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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática médica atual apresenta avanços científicos, tecnológicos e 

humanitários inquestionáveis, oferecendo uma grande quantidade de opções e 

recursos aos médicos e pacientes.  A alta eficácia verificada neste século nas 

intervenções cirúrgicas e no manejo das doenças infecciosas e materno infantis, 

bem como o contínuo anúncio de novas descobertas que poderão trazer grandes 

avanços para o cuidado dos pacientes, criam uma expectativa muito grande em 

relação a todos os ramos da Medicina atua l. Desta forma, observamos uma 

melhora na sobrevida e na qualidade de vida, e, as pessoas sobrepujam as 

doenças infecciosas se defrontando com as doenças cardiovasculares e as 

neoplasias malignas, por apresentarem uma maior longevidade.  

Entre as neoplasias malignas de grande interesse, encontram-se as que se 

localizam no Sistema Nervoso Central (SNC), confinado ao crânio e ao canal 

vertebral e envolto por membranas conjuntivas que incluem um denso colágeno, e 

alberga funções e estruturas fundamentais à vida.  Todas estas características 

tornam este órgão extremamente complexo, dificultando o manejo dos processos 

neoplásicas.  

O glioblastoma (GB) é uma neoplasia astrocitária maligna, atingindo 

pacientes da quarta a sétima décadas de vida, cuja sobrevida pós-operatória, 

apesar da radio e da quimioterapia, é de 12 meses (ROSAI, 1996, p. 2273-2278). 

Muito se tem estudado sobre a biologia molecular das neoplasias, em busca de 

melhores entendimentos e acima de tudo da possibilidade de ofertar ao paciente 

um melhor prognóstico. Existem muitas pesquisas sobre os GB, observando-se 
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um grande número de alterações cromossômicas, genes e suas respectivas 

proteínas com conseqüente importância para o conhecimento desta neoplasia. 

Nas últimas décadas, tem sido observado no Brasil, um decréscimo 

importante na mortalidade infantil. No ano de 1979, o Coeficiente de Mortalidade 

Infantil foi de 85 por 1000 nascidos vivos, diminuiu para 54 por 1000 nascidos 

vivos em 1992 (DUNCAN, 1996, p. 10-17). São as afecções do período neonatal, 

as infecções intestinais e respiratórias as principais causas de morte no Brasil. Em 

um grupo pequeno se encontram as neoplasias malignas da infância, 

representadas principalmente pelas leucemias e linfomas, tumores do SNC e 

ósseos. Os GB pediátricos são raros e letais e os pesquisadores identificam 

algumas particularidades nesta população. Um melhor conhecimento acerca desta 

neoplasia, por parte de toda a equipe multidisciplinar, pode conduzir a uma mais 

adequada ação terapêutica, resultando num melhor prognóstico, incluindo mesmo, 

as ainda consideradas alternativas, como a terapia gênica. Torna -se, pois, 

importante estudar e relacionar as características morfológicas, índices 

prognósticos como a proteína codificada pela mutação do gene supressor tumoral 

p53 (p53) do glioblastoma quando presente na criança, bem como compará-los 

com aspectos correlatos observados em pacientes adultos. 

 

 

 

 

 



 4 

2 OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS 

 

1. Analisar as características epidemiológicas dos GB pediátricos, avaliando 

idade, sexo e topografia. 

2. Avaliar a sobrevida após o diagnóstico. 

3. Verificar a participação da proteína codificada pela mutação do gene 

supressor tumoral p53 (p53) e sua eventual relação com a sobrevida. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 

 É constituído pelos processos envolvidos na formação da placa neural e 

das pregas neurais, e o fechamento destas pregas levando a formação do tubo 

neural, terminando 29 dias pós fertilização. (MOORE, 2000, p. 53-70; O'RAHILLY 

R, MULLER F., 2005, p. 361-415). 

 A indução neural é o primeiro passo para a formação do Sistema Nervoso 

Central e consiste na formação da placa neural que é induzida pela notocorda em 

desenvolvimento (vide figura 1). É um fenômeno complexo, no qual um grupo de 

células altera o comportamento de um segundo agrupamento celular e cujos 

mecanismos moleculares envolvem a participação de filamentos de actina e 

moléculas N e E-caderina (CATALA M., 2003, p.158-173).  

 Com o desenvolvimento da notocorda, o ectoderma do embrião que a 

recobre se espessa, formando uma placa alongada em forma de “chinelo”, 

constituída de células neuroepiteliais espessadas - a placa neural. O ectoderma 

da placa neural (neuroectoderma) dá origem ao SNC.  

 A neurulação é o próximo passo e corresponde a formação do tubo neural. 

O comprimento da placa neural, alongada, corresponde a notocorda 

subjacente. Ela surge cefalicamente ao nó primitivo, dorsalmente a notocorda e ao 

mesoderma adjacente; com o alongamento da notocorda, a placa neural se 

alarga, avança em direção cefálica e acaba chegando na membrana bucofaríngea.  

Em torno do dia 18, a placa neural se invagina ao longo de seu eixo central, 
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formando o sulco neural, mediano, longitudinal, com pregas neurais de cada lado. 

As pregas neurais se tornam salientes na extremidade cefálica do embrião e 

constituem os primeiros sinais do desenvolvimento do encéfalo. No fim da terceira 

semana, as pregas neurais começam a se aproximar e fundir, convertendo a placa 

neural no tubo neural. O mesoderma em cada lado do tubo prolifera, a superfície 

ectodérmica se move medialmente e cobre a linha média. O mesoderma cresce 

ao redor do tubo neural, separando-o superiormente do ectoderma e inferiormente 

da notocorda (vide figura 1). O tubo neural se separa logo do ectoderma da 

superfície. As bordas livres do ectoderma se fundem tornando esta camada 

continua sobre o tubo neural e o dorso do embrião. O ectoderma da superfície se 

diferencia, formando a epiderme. A neurulação termina durante a quarta semana. 

 A formação do tubo neural é um processo complexo, multifatorial, 

envolvendo forças extrínsecas (SMITH, et al, 1991, p. 225). 

 A crista neural se forma com o encontro das pregas neurais (vide figura 1). 

As células da crista neural perdem sua afinidade epitelial e suas ligações com as 

células vizinhas e migram dorsalmente de ambos os lados do tubo neural. Logo, 

elas formam uma massa achatada, irregular – a crista neural, situada entre o tubo 

neural e o ectoderma sobrejacente. A crista neural se separa em 2 partes, direita e 

esquerda, que migram para os aspectos dorsolaterais do tubo neural. Origina 

várias estruturas como: os gânglios espinhais, os gânglios do sistema nervoso 

autônomo, meninges, contribuem para a formação de células pigmentares, a 

medula adrenal e vários componentes esqueléticos e musculares da cabeça. 
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FIGURA 1 - DESENHO ESQUEMÁTICO ILUSTRANDO A FORMAÇÃO DA 

PLACA, DISCO E CRISTA NEURAL. 

Fonte: MOORE, 2000, p. 53-70. 

 

 

 As células, ao redor do lúmen do tubo neural, neste estágio precoce são 

chamadas de zona ventricular. Nesta zona, a divisão celular ocorre em um padrão 

específico. Após a síntese do ácido desoxirribonucléico (DNA), os núcleos se 

movem para a superfície ventricular e para fora, movimento este, que continua 

durante a proliferação celular; então, ocorre à dete rminação celular com 

diferenciação para neurônio ou célula glial. Uma vez diferenciada a neurônio, 

recebe a denominação de neuroblasto, que é um neurônio jovem e migra para fora 

da zona ventricular. Os neurônios migram extensivamente e o crescimento do 
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axônio é sempre em direção a migração. Nos humanos, os neurônios das porções 

centrais do cérebro iniciam a maturação precocemente e a maturação dos 

neurônios corticais só se completa após o nascimento. Há uma morte neuronal 

normal programada, apoptose, de 50% (COWAN, et al, 1984, p. 1258). 

 Há dois tipos de migração neuronal no cérebro.  

Uma, é a dos neurônios jovens, das zonas ventriculares para as estruturas 

nucleares centrais, a partir dos mais distantes do lúmen do tubo neural e 

terminando com os mais próximos ao lúmen.  

A migração para o córtex cerebral é diferente e às vezes referida como “de 

dentro para fora”. Os neurônios mais jovens, que migram primeiro, formam as 

camadas mais profundas; os seguintes passam pelos primeiros e assim 

sucessivamente, até que os últimos formarão as camadas mais superficiais 

(DIMMICK, et al; 1992, p. 341- 344). A migração neuronal ocorre apoiada na glia 

radial, que são astrócitos se estendendo da superfície ventricular até a superfície 

pial do cérebro (RAKIC, P.; 1972, p. 61-83). 

 

3.2 CONSTITUINTES CELULARES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 

3.2.1 Neurônios 

 São as células nervosas, formadas por um corpo celular ou pericário, que 

contém o núcleo, do qual partem prolongamentos. Em geral, o volume total dos 

prolongamentos de um neurônio é maior do que o volume do corpo celular. 

 Os neurônios possuem morfologia complexa, porém quase todos 

apresentam três componentes: 
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  Dendritos: prolongamentos numerosos, especializados na função de 

receber os estímulos. 

  Pericário: é o centro trófico da célula e também pode receber 

estímulos. 

  Axônio: prolongamento único, especializado na condução de 

impulsos. 

 O protótipo neuronal é representado pela grande célula Betz multipolar do 

córtex motor, pelo neurônio alfamotor do corno anterior da medula espinhal e 

pelas células de Purkinje do cerebelo. Tais neurônios são caracterizados por um 

grande pericário, com abundante substância de Nissl, dendritos arborescentes e 

robustos e um grande núcleo com proeminente nucléolo. Essas formas 

multipolares não são as únicas formas de neurônios. No córtex cerebelar, há 

justaposição de neurônios de Purkinje e de células granulares, que são pequenos 

neurônios, exemplificando a clássica, dicotômica, subdivisão dos neurônios do 

SNC. Entre estes dois pólos há um grande espectro de neurônios em relação à 

forma e tamanho (STERNBERG, 1992, p. 145-167). 

 

3.2.2 Neuróglia 

 Neuróglia ou glia inclui os vários tipos celulares presentes no SNC ao lado 

dos neurônios.  

 Nos preparados corados pela técnica de hematoxilina e eosina (HE), as 

células da glia não se destacam bem, aparecendo apenas os seus núcleos, 

espalhados entre os núcleos de dimensões maiores, os dos neurônios. Com essa 

coloração, o citoplasma e os prolongamentos das células da neuroglia não são 
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visíveis, pois se confundem com os prolongamentos das células nervosas. Para o 

estudo da morfologia destas células, usam-se métodos especiais de impregnação 

pela prata ou pelo ouro. 

 Calcula -se haver, no SNC, 10 células da glia para cada neurônio, mas em 

virtude do menor tamanho elas ocupam aproximadamente metade do volume do 

tecido. 

