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Introdução
Há inúmeras lesões que acometem a coluna vertebral, a medula
espinhal e os nervos adjacentes ao esqueleto. Dentre vários diagnósticos
diferenciais, algumas características do paciente, tais como idade, histórico
prévio de neoplasia; e outras radiológicas, tais como localização (extradural,
intradural extramedular, e intramedular), captação de contraste, invasão óssea,
espessamento meníngeo, ajudam na elucidação diagnóstica.
Por exemplo, lesões envolvendo a coluna vertebral em pacientes jovens
sugerem tumores ósseos benignos, enquanto em pacientes idosos sugerem
malignidade. Geralmente lesões vertebrais malignas acometem o corpo
vertebral, enquanto lesões benignas acometem a apófise espinhosa, a lâmina,
ou o pedículo vertebral. Weinstein et al. 1 relataram que cerca de 75% dos
tumores ósseos primários envolvendo o corpo vertebral são malignos,
enquanto que apenas 35% dos tumores envolvendo os elementos posteriores
são malignos. E ainda 80% dos tumores primários em pacientes maiores que
18 anos eram malignos, enquanto que apenas 32% eram malignos em
pacientes menores de 18 anos 1. Em adultos, a incidência das metástases
espinhais ultrapassa e muito à de tumores ósseos malignos primários da
coluna vertebral, na proporção de 25-40:1 2.
Os tumores malignos do esqueleto podem ser primários ou secundários,
metastáticos. O sítio metástatico para coluna vertebral mais comum é mama,
pulmão e próstata, enquanto que os primários de coluna mais comuns são
mieloma múltiplo, cordoma, condrossarcoma, sarcoma osteogênico e sarcoma
de Ewing´s.
As metástases espinhais
As metástases espinhais podem ocorrer em praticamente todos os
casos de carcinoma sistêmico. Embora algumas neoplasias sejam mais
propícias para disseminação espinhal, estudos de autópsia mostram que cerca
de 90% dos pacientes com carcinoma têm metástases espinhais. Destes, 520% terão compressão epidural com prejuízo neurológico 3.
Os locais mais comuns de lesão metastática espinhal são a coluna
torácica e lombar, sendo que a compressão epidural é muito mais frequente em
topografia torácica (70%), do que lombar (20%). A maioria dos pacientes
apresenta compressão em um único nível, e apenas 15-20% apresentam
compressões múltiplas 4. Geralmente a doença metastática espinhal se inicia
no corpo vertebral (85%), tendo em vista a drenagem venosa do plexo de

Batson e a presença de fatores tróficos de crescimento – fator básico de
crescimento de fibroblasto (bFGF), fator de crescimento de hepatócito (HGF) e
ainda fator de necrose tumoral (TNF), que promovem a neoangiogênese e o
crescimento tumoral. Antes de se instalarem na medular óssea do corpo
vertebral muitas vezes estas células passam pela filtração do fígado e do
pulmão, daí estes serem os locais mais comuns de metástases concomitantes.
Em respeito ao tratamento, vários estudos de décadas passadas
comparavam os efeitos da radioterapia versus o tratamento cirúrgico por
laminectomia (com ressecção parcial ou mesmo biópsia da lesão, e ainda piora
da instabilidade segmentar), muitas vezes com resultados vantajosos em prol
da radioterapia. Com o advento de técnicas mais seguras e minimamente
invasivas, laparoscópicas, os acessos anteriores com corpectomia e artrodese
antero-lateral se tornaram mais vantajosos pela possibilidade de ressecção
oncológica completa. Estas novas técnicas cirúrgicas possibilitaram um
adequado controle local da doença, melhora da performance neurológica
funcional, e controle da dor radicular, com mínimas morbidades.
Carcinoma de Mama
A metástase espinhal secundária ao carcinoma de mama é de longe a
mais frequente, aproximadamente 85% dos cânceres de mama apresentam
alguma disseminação espinhal. A clínica destas pacientes pode variar
bastante, desde dor local, radicular ou referida, e na dependência da atividade
biológica e sensibilidade hormonal da lesão primária. Em geral tumores com
receptor hormonal apresentam melhor prognóstico.
Ao exame de imagem estas neoplasias se mostram como lesões
osteolíticas, e são propensas à fraturas patológicas. Em algumas séries as
metástases de mama respondem por 50% das fraturas patológicas. Por esta
razão recomenda-se, em pacientes com infiltração tumoral de mais 75% do
corpo vertebral, e que sejam submetidas à radioterapia, a realização de
vertebroplastia ou cifoplastia profilática até 1 mês do término da radioterapia.
Em geral as metástases de mama são radiosensíveis, e o tratamento
cirúrgico é reservado em casos de franca instabilidade, déficit neurológico
presente, dor refratária, ou falha de controle local pós-radioterapia.
Carcinoma de próstata
A metástase espinhal de carcinoma de próstata é a segunda mais
comum em homens, perdendo apenas para o adenocarcinoma de pulmão. A
incidência do CA de próstata aumenta com a idade, e ocorre em apx. 70% dos
homens acima de 80 anos. A presença de metástase espinhal determina o
prognóstico do carcinoma de próstata, e a incidência de compressão medular
ocorre em apx. 7% dos homens com CA de próstata. A disseminação espinhal

