ressecabilidade 

(43-44). 

• Cirurgia 

Nos doentes com suspeita de AD os objectivos da cirurgia são a obtenção de tecido 

para diagnóstico histológico e molecular, a redução da massa tumoral, o alívio dos 

sintomas neurológicos e o controlo da epilepsia (16, 57). Comparativamente à biópsia, 

a ressecção cirúrgica proporciona uma melhor oportunidade para caracterizar, graduar 

e estudar o tecido tumoral e assim estabelecer um diagnóstico e um prognóstico mais 

exactos (6, 9, 16, 57). Devido à natureza difusa e infiltrativa destes tumores, a 

ressecção total é muitas vezes impossível, envolvendo um risco significativo de 

sequelas neurológicas e de progressão tumoral (24). A extensão da ressecção 

cirúrgica no outcome a longo prazo dos doentes com AD não é consensual uma vez 

que não existe evidência classe I que mostre benefício, devido à escassez de ensaios 

randomizados controlados prospectivos, e pelas significativas limitações 

metodológicas da maioria dos estudos existentes (6, 9, 16, 66). Apesar desta 

importante lacuna, a evidência acerca do benefício da ressecção cirúrgica extensa 
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está a crescer, havendo diversas vantagens na ressecção extensa precoce (59, 68). 

Num artigo de revisão, Sanai e Berger analisaram a literatura publicada entre 1990 e 

2009 no que se refere ao impacto da extensão da ressecção (EDR) do tumor na 

sobrevida. Apesar das limitações na qualidade dos dados de vários estudos, os 

autores concluíram existir evidência crescente que a maior extensão da ressecção 

está associada a melhor esperança de vida, nos doentes com GBG (68). Num outro 

estudo retrospectivo, Smith e colaboradores analisaram os volumes tumorais médios, 

pré-operatório e pós-operatório, em 216 doentes submetidos a ressecção cirúrgica 

entre 1989 e 2005, de um total de mais de 800 doentes tratados por GBG. Os doentes 

submetidos a biópsia foram selectivamente excluídos. Doentes com pelo menos 90% 

de extensão da ressecção tinham taxas de sobrevida global aos 5 e 8 anos de 97% e 

91%, respectivamente, enquanto os doentes com menos de 90% de EDR 

apresentavam taxas de sobrevida global de 76% e 60%. Na análise multivariada, a 

extensão da ressecção estava significativamente associada à melhoria na sobrevida 

global (66). Tratou-se do primeiro estudo a demonstrar a importância da ressecção 

dos últimos centímetros cúbicos de tumor, passo que requer o uso de técnicas 

sofisticadas de mapeamento cerebral. Foi também já demonstrado que um maior 

volume tumoral pré-operatório está associado a uma redução na sobrevida global, no 

tempo para a transformação maligna e no tempo de progressão livre de doença, 

constituindo assim um importante factor de prognóstico (7-8, 59, 66). Este facto sugere 

que os tumores que são maiores à apresentação devem exibir uma taxa de 

crescimento intrínseca superior e, assim, recorrem mais rapidamente no contexto de 

ressecção total extensa, ou continuam a crescer mais rapidamente após as resseções 

subtotais (66). 

Em 170 doentes submetidos a cirurgia no Hospital John Hopkins, entre 1996 e 2007, 

McGirt e colaboradores verificaram igualmente, num coorte retrospectivo, que a 

ressecção macroscopicamente completa (RMC), baseada na interpretação radiológica, 



 

45 
 

estava associada a melhor sobrevida global e tempo de sobrevida livre de progressão 

(SLP) comparativamente à ressecção subtotal (RST), independentemente da idade, 

grau de incapacidade, subtipo histológico, tamanho do tumor e tipo de cirurgia 

(primária/revisão) (sobrevida global aos 5 anos: 95% vs 70%, P=0.017; tempo médio 

para a progressão: 7 vs 3.5 anos, P=0.043) (7, 17). Também num estudo de coorte 

retrospectivo, Chaichana e colaboradores mostraram que a ressecção máxima estava 

associada a maior sobrevida, menor risco de progressão maligna e maior tempo até è 

recorrência (60). 

A evidência sugere que após uma ressecção total ou quase total na cirurgia inicial, os 

tumores recorrentes têm uma maior probabilidade de permanecerem em graus 

inferiores, enquanto que, com uma remoção parcial, a percentagem de recorrência em 

graus de malignidade superiores é significativamente maior (8, 16, 69). 

Existem várias explicações possíveis para esta tendência no conhecimento acerca da 

intervenção cirúrgica, precoce e extensa. Os avanços na neuroimagem, 

nomeadamente as novas modalidades de RMN – espectroscopia, difusão e perfusão - 

e a PET, permitem uma medição mais precisa do volume tumoral pré e pós-

operatórios. Algumas lesões previamente consideradas inoperáveis devido a sua 

proximidade a regiões eloquentes são cada vez mais ressecáveis de forma segura 

através da aplicação de técnicas intra-operatórias, como o mapeamento cortical, a 

neuronavegação e modalidades de imagem intra-operatórias (6, 70). A maior 

citoredução reduz o edema cerebral e o número de células neoplásicas com o 

potencial de acumulação de mutações e, consequentemente, a progressão e/ou 

transformação tumorais, contribuindo para uma esperança de vida superior (16, 60, 

70). Embora esta evidência seja inegável, o tópico permanente tema de considerável 

debate (6, 70). Como supra-referido, faltam estudos prospectivos que confirmem esta 

tendência e alguns estudos retrospectivos não são tão conclusivos. Além disso, muitos 

destes estudos têm limitações importantes, nomeadamente o carácter retrospectivo, a 

interpretação da EDR pelo neurocirurgião, a inclusão de doentes submetidos a biópsia 
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e o facto de não serem primariamente desenhados para avaliação do efeito da 

extensão da cirurgia (7, 12). A definição da EDR foi maioritariamente avaliada apenas 

com base na impressão do cirurgião, que frequentemente a sobrestima, ou então pela 

TC ou RMN T2 ou FLAIR pós-operatórias (57). Por seu lado, os aspectos funcionais 

foram escassamente analisados, ou seja, a localização dos AD no cérebro no que se 

refere à eloquência das áreas invadidas, a reorganização das vias funcionais 

individuais como reacção à progressão do tumor, as consequências terapêuticas 

destas interacções dinâmicas entre o tumor e o cérebro e, acima de tudo, a qualidade 

de vida (44). 

Idealmente, deveria ser conduzido um ensaio prospectivo multicêntrico, multinacional 

para esclarecer estes resultados, embora este tipo de ensaio seja pouco plausível 

devido à dificuldade de recrutar números suficientes para demonstrar tais diferenças, 

ao longo tempo de seguimento necessário e aos pareceres éticos que consideram 

haver já dados suficientes a apoiarem a RMC (7). Até que guidelines claras sejam 

estabelecidas, são necessários estudos que analisem a EDR cirúrgica em doentes 

com tipos histológicos específicos, com diferentes factores de prognóstico e 

características demográficas como a idade ou a presença de epilepsia. Por enquanto o 

cirurgião deve ponderar os benefícios da cirurgia com os riscos para o indivíduo em 

particular, com a sua apresentação única e com especial atenção à localização 

anatómica da lesão (6). 