 As células da glia não geram impulsos nem formam sinapses. Todavia, 

participam do controle da composição química do meio onde estão localizadas, 

possuem receptores de superfície para moléculas neurotransmissoras e contem 

certas proteínas que também existem nos neurônios (JUNQUEIRA, 1999, p. 129-

158). 

 

3.2.2.1 Astrócitos 

 Os astrócitos, como os neurônios, são heterogêneos. A forma clássica dos 

astrócitos protoplasmáticos e fibrilares é em estrela, outros tipos importantes são 

os pilocíticos, encontrados nas regiões peri-ventriculares, cerebelo e medula 

espinhal e os astrócitos de Bergmann, identificados entre as células de Purkinje no 

córtex cerebelar. 

Os núcleos dos astrócitos protoplasmáticos, na substância cinzenta, não 

podem ser facilmente distinguíveis de pequenos neurônios, visto que o citoplasma 

de ambos se torna imperceptível do neuropil adjacente. Na substância branca, é 

geralmente difícil distinguir os astrócitos fibrilares dos oligodendrócitos, mais 

numerosos. O citoplasma astrocítico se torna mais proeminente, quando reacional, 
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tornando-se abundante, eosinofílico e recebendo a designação de astrócito 

gemistocítico. 

 Para apreciar a distintiva morfologia em estrela, é preciso visualizar os 

processos radiados, difíceis de serem avaliados pela HE. Historicamente, estas 

características eram analisadas por meio de afinidades tintoriais como a 

impregnação metálica. Atualmente, são utilizadas técnicas de melhor precisão 

como a identificação imunohistoquímica da proteína ácida fibrilar glial (GFAP). 

 As formas polares incluem os tipos: pilocítico e de Bergmann. Os astrócitos 

pilocíticos não são conspícuos em sua forma nativa, mas se tornam quando 

reativos, na forma de gliose e com a formação de fibras de Rosenthal, que são 

estruturas hialinas, em forma de “saca-rolha” dentro dos processos polares. As 

células de Bergmann se tornam conspícuas em processos de gliose, como as 

encontradas na periferia de infartos cerebelares (STERNBERG, 1992, p. 145-167). 

 

3.2.2.2 Oligodendrócitos 

 São pequenas células ativas na formação e manutenção da mielina e retem 

uma capacidade pouco compreendida que é a de se agruparem ao redor de 

neurônios, um fenômeno conhecido como “satelitose”. 

 Na substância branca, são orientados em uma forma fascicular. Na 

substância cinzenta, agrupam-se em 2 a 3 núcleos ao redor da membrana 

citoplasmática de neurônios.  

 Identificação de oligodendrócitos normais, tanto na substância cinzenta 

como na branca, é feita pela presença do halo perinuclear, também conhecido 

como célula em “ovo-frito” (STERNBERG, 1992, p. 145-167). 
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3.2.2.3 Células Ependimárias 

 São células epiteliais cuboidais a colunares que revestem o sistema 

ventricular no SNC e focalmente se especializam para formar o plexo coróide. A 

presença de cílios é facilmente observada na criança, mas não no adulto.  

 Tanicitos são constituintes especializados do epêndima, cujos processos 

abluminais envolvem os vasos subependimários. Estas células promovem uma 

ligação física entre os ventrículos, os vasos e o compartimento 

intraparenquimatoso do SNC (STERNBERG, 1992, p. 145-167). 

 

3.2.2.4 Micróglia e o Sistema Macrofágico - Monocítico 

 São células de núcleos pequenos, escuros e alongados no cérebro normal. 

São pequenas e inconspícuas em colorações pelo HE, sendo raramente 

observadas. Técnicas especiais têm sido utilizadas para a melhor visualização, 

como o clássico método de carbonato de prata e a histoquímica para lectina, 

recobrindo os processos dendriticos e permitindo sua identificação. Por esta 

técnica, a micróglia é vista por todo parênquima do SNC (STERNBERG; 1992, p. 

159-161). 

 Em contraste, com a relativa anonimidade da micróglia no SNC saudável, 

há a resposta conspícua a injúria. Nestas situações, duas variáveis são 

observadas: os nódulos microgliais e microgliose difusa, assumindo uma forma 

alongada chamada de “célula em vara de pescar”. Os nódulos são freqüentemente 

vistos em infecções virais e por rickettisias e podem acompanhar degeneração 

neuronal, como na esclerose lateral amiotrófica. A forma difusa é classicamente 

encontrada na sífilis intraparenquimatosa cerebral (ADAMS, et al, 1984). 
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3.3 TUMORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 

 A grande maioria corresponde aos tumores derivados do neuroepitélio 

primitivo, sendo a principal célula envolvida a neuroglial, razão pela qual são 

coletivamente chamados de gliomas. 

 Os gliomas constituem, numericamente, o mais importante grupo de 

tumores intracranianos. Sua complexidade é devida ao considerável número de 

tipos celulares envolvidos nas neoplasias. Variações podem ser encontradas 

dentro das maiores classes de gliomas e dentro de um mesmo tumor, como as 

vias de anaplasia que podem trazer dificuldades de interpretação (RUSSELL et al, 

1989, p. 83-93). 

 As figuras 2 e 3 ilustram os principais tumores e suas mais freqüentes 

localizações, em pacientes adultos e pediátricos, mostrando algumas diferenças 

entre estas duas populações, como exemplo: 

a) glioblastomas em adultos são localizados preferencialmente nos 

hemisférios cerebrais; 

b) glioblastoma em crianças acometem o tronco encefálico.  
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FIGURA 2 - DISTRIBUIÇÃO TOPOGRÁFICA DOS TUMORES CEREBRAIS EM 

ADULTOS 

Fonte: BURGER, et al. Surgical Pathology of the Nervous System and its 

Coverings, 1991, p.194. 
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FIGURA 3 - DISTRIBUIÇÃO TOPOGRÁFICA DOS TUMORES CEREBRAIS EM 

CRIANÇAS  

Fonte: BURGER, et al. Surgical Pathology of the Nervous System and its 

Coverings. 1991, p 194. 
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3.3.1 Classificação  

 A maioria das classificações reflete num aspecto geral, o tipo histológico 

tumoral, que é baseado na identificação de características histológicas que ligam 

os elementos neoplásicos aos tipos celulares normais vistos no cérebro adulto ou 

em desenvolvimento.  

 As mais modernas classificações são baseadas em BAILEY e CUSHING, 

1926. Estes autores estudaram a embriogênese de vários componentes celulares 

do SNC, na escola espanhola. Enumeraram 20 tipos celulares e propuseram uma 

classificação baseada no esquema piramidal da citogênese, incluindo 14 grupos 

tipos principais, entre eles o espongioblastoma, atualmente denominado 

glioblastoma. 

Devido à presença de anaplasia nos tumores, principalmente em gliomas, 

que lhes trazia grandes modificações, variações e diferentes taxas de 

crescimento, KERNOHAN et al em 1949, propuseram uma nova classificação, 

mais simplificada, que não incluía todos os tumores, mas eram graduados de I a 

IV.  

A Classificação Internacional de Tumores do SNC, feita com o apoio da 

OMS, representa um consenso atingido por propostas de diferentes escolas em 

muitos anos de estudo e discussão (ZULCH,  1986). Um aspecto importante é que 

tal classificação deriva da descrita inicialmente por BAILEY e CUSHING.  

A classificação utilizada neste trabalho é a mais atual, publicada em 2000 

por KLEIHUES e aceita pela OMS (vide tabela 1). 
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TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DOS TUMORES DO SNC – OMS  

Tumores Astrocíticos 
Astrocitoma difuso 
Astrocitoma anaplásico 
Glioblastoma 
Astrocitoma pilocítico 
Xantoastrocitoma pleomórfico 
Astrocitoma de células gigantes 
subependimário 
 
Tumores Oligodendrogliais  
Oligodendroglioma 
Oligodendroglioma anaplásico 
 
Gliomas mistos 
Oligoastrocitoma  
Oligoastrocitoma anaplásico 
 

Tumores ependimários 
Ependimoma  
Ependimoma anaplásico 
Ependimoma mixopapilar 
Subependimoma 
 

Tumores de Plexo Coróide  
Papiloma do Plexo Coróide 
Carcinoma do Plexo Coróide 
 

Tumores Gliais de origem incerta 
Astroblastoma 
Gliomatosi cerebri 
Glioma Cordóide do 3º ventrículo 
 
Tumores Neuronais e Glio-neuronais 
mistos 
Ganglioglioma e gangliocitoma  
Astrocitoma desmoplásico infantil 
Tumor neuroepitelial disembrioplástico 
Neurocitoma central 
Liponeurocitoma cerebelar 
Paraganglioma  
 

Tumores neuroblásticos 
Neuroblastoma olfatório 
Neuroepitelioma olfatório 
Neuroblastomas da glândula adrenal e do 
sistema nervoso simpático 
 

Tumores parenquimatosos da Pineal 
Pineoblastoma 
Pineocitoma 
Tumor de parênquima pineal de 
diferenciação int ermediária 
 
Tumores embrionários 
Meduloepitelioma 
Ependimoblastoma 
Meduloblastoma 
    Meduloblastoma desmoplásico 
    Meduloblastoma de células gigantes 
    Medulomioblastoma 
    Meduloblastoma melanótico 
Tumor neuroectodermico primitivo 
supratentorial (P NET) 
    Neuroblastoma  
    Ganglioneuroblastoma 
Tumor teratóide/rabdóide atípico 
 
Tumores de células Meningoteliais 
Meningeoma 
Tumores mesenquimais não meningoteliais 
Hemangiopericitoma 
Lesões melanocíticas 
 
Tumores dos Nervos Periféricos 
Schwannoma 
Perineurinoma 
Tumor maligno da bainha do nervo 
periférico (MPNST)  
Neurofibroma 
 
Tumores do sistema hematopoiético 
Linfomas malignos 
Tumores histiocíticos 
 
Tumores de células germinativas 
Germinoma 
Carcinoma embrionário 
Tumor de saco vitelino 
Coriocarcinoma 
Teratoma 
Tumor de células germinativas  
 
Tumores da região selar 
Craniofaringeoma 
Tumor de células granulares 
 
Tumores metastáticos 
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3.4 TUMORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL NA INFÂNCIA 

 

3.4.1 Incidência 

 Tumores do Sistema Nervoso Central são as neoplasias sólidas mais 

comuns no grupo etário pediátrico (ASKIN AND STOCKER, 1998, p 235-282). 

Entre todas as neoplasias da infância são excedidos apenas pelas leucemias. 

Tumores cerebrais na criança são geralmente primários e as metástases são 

muito raras. 70-80% dos tumores cerebrais na infância se originam de células 

gliais e metástases para fora do Sistema Nervoso Central são desconhecidas 

(LANZKOWSKY, 1983, p. 159-203).  

 BLEGGI-TORRES e colaboradores em 1997 estudaram 623 tumores 

cerebrais pediátricos, destes, 174 corresponderam a astrocitomas (27,9%); 62 

meduloblastomas (9,95%); 37 craniofaringiomas (5,93%); 31 ependimomas 

(4,97%) e 21 glioblastomas (3,37%); os demais casos representaram outras 

neoplasias menos freqüentes.  