ocorre de maneira retrógrada pelo plexo venoso, daí a explicação de ser mais
frequente as metástases lombares (97%) do que as cervicais (38% dos casos).
Dor lombar em pacientes portadores de CA de próstata devem levantar
suspeita de disseminação espinhal. Dosagens de PSA (prostatespecific
antigen) superiores à 100ng/ml têm um valor preditivo positivo para metástases
espinhais de 74%, enquanto valores abaixo de 10 ng/ml têm um valor preditivo
negativo de 98%.
Ao exame radiológico as metástases espinhais de próstata são
osteoblásticas (95% dos casos), devido à produção parácrina de fatores
tróficos tais como IGFs (insulin-like growth factors).
Em geral as metástases são radiosensíveis, e a cirurgia é reservada
apenas para casos refratários ou com instabilidade franca ou mesmo casos de
fraturas patológicas. Outra indicação cirúrgica é quando o campo acometido da
coluna já foi previamente irradiado no tratamento primário da próstata, dada a
proximidade da coluna lombo-sacra com o arcabouço pélvico.
Carcinoma de pulmão
A metástase óssea é o local de recidiva extra-pulmonar mais frequente
dos carcinomas não-pequenas células, e respondem por 43% das metástases
à distância. Seu acometimento espinhal pode se dar por contiguidade com
extensão para coluna torácica ou mesmo hematogênica para coluna cervical ou
lombar. A lesão costuma ser osteolítica, tendo em vista a produção tumoral de
fosfatases ácidas. O prognóstico é dependente da atividade biológica do
carcinoma.
Em geral o prognóstico é ruim, com exceção dos carcinomas de
pequenas células que respondem muito bem à radioterapia. Como os
carcinomas não-pequenas células são radio-resistentes, o tratamento cirúrgico
para casos com compressão medular e déficit neurológico progressivo, ou
mesmo dor refratária, acaba sendo favorecido.
Tratamento cirúrgico
Objetivos
Os objetivos de tratamento cirúrgico das metástases espinhais envolvem
a descompressão medular em pacientes com déficit neurológico progressivo;
ou descompressão radicular em pacientes portadores de dor refratária à
tratamento clínico; ou mesmo a ¨cirurgia da separação¨ (¨separation surgery¨)
para aumentar o espaço entre a metástase e a medula espinhal a ponto de
permitir uma dose mais alta de Radiocirurgia estereotática.

