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Neuro em Sinopse – Base de Crânio

Ponto de Vista — “Anterior clinoidectomy:
Intradural step-by-step en bloc removal
technique”

Autor: Dr. Claudio Henrique F. Vidal (MSc; PhD)

Coordenador dos Hospitais Esperança, São Marcos e Albert
Sabin; Médico-neurocirurgião no Hospital Getúlio Vargas
(SUS-PE)

“Anterior clinoidectomy: Intradural step-by-step en bloc removal technique”, in World

Neurosurgery 2021 (31): 146-217 Alejandro SA, Carrasco-Hernández JP, da Costa MDS,

Ferreira DS, Lima JVF, de Amorim BL, et al.

Alejandro et al. (1) descrevem, nesse interessante manuscrito, o passo a passo de um

aprimoramento técnico desenvolvido para a confecção da clinoidectomia anterior intradural

em peça única (em bloco). Sua execução independe de variações anatômicas específicas e

permite a retirada customizada do processo clinoide anterior (PCA). Segundo os autores, a

extensão à fissura orbitária superior é desnecessária para a abordagem dos aneurismas do

segmento oftálmico ou do segmento comunicante posterior da artéria carótida interna (ACI).

O desenvolvimento desse refinamento cirúrgico se baseou na expressiva série de 128

aneurismas paraclinoideos tratados pelo autor sênior (Chaddad-Neto) no período de 2014 a

2020 (1). Essa clinoidectomia anterior customizada teve como propósitos: exposição do

segmento clinoide da ACI com vistas a obtenção de controle proximal; identificação da

artéria oftálmica; e mobilização da ACI para expansão dos espaços óptico-carotídeo ou

carotídeo-oculomotor (1).

O artigo descreve, em detalhes, a sequência de cortes ósseos das estruturas

envolvidas na retirada em bloco do PCA, demonstrando inicialmente a sua desconexão do

plano esfenoidal e da asa menor do esfenoide, e a seguir o corte ósseo do “optic strut” (OS).

Nesta última etapa, há grande ênfase às melhores angulações a serem adotadas com o

microscópio cirúrgico. Ainda nesse tempo cirúrgico, o limite lateral do nervo óptico, visível

após a brocagem do teto do canal óptico, será a principal referência anatômica (1).

A avaliação pré-operatória com tomografia computadorizada foi preconizada

rotineiramente pelos autores, com o objetivo de (1): identificar pneumatização do PCA;

avaliar a orientação angular do OS no plano coronal (necessária para a brocagem dessa

estrutura); definir a presença do forame carotídeo-clinóideo.
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A retirada do PCA quando associada a ressecção do teto do canal óptico, abertura do

ligamento falciforme, e abertura do “distal ring”, aumentam bastante a capacidade de

mobilização do nervo óptico e da ACI nas proximidades da base do crânio. A clinoidectomia

anterior é aplicada com regularidade em cirurgias transcranianas para aneurismas

(paraclinoideos e basilares) e para alguns tumores parasselares (meningiomas, adenomas e

craniofaringiomas) (2).

Apesar de vantagens e limitações descritas para cada técnica de clinoidectomia, não

há evidências para apoiar a superioridade de nenhuma das abordagens disponíveis (3). A

técnica da clinoidectomia extradural tem como vantagem o fato de utilizar o invólucro da

dura-máter para proteção das estruturas subjacentes (2–4), além de não permitir a

contaminação do espaço subaracnóideo por resíduos da brocagem óssea, e utilizar mínima

retração cerebral (4). Em contrapartida, a visualização direta das estruturas neurovasculares

próximas ao PCA é impossibilitada (3). Na ocorrência do forame carotídeo-clinóideo, a

clinoidectomia extradural está formalmente contraindicada (4).