 STEWARD e colaboradores, em 1972, publicaram um levantamento dos 

tumores primários intracranianos e intramedulares, do registro de tumores da 

Infância de Manchester e encontraram: 130 astrocitomas, 75 meduloblastomas, 40 

ependimomas, 31 gliomas de ponte e cerebelo, 17 craniofaringiomas, 4 gliomas 

malignos, em um total de 333 casos, alem de outros tumores de menor incidência. 
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3.4.2 Distribuição Topográfica 

 70% de todos os tumores intracranianos são infratentoriais, enquanto no 

adulto, são supratentoriais. Neoplasias da medula espinhal e meninges são pouco 

freqüentes nesta faixa etária (ASKIN AND STOCKER, 1998, p 235-282).  

  

3.4.3 Patogênese 

 Apesar de pouco ser conhecido sobre os mecanismos de neoplasia, é certo 

que fatores genéticos são importantes na gênese de alguns tumores. Exemplos 

são: as freqüentes deleções do cromossomo 22 em meningiomas; associação de 

alguns tumores com heranças autossômicas dominantes, como a 

neurofibromatose, esclerose tuberosa e a Síndrome de Von Hippel – Lindau 

(BIEGEL, J.A, 1997, p. 492-501). 

 A alta incidência de tumores nos primeiros anos de vida sugere que genes 

supressores tumorais, os quais são envolvidos nos processos de desenvolvimento 

normal, incluindo crescimento, diferenciação celular e apoptose serão a principal 

via na patogênese tumoral. Muitos estudos existem sobre a participação ou não do 

gene p53 e sua proteína na gênese dos astrocitomas, estando mais relacionados 

com os tumores de alto grau (LITOFSKY et al, 1994, p. 967-973; WASSON et al, 

1990, 2987-2990). 

 Defeitos pré-natais na organogênese podem produzir restos embrionários, 

com capacidade de crescer de uma forma desordenada. Esta teoria é suportada 

pela presença de tumores cerebrais na linha média, como craniofaringiomas, 

meduloblastomas, pinealomas e disgerminomas (ASKIN AND STOCKER, 1998, p 

235-282). 
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 A influencia etiológica da radiação, oncógenos virais e carcinogênese 

química, tem sido estudada, mas faltam resultados significativos, com exceção 

dos sarcomas que parecem ocorrer em sítios de irradiação prévia 

(LANZKOWSKY, 1983, p. 159-203). 

 

3.4.4 Astrocitoma 

 Os astrocitomas de baixo grau correspondem a 20-35% dos tumores do 

SNC na infância (BLEGGI-TORRES, et al, 1997, p. 795-800). 

 Os astrocitomas mais encontrados na infância são os do tipo fibrilar e 

pilocítico. O pilocítico tende a formar cistos bem demarcados e as células tumorais 

crescem dentro de um nódulo mural, fato este que facilita a remoção cirúrgica total 

e freqüente cura. Estes cistos ocorrem nos hemisférios cerebelares; quando são 

sólidos, tendem a comprometer o vérmis e a serem mais malignos. BLEGGI-

TORRES e colaboradores, em um trabalho publicado em 1997, estudaram 6 

casos de astrocitomas pilocíticos na infância e relacionaram a presença de fibras 

de Rosenthal com melhor prognóstico. 

 Os astrocitomas fibrilares formam grandes massas tumorais antes de serem 

sintomáticos. São encontrados no tronco cerebral, medula espinhal, hipotálamo, 

nervo óptico e quiasma. Na grande maioria são sólidos e podem apresentar 

degeneração maligna. Os gliomas do tronco encefálico são os terceiros tumores 

cerebrais mais freqüentes na infância. Apesar de benignos, podem ter 

comportamento agressivo devido a sua localização (BUTLER et al, 1994, p. 475-

479).  
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 Astrocitomas protoplasmáticos e gemistocíti cos são raros na infância 

(ASKIN AND STOCKER, 1998, p 235-282).  

Um outro tipo descrito é o astrocitoma de células gigantes subependimário, 

benigno, associado com esclerose tuberosa e originando-se na gânglia basal, com 

preenchimento dos ventrículos laterais e obstrução liquórica (LANZKOWSKY, 

1983, p. 159-203). 

BLEGGI –TORRES, POPE e colaboradores, em 2003 descreveram um 

caso de astrocitoma congênito. É uma entidade pouco freqüente, mas outros 

autores já haviam relatado esta ocorrência, como BUETOW, 

SMIRNIOTOPOULOS e DONE, em 1990, onde revisaram 45 casos e suas 

características epidemiológicas. 

 

3.4.5 Tratamento e Prognóstico 

 O tratamento dos tumores primários do SNC depende da localização, do 

tipo histológico e da época em que é realizado o diagnóstico definitivo. Podendo 

ser realizada ressecção tumoral, quimioterapia ou radioterapia (BLEGGI-TORRES, 

et al, 1997, p. 795-800). 

 Apesar da sobrevida dos pacientes com tumores primários do SNC 

submetidos a tratamento estar crescendo, sendo por vezes superior a 5 anos, 

detecta-se que pacientes com longa sobrevida apresentam deficiência intelectual, 

endócrino e neurológico levando a diminuição da qualidade de vida e do papel 

dentro da sociedade. A magnitude destas seqüelas parece ser mais prevalente em 

jovens, devido a maior distorção e destruição do tecido cerebral pelo efeito do 
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próprio tumor, aumento da pressão intra-craniana ou pelo trauma terapêutico 

(BLEGGI-TORRES, et al, 1997, p. 795-800). 

 

3.5 GLIOBLASTOMA  

 

 Foi identificado por VIRCHOW, em 1863, como um tumor de origem glial e 

a primeira descrição compreensível foi feita por STRAUSS e GLOBUS em 1925. 

Em 1926 BAILEY e Cushing lhe deram o nome de espongioblastoma multiforme, 

já o termo glioblastoma multiforme, foi utilizado pela primeira vez em 1914 por 

MALLORY. Atualmente o termo glioblastoma é utilizado como sinônimo para 

glioblastoma multiforme. 

 Glioblastoma é o tumor astrocítico mais maligno, composto de astrócitos 

neoplásicos pouco diferenciados. Características histopatológicas incluem 

polimorfismo celular, atipias nucleares, alta taxa mitótica, trombose vascular, 

proliferação microvascular e necrose (KLEIHUES, 2000). 

 Corresponde ao grau IV da OMS. 

 

3.5.1 Incidência 

 Glioblastoma é o tumor cerebral mais freqüente em adultos, responsável 

por 12-15% de todas as neoplasias intracraniais e 50-60% de todos os tumores 

astrocíticos (ZULCH, 1986). Na Europa e no continente Norte Americano a 

incidência varia de 2-3 novos casos per 100.000 pessoas por ano (KLEIHUES, 

2000). 
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 BLEGGI-TORRES, em 2000, exibiu uma revisão de glioblastomas 

apresentando uma incidência de 12,3%, a partir de dados obtidos em um trabalho 

onde foram analisadas 2866 biópsias cerebrais na cidade de Curitiba – PR, sendo 

identificados 353 casos de glioblastomas (12,3%). 

 Glioblastoma na criança é menos freqüente, correspondendo a em menos 

de 3% nas grandes séries (vide tabela 2). É responsável por 7% de todas as 

neoplasias intracranianas na faixa etária pediátrica, mas devido ao pequeno 

número de estudos, a história natural e a sobrevida não tem sido bem 

documentadas (DOHRMANN, et al, 1976, p. 442-448). 

 Na cidade de Curitiba, foram identificados 623 casos de tumores cerebrais 

em crianças, correspondendo a 18,7% do total de tumores do SNC. Entre estas 

biópsias, 21 tumores eram glioblastomas, correspondendo a 3,37% (BLEGGI-

TORRES, et al, 1997, p. 795-800). 

  

TABELA 2 - INCIDÊNCIA DE GLIOBLASTOMAS EM CRIANÇAS, EM 9 

GRANDES SÉRIES (DOHRMANN, et al, 1976, p. 442-448). 

 
AUTOR / ANO Nº TOTAL CASOS Nº / CRIANÇAS % / CRIANÇAS 
Busch – 1947 102 2 2.0 
Davis – 1949 211 4 1.9 
Loken – 1952 164 13 7.9 
Marsh – 1956 272 10 3.7 
Earle – 1957 167 7 4.2 
Frankel – 1958 219 2 0.9 
Bouchard – 1960 125 1 0.8 
Taveras – 1962 425 8 1.9 
Jelsma - 1967 162 1 0.6 
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3.5.2 Distribuição por Sexo e Idade 

 Glioblastoma em adultos, pode ocorrer em qualquer idade, com um pico 

de incidência entre os 45 e 70 anos de idade. A relação por sexo é de 

masculino:feminino, 1,5:1 (BURGER, 1987, p. 1617- 1625). 

 Glioblastoma em crianças tem uma distribuição por sexo 

masculino:feminino de 3:2. A idade de apresentação demonstrou duas 

características: glioblastomas do tronco encefálico, uma parte mais primitiva do 

SNC, ocorreram em idade mais jovem, numa média de 6,7 anos; glioblastomas 

localizados nos hemisférios cerebrais acometeram crianças em torno dos 12 anos 

de idade (DOHRMANN, et al, 1976, p. 442-448; PHUPHANICH, et al, 1984, p. 

495-499; GEYER, et al, 1995, p. 1045-1049). 

 

3.5.3 Localização 

 Ocorre na substância branca subcortical dos hemisférios cerebrais. Em uma 

série de 987 glioblastomas adultos do Hospital Universitário de Zurich, o sítio 

mais afetado foi o temporal (31%), parietal (24%), frontal (23%) e lobo occipital 

(16%), (ZULCH, 1986). A localização combinada, fronto-parietal é típica. Infiltração 

tumoral se estende ao córtex adjacente, a gânglia basal e o hemisfério 

contralateral (BURGER, 1987, p. 1617- 1625). Glioblastomas intraventriculares 

são raros. Glioblastomas do tronco encefálico são infrequentes e ocorrem em 

crianças, enquanto cerebelo e medula espinhal são sítios pouco descritos para 

esta neoplasia. KAWARABUKI et al em 2005, descreveram um caso em cerebelo 

em uma paciente de 29 anos, explicando suas vias moleculares. 
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 DOHRMANN et al em 1976, estudaram 43 casos de glioblastomas em 

crianças e dividiram os casos em intracraniais e intraespinhais. Quarenta (40) 

crianças tiveram glioblastomas intracraniais; destes, 22 ocorreram nos hemisférios 

cerebrais: 27% no lobo frontal, 17% no lobo parietal, 5% no temporal e 2% no 

occipital; 5% no cerebelo; 16 crianças tiveram glioblastomas no tronco encefálico: 

25% na ponte, 5% no bulbo; e 12% no tálamo. Na localização intraespinhal foram 

encontrados 3 casos. De acordo com estes dados os locais mais freqüentes foram 

o lobo frontal e a ponte, semelhantes a outros autores (DOHRMANN, et al, 1976, 

p. 442-448; PHUPHANICH, et al, 1984, p. 495-499; GEYER, et al, 1995, p. 1045-

1049). 