 

o Abordagem Cirúrgica 

Dado o conhecimento geral acerca do comportamento dos AD, as possibilidades 

terapêuticas e a evidência recente, assume-se que uma abordagem cirúrgica moderna 

tem como objectivo a ressecção máxima do tumor, com a preservação da integridade 

funcional e a qualidade de vida dos doentes (44, 59, 71). 



 

47 
 

Este objectivo não é facilmente aplicável em todos os casos, devido à má demarcação 

entre o tecido cerebral normal e o neoplásico, ao atingimento preferencial de áreas 

funcionalmente eloquentes e à existência de relações complexas com os vasos 

sanguíneos adjacentes (59). Estes tumores migram frequentemente ao longo dos 

feixes de substância branca, comummente envolvidos na linguagem, e cuja lesão 

poderá originar afasia mais severa e permanente comparativamente a uma lesão 

cortical (44, 72). A percentagem de défices neurológicos permanentes varia entre 9-

29% após a ressecção tumoral em áreas críticas ou eloquentes (59). Assim sendo, 

adicionalmente à sobrevida global e ao tempo de sobrevida livre de progressão, os 

efeitos cognitivos e na qualidade de vida devem ser ponderados, lembrando que foram 

esses factores que aquietaram o entusiasmo pela radioterapia (7). Os estudos 

imagiológicos funcionais modernos têm um papel cada vez mais importante na 

abordagem dos doentes com AD. O mapeamento funcional pré-operatório deve incluir 

uma avaliação neuropsicológica completa, a RMN funcional (RMNf) para avaliação 

dos centros de activação cortical e a tractografia para mostrar as vias da substância 

branca, uma vez que estes tumores podem afectar áreas corticais e subcorticais e a 

sua conexão. A imagem da RMNf pré-operatória permite a definição das áreas 

corticais funcionais e a sua proximidade ao tecido tumoral e pode fornecer informação 

acerca da ressecabilidade do tumor sem causar deterioração neurológica (44, 57). 

ADTI (imagiologia por tensores de difusão)/tractografia é um método não invasivo para 

estudar a estrutura das fibras neuronais e os feixes subcorticais, nomeadamente o 

feixe corticospinhal, os vários feixes da linguagem, como o fascículo longitudinal 

superior e a radiação óptica, através das quais os AD frequentemente progridem. É 

importante referir que as lesões da substância branca geralmente originam défices 

mais severos e permanentes do que as lesões corticais (44). A DTI é sensível à 

difusão direccional da água (movimentos brownianos) ao longo dos feixes de 

substância branca, permitindo a sua localização tridimensional por todo o cérebro, 

facto extremamente útil na delineação e localização das margens do tumor, da sua 
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relação com as diferentes vias neuronais e previsão da sua ressecabilidade (44, 57, 

73). Estas modalidades que são úteis para o planeamento pré-operatório, podendo 

posteriormente ser introduzidas no sistema de neuronavegação para orientação intra-

operatória (16). Apesar de estar associada a mudanças cerebrais intra-operatórias, 

esta limitação foi parcialmente colmatada pela RMN intra-operatória, que permite a 

actualização contínua de imagens de elevada qualidade, multiplanares durante a 

cirurgia (44, 57). Estudos retrospectivos mostraram uma maior extensão da ressecção 

e sobrevida quando é usada a RMN intra-operatória (57). 

Algumas limitações devem ser consideradas. A tractografia baseia-se num modelo 

matemático para construção de imagens, pelo que as distorções relacionadas com a 

anatomia anormal podem ser subestimadas. Do mesmo modo, as áreas definidas na 

RMNf como centros corticais do movimento e do discurso correlacionam-se com a 

electrofisiologia intra-operatória apenas em cerca de 71% e 66% do tempo, 

respectivamente. Assim sendo, o gold standard para a avaliação funcional permanece 

a craniotomia no doente acordado, com o mapeamento cortical e subcortical das 

funções cerebrais, de acordo com a localização da lesão (6, 57). O uso de eléctrodos 

bipolares é iniciado com estímulos baixos, que podem ser aumentados até um máximo 

de 6mA. A estimulação cortical directa permite o mapeamento da função motora, (pela 

inibição de resposta motora voluntária), da função somato-sensorial (disestesias 

descritas pelo doente intra-operatóriamente), e também o mapeamento de funções 

cognitivas como a linguagem (discurso espontâneo, nomeação de objectos, 

compreensão, leitura, etc.), o cálculo, a memória (44).  

Nos doentes com epilepsia pode ser usada a electrocorticografia intra-operatória (69). 

Com o uso de toda a tecnologia disponível, o risco de défices permanentes reduz-se a 

menos de 2% e assegura-se a preservação da qualidade de vida destes doentes. 

Além de tornar as cirurgias mais seguras e permitir remoções tumorais mais extensas, 

o mapeamento cerebral também tornou a cirurgia uma opção para um maior número 

de doentes (44, 69). Tem crescido o interesse, por exemplo, na abordagem cirúrgica 
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dos tumores da ínsula, que são um desafio pela sua localização anatómica e pela 

eloquência. Numa recente revisão da literatura, que pela primeira vez incluiu a análise 

volumétrica da extensão da ressecção nos tumores da ínsula, Sanai e Berger 

verificaram que a ressecção cirúrgica extensa destes gliomas, independentemente do 

grau, é possível e pode ser efectuada com segurança, envolvendo um risco de défice 

pós-operatório de apenas 6%, não se verificando morbilidade neurológica com 

repercussão na qualidade de vida (7, 74). Vários estudos retrospectivos mostraram 

que os doentes com GBG operados com o apoio da estimulação cortical e 

mapeamento intra-operatório apresentam uma maior taxa de ressecção extensa com 

impacto na sobrevida, bem como menor risco de sequelas neurológicas permanentes, 

mesmo em tumores localizados em áreas eloquentes e sem a preservação de 

margens de segurança em torno dessas estruturas (7, 57, 74-76). 

A infiltração tumoral origina remodelação e reorganização local das áreas funcionais, 

bem como sinaptogénese, o que explica a frequente ausência de défices clínicos 

apesar do crescimento tumoral em áreas eloquentes, bem como a natureza transitória 

de alguns défices pós-operatórios (44, 69). Crê-se que a plasticidade cerebral seja 

induzida pelo crescimento lento destas neoplasias, o que possibilita o recrutamento de 

regiões peri-lesionais ou remotas capazes de compensação funcional (76). Além 

disso, defende-se que durante a cirurgia ocorre um “desmascarar” de redundâncias, 

que poderá ter um papel funcional, na medida em que desinibe e reforça as vias 

“latentes”, conduzindo a um remapeamento mais duradouro. Esta reorganização 

funcional originada pela primeira cirurgia poderá ser útil para ponderar a reoperação, 

quando a ressecção total primária não é possível, possibilitando uma maior ressecção 

tumoral, sem aumentar as sequelas pós-operatórias (44). 