Por sua vez, a retirada intradural do PCA permite a precisa identificação da ACI e do

nervo óptico, porém requer destreza significativa no manuseio do “drill”. Sua desvantagem é

a maior vulnerabilidade de estruturas nobres a injúrias mecânicas e térmicas pelo uso

inadequado do “drill” (3). O artigo sob análise, menciona que a escolha da técnica depende

da patologia a ser abordada, bem como da experiência da equipe cirúrgica responsável (1).

A remoção do OS tem um papel significativo na técnica, em virtude de sua íntima

relação com estruturas neurovasculares adjacentes. O OS representa o assoalho do canal

óptico, individualizando-o da fissura orbitária superior. O segmento clinóideo da ACI se situa

posteriormente ao OS, sendo essa uma das principais relações que o executante da técnica

deverá ter em mente.

A correta orientação tridimensional do OS, seja por via intra ou extradural, ainda é

um fator desafiador durante a retirada do PCA, especialmente nas ressecções em peça única

(3). O artigo, em consonância com a literatura sobre o tema, não demonstra uma referência

anatômica precisa, em relação à extensão posterior do OS e consequentemente, do ponto de

brocagem posterior na clinoidectomia (em bloco), para que não haja risco de lesão do

segmento clinóideo da ACI. Talvez a referência mais reprodutível do OS disponível até o

momento, seja a chamada “linha B” descrita por Meybodi et al. (3) que se destina a inferir o

limite posterior durante a brocagem extradural do PCA.

Em relação aos tumores parasselares (que não é foco do artigo), as vantagens da

retirada intradural do PCA é menos evidente, tendo em vista que não se faz necessária a

exposição da artéria oftálmica, e o espaço criado pelo próprio tumor já complementa a

clinoidectomia extradural em muitos casos (3).

Pessoalmente, utilizo a técnica híbrida para retirada do PCA. Pela via extradural, retiro

ao máximo a asa menor do esfenóide, a base do PCA e muitas vezes o teto do canal óptico,
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reduzindo bastante o tempo cirúrgico e a contaminação subaracnóidea por detritos ósseos.

Nem sempre a secção da prega meningo-orbitária se faz necessária, e muitas vezes a

utilizamos como um anteparo inferior (guia) em direção ao PCA. Nos casos em que julgamos

necessário, a secção dessa prega dural pode ser realizada sem maiores consequências, e

realmente aumenta o conforto durante a brocagem do PCA. Após a secção da prega, o

“peeling” dos folhetos durais da fossa média antecede a brocagem. Por via intradural,

prosseguimos com a brocagem da parte central do PCA, tipo “egg shell”, utilizando broca

diamantada de 3 mm. As finas camadas ósseas remanescentes são elevadas e retiradas com

dissectores. A brocagem do OS é a etapa final, já com plena visualização do nervo óptico

acima e da ACI abaixo, sendo recomendado o uso de broca diamantada de 2 mm nesse

momento. O uso do “drill” deve ser extremamente cauteloso, sempre em regime de irrigação

contínua com solução salina e de preferência em sequências de curta duração da brocagem

(não mais que 8-10 segundos) seguidas por pausas para resfriamento das estruturas e do

sistema. A utilização de cureta óssea ultrassônica (5) é uma opção segura ao uso do “drill”,

embora a retirada do OS pode ser difícil pelo diâmetro externo na ponta do sistema.

Por fim, congratulo os autores pela publicação elegante e informativa, e encorajo sua

leitura por todos os neurocirurgiões, independentemente do estágio profissional em que se

encontram. Sem dúvidas, o artigo acrescenta muito na prática dos neurocirurgiões que

manejam patologias nessa região.
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Neuro Em Sinopse – Vascular

Ponto de vista – “Microsurgical clipping of small
unruptured carotid Ophthalmic Aneurysms in
an Endovascular Era”

Autor: Prof. Dr. Eric Homero Albuquerque Paschoal

Diretor de Ensino e Pesquisa da Poli Metropolitana
Policlínicas do Pará - ISSAA

“Microsurgical clipping of ophthalmic artery

aneurysms: surgical results and visual outcomes with 208 aneurysms”, in The J Neurosurg

2018 (26): 1-11 Kamide T, Tabani H, Safaee MM, Burkhardt J-K, Lawton MT.