 BADHE et al em 2004, estudaram as características clínico-patológicas de 

45 casos de gliomas no tronco encefálico e relataram corresponderem a 10% dos 

tumores do SNC, serem responsáveis por 30% dos tumores de fossa posterior na 

criança e que 50% dos casos ocorreram na primeira década de vida. 

 

3.5.4 Características Clínicas 

 A história clínica é geralmente curta, menos de 3 meses em 50% dos 

casos, a menos que tenha se originado a partir de um astrocitoma difuso, grau II 

OMS. Os pacientes apresentam convulsões, sem sintomas neurológicos 

específicos, cefaléia e alterações de personalidade, mas a maioria evolui 

rapidamente para aumento da pressão intracraniana.  

 Os glioblastomas do tronco encefálico tiveram cefaléia, náuseas, vômitos, 

além de paresias, ataxia, disartria, alterações de pares cranianos e a média dos 
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sintomas até o diagnóstico foi de 7 semanas (DOHRMANN, et al, 1976, p. 442-

448; PHUPHANICH, et al, 1984, p. 495-499; GEYER, et al, 1995, p. 1045-1049). 

 Na Tomografia Computadorizada, caracterizam-se por área de 

hipodensidade, rodeada por um anel de contraste e edema cerebral. Na 

Ressonância Nuclear Magnética a lesão tipicamente tem um reforço periférico e é 

rodeada por edema. O centro hipodenso corresponde à necrose, o reforço 

periférico a área da neoplasia altamente celular, com proliferação vascular e a 

zona atenuada adjacente, contem edema e células neoplásicas isoladas 

(TORTOSA et al, 2000, 544-552).  

 

3.5.5 Achados Anatomopatológicos 

 Quando a dura-máter é refletida, expondo a superfície cerebral, os 

glioblastomas expandem os giros cerebrais. Os tumores infiltrantes produzem 

irregularidades, áreas endurecidas e anormalidades na superfície vascular. 

Durante a investigação do parênquima há uma área acinzentada e uma parte 

central necrótica. 

 Aos cortes transversais do cérebro, no exame pós-morte, os glioblastomas 

são grandes massas necrótico - hemorrágicas, de limites imprecisos, com uma 

zona periférica acinzentada, podendo assumir um aspecto clássico em “asa de 

borboleta” nos casos não tratados. A substância branca adjacente pode ser firme 

e granular, indicando um comprometimento neoplásico macroscópico, ou com 

perda da circunscrição devido à área de edema. 

A lesão é unilateral, mas quando há comprometimento do corpo caloso ou 

do tronco cerebral, pode ser bilateral.  
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A maioria dos glioblastomas dos hemisférios cerebrais são intra-

parenquimatosos com o epicentro na substância branca, mas muitos são 

suficientemente grandes para entrar em contato com as leptomeninges e dura-

máter (BURGER et al, 1994, p. 49-67). 

 A composição citológica do glioblastoma é diversa e não há limites para a 

expressão citológica. Os tumores variam desde neoplasias com células pequenas 

e monótonas até formas gigantes e grotescas, justificando assim o termo 

multiforme. 

 Em termos de importância diagnóstica, as características citológicas são 

apreciáveis, mas precisam estar acompanhadas de 2 alterações fundamentais: 

proliferação vascular e necrose (BURGER, 1991, p. 214-234). 

 Proliferação vascular ou endotelial é uma alteração das células do vaso, 

que se torna proeminente por hipertrofia e proliferação. Esta alteração ocorre em 

arteriolas, vênulas e capilares; caracteriza-se por uma exuberante proliferação 

capilar com aparência de um glomérulo renal, justificando a designação de vaso 

glomerulóide. É observada na neoplasia, no parênquima adjacente e às vezes nas 

meninges. No interior do tumor, é geralmente identificada ao redor das áreas de 

necrose, a partir das arcadas vasculares.  

 Necrose é o marcador histológico do glioblastoma e a sua presença em 

astrocitomas difusos serve para o diferencial entre astrocitoma anaplásico e 

glioblastoma. Em muitas lesões um denso perímetro de células neoplásicas faz 

vizinhança com as áreas de necrose, em outros tumores, há necrose sem esta 

concentração celular. Nas áreas de maior concentração é aplicado o termo 

paliçada ou pseudopaliçada. As áreas de necrose podem ter variados tamanhos, 
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desde microscópicas a extensas áreas de necrose geográfica e podem ser 

redondas ou serpinginosas. Infiltrado linfo-plasmocitário perivascular pode ser 

encontrado em alguns casos. 

 Entre os tipos celulares, cita-se: células epitelióides, com núcleos 

hipercromáticos, alongados e anisomórficos; pode ser visualizado um padrão 

fasciculado, relembrando um sarcoma; células bipolares; células estreladas; 

bizarras; gigantes; multinucleadas; gemistocíticas; alem de áreas semelhantes a 

glândulas, com diferenciação escamosa e elementos metaplásicos como osso e 

cartilagem (DOHRMANN, et al, 1976, p. 442-448; PHUPHANICH, et al, 1984, p. 

495-499; GEYER, et al, 1995, p. 1045-1049). 

 

3.5.6 Glioblastomas Primários e Secundários 

 O termo primário e secundário foi utilizado por SCHERER em 1940:  

 “De um ponto de vista biológico, os glioblastomas secundários, que se 

desenvolvem a partir de um astrocitoma, precisam ser distinguidos dos primários; 

eles provavelmente são responsáveis pela maioria dos glioblastomas de longo 

curso clínico”. 

 Os primários, ocorrem em pacientes mais velhos, na faixa etária de 

55 anos, após uma história clínica curta, de no máximo 3 meses, manifestando-se 

“de novo”, sem história de lesão pré-existente. Os critérios são: 

a) história clínica curta, menos de 3 meses; 

b) ausência de evidências clínicas ou histopatológicas de lesão 

precursora pré-existente; 
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c) pacientes com exames de imagem prévia, ausência de lesões nos 

últimos 3 meses ou pequena lesão cortical menor que 1 cm 

(KLEIHUES, 2000). 

 Glioblastomas secundários, ocorrem em pacientes mais jovens, através da 

progressão maligna de um astrocitoma difuso ou anaplásico. O tempo de 

progressão de um astrocitoma difuso para um glioblastoma varia de 1 a 10 anos, 

com uma média de 4-5 anos (BURGER, 1987, p. 1617- 1625).  

Do ponto de vista histológico, glioblastomas primários e secundários são 

indistinguíveis (KLEIHUES, 2000). 

 Há evidências de que glioblastomas primários e secundários constituem 

entidades diferentes, envolvendo vias genéticas próprias, pacientes em distintas 

faixas etárias e com respostas variadas ao tratamento (WATANABLE, et al, 1996, 

p. 217-223; KLEIHUES, et al, 1997, p. 1131 -1136; TOHMA, et al, 1998, p.684-

689). Alguns autores relatam que na faixa etária pediátrica, os glioblastomas 

primários ou “de novo” correspondem a grande maioria dos casos (SUNG, et al, 

2000, p.249-259). 

 

3.5.7 Disseminação e Metástase 

 Infiltração do parênquima adjacente é uma característica dos astrocitomas 

difusos, os glioblastomas são rápidos neste processo. É muito comum a extensão 

do tumor pelo corpo caloso  para o hemisfério contra-lateral, criando a imagem de 

glioma em “asa de borboleta”. Rápida disseminação é observada através da 

cápsula interna, fórnix, comissura anterior e radiação óptica. Estas estruturas se 
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tornam alargadas e distorcidas, mas continuam servindo como uma via para novas 

massas tumorais, podendo dar a falsa impressão de neoplasia multifocal. 

Invasão do espaço subaracnóideo e disseminação por via liquórica são 

incomuns. Expansão pelos espaços perivasculares é comum, no entanto invasão 

vascular, sem que tenha ocorrido intervenção cirúrgica, é rara. Penetração da 

dura, seios venosos, osso e metástases a distância é excepcional (BURGER et al, 

1994, p. 49-67; BURGER, 1991, p. 214-234). 

SERAPIÃO, POPE e colaboradores, em 2003 descreveram um caso de 

gliossarcoma em um paciente masculino, de 17 anos, que em 1 ano de evolução 

desenvolveu metástase extracerebrais para região temporal, orbitária e linfonodos 

cervicais. 

 

3.5.8 Tratamento e Prognóstico  

 Diversas modalidades terapêuticas tem sido utilizadas, como cirurgia, 

quimioterapia e radioterapia, em diferentes protocolos de estudo com uma 

sobrevida média global ruim, sendo fatais (BUTLER, et al, 1994, p. 475- 479; 

CAMPBELL, et al, 1996, p. 258- 264; WOLFF, et al, 2000, p. 2131- 2137; FINLAY, 

et al, 1995, p. 112-123).  

 Os glioblastomas localizados no tronco encefálico tem uma sobrevida 

média mais curta, de 6 meses, com freqüente disseminação liquórica; os 

localizados nos hemisférios cerebrais tem uma sobrevida um pouco mais longa, 

de 12 meses (DOHRMANN, et al, 1976, p. 442-448). 
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 Radiação intersticial pode melhorar a sobrevida para neoplasias recorrentes 

ou para pessoas tratadas por este método, no entanto, cura é raramente atingida 

(KLEIHUES, 2000). 

 

3.5.9 Genética Molecular 

 Transformação maligna de células neuroepiteliais é um processo de 

múltiplas etapas, envolvendo uma aquisição seqüencial de alterações genéticas. 

Entre todas as neoplasias astrocitárias, os glioblastomas são os que possuem o 

maior número de alterações genéticas. 

 Com base em diferentes combinações, na mutação no gene supressor 

tumoral p53, perda da heterozigosidade no cromossomo 17p e amplificação do 

EGFR, diferentes subtipos de glioblastomas com distintas alterações genéticas 

tem sido postulados (ARAÚJO, J.C., 2003; KLEIHUES, 2000).  

 DEIMLING em 1993 mostrou que amplificação do EGFR ocorre mais em 

pacientes mais velhos, sem alterações no gene supressor tumoral p53, 

identificado assim, nos glioblastomas primários. LANG, em 1994 caracterizou o 

“glioblastoma de novo” como tumor sem mutação da p53 e com amplificação do 

EGFR; já os glioblastomas que progrediram a partir de um astrocitoma de baixo 

grau, como tendo mutação no gene supressor tumoral p53. 

 Os dados atuais indicam uma inativação preferencial da via do gene 

supressor tumoral p53 em glioblastomas infantis (LITOFSKY, 1994, p. 967 –973). 