Alguns autores têm defendido a hipótese de cirurgias multifaseadas quando a 

ressecção extensa não é possível numa primeira abordagem dos tumores localizados 

em áreas eloquentes. Num estudo de caso, Robles e colaboradores mostraram que 

esta abordagem multifaseada pode ser aplicada nos tumores de áreas eloquentes, 
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sem induzirem défices permanentes, devido à remodelação funcional que ocorre entre 

as cirurgias. Para demonstrarem esta plasticidade os autores usaram uma 

combinação de RMN funcionais pré-operatórias repetidas e o mapeamento intra-

operatório em duas cirurgias separadas por vários anos, em dois doentes com gliomas 

grau II localizados na área dominante pré-motora esquerda (71). 

Em suma, a optimização da extensão da ressecção tem impacto na história natural do 

tumor, enquanto preserva ou até melhora a qualidade de vida. Embora este método 

possa implicar, em algumas situações, uma maior taxa de agravamento pós-operatório 

imediato, a maioria dos doentes recupera em 3 meses após a cirurgia, graças a um 

programa de reabilitação funcional intensiva (76). 

 

• Radioterapia 

A Radioterapia permanece a terapêutica padrão para doentes com AD progressivos, 

após a ressecção cirúrgica, embora ensaios clínicos recentes, com o uso de 

quimioterapia, como a TMZ, antes ou após a RT tenham mostrado algum efeito (57). 

Após a biópsia ou a ressecção cirúrgica parcial cerca de 16% a 50% dos doentes com 

AD irão necessitar de RT e/ou de QT, permanecendo temas de discussão a sua ordem 

e timing, bem como a dose de radiação (12, 59, 67, 77). Schomas e colaboradores 

levaram a cabo um estudo retrospectivo numa única instituição, onde avaliaram 314 

doentes com GBG grau II ao longo de 13,6 anos e verificaram que para a maioria dos 

doentes o prognóstico é mau (sobrevida aos 15 anos de 23%). Os autores defendem 

uma extensão máxima e simultaneamente segura da ressecção e nos doentes que 

foram submetidos a ressecção subtotal ou biópsia apenas, a aplicação precoce da RT, 

dados os benefícios observados na sobrevida global e no tempo de sobrevida livre de 

progressão (77). Há vários anos que a RT é utilizada no tratamento dos gliomas de 

baixo grau, embora apenas recentemente tenham surgido dados com evidência classe 

I para melhor orientar a sua função na abordagem destes tumores, constituindo a 
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única modalidade terapêutica que demonstrou benefício num ensaio randomizado e 

controlado (12, 78). Mesmo assim, o papel exacto da RT nos AD permanece por 

esclarecer, escasseando evidência classe I acerca da radioterapia per se (7, 43). 

Actualmente esta constitui a terapêutica aplicada após a cirurgia nos doentes 

sintomáticos, com doença progressiva e para tratamento da doença residual (8, 57, 

79). Ou seja, é essencialmente usada em doentes de alto risco, incluindo aqueles com 

factores de mau prognóstico, como a persistência de sintomas neurológicos 

relacionados com a doença, incluindo as crises epilépticas, na doença recorrente ou 

progressiva, nos tumores maiores (>6cm), difusos (irressecável ou que cruza a linha 

média), com maior actividade proliferativa (MIB-1>3%) e de histologia astrocítica em 

doentes com idade superior a 40 anos (8, 80). 

Os avanços técnicos na radiologia de diagnóstico têm melhorado significativamente a 

aplicação e o planeamento da radioterapia. Uma resposta do tumor à radiação é 

comummente constatada na imagiologia pós-radioterapia, sendo também verificada 

uma elevada taxa de controlo dos sintomas, especialmente das crises epilépticas 

(>80%) (12, 22, 80). 

o Timing  

Um dos estudos mais importantes na demonstração do papel do timing da radioterapia 

na abordagem dos AD foi levado a cabo pela Organização Europeia de Investigação e 

Tratamento do Cancro (EORTC22845), que conduziu um ensaio randomizado de fase 

III, onde foi comparada a aplicação imediata de RT (54 Gy em 6 semanas) com a 

ausência de terapêutica até à progressão tumoral, após a biópsia ou ressecção 

tumoral subtotal inicial. O tempo de seguimento médio foi de quase 8 anos e a RT pós-

operatória prolongou significativamente o tempo de SLP (média 5.3 versus 3.4anos, 

P<0.0001) e aumentou as taxas de controlo de crises epilépticas (75% vs 59%, 

P=0.0329), nos doentes que recebiam radioterapia imediata, mas não alterou a 

sobrevida global (7.4 versus 7.2 anos) (7, 78). Num coorte retrospectivo, com um 
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longo tempo de seguimento, levado a cabo por Bauman e colaboradores, o timing da 

radioterapia também não constituiu um factor de prognóstico independente da 

sobrevida global na análise multivariada (12). Por outro lado, num outro estudo 

retrospectivo, também com um longo tempo de seguimento, de Schomas e 

colaboradores, apurou-se um maior benefício da RT pós-operatória, em termos de 

melhoria na sobrevida global e tempo de sobrevida livre de progressão, ressalvando-

se a sua aplicação em doentes de maior risco (77). Estudos adicionais não 

demonstraram aumento na sobrevida dos doentes tratados precocemente com 

radiação (8). No estudo EORTC 22845 verificou-se, também, que ao adiar a 

radioterapia, 35% dos doentes no grupo tardio (com um tempo de seguimento médio 

de 7.4 anos) nunca necessitaram desta terapêutica, salvaguardando-os dos possíveis 

efeitos adversos da radiação (7, 78). Esta ambivalência é atribuída, em parte, ao facto 

de a qualidade de vida não ser abordada e, desta forma, não é claro a que custo os 

doentes com AD melhoram o tempo de SLP e o controlo da epilepsia, sem melhoria na 

sobrevida global (78). A questão do timing fica sem resposta definitiva, contudo os 

dados sugerem que adiar a radioterapia até a progressão tumoral parece ser uma 

atitude razoável nos doentes assintomáticos (22). 

o Dose de radiação 

O uso e a dose de radiação aplicada aos doentes com AD levantam importantes 

questões no que diz respeito aos seus efeitos adversos, numa população jovem e com 

esperança de vida potencialmente longa. A irradiação craniana pode produzir 

alterações neuropsicológicas, bem como lesões cerebrais focais (12). A morbilidade 

mais importante é a necrose de radiação sintomática, na qual o tecido cerebral sofre 

necrose, que pode ser progressiva e acompanhada por edema perifocal. Estes 

doentes requerem corticoterapia crónica e por vezes ressecção da massa necrótica 

(43). Os efeitos mais tardios são a leucoencefalopatia da radiação, que pode surgir 

meses a anos após radioterapia cerebral levando, a uma alteração progressiva da 
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personalidade, da atenção, da memória e das funções executivas, do equilíbrio, da 

marcha e da continência urinária (7). Menos frequentemente pode dar origem a 

epilepsia, endocrinopatias, vasculopatias e neoplasias secundárias, como 

meningiomas, gliomas e sarcomas (81). Outro aspecto importante é a clarificação do 