A abordagem microcirúrgica aos aneurismas paraclinoideos da artéria carótida interna

(anatomicamente localizados entre o anel dural proximal até a emergência da artéria

comunicante posterior) representa um desafio cirúrgico, tendo em vista os princípios de

microcirurgia envolvidos na clipagem dos mesmos, técnicas de acesso à artéria carótida

interna na região cervical para controle proximal, assim como técnicas de desgaste ósseo

com a clinoidectomia intradural anterior para ampliação do campo de visão bem como

mobilização da artéria carótida interna, permitindo assim a preservação da artéria oftálmica

e por conseguinte da função visual com as diversas estratégias de posicionamento dos clipes

(figura 1).

Figura 1 – a) Imagem representativa da clinóide anterior-artéria carótida segmento oftálmico

(C6)-nervo óptico após clinoidectomia e a abertura do do anel dural ; b) exposição das
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estruturas antes da abertura do anel dural; c) estudo angiográfico cerebral demonstrando o

aneurisma no segmento C6 projetando-se para baixo em relação a clinóide anterior; d)

representação intraoperatória sob visão microscópica após a clinoidectomia e antes da

clipagem do aneurisma; e) visão microscópica e após a clipagem do aneurisma com uso de

clip fenestrado.

Indubitavelmente, a complexidade anatômica das estruturas vasculo-nervosas com as

ósseas e ligamentares determina uma dificuldade na liberação das mesmas para uma efetiva

clipagem de lesões aneurismáticas pequenas (diâmetro menor que 7,0 mm) nesta

topografia. Embora a literatura demonstre dados conflituosos em relação à história natural,

sugerindo baixo risco de rotura de aneurismas pequenos, essa taxa de rotura não se mostra

tão baixa e isenta de riscos. Sendo assim, os aneurismas do segmento oftálmico (C6) são

muitas vezes submetidos a microcirurgia para clipagem e reconstrução do vaso.

Kamide T et al. (2018) avaliaram os resultados microcirúrgicos quanto à oclusão e

quanto às alterações visuais após a clipagem de aneurismas do segmento C6 da carótida

interna. Neste estudo, os autores analisaram 208 aneurismas submetidos a cirurgia

utilizando os princípios de acesso às lesões da região paraclinoidea, em que foram

observados taxa de déficit visual mantido em 10,6% e déficit visual novo de 3,32%. A série

mostrou uma taxa de oclusão completa de 91,1 % (174 casos) e mRS com bons resultados

em 96,2% (200 casos)1.

Os autores orientam que a técnica microcirúrgica meticulosa, seguindo protocolos

técnicos “passo-a-passo”, contribui para a clipagem efetiva, segura e com menores taxas de

complicações isquêmicas e da área visual. Além disso, acrescentam que o uso da tecnologia

do microDoppler e da monitorização neurofisiológica multimodal trans-operatória, bem

como os cuidados pós-operatórios em unidades de terapia intensiva com avaliações de

“neurocheck” e cuidados endocrinológicos irão auxiliar no melhor desfecho para o

“benchmark microcirúrgico”.

Ainda que consagrada a técnica microcirúrgica para clipagem dos aneurismas na

topografia paraclinoidea, a mesma vem sendo cada vez mais comparada quanto aos

resultados impostos pela tecnologia e pela abordagem minimamente invasiva com o

aumento de técnicas endovasculares que visam menor tempo de recuperação e menor

morbidade quando utilizadas.