Além disto, há uma diferença entre os casos adultos, onde o marcador é a 

amplificação e super-expressão do EGFR, fato não encontrado nos casos 

pediátricos (SUNG, et al, 2000, p.249-259). 
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3.5.9.1 p53 

 O p53 é uma fosfoproteina que controla elementos do ciclo celular e tem 

sido estudada por mais de 25 anos. A meia-vida desta proteína em células 

normais é rápida, não havendo possibilidade de detecção por técnicas 

imunoistoquímicas. É o produto do gene supressor tumoral p53, que controla o 

ciclo celular, apoptose e manutenção da estabilidade genômica, sendo conhecido 

como “guardião do genoma”. É ativado em situações de anormalidade, como 

irradiações gama, radiação ultra-violeta, hipóxia, infecções vira is e lesão do DNA 

induzindo alterações moleculares que levam manutenção do genoma e apoptose 

celular (SZOKE, et al, 2005, p. 1587-1594; STEELE et al, 2005, p. 197-205; 

GOMEZ-LAZARO et al, 2004, p. 287-307).  

 Mutações no gene supressor tumoral p53, que codifica a proteina p53 em 

células tumorais se associam com aumento de sua meia vida e conseqüente 

acúmulo no núcleo e citoplasma celular, possibilitando sua detecção 

imunoistoquímica (ROSAI E ACKERMAN'S, 2004, p. 37-91). Mutações no gene 

p53 têm sido identificadas em mais de 50% dos cânceres humanos, 

desempenhando um importante papel na patogênese de muitas neoplasias, como: 

estômago, colon, mama, pulmão, esôfago e SNC (ROCHA et al, 2004, 403-410; 

SOUSSI et al, 2005, p. 834-842; LAI et al, 2004, p. 149-164). MACHUCA, POPE e 

colaboradores, em 2004, estudaram 4 casos de gliossarcoma e demonstraram 

positividade para o p53 em todos os casos, tanto no componente glial como no 

sarcomatoso. Outros autores, ainda têm estudado a importância do p53 como 

fator preditivo para a resposta quimioterápica (ITAYA et al,2005, p. 213-227)

 Anormalidades genéticas no braço curto do cromossomo 17, lócus do gene 
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do p53, tem sido encontradas em glioblastomas (BLEGGI-TORRES, 2000, p. 18-

20). 

 GANIGI et al em 2005, estudaram 54 casos de glioblastomas em pacientes 

de 0 a 15 anos e suas expressões imunoistoquímicas para p53, relacionando com 

a sobrevida e topografia dos tumores. A imunorreatividade foi de 53,7%, 

predominando nos talâmicos (75%), e hemisférios cerebrais (62,2%), seguido do 

tronco encefálico com positividade em 30% dos casos. No tumor cerebelar, a 

imunomarcação foi negativa. Associaram ainda, maior expressão desta proteína 

em pacientes com pior prognóstico. 

 Mutação no p53 foi uma das primeiras alterações genéticas identificadas 

em tumores astrocitários cerebrais e sua prevalência em casos não selecionados 

varia de 25-30%. Quando os casos de glioblastomas primários e secundários são 

analisados em separado os números variam. Em casos adultos, mutação da p53 é 

menos comum em primários (10%) enquanto que os secundários têm uma alta 

incidência de mutação da p53, dos quais 90% já são presentes na primeira 

biópsia. A porcentagem de células de glioma com acúmulo da proteína p53 parece 

aumentar da primeira biópsia para os tumores recorrentes, refletindo uma 

expansão clonal das células do glioma que carregam esta mutação (SIDRANSKY , 

et al, 1992, p. 846-847, KLEIHUES, et al, 1997, p. 1131 -1136). 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho foi realizado no Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do HC 

– UFPR, em associação com o Hospital Municipal Jesus, no município do Rio de 

Janeiro - RJ.  

Os casos coletados no HC – UFPR derivaram de uma linha de pesquisa 

denominada “Banco de Patologia Tumoral do Sistema Nervoso Central”, que tem 

como objetivo tabular todos os dados referentes aos tumores do Sistema Nervoso 

Central que acometem uma população, avaliada pelo mesmo grupo de 

neurologistas, neurocirurgiões e neuropatologistas, na cidade de Curitiba - PR. A 

pesquisa tem o intuito de analisar, epidemiologicamente, os principais tumores do 

SNC.  

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

A casuística utilizada no presente trabalho derivou, em parte, do “Banco de 

Patologia Tumoral do Sistema Nervoso Central”, na cidade de Curitiba. Para tanto, 

foram pesquisados os livros de registros ou arquivos de biópsias do período de 

novembro de 1987 a dezembro de 2003 dos Serviços de Anatomia Patológica dos 

principais hospitais da cidade de Curitiba que são responsáveis por mais de 95% 

da rotina neurocirúrgica do município. Do total de biópsias, dos diversos órgãos e 

tecidos, realizadas neste período, foram compiladas as do SNC, pesquisando-se o 

sexo, idade, local e diagnóstico inicial. Deste total, foram separados os casos de 

glioblastomas, avaliando-se as variáveis de sexo, idade, localização tumoral e 
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sobrevida. Os dados clínicos dos pacientes, como história, tempo de evolução, 

exame físico, tratamento e evolução foram obtidos a partir de revisão dos 

prontuários médicos. 

O “Banco de Patologia Tumoral do Sistema Nervoso Central”, apresentou 

um total de 3318 biópsias de neoplasias cerebrais. Destas, 353 (10,6%) 

correspondem a glioblastomas multiformes, adultos e pediátricos. Na faixa etária 

pediátrica, até 12 anos, segundo a OMS, foram identificados 21 casos (3,37%), 

sendo esta a população alvo do estudo. 

A outra parte da casuísta derivou do Hospital Municipal Jesus – RJ, no 

perido de 1970 a 1988. Todos os casos foram de crianças que faleceram neste 

intervalo, sendo submetidas à necropsia pelo mesmo grupo de patologistas. As 

informações clínicas foram obtidas a partir de revisão nos prontuários médicos; e 

os achados anatomo-patológicos, dos registros de necropsias, que incluíam 

blocos de parafina, preparados histológicos e fotografias macroscópicas, em 

alguns casos. 

 

4.2 MÉTODO 

 

4.2.1 Definição da Amostra 

Foram selecionados os 21 casos de glioblastomas, a partir do “Banco de 

Patologia Tumoral do Sistema Nervoso Central”, na cidade de Curitiba – PR. 

No Hospital Municipal Jesus – RJ, foram identificados 9 casos de 

glioblastomas.   
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Os critérios de inclusão para o presente estudo foram à presença de 

história clínica, incluindo tempo de evolução, sobrevida e acompanhamento dos 

pacientes; presença, nos arquivos, de lâminas e blocos de parafina para estudo 

histológico e imunoistoquímico; e material em boas condições de preservação. 

A idade definida foi de 12 anos, valor de referência utilizado pela OMS. 

 Os dados epidemiológicos como idade, sexo, localização do tumor, 

sintomatologia, exame físico e tempo de evolução, foram obtidos a partir de 

revisão dos prontuários médicos. 

 

4.2.2 Procedimentos Anatomopatológicos 

Os casos autopsiados obtidos do Hospital Municipal Jesus foram 

examinados pelo mesmo grupo de patologistas, seguindo o protocolo de rotina do 

serviço (vide anexo 1). As autópsias foram realizadas após obtenção de 

autorização familiar por escrito e observação do intervalo legal de 6 horas 

recomendado para verificação definitiva do óbito. Fotografias eram realizadas 

sempre que necessário. 

 O material cirúrgico recebido no Serviço de Anatomia Patológica era 

fixado em formol a 10% por um período de 24-48 horas, foi estudado, avaliando-se 

peso, medidas e forma do espécime; cortado por navalha metálica descartável em 

fatias de 0,3cm; colocados em cápsulas, identificadas para o processamento do 

material, seguindo as normas do serviço (vide anexo 2). 

 O procedimento imunoistoquímico foi realizado na Unidade de 

Imunoistoquímica do Hospital de Clínicas da UFPR. O método imunoenzimático 

utilizado foi a estreptavidina-biotina-peroxidase. O método imunoistoquímico 
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realizado segue as normas de WEISS, de 1997 e encontra -se no anexo 3 (vide 

anexo 3).  

 O anticorpo utilizado foi o marcador de proliferação celular p53. O p53 é 

uma oncoproteina, importante para a promoção da apoptose. Trata-se de um 

anticorpo monoclonal (Zy Méd, 1:200).  Controles positivos e negativos, atestaram 

a fidelidade da reação.  

 

4.2.3 Avaliação Histológica dos Casos 

Todos os casos foram revisados, utilizando-se os cortes corados em 

hematoxilina - eosina, para revisão dos diagnósticos, avaliação das áreas de 

necrose, proliferação vascular e atipias celulares. 

Os materiais para o estudo imunoistoquímico foram selecionados a partir 

dos cortes corados pela hematoxilina e eosina. Eram representativos da 

neoplasia, sem artefatos técnicos e com pequenas áreas de necrose, que 

dificultam a avaliação imunoistoquímica. De cada caso, selecionou-se o corte mais 

representativo para o estudo. 

O material selecionado foi estudado em um microscópio Olimpus BX50, 

com lugar para 10 pessoas. Havia 2 observadores, sendo um deles 

neuropatologista.  

 

4.2.4 Avaliação Imunoistoquímica 

A avaliação imunoistoquímica foi realizada em um microscópio Olimpus 

CX31. Dois observadores foram envolvidos, onde 1 determinou a classificação e o 
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outro realizou a avaliação final em casos duvidosos. Ambos os avaliadores eram 

médicos patologistas e um deles neuropatologista. 

Foi utilizada uma gratícula (graticules LTD, Tonbridge kent, made in 

England), adaptada a ocular do microscópio. 

Todas as lâminas foram examinadas em um aumento de 400x 

reproduzindo, em campos sem necrose e repletos de células tumorais justapostas, 

um total aproximado de 522 células fora das linhas de intersecção do campo 

microscópico. 

A avaliação de positividade para o anticorpo p53 foi a imunorreatividade 

nuclear. Como descrito, controles positivos e negativos, foram utilizados para o 

imunomarcador, e as reações foram avaliadas em adequadas condições técnicas.  

Em cada um dos casos foram contadas 2610 células, em áreas 

representativas da neoplasia e com poucas áreas de necrose. Na avaliação global 

do caso, as regiões adequadas foram selecionadas e se utilizou uma variação de 

5 a 10 campos de grande aumento, em movimentos seqüenciais do microscópio 

para o preenchimento de 2610 células, contando-se o total de imunorreativas. As 

áreas selecionadas foram as mais representativas, com maior concentração do 

corante, chamadas de “hot spots” (ELIE et al, 2002, p. 37-45; SEIDAL et al, 2001, 

p. 1204-1207; NAKASU et al, 2001, p. 472-478). 