potencial de transformação maligno da RT. Não é claro se a RT contribui para a 

transformação maligna dos AD em tumores de grau superior. Contudo, a sobrevida 

global semelhante dos doentes evidenciada no estudo EORTC 22845, 

independentemente do facto de a RT pós-operatória ser instituída ou não de imediato, 

sugere que a indução da transformação pela RT em GAG não será um evento 

frequente na redução da sobrevida (78). Para restringir todos estes riscos, vários 

estudos têm sido conduzidos, demonstrando que a dose total e a dose fraccional de 

radiação, bem como os campos de irradiação, podem ser reduzidos sem alterar a 

eficácia da terapêutica (8, 12). Dois ensaios randomizados multicêntricos não 

mostraram diferenças significativas na sobrevida quando comparada dose alta com a 

dose baixa de radiação (8). Além disso, comparando indivíduos a receber baixa dose 

vs. alta dose de radioterapia, os scores relativos à qualidade de vida são 

significativamente mais baixos no grupo de alta dose, bem como se verifica uma maior 

taxa de necrose de radiação (43, 80). 

Com base nestes estudos, as linhas de orientação para os doentes com GBG 

submetidos a radioterapia foram padronizadas a 45-55/60 Gy, em fracções de 1.8 Gy 

a serem administradas no momento da progressão, como estratégia de salvação (6, 

8). 

Note-se que os estudos supra-referidos não analisaram a relação entre o volume 

residual pós-operatório e a dose de radiação, porém, de acordo com um estudo de 

Leighton e colaboradores, os doentes submetidos a ressecções parciais beneficiaram 

com doses superiores de radiação (>50gy) (82). 

Apesar de a generalidade dos estudos defenderem que doses menores de radiação 

estão associadas a menor neurotoxicidade, Douw e colaboradores relataram 
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recentemente, numa análise exaustiva e de longa duração, dados relativos a 65 

doentes que tiveram um tempo de seguimento neuropsicológico médio de 12 anos, 

livres de progressão tumoral. Os resultados sugerem que aqueles que não receberam 

RT mantêm um estado cognitivo estável, enquanto que 53% dos doentes que 

receberam radiação apresentaram défices cognitivos significativos, mesmo quando 

foram aplicadas doses reduzidas. Estas limitações foram mais proeminentes nos 

domínios do processo cognitivo, funcionamento executivo e da atenção, mas não 

foram encontradas diferenças na velocidade de processamento da informação, no 

funcionamento psicomotor e na memória de trabalho (83). Estes dados alertam para 

as eventuais sequelas cognitivas tardias adicionais e para a importância do longo 

tempo de seguimento destes doentes. Sabe-se que a disfunção neurocognitiva 

progressiva é multifactorial, não sendo sempre possível uma distinção clara do factor 

predominante, contudo, estas sequelas crónicas da radiação colocam à prova a sua 

aplicação imediata e sistemática (7). 

Assim sendo, e apesar do benefício no que se refere ao tempo de sobrevida livre de 

progressão e ao controlo das crises epilépticas, tem sido proposta uma abordagem 

mais conservadora como adiamento da radioterapia até à progressão clínica, 

sobretudo nos doentes de baixo risco (22, 78). Considera-se que a radioterapia e as 

suas consequências podem ser diferidas por mais de uma década em alguns casos, 

sendo ponderadas terapêuticas mais individualizadas (6, 80, 83). 

o Radioterapia intersticial 

A Braquiterapia parece ser capaz de reduzir ainda mais os riscos de toxicidade, pela 

restrição do tecido cerebral normal irradiado, sobretudo nos doentes com tumores 

menores (<3,5/4cm diâmetro máximo), profundos e bem demarcados, não captantes 

de contraste, que tendem a crescer lentamente. É aplicada essencialmente após a 

recorrência ou progressão clínica e/ou imagiológica, e envolve a implantação 

permanente ou temporária de pequenas sementes radioactivas (Iodo-125 ou Iridium-
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192) no centro do tumor, e posterior irradiação continua de baixa dose, com uma dose 

superior no centro e doses progressivamente menores até à periferia da lesão. 

Contudo os tumores mal delimitados, difusos ou com infiltração do corpo caloso não 

são candidatos a esta técnica, limitando a sua utilização nos astrocitomas difusos (16, 

43).  

A radiocirurgia também consiste numa modalidade terapêutica pouco aplicada nos AD, 

e tem como princípio a interrupção da divisão celular das células alvo. 

Comparativamente à braquiterapia, são usadas doses inferiores, com distribuição mais 

homogénea sobre o volume tumoral, estando ausentes quaisquer efeitos de 

fraccionamento da dose, razão pela qual alguns estudos apontem a braquiterapia 

como menos lesiva para o tecido cerebral circundante. Os alvos ideais para o 

tratamento com a radiocirurgia mostraram ser lesões múltiplas/únicas circunscritas, 

com bordos relativamente bem definidos como as metástases, os meningiomas, 

shwanomas auditivos e malformações arteriovenosas, particularmente em áreas 

eloquentes, não acessíveis a ressecção cirúrgica aberta (16, 84). Pelo carácter 

altamente localizado, está associada a menos de 3% de morbilidade, podendo 

constituir uma alternativa realística à radioterapia convencional, à quimioterapia ou à 

terapêutica observacional, neste tipo particular de doentes. A radiocirurgia pode ter 

algum benefício nos doentes com doença residual ou recorrente e nos que 

progrediram após a cirurgia, a RT ou ambas (43, 59, 84). Tem a vantagem de não 

impedir a radioterapia convencional, caso venha a ser necessária (59). 

Um estudo observacional alemão acerca dos GBG originou algumas recomendações, 

incluindo a enucleação tumoral para lesões com efeito de massa, a radioterapia para 

lesões difusas após a documentação da progressão e radiocirurgia intersticial para 

tumores circunscritos (43). 

Um novo ensaio (EORTC 22033-26033) está a decorrer com o objectivo de comparar 

a eficácia da RT com a QT, com TMZ, após a estratificação para a perda genética 1p. 
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Este estudo de fase III pretende trazer alguma luz à eficácia destas modalidades 

terapêuticas (43). 

 

• Quimioterapia 
 

Dos adultos jovens acometidos por estes tumores, cerca de metade irá sofrer 

progressão tumoral ou transformação maligna em 5 anos após a cirurgia, 

necessitando de tratamentos alternativos consecutivos, acabando, contudo, por morrer 

do respectivo tumor (12, 67, 85). A QT, essencialmente aplicada na recorrência 

tumoral (42), tem tido um interesse crescente como adjuvante ou em substituição da 

RT no tratamento dos doentes com AD (86). Actualmente discute-se a hipótese da sua 

utilização antes da RT nos doentes mais jovens (43). A disponibilidade de marcadores 

moleculares que se relacionam com a resposta à quimioterapia, bem como de agentes 

quimoterápicos menos tóxicos, como a TMZ, têm contribuído para esta tendência (86). 