Na última década, a indústria dos insumos endovasculares reconstrutivos do lúmen

arterial, contribuiu de forma fundamental para resolução clínica com bons desfechos para

alguns aneurismas complexos no segmento C6. Neste contexto, o advento dos Stents

diversores de fluxo (flow diverter stent – FDS), em especial aqueles que possuem substâncias

na cobertura reduzindo a trombogenicidade, vem permitindo minimizar riscos de perda

visual e até melhorando taxas de oclusão, com menores riscos aos pacientes. Os números

quanto às complicações são atrativos pois variam entre 1,4 a 7,6% para complicações, bem

como taxas de mortalidade entre 4-8%. E assim sendo, ao serem comparados os métodos de
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tratamento microcirúrgico com endovascular, inferem por vezes melhores resultados com

curva favorável ao tratamento minimamente invasivo.

No entanto, ainda que tenham se tornado mais populares na prática diária, tem se

observado riscos inerentes ao uso destes dispositivos dependentes de variáveis controláveis

e outras não controláveis, tais como: a) escolha do dispositivo adequado para o aneurisma;

b) uso de dispositivos extras para aumento das taxas de oclusão; c) uso de antiagregantes

plaquetários adequados; d) experiência do neurorradiologista e equipe com a liberação dos

dispositivos; e) uso de técnicas múltiplas para alcançar a oclusão de forma segura, tais como

Stent-in-Stent (Stent telescopado); e f) hiperplasia intimal.

Ainda que minimamente invasiva a técnica de dispositivos FDS, existe a necessidade

da escolha do tipo de Stent adequado para cada geometria de sifão carotídeo. Com isso

quanto maior a tortuosidade no trajeto arterial mais dificuldade se observa no destacamento

do Stent e com isso maior é a possibilidade de perda do efeito diversor do mesmo,

contribuindo com maior dificuldade de oclusão completa do aneurisma devido a abertura

das “folhas do Stent” pelas angulações acentuadas na geometria a ser assumida pelo

dispositivo, podendo resultar em maior tempo de procedimento e maiores taxas de não

oclusão do aneurisma e até de risco de “Stroke events”.

O mercado de FDS possui Stents construídos com materiais mais densos, isto é, cuja

malha pode variar de 48 até 96 fios entre os disponíveis para uso quando comparado aos

Stents convencionais com poucos fios (Stents com células abertas ou trançadas). Com isso

permitindo o efeito diversor cuja finalidade é reduzir o “inflow” de sangue no saco

aneurismático conforme o “outflow” se torne mais lentificado, e assim induzindo a trombose

e redução do volume das lesões.

Destacamos que o uso inadvertido desses Stents deve ser selecionado

cuidadosamente de forma a considerar alguns aspectos importantes:

1) O tipo de liga metálica envolvido na construção dos mesmos quer de nitinol quer de

crômio-cobalto-tungstênio. Isto é quanto menos liga maior a sua navegabilidade e sua

facilidade no destacamento na posição adequada;

2) O conhecimento da geometria do sifão carotídeo permite maior facilidade ou não

quanto à navegabilidade. Desta forma, o manejo se torna individualizado quanto a

escolha do tipo do Stent ou até mesmo quanto a impossibilidade de tratamento com o

FDS;

3) A presença de substâncias de baixa trombogenicidade na superfície de alguns Stents

pode reduzir os eventos isquêmicos inadvertidos durante e/ou após o procedimento

endovascular;

4) O uso adequado dos antiagregantes plaquetários de forma associada em dupla com

período mínimo de 6 meses após a implantação do dispositivo, permite maior
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segurança para não trombose do Stent ou reduz as chances de hiperplasia intimal.

Com isso, o conhecimento acurado do mecanismo de ação de cada um deles, bem

como a possibilidade de resistência à droga observada em até 35% da população deve

ser de domínio no manejo de pacientes que utilizem essas medicações de forma

segura e eficaz. Podendo serem selecionadas conforme testes específicos tais como o

tromboelastograma ou até o “verify now”.

Em 2019, Clarençon F et al. avaliaram em uma metanálise a taxa de oclusão e de

complicações visuais com o uso de FDS no segmento C6. Os autores optaram por selecionar

estudos em que os pacientes não possuíam alterações visuais no pré-tratamento para

manter uma análise fiel dos resultados.