Foi definido como positividade difusa aquela onde havia imunomarcação 

em toda a lâmina e focal onde alguns campos eram positivos e outros totalmente 

negativos. 
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4.2.5 Determinação da Fração Amostral 

Para determinar o número mínimo de células a serem contadas, os 

resultados foram analisados, utilizando-se a teoria da distribuição binomial, com 

um intervalo de confiança de 95%, de acordo com a fórmula de MONTEGOMERY 

e RUNGER, 2003: 

 

N >  Z2 pq 

e2 

onde:  

Z: estatística padronizada Z 

p: proporção de células neoplásicas imunorreativas 

q: proporção de células neoplásicas não imunorreativas 

e: erro amostral admitido 

 

Segundo a literatura, o p é de 0,4, erro amostral admitido e = 0,03, então a 

estatística Z, para o intervalo de confiança de 95% é Z = 1.96. Assim: 

 

N= (1,96)2 x (0,4) x (0,6)  = 1025 

       (0,03)2 

 

 O número mínimo de células a serem contadas, de maneira 

estatisticamente significativa, em um intervalo de confiança de 95% é de 1025. 
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5 RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

5. 1 A AMOSTRA 

 

 No período de novembro de 1987 a dezembro de 2003, o “Banco de 

Patologia Tumoral do Sistema Nervoso Central”, na cidade de Curitiba, examinou 

um total de 3318 biópsias de neoplasias cerebrais. Destas, 353 (10,6%) 

corresponderam a glioblastomas adultos e pediátricos, sendo 21 casos em 

crianças (3,37%). 

 Entre as 3318 biopsias cerebrais, 623 eram de crianças, correspondendo a 

18,7% do total. Entre estas biópsias, foram encontrados 21 glioblastomas, que 

corresponderam a 3,37%. Deste n de 21 casos, na cidade de Curitiba, 6 casos 

preencheram todos os critérios de inclusão, sendo então considerados adequados 

para o  trabalho. 

 O Hospital Municipal Jesus, no município do Rio de Janeiro, realiza 

atendimento apenas de crianças, e os casos que evoluíam a óbito eram 

necropsiados, segundo critérios clínicos e autorização da família. Foram 

encontrados relatórios de necropsias por doenças infecciosas, malformações 

congênitas, doenças metabólicas e as neoplasias próprias da infância. Entre as 

neoplasias, os grupos de maiores destaques foram as do SNC, os 

neuroblastomas, tumores renais, neoplasias do sistema hematolinfopoiético, 

neoplasias ósseas, musculares, tumores germinativos, tumores hepáticos e 

outros. De acordo com os interesses do presente estudo, separaram-se os casos 

de glioblastomas, que chegaram a um total de 9 casos. Entre estes, 6 doentes  
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preencheram os critérios de inclusão, sendo considerados adequados para o 

estudo. 

 O número total de casos avaliados foi de 12. 

 

5.1.1 Sexo 

 Neste grupo, dos 12 casos de glioblastomas pediátricos, observamos que 7 

(58,3%)  pacientes eram do sexo feminino e 5 (41,7%) do sexo masculino (vide 

gráfico 1). 

 A relação feminino : masculino foi de 1,4:1. 

 

 

GRÁFICO 1 - RELAÇÃO ENTRE SEXO MASCULINO E SEXO FEMININO NOS 

12 CASOS DE GLIOBLASTOMAS. 

41,7%58,3%
Masculino

Feminino
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5.1. 2 Faixa Etária 

 Nos 12 casos a faixa etária foi de 0 a 12 anos, com uma média de 7 anos 

de idade. 

 Dois casos foram identificados em pacientes muito jovens, um lactente e 

uma criança de 1 ano. Três crianças tinham 5 anos e duas 7. As demais crianças 

(5) eram maiores e tinham entre 9 a 12 anos.  

 Vide gráfico 2. 

 

 

GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA DOS PACIENTES COM 

GLIOBLASTOMAS. 
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5.1. 3 Topografia dos Tumores 

 Dos 12 casos de glioblastomas pediátricos, 7 (58,4%) estavam localizados 

nos hemisférios cerebrais. Dois parieto-occipitais, 3 fronto- parietais, 1 fronto-

temporal, e 1 frontal. Quanto à lateralidade, 4 à direita e 3 à esquerda.  

 Foram identificados 4 casos (33,3%) em mesencéfalo e tronco encefálico, 

todos eram bastante volumosos, com destruição e invasão da ponte, bulbo e 

tálamo (vide figuras 4 e 5 ).  

 Um caso (8,3%) foi primário de cerebelo. 

 Vide tabela 3 e figuras 4 e 5 . 

 

5.1. 4 Tratamento e Sobrevida 

 Nove pacientes foram submetidos a tratamento cirúrgico, com ressecção 

parcial em 7 casos, total em 1 caso; um paciente faleceu no trans-operatório. Dez 

pacientes receberam tratamento radioterápico, exceto o que morreu durante a 

cirurgia e o que sobreviveu 1 mês, em coma, internado na UTI.  

 A sobrevida média, em meses, foi de 7,9. 

 Vide tabela 3. 

 

5.2 ACHADOS ANATOMOPATOLÓGICOS 

 

 As alterações macroscópicas encontradas no exame de necropsia foram: 

3 pacientes apresentaram lesões em mesencéfalo e tronco cerebral (casos 8, 9 e 

12). No exame a fresco dos encéfalos, foram encontradas sufusões hemorrágicas 

em leptomeninges, hérnia de uncus e aumento volumétrico do tronco encefálico 
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(vide figura 4 – a; figura 5 - a, b). Após fixação e análise dos múltiplos cortes, 

identificaram-se extensas neoplasias com substituição parcial do mesencéfalo, 

ponte e bulbo; deformação do 4º ventrículo, com aderências entre o assoalho e o 

teto (vide figura 4 – b, c; figura 5 – c, d, e).  No caso 11, a neoplasia acometia 

mesencéfalo e tálamo, era necrótica, hemorrágica e volumosa. Aos múltiplos 

cortes, observou-se hidrocefalia, dilatação do 3º ventrículo, compressão do 

aqueduto do mesencéfalo e colabamento do 4º ventrículo (vide figura 4 – d, e, f). 

Um paciente apresentou extensa lesão necrótico-hemorrágica em região fronto-

parietal a direita e um em cerebelo. 

 Os materiais provenientes de procedimentos cirúrgicos eram fragmentados, 

acinzentados, com áreas de necrose e hemorragia. 

 Todos os casos foram revisados ao microscópio. Alguns pacientes tiveram 

mais de uma ressecção tumoral e nestes foi selecionado apenas a amostra inicial 

obedecidos os critérios diagnósticos e sem tratamento radioterápico prévio.  Em 

todos os casos, foram encontradas áreas de necrose, de formato geográfico ou 

focal, envoltas por paliçada de células neoplásicas, os exemplares de número 2 e 

7 eram bastante representativos de tumores necróticos. Foi evidente a proliferação 

vascular, com a formação de glomerulóides em todos os casos, um caso bastante 

exuberante foi o 9. A celularidade era aumentada, como visto nos casos 3, 4 e 12, 

com atipias citológicas, pleomorfismo e figuras de mitose. O tipo de células variou 

de caso para caso, em alguns se evidenciavam células gemistocíticas (caso 1), 

em outros, um padrão de células pequenas (casos 5, 6 e 10). Por vezes, 

predominavam as células gigantes com acentuado pleomorfismo (casos 8 e 11), 

vide figuras 6 e 7. Todos os casos revisados confirmaram o diagnóstico prévio de 
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glioblastoma. Os critérios diagnósticos para glioblastoma, encontrados na 

presente série, estão ilustrados na figura 8. 

 Os preparados imunoistoquímicos foram executados pelo mesmo 

técnico e avaliados da mesma forma pelos observadores.  Os controles utilizados 

resultaram indubitável positividade ou negatividade. O anticorpo alcançou 

resultados esperados, na maioria difusamente positivo, alguns exibindo 

reatividade focal e outros negativos. 

 A análise de 2610 células foi estatisticamente adequada, segundo aplicação 

da fórmula para a determinação do número de elementos de amostra para 

distribuição binomial (vide materiais e método). 

 Os resultados imunoistoquímicos para o anticorpo p53 tiveram positividade 

nuclear. A imunorreatividade foi de moderada a forte nos casos positivos ou 

totalmente negativa.  

Nove casos (75%) foram positivos e 3 casos (25%) foram negativos. 

Entre os casos positivos, 3 deles demonstraram imunorreatividade difusa e 

em 6 a marcação foi focal, porém de moderada a forte. A positividade máxima foi 

de 2154 células. 

Vide tabela 3 e figuras 9 e 10.  
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TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES COM GLIOBLASTOMA DE 
ACORDO COM OS CRITÉRIOS CLÍNICOS E IMUNOISTOQUÍMICOS 
ESTUDADOS. 
 

*Idade em anos; **sobrevida em meses. 

 

 

Nº 
CASO 

SEXO IDADE* LOCAL SOBRE-
VIDA** 

TOTAL DE 
CÉLULAS 

p53 

1 M 12 Parieto-
Ocipital E 

7 2610 180 

2 F 5 Fronto-
temporal  

D 

6 2610 199 

3 F 1 Parieto –
Ocipital E 

0 2610 205 

4 F 11 Fronto-
parietal D 

      11 2610 1985 

5 F 12 Frontal D 15 2610 0 

6 M 9 Fronto-
parietal E 

13 2610 2154 

7 F 0 Fronto-
parietal D 

10 2610 323 

8 F 5 Tronco 
encefálico 

7 2610 0 

9 F 7 Ponte 12 2610 0 

10 M 10 Cerebelo 7 2610 1870 

11 M 7 Mesencé- 
falo e 
tálamo 

1 2610 208 

12 M 5 Ponte 6 2610 270 
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1

Figura 4- Aspectos morfológicos do estudo – macroscopia – casos 8 e 11. (a) caso 8 –
encéfalo não fixado, aumento volumétrico do tronco encefálico; (b) caso 8 – Corte sagital, 
ponte e bulbo parcialmente substituídos por tumor; (c) caso 8 – detalhe da imagem b; (d) 
caso 11- corte médio sagital, tumor em tálamo e mesencéfalo; (e) caso 11 – detalhe da 
imagem d; (f) caso 11- corte horizontal, tumor em tálamo e mesencéfalo com dilatação 
ventricular.

a b

c

d

e

f
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2
Figura 5- Aspectos morfológicos do estudo – macroscopia - caso 9. (a) encéfalo não fixado, 
aumento volumétrico da ponte; (b) detalhe da imagem a; (c) corte horizontal, destruição da 
ponte, mesencéfalo e 4º ventrículo; (d) corte médio sagital, tumor em ponte, com infiltração 
do mesencéfalo e aderência do assoalho ao teto do 4º ventrículo; (e) detalhe da imagem d. 

a b

c d

e
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3

Figura 6- Aspectos morfológicos do estudo – microscopia – casos 1 a 6. (a) caso 1 (HE, 
100 x); (b) caso 2 (HE, 40 x); (c) caso 3 (HE, 400 x); (d) caso 4 (HE, 200 x); (e) caso 5 (HE, 
200 x); (f) caso 6 (HE, 400 x).

a b

c d

e f
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4

Figura 7- Aspectos morfológicos do estudo – microscopia – casos 7 a 12. (a) caso 7 (HE, 
200 x); (b) caso 8 (HE, 40 x); (i) caso 9 (HE, 40 x); (c) caso 10 (HE, 100 x); (d) caso 11 (HE, 
100 x); (e) caso 12 (HE, 200 x).

a

i
d

e f

c

b
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5

Figura 8 - Critérios diagnósticos de glioblastoma. (a) atipias (caso 4, HE, 400 x); (b) alta 
celularidade (caso 6,HE, 200 x); (c) mitose (caso 6,HE, 400 x); (d) vasos glomerulóides
(caso 1,HE, 100 x); (e) necrose geográfica (caso 3,HE, 100 x); (f) necrose em paliçada 
(caso 2,HE, 100 x).

a b

c d

e f
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6

Figura 9 - Imunomarcação para o anticorpo p53 – casos 1 a 6. (a) caso 1 (200 x); (b) caso 
2 (200 x); (c) caso 3 (200 x); (d) caso 4 (200 x); (e) caso 5 (400 x); (f) caso 6 (400 x).

a b

c d

e f
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7

Figura 10 - Imunomarcação para o anticorpo p53 – casos 7 a 12. (a) caso 7 (400 x); (b) caso 
8 (400 x); (c) caso 9 (200 x); (d) caso 10 (400 x); (e) caso 11 (400 x); (f) caso 12 (400 x).

a b

c d

e f
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6 DISCUSSÃO 
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6 DISCUSSÃO 
 

6.1 A AMOSTRA 

 

A pesquisa clinica e laboratorial vem contribuindo para o conhecimento de 

diversas doenças. 