A maioria da literatura neste tópico refere-se ao uso do regime 

procarbazina/lomustina/vincristina (PCV) ou TMZ. Até à data, ensaios clínicos 

randomizados não confirmaram um benefício claro na sobrevida da quimioterapia 

baseada no PCV (12). O PCV tem sido avaliado em vários ensaios prospectivos, 

sendo o maior deles, o RTOG 9802. Os resultados actualizados em 2008 mostraram 

que os doentes de elevado risco (>40 anos, com tumor residual após a ressecção) 

apresentavam uma melhoria no tempo de sobrevida livre de progressão quando 

tratados com a combinação de PCV e radioterapia, comparativamente aos que eram 

tratados apenas com radioterapia (6-7). Contudo, actualmente o PCV não tem sido o 

regime quimioterapêutico de primeira linha (6). 

Recentemente a atenção tem sido focada na TMZ, a qual confere as vantagens de um 

agente oral com toxicidade favorável, comparativamente ao PCV (7). A TMZ provou 

inicialmente ser eficaz na melhoria da sobrevida dos doentes com GAG, e o seu papel 

no tratamento dos GBG é alvo de estudos que estão a decorrer. As observações 
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iniciais indicavam uma taxa de resposta entre os 31-62% mas a heterogeneidade dos 

doentes envolvidos tornaram os resultados difíceis de interpretar (6). A TMZ atravessa 

facilmente a BHE. Os estudos iniciais usavam uma dose semelhante à utilizada nos 

GAG recorrentes, contudo, ensaios recentes defendem a aplicação de doses diárias 

mais baixas, mas prolongadas (22, 42). Como os AD são tumores com um reduzido 

número de células em fase proliferativa, a investigação de um fármaco com uma 

acção mais contínua é teoricamente atractiva. O tempo médio de resposta ou 

estabilização tumoral varia entre os 10 e os 31 meses para os tumores recorrentes e 

pode ultrapassar os 3 anos nos tumores previamente irradiados (22). Ensaios clínicos 

de fase II indicam que a TMZ, administrada num protocolo padrão de 5 dias ou num 

protocolo metronómico (3 semanas + 1 semana de pausa ou 7 semanas + 4 semanas 

de pausa), é activa contra ambos, GBG previamente irradiados e não irradiados (42, 

86). Além disso, a TMZ está associada a uma melhor qualidade de vida (81). Damien 

e colaboradores sugerem que a duração da QT deve ser muito bem ponderada, uma 

vez que depois a descontinuação da TMZ, a maioria dos tumores volta a crescer após 

um tempo de seguimento médio de 200 dias (87). 

Por outro lado, tem crescido o interesse na associação entre as alterações 

moleculares e genéticas, ao nível histológico, e a resposta ao tratamento com TMZ. A 

identificação de marcadores moleculares, como a enzima MGMT, silenciada 

epigeneticamente em alguns tumores pela metilação do promotor, tem sido 

actualmente apontada como factor preditivo de resposta ao tratamento com TMZ (15, 

57, 88). Além disso, um aumento da resposta é esperado pela depleção da MGMT 

intratumoral, a enzima reparadora do ADN que é consumida pelo uso crónico de QT 

com agentes alquilantes (16). Existe também alguma evidência de que os doentes 

com perda de heterozigotia 1p/19q têm maior sensibilidade à TMZ, ou pelo menos, 

adquirem resistência mais tardiamente (6, 18, 57, 88). A quimio-resistência parece 

também surgir muito mais frequente e rapidamente nos tumores que sobrexpressam o 

TP53 (87). Estudos recentes têm mostrado que as mutações do IDH1 nos 
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astrocitomas difusos não estão relacionadas com a resposta ao tratamento com TMZ 

no momento da progressão tumoral, não se identificando um grupo particular de 

doentes respondedores ou refractários (31). Kaloshi e colaboradores analisaram, num 

estudo retrospectivo, a eficácia da quimioterapia instituída após a cirurgia nos doentes 

com GBG difusos. Independentemente de algumas limitações, como a sua natureza 

retrospectiva e a análise do genótipo em apenas 60% dos doentes, este estudo 

forneceu evidência adicional de que TMZ é uma opção terapêutica, como tratamento 

primário nos GBG progressivos, quer em termos de actividade (53% de resposta 

radiológica objectiva) quer em termos de tolerância, e contribuiu para validar o facto de 

que a perda de 1p/19q constitui um factor preditivo de quimiossensibilidade (taxa e 

duração da resposta) e de melhor prognóstico (tempo de sobrevida livre de 

progressão) (86). 

As duas questões principais que permanecem por esclarecer, relativas ao uso da 

TMZ, são se esta pode substituir a radioterapia, e se existe benefício na combinação 

destas duas formas terapêuticas. Neste sentido, está a decorrer um ensaio clínico de 

fase III inter-grupos internacional (EORTC 22033/26033 NCIC CE.5 - investigadores 

Europeus e Canadianos: National Cancer Institute of Canada (NCIC) Clinical Trials 

Group study CE.5; Tasmanian Radiation Oncology Group (TROG), Austrália). Os 

doentes de alto risco ou com doença progressiva são randomizados entre a 

radioterapia primária (28 · 1.8 Gy, 50.4 Gy, braço controlo) e quimioterapia primária 

com baixa dose de TMZ durante um ano (12 ciclos). Adicionalmente aos factores 

clínicos, os doentes são estratificados de acordo com a análise molecular do estado 

1p/19q. A colheita central de tecido também permitirá a identificação posterior de 

marcadores moleculares adicionais com o objectivo de previsão do prognóstico 

individual e da resposta à terapêutica. Os end-points do estudo são o tempo de 

sobrevida livre de progressão, a sobrevida global, a toxicidade aguda e tardia, a 

qualidade de vida e a função cognitiva (80). Sob a responsabilidade do Eastern 

Cooperative Oncology Group (ECOG), os três mais importantes grupos cooperativos 
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de tumores cerebrais dos EUA iniciaram um estudo de fase III (ECOG E3F05) que 

compara a aplicação combinada de TMZ e RT com a RT isoladamente. Neste estudo 

os factores de estratificação bem como a avaliação cognitiva e da qualidade de vida 

são semelhantes ao anterior. Ambos os estudos deverão demonstrar de forma 

compreensiva a função da TMZ no tratamento dos doentes com AD, bem como uma 

melhor caracterização da população que mais beneficia com a sua utilização (6-7). 

Outros ensaios clínicos estão também a avaliar a combinação da TMZ com a RT nos 

doentes com GBG de alto risco, não tratados previamente com radiação nem QT. O 

The Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) completou recentemente um ensaio 

clínico de fase II acerca desta combinação (RTOG 0424), contudo só são esperados 

resultados após 2013 (6-8). 

Curiosamente, estudos recentes sugerem que a TMZ neo-adjuvante, ou seja, antes da 

cirurgia, pode resultar na redução do tumor previamente irressecável, o suficiente para 

considerar a intervenção cirúrgica (89). Em ambos os casos relatados, embora o 

envolvimento contralateral, via corpo caloso, impedisse a ressecção total extensa, a 

quimioterapia reduziu os tumores à extensão que permitiu a ressecção total (2, 7, 89). 

