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 Apresentação clínica dos tumores em SNC 
 Conhecimento básico sobre a classificação 

dos tumores em sistema nervoso central 
 Quais tumores mais comuns em adultos 
 Quais são os princípios de tratamento 
 O que são síndromes paraneoplásicas 
 



Como diagnosticar?   
Como tratar? 

Porque tratar? 

O que são tumores cerebrais? 

Prof Dr John Jane 

QUALIDADE DE VIDA!! 



 Tumores intrínsecos – a totalidade dos 
tumores em crianças e 60% dos adultos 

 Tumores extrínsecos – que nascem dos 
envoltórios do cérebro – osso, nervos 
espinhais e das meninges 

 Tumores de estruturas adjacentes – p.ex. 
Tumor de hipófise 



 2a causa de morte por câncer em crianças – 
3,5% das mortes na faixa etária de 1 a 14 anos 
 

 6a causa de morte por câncer – 25% são 
intrinsecos do cérebro e 40% metastáticos 



 Grande maioria dos tumores primários são 
esporádicos sem causa conhecida 

 Radiação ionizante – meningeomas e gliomas 
 HIV – Linfoma primário do SNC 
 Tumores secundários – metástases – 

representam 14-40%  
 Menos de 5% são causados por síndromes 

hereditárias 



Syndrome Gene locus Gene Type of CNS tumour 

NF type 1 17q11 NF1 Neurofibromameningio

ma, optic nerve glioma 

NF2 22q12 NF2 Meningioma, 

schwannoma 

TS 9q34,16p13 TSc1/TSC2 SEGA 

VHL 3p35 VHL Haemangioblastoma 

Li-

Fraumani 

17q13 p53 glioma 

Gorlin’s 

syndrome 

9q31 PNET 

Síndromes hereditárias que aumentam risco de tumores SNC 



 Epilepsia (crise focal ou generalizada inédita) 
 Déficit neurológico focal (fraqueza, desvio de rima 

labial, dificuldade de fala, apatia, distúrbio comportamental) 

 Sinais e sintomas de Hipertensão 
intracraniana!! – cefaléia com vômitos não 
precedidos por náusea, turvação visual, visão 
dupla 

 Sinais e sintomas de Hidrocefalia!! – 
aumento do perímetro cefálico 





 Destruição local de tecido nervoso 
 Edema 
 Distorção do tecido nervoso 
 Aumento da pressão intracraniana (PIC) 



 Crânio = estrutura inelástica, conforme o 
tumor cresce há mecanismos 
compensatórios para manter a pressão 
normal – Princípio de Monro-Kellie 

 Dentro do crânio – 1400 ml de cérebro, 150 
ml de líquor e 150 ml de sangue 

 Até que ocorre a Descompensação da 
pressão intracraniana – curva de Langfit 
 











Prof Dr Sérgio Mascarenhas 



 Teto cirúrgico (performance neurológica, 
idade, comorbidades) 

 Acessibilidade 
 Ressecabilidade 
 Segurança 

 
 

 
Neurocirurgia Oncológica = Máxima ressecção segura!! 

Tratamento não pode ser pior do que a doença!! 
(Riscos do tratamento devem ser menores do que os da 

história natural da doença) 

 



 Primários – que nascem do cérebro ou seu 
envoltório (meninges) ex: glioma ou 
meningeoma 

 Geralmente benignos! 

 Secundários – metástases – que nascem em 
outros órgãos e sementes são levadas pela 
corrente sanguínea até o cérebro 

 Geralmente malignos! 



 Meningeomas (50%) – nascem de células da 
meninge (aracnóide)  

 3 x mais comuns em mulheres  

 em geral benignos  

 90% solitários (apenas uma lesão)! 

 Crescimento muito lento 

 Em geral não dão metástase 

 Cirurgia com exérese total é curativa!! 

 
 







 Gliomas (30%) – nascem dos tecidos de 
sustentação dos neurônios (glia) 

 São divididos de acordo com sua malignidade 
segundo exame anatomopatológico de grau I 
(benigno) até grau IV (maligno) 



 Gliomas 

 Glioma de baixo grau – astrocitoma pilocítico 
(grau I) – mais comum em crianças 

 Glioma de grau intermediário – 
oligodendroglioma (grau II), astrocitoma difuso 
(grau II), astrocitoma anaplásico (grau III) 

 Glioma de alto grau – glioblastoma (grau IV) – 
mais comum em idosos 

 



 Gliomas 

 Em geral as cirurgias nestes tumores não são 
curativas, com exceção dos astrocitomas 
pilocíticos 

 Os tumores intermediários podem malignizar 

 Em geral quando se diagnostica um glioma 
maligno – glioblastoma – há que se fazer 
tratamento complementar com quimioterapia via 
oral concomitante com radioterapia localizada! 





Captação de contraste em tumores intrínsecos = malignidade 



 Metástases 
 30% dos adultos com câncer desenvolvem metástase cerebral 

durante a evolução da sua doença 

 Os sítios primários mais comuns para metástase cerebral são: 
câncer de pulmão, mama, melanoma, renal e coloretal 

 Prognóstico leva em conta: idade do paciente, performance 
neurológica, número de metástases, controle da doença abaixo do 
pescoço 

 Metástases múltiplas pequenas (até 9 lesões) – tratamento com 
Radiocirurgia 

 Metástase única grande (>3cm) acessível  – cirurgia 

 Metástases disseminadas – radioterapia de cérebro total 

 

 





 Características do paciente 
 Idade 

 Performance neurológica 

 Extensão da ressecção cirúrgica 

 
 Características do tumor 

 Linhagem 

 Análise fenotípica 

 Capacidade proliferativa (% Ki67) 



 Encefalite – encefalite límbica  
 Degeneração cortical cerebelar 
 Miopatia 
 Neuropatia periférica 
 Mielopatia necrotizante 



 Distúrbio neurológico imuno-mediado 
associado com doença sistêmica cancerosa 

 Curso progressivo subagudo (meses-anos) 
 Podem anteceder em até 5 anos o 

aparecimento do câncer!! 
 Cursa com déficit de memória rapidamente 

progressivo, convulsões e alteração 
comportamental! 

 



Anticorpo AntiYo Anti HU Anti Ri Anti -CAR 

Síndrome 

Neurolog. 

Degener. 

cerebelar 

Encefalo-

mielite 

Opso-clonus 

e ataxia 

Retinopatia 

Origem Cancer 

Ovário 

Tumores 

neuro-gliais 

Cancer 

pulmão e 

mama 

CA pulmão 

pequenas 

células, 

mama e 

ginecológico 



 Tumores intracranianos: intrínsecos, extrínsecos e 
de estruturas adjacentes ou primários e 
secundários 

 Tumores em adultos são supra-tentoriais 
 Tumores primários mais comum no adulto são 

gliomas e meningeomas.  
 No idoso – metástases 
 Tratamento – cirurgia seguida de radio ou quimio, 

se tumor maligno 
 Síndromes paraneoplásicas – comprometimento 

cognitivo não-metastático 
 



Esta aula estará disponível:  

www.araujoefazzito.com 

/araujoefazzito 
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