Esse estudo mostrou uma taxa de complicação oftalmológica de 3% e uma taxa de

oclusão completa de 85% (95% IC 80-89) confirmando assim a efetividade do uso dos Stents

diversores de fluxo, independente da marca do dispositivo, já que todos os Stents disponíveis

no mercado foram incluídos no estudo.

O tema é bastante controverso e a mensagem que deve permanecer é de que o

tratamento deve ser individualizado para cada paciente. Entre os critérios que devem ser

avaliados, destacam-se:

1.1. Quando optar pelo tratamento endovascular?

1) Localização paraclinoidea quando a clinoide anterior tem “aeração”, o que pode

minimizar a chance de fístula liquórica após a clinoidectomia inadvertida caso a

opção cirúrgica viesse a ser a escolhida;

2) Quando a equipe microcirúrgica possui pouca experiência com abordagens

paraclinoideas;

3) Quando for de escolha terapêutica do paciente para realização do método em

detrimento do microcirúrgico;

4) Quanto a multiplicidade de aneurismas de diversos tamanhos em único segmento em

que a possibilidade de clipagem estaria restrita para algumas lesões em detrimento

de outras com tamanhos menores de 3 mm;

5) Quando se tratar de blister aneurismas;

6) Quando a lesão aneurismática se projeta em direção ao Strut óptico dificultando o

posicionamento de clips para oclusão completa;

7) Quando o paciente, em vista de suas co-morbidades, possua um risco agregado maior

de ser submetido ao tratamento microcirúrgico do que comparado ao tratamento

endovascular;
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8) Quando o risco de perda visual pela técnica microcirúrgica for maior ao que através

do tratamento endovascular;

9) Quando os pacientes possuem idades biológicas diferentes das idades cronológicas

demonstrando uma idade aparente maior que a real ou até mesmo mais idosos.

1.2. Quando optar pela técnica microcirúrgica com clipagem?

1) Quando o paciente possuir aneurismas em topografias distintas na circulação

anterior, mas acessíveis para clipagem apenas por uma única via de acesso;

2) Pacientes que apresentem anatomia do sifão carotídeo com geometria e ângulos

desfavoráveis à navegabilidade de dispositivos FDS;

3) Pacientes com arco aórtico e troncos supra-aórticos com grande tortuosidade ou

placas de ateroma, o que pode denotar dificuldade de acesso ou até mesmo risco

para embolias distais;

4) Pacientes que possuam aneurismas com efeito de massa importante sobre as

estruturas vásculo-nervosas, que necessitem de descompressão;

5) Pacientes que demonstrem alergia ao meio de contraste iodado ou ao uso de

drogas antiagregantes plaquetárias, assim como aqueles que demonstrem não

aderirem ao uso da dupla antiagregação ou até mesmo àqueles que possuam

resistência ao uso dos antiagregantes por ocasião da deficiência da proteína

P2Y12.

Tendo em vista que os estudos, de um modo geral, não demonstraram consideráveis

variações quanto “odds ratio” em relação às taxas de oclusão e taxas de complicações

oftalmológicas, a principal mensagem para o tratamento de lesões desta topografia seria

conhecer riscos e benefícios de cada método, considerando particularidades de oferta de

tratamento quanto a experiência da equipe com um suporte pós operatório adequado, assim

como particularidades individuais de dispositivos a serem utilizados e de medicações

aceitáveis pelo paciente.