 

• Outras Terapêuticas 

Estão em investigação novos agentes, como os inibidores da transdução de sinal, os 

inibidores da angiogénese, anticorpos monoclonais, imunotoxinas e terapêuticas de 

transferência genética, bem como novas formas de distribuição dos fármacos, como 

polímeros impregnados de composto para libertação prolongada (24). 

A metilação do PTEN nos tumores humanos levanta a possibilidade do uso de agentes 

desenhados para antagonizarem a hipermetilação CpG, como por exemplo a 5-

azacitidina e a 5-aza-2-desoxicitidina (também conhecidas como vidaza e decitabine, 

respectivamente). Adicionalmente aos agentes desmetilantes, os inibidores dos alvos 

da rapamicina dos mamíferos (mTOR) também parecem ter alguma utilidade no 
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tratamento dos GBG. A rapamicina e os seus análogos esterificados (RAD-001 e CCI-

779) têm um perfil de toxicidade favorável e representam uma alternativa adicional, 

desde que os tumores que expressam o PKB activado parecem particularmente 

sensíveis à inibição mTOR (41). 

Mais recentemente, o interesse em inibidores de pequenas moléculas e inibidores da 

tirosina-cinase por anticorpos monoclonais conduziu a novas formas de estudo dos 

doentes com AD. O bevacizumab é o exemplo de um anticorpo monoclonal contra o 

VEGF, que mostrou eficácia contra os GAG, e está actualmente a ser investigado para 

terapêutica combinada com irinotecan na população de GBG (6, 8). Embora 

geralmente bem tolerado, tal como outros agentes com actividade anti-angiogénica, o 

risco de hemorragia intracraniana pode limitar o seu uso em alguns doentes (6). O 

imatinib, um inibidor da tirosina cinase que provou eficácia inicialmente em doentes 

com tumores do estroma gastrointestinal ou leucemia mielóide crónica está também a 

ser investigado para o tratamento dos gliomas. Este fármaco tem acção contra o 

bcr/abl, c-kit e PDGF-R e tem um perfil de efeitos laterais favorável. Está actualmente 

sob investigação a sua administração em conjunto com a hidroxiureia nos doentes 

com GBG. Terapias dirigidas, desenhadas para interromper vias moleculares 

específicas, irão conduzir a tratamentos com maior eficácia e menos efeitos adversos 

do que a quimioterapia citotóxica convencional (6). 

 

 

 

 

 



 

61 
 

Prognóstico 
 

A maioria dos doentes com astrocitomas difusos apresenta lesões que permanecem 

indolentes por vários anos (61). Contudo, estes tumores apresentam uma tendência 

intrínseca para progredirem para fenotipos de maior malignidade, como astrocitomas 

anaplásicos (OMS grau III) e glioblastomas secundários (OMS grau IV), situação que 

ocorre num intervalo médio de 4-5 anos (19). Tendo em conta a heterogeneidade e a 

variabilidade no prognóstico desta patologia, existe actualmente um interesse 

considerável em estratificar os doentes relativamente ao risco (6). À medida que 

crescem as opções terapêuticas, a estratificação dos doentes torna-se crucial para 

uma abordagem optimizada, sendo esta baseada em factores relacionados com o 

doente, como a idade e o performance status e com o tumor, como a localização e o 

tamanho, por exemplo (16, 25). O progresso tem-se baseado na identificação de 

características moleculares e histológicas com significado prognóstico, e certos 

factores de tratamento como a extensão da ressecção têm também sido reconhecidos 

como importantes variáveis de prognóstico (6). 

Os factores de mau prognóstico mais importantes descritos na literatura são a idade 

avançada, a presença e duração de défices neurológicos, o baixo performance status 

o maior diâmetro tumoral, o cruzamento da linha média, a captação de contraste pré-

operatória e a histologia astrocítica (1, 10, 12, 19, 22, 60-61, 67). Pelo contrário, a 

apresentação clínica com crises epilépticas, que geralmente surgem em doentes que 

estão neurologicamente intactos, é muitas vezes apontada como um factor de bom 

prognóstico (12, 22, 46, 90). Baseando-se num grande estudo de coorte mult-

institucional, um grupo da Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF) 

introduziu recentemente um novo sistema de pontuação pré-operatório, eventualmente 

capaz de prever a sobrevida, de uma forma simples e segura. Um ponto é atribuído a 

cada factor: idade>50 anos, KPS ≤80, diâmetro tumoral máximo >4 cm, e 

envolvimento de áreas eloquentes. Quando estratificados em grupos de baixo (0–1 
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factor), médio (2 factores) e alto risco (3–4 factores), a sobrevida global aos 5 anos foi 

de 97%, 81%, e 56%, respectivamente, e o tempo de sobrevida livre de progressão 

aos 5 anos foi 76%, 49%, e 18%, respectivamente (10, 90). Trata-se do primeiro 

sistema a considerar o envolvimento de áreas eloquentes um factor independente de 

mau prognóstico. A importância da eloquência no outcome pode ser atribuída ao maior 

risco de défices neurológicos, mas também se refere à ressecabilidade do tumor, na 

medida em que doentes com tumores em zonas não eloquentes têm maior 

probabilidade de serem submetidos a ressecções extensas (7, 10, 22, 90). 

Chaichana e colaboradores analisaram retrospectivamente 191 adultos submetidos a 

craniotomia e ressecção de gliomas de baixo grau no Hospital John Hopkins entre 

1996 e 2006. Os autores verificaram que o tamanho tumoral, a captação de contraste 

pré-operatória e o tempo de duração dos sintomas pré-operatórios constituíam 

factores associados a maiores taxas de recorrência e, por seu lado, a histologia 

astrocítica fibrilar, o tamanho do tumor e a extensão da ressecção estavam associados 

a maior frequência de transformação maligna (60). 

• Idade: 

A idade tem sido o factor preditivo de sobrevida mais bem estabelecido em várias 

análises multivariadas (10, 79). O impacto da idade superior no prognóstico dos AD 

tem recebido maior atenção nos últimos anos, devido ao diagnóstico crescente em 

doentes mais velhos (≥55–60 anos). Estes doentes têm pior prognóstico, com uma 

sobrevida global aos 5 anos de 30-40% (7, 22). As alterações fisiológicas e 

patológicas e as comorbilidades associadas à idade podem predispor ao pior desfecho 

nestes doentes. Outra justificação apontada é a biologia tumoral diferente nos doentes 

mais velhos. A idade no diagnóstico dos AD está inversamente correlacionada com o 

tempo de sobrevida até à progressão e o índice proliferativo parece ser superior nos 

doentes com mais de 40 anos. A lesão do ADN decorrente da idade e as 
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consequentes mutações adquiridas podem promover a progressão rápida após a 

transformação (2). 

• Clínica: 

A apresentação clínica é um importante factor de prognóstico, sendo favorável a 

presença de epilepsia, a ausência de défices neurológicos e um bom performance 

status. Estes factores estão interligados, pois os doentes neurologicamente intactos, 

que surgem com epilepsia apenas, têm um performance status e um prognóstico 

melhores (2). 

Por outro lado, sintomas com maior duração previamente à cirurgia, geralmente 

benignos e transitórios, sugerem tumores mais indolentes, menos agressivos ou 

proliferativos (60). 