A necessidade de instrumentação para fixação espinhal deve ser
reservada apenas para os casos de franca instabilidade segmentar
demonstrada pelo SINS (Spinal Instability in Neoplastic Disease 5,6), tendo em
vista que a artrodese pode acrescer em morbidade para o procedimento,
aumentando o risco de infecção do sítio cirúrgico, hemorragia, fístula liquórica,
e má cicatrização. O SINS leva em conta a localização da lesão, a
característica e a presença de dor (dor mecânica que melhora com o decúbito
é indicativa de instabilidade), o tipo de lesão óssea (lítica ou blástica), o
alinhamento espinhal, a presença e extensão do colapso do corpo vertebral, e
o comprometimento posterolateral (facetas e pedículos) para definir a
estabilidade espinhal 5,6 .
Decisão terapêutica
No intuito de se decidir pelo tipo de tratamento cirúrgico, se
descompressão com ressecção parcial ou ressecção oncológica completa ¨en
bloc¨ (vertebrectomia), associada ou não à artrodese, ou mesmo apenas
¨cirurgia da separação¨, outros parâmetros devem ser levados em conta, tais
como déficits neurológicos, extensão e controle da doença extra-vertebral,
prognóstico oncológico, comorbidades clínicas, subtipo histológico tumoral e
radiossensibilidade.
Tendo em vista a presença de múltiplas variáveis para decisão
terapêutica, o Memorial Sloan-Kettering Cancer Center - NY, em 2013,
desenvolveu um escore conhecido como NOMS 7 (¨Neurologic, oncologic,
mechanical and systemic decision framework¨) para auxiliar no tratamento das
metástases espinhais (Vide Diagrama).

Diagrama NOMS para decisão terapêutica no tratamento das metástases
espinhais 7.

Segundo o diagrama de NOMS 7 quando se tem uma lesão metastática
sem compressão medular significativa associada à um tipo histológico
radiossensível procede-se à Radioterapia convencional. Quando no entanto o
tumor é radioresistente o indicado é realizar a Radiocirurgia Estereotática. Por
sua vez quando existe uma compressão medular significativa e o tumor é
radioresistente deve-se realizar uma ¨cirurgia de separação¨ para se criar mais
espaço entre a dura-máter espinhal e a lesão, permitindo uma dose de
Radiocir. Estereotática mais elevada 8,9.
Ainda segundo o NOMS pacientes com boa performance clínica capazes
de tolerar uma cirurgia, com doença extra-vertebral controlada, devem também
se submeter à ¨cirurgia da separação¨, enquanto que aqueles com performance
comprometida podem realizar apenas o tratamento radioterápico convencional.
Prognóstico e sobrevida
Escores para avaliar o prognóstico e a sobrevida dos pacientes com
metástases espinhais são disponíveis e mundialmente aceitos, tais como o
escore de Tokuhashi 10 e ainda de Tomita 11. No entanto estudos mais
recentes apontam para uma acurácia subótima do Tokuhashi (em torno de
apenas 57% 12) na predição de sobrevida destes pacientes, além dele ser um
escore muito complexo 13.
Estudos atuais apontam que o escore de Bauer 14,15 parece ser o mais
fidedigno deles, e talvez o mais útil para definir o prognóstico destes doentes.
Este escore é ainda o mais simples deles e consegue categorizar os pacientes
em três prognósticos bem distintos (bom, intermediário e ruim) a ponto de
permitir uma decisão terapêutica mais adequada. Em geral pacientes com
prognóstico ruim ou reservado, ou mesmo aqueles com déficit neurológico
completo há mais de 72 horas, são indicados apenas para tratamento
radioterápico 16.

Figura 1: Metástase espinhal de carcinoma renal de células claras. (A-C)
Ressonância sagital de coluna torácica, em sequência T2, mostrando lesão D7D9, com compressão medular D8; (D-F) RM axial em T2, mostrando lesão
centro-lateral esquerda com acometimento posterolateral erodindo pedículo e
facetas; (G) Fotografia intraoperatória mostrando lesão paravertebral bastante
sangrante, e exposição do saco dural acima e abaixo da lesão para permitir
dissecção no plano dural e ressecção circunferencial ¨ en bloc¨ da lesão; (H)
Fotografia intraoperatória mostrando exérese completa da lesão e posterior
artrodese pedicular posterior PLIF D7-11-12.
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