 As neoplasias cerebrais em crianças são freqüentes, sendo que 20-30% 

correspondem a gliomas de baixo grau (BLEGGI-TORRES, et al, 1997, p. 795-

800), dependendo da localização topográfica para a definição do comportamento 

biológico; tendo índices de sobrevida em 5 anos de 70-82% (BUTLER, et al, 1994, 

p. 475-479). As neoplasias malignas na infância são mais raras, sendo o 

glioblastoma infrequente e com sobrevida média de 12 meses. As crianças que 

sobrevivem à doença inicial e a sua terapêutica poderão apresentar 

conseqüências desastrosas ao seu desenvolvimento e qualidade de vida, como 

deficiência intelectual, endócrina e neurológica (LIVESEY, 1990, p. 622-625; 

MOSTOW, 1991, p. 592-599; PACKER, 1989, p. 107-173). Frente a todos estes 

fatos, observamos a importância e a necessidade de novos elementos indicadores 

do prognóstico e novas modalidades terapêuticas, que possam proporcionar a 

estas crianças melhores taxas de cura e qualidade de vida. 

Os glioblastomas pediátricos, devido a sua baixa freqüência, tem 

características clínicas, modalidades terapêuticas e sobrevida, pouco definidas na 

literatura. Alguns defeitos pré-natais na organogênese podem produzir restos 

embrionários, com capacidade de crescer de uma forma desordenada, explicando 

neoplasias como disgerminoma, mas não os tumores astrociticos (ASKIN AND 
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STOCKER, 1998, p 235-282). O glioblastoma é o tumor mais estudado. Apesar do 

pouco conhecimento que se dispõe, conseguiu-se entender um pouco da biologia 

molecular em pacientes adultos, numa tentativa de prever o prognóstico e tentar 

oferecer melhores alternativas terapêuticas, como a terapia gênica, procurando 

modificar o curso inexoravelmente ruim.  Permanece, no entanto, a dúvida de que 

esta mesma via genética poderia levar ao desenvolvimento de glioblastomas em 

crianças e, neste caso, se a mesma terapêutica mostrar-se-ia eficaz nesta 

população.  

A epidemiologia toma por base o fato de que as doenças no homem não 

ocorrem ao acaso e que elas apresentam fatores causais, que podem ser 

identificados através de uma investigação sistemática nos pacientes portadores de 

uma mesma situação clínica. Neste trabalho, optou-se por realizar um estudo 

observacional descritivo de uma série de doze pacientes com glioblastomas 

pediátricos, que, no entanto é o primeiro a estudar esta neoplasia em nossa 

região, tentando assim caracterizar e determinar os dados epidemiológicos, os 

padrões imunoistoquímicos e a sobrevida. 

A amostra estudada foi válida. A revisão da literatura demonstrou que as 

grandes séries de glioblastomas pediátricos variam de 2 a 13 casos 

(DOHRMANN, et al, 1976, p. 442-448), a maior casuística encontrada foi a de 

GANIGI et al, em 2005, que estudaram 54 casos, entre 0 e 15 anos ; a faixa etária 

na presente casuística foi de 0 a 12 (OMS). 
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6.1.1 Incidência de Glioblastomas Pediátricos 

 Na cidade de Curitiba foram identificadas 623 biópsias cerebrais em 

crianças, correspondendo a 18,7% do total de tumores do SNC. Entre estas 

biópsias foram encontrados 21 glioblastomas, que corresponderam a 3,37% do 

total de casos (BLEGGI-TORRES, et al, 1997, p. 795-800). Na literatura mundial 

os glioblastomas ocorrem em crianças em menos de 3%, variando de 0,6 - 4,2% 

do total de tumores cerebrais (DOHRMANN, et al, 1976, p. 442-448; KOH, et al, 

1985, p.67-79). 

 Entre os 30 casos de glioblastomas pediátricos, 12 casos preencheram 

todos os critérios de inclusão, sendo então avaliados.  

Justifica-se tal perda pelo fato de que nos primeiros anos de pesquisa, 

muitos dos casos não puderam ser incluídos pela falta de acompanhamento na 

cidade, eram crianças que após o diagnóstico foram realizar o tratamento em 

outros centros. Ainda houve casos em que não havia bloco de parafina disponível 

para o estudo em nossos arquivos, visto que os familiares solicitaram o material 

para revisão em outros centros. Nos casos em que se procedeu o exame de 

necropsia, alguns casos eram muito antigos e os blocos de parafina, para 

realização das reações imunoistoquímicas, não puderam ser recuperados. 

 

6.1.2 Distribuição por Sexo 

 A distribuição dos pacientes neste estudo demonstrou um discreto 

predomínio do sexo feminino em relação ao sexo masculino, numa proporção de 

1,4:1. 
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 Resultados diferentes aos disponíveis na literatura mundial, que 

demonstram um discreto predomínio do sexo masculino, com a relação 

masculino:feminino variando de 1,7:1 a 3:2 (DOHRMANN, et al, 1976, p. 442-448; 

PHUPHANICH, et al, 1984, p. 495-499; GEYER, et al, 1995, p. 1045-1049; KOH, 

et al, 1985, p.67-79).   

 

6.1.3 Faixa Etária 

 Nos 12 casos a faixa etária foi de 0 a 12 anos, com uma média de 7 anos 

de idade. 

 Dois casos foram identificados em pacientes muito jovens, um lactente e 

uma criança de 1 ano. Três crianças tinham 5 anos e duas 7. As demais crianças 

(5) eram maiores e tinham entre 9 a 12 anos.  

 Cinco crianças (41,7%) tinham acima de 9 anos de idade, este resultado é 

comparável aos da literatura mundial que demonstram que os glioblastomas 

pediátricos em hemisférios cerebrais ocorrem em crianças por volta dos 12 anos, 

enquanto os de tronco cerebral em crianças mais jovens (DOHRMANN, et al, 

1976, p. 442-448; PHUPHANICH, et al, 1984, p. 495-499; GEYER, et al, 1995, p. 

1045-1049; KOH, et al, 1985, p.67-79).  

 Os nossos resultados são comparáveis aos da literatura mundial, onde a 

média etária esta em torno dos 10 anos e os casos em crianças menores de 5 

anos são pouco freqüentes. Em nossa série, apenas 2 casos tinham menos de 5 

anos e a media de idade foi um pouco menor, 7 anos. É importante observar que a 

maioria das séries inclui como criança a idade de 0 a 18 anos, no presente estudo, 

utilizamos os critérios da OMS, onde criança é aquela abaixo de 12 anos. 
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(DOHRMANN, et al, 1976, p. 442-448; PHUPHANICH, et al, 1984, p. 495-499; 

GEYER, et al, 1995, p. 1045-1049; KOH, et al, 1985, p.67-79). 

 

6.1.4 Distribuição dos Glioblastomas quanto a Topografia 

 Dos 12 casos de glioblastomas pediátricos, 7 (58,4%) estavam localizados 

nos hemisférios cerebrais. Dois parieto-occipitais, 3 fronto- parietais, 1 fronto-

temporal, e 1 frontal. Quanto à lateralidade, 4 à direita e 3 à esquerda.  

 Foram identificados 4 casos (33,3%) em mesencéfalo e tronco encefálico e 

1 caso (8,3%) foi primário de cerebelo. 

 LANZKOWSKY em 1983 relata que os tumores cerebrais pediátricos 

acometem a fossa posterior com maior freqüência que em adultos e que os 

tumores gliais de baixo grau, em crianças, acometem mais o tronco encefálico que 

os hemisférios cerebrais.  

 Os gliomas malignos em crianças, nas maiores séries descritas, acometem 

os hemisférios cerebrais, o tronco encefálico, a fossa posterior e até medula 

espinhal, com um leve predomínio hemisférico, diferentemente dos adultos em 

que o achado fora dos hemisférios cerebrais é excepcional (DOHRMANN, et al, 

1976, p. 442-448; PHUPHANICH, et al, 1984, p. 495-499; GEYER, et al, 1995, p. 

1045-1049; KOH, et al, 1985, p.67-79).  Os nossos achados são semelhantes aos 

descritos, onde há um leve predomínio de tumores em hemisférios cerebrais, mas 

33,3% dos casos eram de topografia mesencefálica e tronco encefálico, além de 

um caso em cerebelo, também pouco encontrado na literatura. 

O local mais freqüente, descrito na literatura é o lobo frontal (27%), seguido 

pela ponte (25%), (DOHRMANN, et al, 1976, p. 442-448; PHUPHANICH, et al, 
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1984, p. 495-499; GEYER, et al, 1995, p. 1045-1049). Em nosso estudo 5 (41,6%) 

tumores  acometeram do lobo frontal e 3 (25%) a ponte. 

 

6.1.5 Sobrevida dos Pacientes com Glioblastomas 

 A sobrevida máxima foi de 15 meses, sendo que uma criança morreu 

durante o procedimento cirúrgico e outra permaneceu internada, em coma, com 

óbito em 1 mês. A sobrevida média dos pacientes foi de 7,9 meses.  

 Os tumores de tronco cerebral e mesencéfalo acometeram crianças entre 5 

e 7 anos e tiveram uma sobrevida pequena; já os tumores em hemisfério cerebral, 

atingiram as crianças de maior idade, exceto o caso 7, e exibiram uma sobrevida 

um pouco maior, chegando até a 15 meses. Estes resultados são comentados na 

literatura mundial (DOHRMANN, et al, 1976, p. 442-448; PHUPHANICH, et al, 

1984, p. 495-499; GEYER, et al, 1995, p. 1045-1049). A sobrevida descrita é de 

12 meses, 4 meses acima do encontrado nesta população, talvez por diagnósticos 

mais tardios, diminuindo a sobrevida global. 