• Tamanho: 

O tamanho do tumor parece afectar de forma linear a sobrevida. A ressecção total 

extensa, frequentemente associada a melhor sobrevida, é mais difícil de atingir nos 

tumores grandes e infiltrativos, os quais reflectem uma doença mais extensa, bem 

como naqueles localizados em áreas eloquentes (10). Por seu lado, o envolvimento da 

linha média é tipicamente um marcador de irresecabilidade cirúrgica (22). Smith e 

colaboradores verificaram que o volume tumoral pré-operatório estava fortemente 

relacionado com a sobrevida (66). Os tumores maiores parecem ter uma maior 

capacidade proliferativa, o que aumentará a probabilidade de transformação maligna 

(59-60, 66). 

• Captação de contraste: 

A captação de contraste ocorre quando a BHE é perturbada nas áreas tumorais, 

surgindo em cerca de 15-30% dos GBG (60). Apesar de vários estudos mostrarem 

uma associação entre a captação de contraste e a sobrevida, recorrência e 

transformação maligna (58-61), a evidência acerca do significado prognóstico 
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permanece controversa (22). Muitos dos estudos apresentam limitações consideráveis 

(carácter retrospectivo, tamanho da amostra, modelo estatístico aplicado, os factores 

analisados, entre outros), o que contribui para estes achados inconclusivos(61). Num 

estudo recente com 189 adultos com GBG hemisféricos, 64 (34%) e 125 (66%) dos 

doentes tinham tumores que captavam e não captavam contraste, respectivamente. A 

captação de contraste pré-operatória esteve independentemente associada à redução 

na sobrevida e à maior recorrência, bem como à maior tendência para 

degenerescência maligna na análise multivariada (61). Num outro estudo, apenas se 

verificou uma associação entre a presença de captação de contraste tipo nodular e a 

progressão dessa captação ao longo do tempo, com um pior prognóstico. Esta 

situação sugere que a monitorização de tais parâmetros poderá constituir mais uma 

arma na previsão de tumores com maior risco de comportamento agressivo (58). 

• Histologia: 

O diagnóstico histológico definitivo, aquando da cirurgia, também se relaciona com a 

sobrevida em alguns trabalhos, onde os doentes com histologia oligo-dominante 

apresentam melhor prognóstico do que os tumores astrocitários (60). Contudo é 

necessário ter em consideração a potencial variabilidade inter/intra-observador no 

diagnóstico histológico, o que limita potencialmente a sua utilidade prognóstica (12, 

90). 

Por seu lado, o subtipo histológico permanece um importante factor de prognóstico 

nos AD. Entre estes, o gemistocítico tem sido associado a uma tendência maior para a 

progressão maligna, contudo a evidência parece ser insuficiente para considerar todos 

os astrocitomas gemistocíticos anaplásicos, independentemente das outras 

características morfológicas (21-22, 25, 29). 
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• Extensão da ressecção: 

Como já referido, apesar da controvérsia envolvente existe evidência crescente que a 

extensão da ressecção cirúrgica está associada a melhor prognóstico global, 

sobretudo quando apoiada pelas novas técnicas de imagem e pelo mapeamento 

cortical e subcortical (8, 22, 24, 59-60, 66-69, 76, 79). 

A existência de tumor residual tem sido associada a sobrevida mais curta em vários 

estudos, e os doentes submetidos a biópsia ou ressecção subtotal parecem acarretar 

pior prognóstico do que aqueles submetidos a ressecção extensa total (60-61, 79).  

• Mutações TP53 

O significado prognóstico da sobrexpressão do TP53 nos astrocitomas difusos é 

controverso. Foi descrita uma relação entre a elevada frequência de mutações do 

TP53 nos tumores de baixo grau e um grau de agressividade superior na recorrência 

(27). Alguns estudos sugerem que o estado para a mutação do TP53 é um factor 

preditor independente negativo de sobrevida global, transformação maligna e do 

tempo de sobrevida livre de doença (8, 22, 38). Contudo, outros estudos não 

mostraram associação entre esta mutação e o prognóstico em geral (29). Devido à alta 

frequência de mutações do TP53 nos astrocitomas gemistocíticos, que tendem a 

evoluir para a malignidade mais rapidamente, defende-se que apenas os astrocitomas 

gemistocíticos, e não as mutações do TP53, permanecem como factores de mau 

prognóstico (16). 

• Mutações IDH : 

Estudos recentes mostraram que as mutações do IDH1 nos astrocitomas difusos estão 

relacionadas com um melhor prognóstico, verificando-se uma maior sobrevida global 

nos doentes com astrocitoma de baixo grau com mutações IDH1, comparativamente 

aos doentes sem aquela. Os dados corroboram a noção que estas mutações estão 
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ligadas a um melhor desfecho, independentemente da linhagem ou genótipo tumoral 

(astrocítico/mutação TP53 ou oligodendroglial/codeleção1p e 19q) (31, 33). 

• MIB-1/Ki-67 

Outro indicador de prognóstico proposto é a reacção imuno-histoquímica para factores 

nucleares relacionados com a proliferação, como o antigénio Ki-67 e o anticorpo MIB-

1(22, 24). Vários estudos têm apontado o índice MIB-1/Ki-67 como factor de 

prognóstico nos AD, independentemente do grau e da localização do tumor, com 

índices maiores associados a doença mais severa (6, 22, 91). 

• MGMT: 

Pequenos estudos têm sugerido que o estado da metilação do MGMT pode 

condicionar melhor sobrevida global, mas o pequeno tamanho destes estudos e a 

potencial confusão na correlação entre a metilação MGMT e a codeleção 1p/19q, 

apontam a necessidade de estudos maiores (7, 22). 

• Outros: 

A taxa de crescimento tumoral também tem sido associada ao desfecho clínico dos 

doentes (92). Num estudo recente, o crescimento tumoral em 6 meses mostrou ser 

melhor do que o volume tumoral basal, o rCBV e o ADC na predição da transformação 

maligna nos doentes com GBG não tratados e foi independente de outros parâmetros 

como a histologia tumoral (93). 

Tem surgido evidência acerca da importância dos valores de rCBV na previsão do 

tempo até à progressão da doença e morte, sugerindo a sua medição mais frequente 

na complementação do estudo histopatológico (62). Foi também descrita uma 

associação inversa entre os níveis de Cr na RMN espectroscópica e o tempo até à 

progressão tumoral, sugerindo-se uma análise complementar com os níveis de colina, 

também relacionados com a sobrevida (94). 
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Estudos recentes têm sugerido que a densidade microvascular (MVD) e a expressão 

de FVW podem ser úteis como factores de prognóstico precoces nos astrocitomas 

difusos de baixo grau, podendo ajudar na previsão da transformação maligna e, 

consequentemente, da sobrevida destes doentes (25, 95). 