Eric Paschoal ericpaschoal@yahoo.com.br
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Apesar dos avanços da ressecção neurocirúrgica (NCR), da imunoterapia, da terapia

alvo e da quimioterapia, o Glioblastoma (GB) continua sendo um dos cânceres mais

agressivos, letais e difíceis de tratar. A NCR do GB é historicamente a primeira e uma das

principais opções de tratamento, sendo uma importante estratégia para obter material para

o diagnóstico histológico e molecular, promover cito-redução, controlar a hipertensão

intracraniana, aliviar os sintomas, manter a funcionalidade e prolongar o tempo de

sobrevida. Apesar disso, a extensão da ressecção (ER) necessária para causar impactos

positivos na evolução da doença ainda é motivo de controvérsia. Ainda não está evidente se

o conceito de efeito “dose resposta” se aplica a ER e se a remoção exclusiva das áreas

contrastantes (AC) do tumor na ressonância magnética nuclear (RMN) é suficiente. Além

disso, discute-se atualmente o impacto da remoção das áreas do tumor não captantes de

gadolínio (ANC), admitindo-se que essas áreas são povoadas por células neoplásicas. A

remoção dessa área é um tema ainda mais polêmico e o grupo RANO já avalia o uso das

sequências FLAIR-T2 da RMN para aferir o volume tumoral, as respostas aos tratamentos e o

diagnóstico das recidivas. A atual classificação dos tumores do Sistema Nervoso Central da

OMS reforça a importância do estudo molecular no diagnóstico e prognóstico dos GBs visto

que a presença da mutação do gene isocitrato-desidrogenase (IDH) -1 e -2 confere

comportamento biológico “menos agressivo” e prognóstico “mais favorável”. Apesar disso,

outras variáveis devem ser consideradas, dentre elas, a idade, a funcionalidade e o status de

metilação do promotor do gene MGMT (O6-methylguanine-DNA-methyltransferase).

Dessarte, discutir a ER no tratamento do GB é um tema atualizado, relevante e distante de

consenso.

Nesse contexto, e almejando estabelecer um novo paradigma para a NCR

citorredutora, Molinaro et. al avaliaram o efeito da ER das AC e ANC dos tumores sobre a

sobrevida global de 761 pacientes com GB recém-diagnosticados, tratados na Universidade

da Califórnia (EUA) entre os anos de 2007 e 2.017, considerando as informações clínicas e

moleculares disponíveis. Após uma análise retrospectiva e encoberta, utilizando modelos

multivariados de regressão de Cox (para identificar variáveis independentes) e técnicas de

análise recursiva particionada (RPA), considerando também as eras pré e pós temozolamida

(TMZ); os autores reportaram uma associação positiva entre a ER das ACs dos tumores e a

sobrevida global em todos os subgrupos de pacientes. No subgrupo de pacientes jovens (<

65 anos) foi reportada uma correlação positiva entre a máxima ER das ANCs com maior

tempo de sobrevida global (SG), independente das alterações dos genes IDH.

Adicionalmente, os pacientes portadores de GB IDH-não mutado também exibiram melhor

sobrevida global associada à ER, independente do status gene MGMT. Ressalta-se que esses

importantes resultados foram validados por duas coortes externas, a saber, 107 pacientes

tratados na Mayo Clinic (EUA) e 99 pacientes do Ohio Brain Tumor Study (Clevaland Clinic,

EUA).

Ponto de vista do oncologista
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Este estudo é extremamente importante por dois motivos. Primeiramente ele expõe

a relevância da ER tanto nos GB primários (IDH-não mutado) quanto nos secundários

(IDH-mutado), inclusive na era da TMZ (após 2005). Ele sugere uma importante correlação

positiva entre a ER e a sobrevida global dos pacientes. Além disso, indica correlações

distintas entre a ER considerando-se as AC, as ANC, as faixas etárias e os subgrupos

moleculares. É importante destacar que os autores reportaram impressionantes 37 meses de

SG em um subgrupo de pacientes jovens, IDH-não mutado, tratados com TMZ, quando a

remoção envolveu 100% das AC (ou 77% da AC com volume residual < 5,4ml) ou quando ER

atingiu 100% das AC e 92 % das ANC. Ressalta-se que esses valores são praticamente

idênticos aos reportados para SG dos pacientes com GB IDH-mutado. Em conclusão, o estudo

indica que a ER deveria ser individualizada.