 A sobrevida foi pequena, como é esperado para esta neoplasia. Uma vez 

mais, ressalta-se a importância deste estudo, pelo fato de se tratar de uma 

neoplasia cujo prognóstico demanda estudos complementares, numa tentativa de 

reverter o curso desta doença, através de compreender um pouco mais da sua 

biologia. 
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6. 2 ACHADOS ANATOMOPATOLÓGICOS  

 

 Os glioblastomas se caracterizavam por extensas lesões necrótico-

hemorrágicas, com destruição das estruturas adjacentes.  

 Todos os casos tiveram áreas de necrose, atipias celulares, proliferação 

vascular e alta celularidade, os critérios diagnósticos foram os mesmos utilizados 

na literatura para os casos em adultos.  

 O p53 foi positivo em 9 casos (75%) e negativo em apenas três, 

demonstrando assim um acúmulo desta proteína em nível nuclear, detectado por 

via imunoistoquímica, significando mutação no gene p 53. Sabe-se que a forma 

mais sensível e específica para a detecção de mutações do gene p 53 é por meio 

de técnicas de PCR, com amplificação de DNA especifico. Na prática, o método 

imunoistoquímico é útil, não somente por seu baixo custo como pela sua mais fácil 

aplicação, sobretudo se comparado aos métodos de genética molecular. SUNG e 

colaboradores encontraram expressão do p 53 por via imunoistoquímica em 9 de 

10 casos que apresentavam esta mutação (SUNG, et al, 2000, p.249-259). 

 A principal via genética para o surgimento desta neoplasia parece ser o 

p53, devido à positividade imunoistoquímica em 75% de nossos casos. O gene 

p53 está envolvido na regulação da divisão celular e é considerado um gene 

supressor tumoral; esta localizado no braço curto do cromossomo 17 e sua 

mutação tem sido encontrada em uma grande variedade de neoplasias malignas, 

como cólon, mama, pulmão, esôfago, bexiga e fígado, além de sarcomas, linfomas 

e leucemias (LITOFSKY, 1994, p. 967 –973).  
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 A mutação do gene p53 em tumores cerebrais na infância tem sido 

estudada por muitos autores, relacionando-a ao prognóstico e sobrevida. 

POLLACK e colaboradores estudaram a mutação e superexpressão do p 53 em 

29 crianças com gliomas malignos em relação ao prognóstico e observaram que 

38% dos pacientes apresentaram mutação no p53 e que os pacientes sem a 

mutação apresentaram uma sobrevida maior, em comparação com as que 

demonstraram a alteração; POLLACK, em outro estudo, verificou a associação 

entre a idade e a freqüência de mutações no gene p53 (POLLACK et al, 1997, p. 

304-309; POLLACK et al, 2001, p. 7404-7). GANIGI et al, em 2005, também 

relacionaram a superexpressão do p53 e do bcl-2 mais associados a um pior 

prognóstico. No presente estudo, nove das crianças tiveram a imunomarcação 

positiva para o p53 e a sobrevida foi curta, no máximo 13 meses, entre os três 

casos negativos, a sobrevida foi de 7, 12 e 15 meses. Ainda que com pequeno 

número de casos, a alta positividade para o p53 parece relacionar-se com a baixa 

sobrevida dos pacientes, justificando assim o mau prognóstico desta doença 

também em crianças. Entretanto, um de nossos casos, teve uma sobrevida de 13 

meses e um grande numero de células imunopositivas. 

 Glioblastomas primários, segundo os critérios da literatura, são os casos 

que: tem história clínica curta, menos de três meses; ausência de evidências 

clínicas ou histopatológicas de lesão precursora pré-existente; em pacientes com 

exames de imagem prévia, ausência de lesões nos últimos três meses ou 

pequena lesão cortical menor que 1 cm (KLEIHUES, 2000). Em nossa série, não 

pudemos aplicar todos estes critérios, por se tratar de revisão de prontuário, e nos 

casos mais antigos, pela falta de informações clínicas mais detalhadas, mas, 
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podemos afirmar que pelo menos seis crianças preencheram estes critérios 

diagnósticos (casos 1 a 6). Tal fato se mostra importante no entendimento das 

vias moleculares, visto que pesquisadores demonstraram maior expressão de 

EGFR em casos adultos primários e de p53 em casos adultos secundários 

(KLEIHUES AND OHGAKI, 1999). Já em glioblastomas pediátricos os autores 

apontam como principal via molecular à mutação no p53 (POLLACK et al, 1997, p. 

304-309; POLLACK et al, 2001, p. 7404-7, GANIGI et al, 2005, p.292-299).  

Se os glioblastomas resultam de uma transformação neoplásica de 

astrócitos com anaplasia, de uma continua desdiferenciação de células gliais 

(secundário), não é irracional imaginarmos que surjam tardiamente na vida como 

resultado de uma transformação neoplásica. Esta observação pode ser suportada 

pela predominância de astrocitomas na infância e pelo aumento da incidência de 

glioblastomas em adultos. Se, glioblastomas são o resultado de uma 

transformação neoplásica astrocitária, estes achados suportam a idéia de que 

glioblastomas na infância não se originam de astrocitomas preexistentes, mas sim 

de astrócitos com prováveis mutações no genoma, “de novo”, preenchendo 

critérios para GB primário (KOH, et al, 1985, p.67-79). Apoiamos o fato de que na 

criança, a maior parte dos casos surjam “de novo” e que a principal via molecular 

seria a mutação no gene p53, associado a um prognóstico pior, quando 

comparado aos casos de adultos.  
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7 CONCLUSÕES 

 

1.  As características epidemiológicas dos GB pediátricos em nossa 

população, são de crianças com uma média etária de 7 anos; predomínio 

no sexo feminino; localização em hemisférios cerebrais (58,4%), deste o 

frontal como mais acometido, seguido do mesencéfalo e tronco encefálico 

(33,3%) e do achado em cerebelo (1 caso).  

2.  A sobrevida média foi de 7,9 meses.  

3.  Utilizando-se técnicas imunoistoquímicas, observou-se que o p53 foi 

 positivo em 9 casos (75%) e que os três casos negativos tiveram uma 

 sobrevida de 7, 12 e 15 meses. 
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ANEXO 1 - PROCEDIMENTO DE NECRÓPSIA 

 

Identificação cadavérica. 

Abertura das cavidades torácica e abdominal, com retirada das vísceras em 

monobloco. 

Dissecção e analise de todas as vísceras,de maneira individual, coletando-

se amostras de todos os tecidos com fixação em formol 10% para estudo 

histológico.  

O encéfalo é retirado através de incisão cutânea bitemporal seguida de 

abertura da caixa craniana com serra elétrica vibratória. Após a retirada da calota 

óssea se procede à abertura e exploração do seio sagital superior, seguindo-se a 

secção da dura-máter no plano axial circular no mesmo nível de corte da calota 

craniana. Através de manobra manual se afasta, delicadamente, os pólos frontais 

para trás, expondo-se os nervos olfatórios que são liberados da placa crivosa, 

seccionando-se, a seguir, a inserção anterior da foice. Com o cérebro apoiado em 

uma das mãos, para se evitar extensão e dano do tronco encefálico, são isolados 

e seccionados os demais nervos cranianos e artérias carótidas internas, seguido 

da abertura da tenda do cerebelo com exposição da fossa posterior, secção da 

medula espinhal cervical alta e artérias vertebrais e retirada do encéfalo. Após a 

retirada do encéfalo, procede-se à pesagem a fresco e fixação em formol 30% por, 

no mínimo, três semanas (BAKER, 1992). 

Após fixação adequada, a dura-mater é separada do encéfalo, procedendo-

se o exame externo da convexidade, região inter-hemisférica e base encefálica. 
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São realizados cortes sucessivos e paralelos no plano coronal, horizontal ou 

médio sagital. Todas as fatias obtidas são analisadas. 

Fotografias são realizadas sempre que necessário. 

Após o estudo macroscópico detalhado, procede-se à coleta de amostras 

para estudo histológico, retirando-se fragmentos das áreas alteradas, visíveis a 

macroscopia, bem como amostras dos lobos e outras regiões. 
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ANEXO 2 - PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO 

 

As cápsulas são organizadamente condicionadas em Autotécnico (AO-

American Optical- T/P8000), que realiza os processos de: desidratação, através 

de banhos em álcool etílico de concentrações crescentes, iniciando em 70% e 

terminando com álcool absoluto; clareamento, onde a peça é embebida em xilol 

que é uma substância miscível com a parafina e impregnação pela parafina 

fundida.  

O material é incluído na parafina líquida. 

Corte em micrótomo (AO-American Optical 820) com espessura variando 

entre 4-6µm. 

Coloca-se em lâmina de vidro, tratada com albumina. 

Coloração em hematoxilina-eosina e montado com resina e lamínula de 

vidro (BANCROFT, STEVENS, 1977; SPENCER, 1982).   
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ANEXO 3 - PROCEDIMENTO IMUNOISTOQUÍMICO 

 

 O método imunoenzimático utilizado é a estreptavidina-biotina-peroxidase. 

 Preparação dos cortes histológicos (desparafinização e hidratação): 

Colocam-se as lâminas com cortes de parafina na estufa a 37ºC, pelo período 

noturno (overnight) para que a parafina derreta; banha-se em xilol por 10 minutos; 

hidrata-se as secções de parafina com banhos consecutivos em soluções com 

concentrações decrescentes de álcool, a partir de álcool absoluto, até 90%, 

permanecendo um minuto em cada. 

 Recuperação antigênica: As amostras fixadas em formalina, especialmente 

quando não foi possível o controle do pH ou do tempo de fixação, requerem 

recuperação antigênica para os epítopos pesquisados. O método utilizado é à 

incubação em calor úmido, onde as lâminas são incubadas no tampão citrato, em 

panela de pressão, durante 4 minutos e após resfriadas por 20 minutos. 

 Bloqueio da peroxidase endógena: realizada com uma solução de peróxido 

de hidrogênio a 6%, por 3 minutos. Segue -se lavagem com água corrente e 

destilada. 

 Reação utilizando o complexo estreptavidina-biotina-peroxidase: Colocam-

se as lâminas em solução tamponada de citrato por 2 minutos, em temperatura 

ambiente (esta fase pode demorar de 2 minutos a 18 horas, dependendo da 

necessidade). Aplica-se o sistema de bloqueio da biotina (DAKO), incubando-se 

as lâminas em solução de avidina por 6 minutos, lavando-se e se incubando em 

solução de biotina por 6 minutos. Adiciona-se o anticorpo primário e se incuba por 

30 minutos em câmara úmida. Banha-se em solução citrato. Adiciona-se a solução 
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de união que contem os anticorpos secundários. Lavar as lâminas em solução 

tamponada de citrato com três trocas de 3 a 5 minutos cada. 

  Finalização e montagem das lâminas: Secam-se as lâminas e cora- se com 

hematoxilina. Hidratam-se as lâminas com banhos consecutivos em soluções com 

concentrações decrescentes de álcool, a partir de álcool absoluto, até 90%, 

permanecendo um minuto em cada. Limpam-se as lâminas com xilol e aplica-se a 

lamínula (WEISS LM, 1997).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