A maioria dos factores de prognóstico descritos, à excepção da EDR, são não 

modificáveis. A hiperglicemia, potencialmente modificável, poderá consistir num factor 

de prognóstico adicional. Num estudo observacional retrospectivo, Chaichana e 

colegas analisaram 182 doentes adultos com GBG hemisféricos (astrocitomas 

fibrilares, oligodendrogliomas e gliomas mistos). 164 (90%) e 18 (10%) dos doentes 

mostraram euglicemia relativa e hiperglicemia, 1-3 meses após a ressecção cirúrgica, 

respectivamente. Os doentes com hiperglicemia eram mais velhos e mais 

frequentemente diabéticos, contudo, após o ajuste para as diferenças inter-grupo e 

variáveis relacionadas com a sobrevida, neste estudo a hiperglicemia persistente 

estava independentemente associada a diminuição da sobrevida e aumento nas taxas 

de recorrência e de degenerescência maligna (18). 
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Conclusão 
 

Recomendações (e níveis de evidência) 

 

• A RMN com contraste é o exame de eleição no diagnóstico e na monitorização dos 

AD após a cirurgia: uma RMN tri ou semestral é suficiente, excepto se o médico tiver 

outra opinião (Questão de boa prática). 

• O gold standard para a caracterização da lesão é o exame histológico da amostra, 

pelo que o local exacto da sua colheita é fundamental na obtenção de um diagnóstico 

e prognóstico mais correctos.  

• RMN espectroscópica é útil na distinção entre GBG e lesões não neoplásicas, na 

definição pré-operatória da extensão da lesão e na orientação de biópsias. É também 

útil na distinção dos GAG (Nível C). 

• A RMN difusão e de perfusão podem ser aplicadas no seguimento dos doentes, 

como preditivas de transformação maligna (Nível C). 

• PET-FDG é útil na detecção de transformação maligna dos astrocitomas (Nível C) e 

para distinção entre necrose de radiação e recorrência tumoral (Nível B). 

• PET-MET é mais sensível no diagnóstico dos AD, sendo útil na diferenciação entre 

os GBG e as lesões não tumorais (Nível B), na orientação de biópsias (Nível B), na 

avaliação pré-tratamento (Nível B), na distinção entre necrose de radiação e 

recorrência tumoral (Nível B) e na monitorização do tratamento (Nível C). 

• A avaliação neuropsicológica no momento do diagnóstico e durante o seguimento é 

importante, devendo ser adaptada ao estado clínico e capaz de monitorizar as 

alterações ao longo do tempo (Questão boas práticas). 

• Os anti-epilépticos profiláticos não devem ser usados (Nível A). 

• Os anti-epilépticos devem ser iniciados após a primeira crise epiléptica (Nível A). 

• Os AD devem ser individualizados de acordo com o tipo de crises, medicação 

concomitante, comorbilidades e preferências do doente (Questão boas práticas). 
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• Nos doentes que necessitam de QT, devem ser utilizados os anti-epilépticos não-

EIAEDs (Nível B). 

 

• A ressecção cirúrgica constitui a primeira opção terapêutica, com o objectivo de 

remover a maior massa tumoral possível, minimizando a morbilidade pós-operatória 

(Nível B). 

- A cirurgia imediata é necessária nos doentes que surgem com um efeito de 

massa significativo ou sintomas neurológicos importantes ou incontroláveis, quer para 

estabelecer o diagnóstico, quer para alívio sintomático. Quando a cirurgia não é 

exequível (devido à localização tumoral, extensão ou comorbilidades), deve-se 

efectuar uma biópsia para se obter um diagnóstico histológico (Questão boas 

práticas), seguida de radioterapia e/ou quimioterapia (Nível B). 

— Para doentes submetidos a ressecção cirúrgica, recomenda-se a máxima 

extensão da ressecção, evitando sequelas neurológicas significativas (Nível B).  

• A identificação de áreas cerebrais eloquentes, que devem ser preservadas durante a 

cirurgia, é possível através de modalidades de neuroimagem pré-operatórias (ex. RMN 

funcional, tractografia), cirurgia em doente acordado e técnicas intra-operatórias de 

mapeamento cerebral cortical e subcortical, que melhoram os resultados (Nível B). 

 

• Para os doentes mais jovens, com sintomas transitórios/assintomáticos e com 

tumores pequenos, sem efeito de massa sobre as estruturas adjacentes, apesar de se 

sugerir a ressecção cirúrgica, a observação cuidadosa é uma alternativa (Nível B). 

— A ressecção cirúrgica subsequente é indicada se há evidência de aumento 

da velocidade de crescimento tumoral ou a transformação para um glioma de grau de 

malignidade superior, crises epilépticas intratáveis ou disfunção neurológica 

progressiva.  
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• Para os doentes com astrocitomas difusos recomenda-se RT pós-operatória se 

existirem sintomas neurológicos persistentes devidos ao tumor. (Nível A) A RT pós-

operatória pode também ser considerada em casos de pior prognóstico, incluindo 

aqueles com doença residual substancial, elevado índice MIB-1 (>3/4%) ou idade > 40 

anos (Nível B). 

— Se os sintomas são limitados sugere-se que a radioterapia seja adiada 

(Nível B). 

Para doentes que não recebem RT pós-operatória, esta é indicada na recorrência da 

doença (Nível B). 

— Recomenda-se limitar a dose total de RT (45-55 Gy em fracções de 1.8 Gy) 

para minimizar o risco de complicações neurológicas tardias (Nível A). 

— Técnicas de RT intersticial devem ser usadas preferencialmente, se 

adequadas ao tumor em particular (Nível B). 

 

• Não se sugere a administração de quimioterapia adjuvante por rotina após a cirurgia 

(Nível B). A quimioterapia é uma opção para os doentes com recorrência após a 

cirúrgica e a radioterapia (Nível B). 

— A quimioterapia (actualmente, sobretudo com TMZ) deve ser reservada para 

doentes sintomáticos, com grandes tumores residuais, sintomas progressivos após a 

RT ou tumores irressecáveis, para atrasar o risco de neutotoxicidade tardia da RT 

convencional de campo alargado, sobretudo em doentes jovens, e especialmente 

quando está presente a perda 1p/19q (Nível B). 

 

• Os doentes mais jovens (<40 anos) com ressecção completa e tumores com um 

componente oligodendroglial têm um prognóstico mais favorável e podem ser 

observados após a cirurgia (Nível B), devendo ser mantido um seguimento apertado 

nestes doentes (Questão boas práticas). 
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Níveis de Evidência 1 

Level  AHRQ 
A  Strong research‐based evidence 

(multiple, relevant, high‐quality studies 
with homogeneous results—eg, two or 
more randomized controlled trials or a 
systematic review with clearly positive 
results, well-designed meta-analysis) 
 

B  
 

Moderate evidence  
(well-designed controlled trials, both 
randomized and non-randomized, 
withresults that consistently support a 
specific action (e.g., assessment, 
intervention or treatment)or multiple 
adequate studies)  
 

C  
 

Limited research‐based evidence 
(eg, controlled prospective studies) 
Observational studies (e.g.,correlational, 
descriptive studies: or controlled trials 
with inconsistent results) 
 

D  
 

No evidence  
(eg, retrospective studies, or the 
consensus reached in the absence of 
good quality evidence) 
Expert opinion or multiple case reports 
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