O segundo ponto relevante do estudo, apesar de não ser o objetivo principal, foi um

subproduto interessante da análise estatística. Como a estratégia inicial da análise

multivariada (riscos proporcionais de Cox) não alcançou a pressuposição da

proporcionalidade dos riscos para algumas das variáveis clínicas e moleculares estudadas, os

autores optaram por um modelo multivariado utilizando a técnica “RPA”. Por meio dessa

metodologia, quatro grupos prognósticos (com SG distintas) foram identificados

considerando-se a idade, o status IDH, volume pré-operatório da ANC do tumor, volume

residual e o uso da TMZ após a cirurgia (figura 1).

Figura 1. Classificação prognóstica de portadores de GB com status IDH conhecido,

baseada na análise pela técnica “Recursive Partitioning Analysis” de 434 pacientes tratados

na Universidade da Califórnia (San Francisco, EUA) após 2005, segundo Molinaro.3

Características
Sobrevida

(IC95%)

Grupo 1

(n=38)
Não receberam TMZ após a NCR

3.6 meses

(2.6 - 5.4)

Grupo 2

(n=122)
> 65 anos, IDH-não mutado, TMZ após a NCR

12.4 meses

(11.4 – 14.0)

Grupo 3

(n=212)

< 65 anos, IDH-não mutado, TMZ após a NCR

ANC de TU residual > 5.4 ml

16.5 meses

(14.7 - 18.3)

Grupo 4A

(n=28)

Grupo 4B

IDH-mutado, TMZ após a NCR

< 65 anos, IDH-não mutado, TMZ após a NCR

100% da AC ou ≥ 90% ANC ressecada

ANC de TU residual < 5.4 ml

37.3 meses

(31.6 – 70.7)
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(n=34)

Siglas: AC- área contrastante do tumor, ANC- área do tumor não captante de gadolínio, IC-

intervalo de confiança, NCR- ressecção neurocirúrgica, TMZ- quimioterapia com

temozolamida, TU- tumor.

Esses achados abrem a perspectiva para um novo modelo prognóstico para GB, na

era atual, que pode ser importante e útil para estratificar doentes em estudos aleatorizados,

como os ensaios clínicos que avaliam novas terapias. Também é interessante salientar que

nesse modelo o status MGMT não teve significância prognóstica em qualquer uma das

coortes. A principal fragilidade do estudo é sua natureza retrospectiva, porém um estudo

prospectivo desta natureza não seria ético. Dificilmente saberemos se a ressecção

maximizada da AC e da ANC é causa ou consequência do prognóstico. Nesse sentido, o

neurocirurgião deveria ser cauteloso quanto à agressividade em atingir suas metas,

considerando-se que novos déficits neurológicos pós-operatórios têm impacto negativo na

SG e, sobretudo na qualidade de vida dos pacientes. Assim, para ER ainda prevalece a

premissa da máxima remoção possível sem adicionar danos funcionais.

Ponto de vista do neurocirurgião

A clássica revisão da literatura de Nazarro (1990)5, que não encontrou justificativa

para agressividade da NCR no tratamento do GB, suportou por mais de uma década uma

conduta mais conservadora adotada pela maioria dos neurocirurgiões. No início dos anos

2000 pesquisadores do MD Anderson Cancer Center (Universidade do Texas)6 e da

Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF)7 propuseram respectivamente uma ER de

89% e 78% da AC (T1 da RMN) para obter-se impacto significativo sobre a sobrevida.

Diferenças nos valores propostos por esses dois grandes centros de oncologia, assim como as

diferenças metodológicas, geraram uma série de dúvidas no meio neurocirúrgico, sobretudo

sobre a influência do tratamento complementar e do perfil molecular do tumor nesses

resultados. De forma mais prática, questionava-se qual grupo de pacientes demandaria uma

ressecção mais radical para se obter um tempo de sobrevida mais prolongado. Nessa época

nasceram os conceitos de acessibilidade e ressecabilidade do tumor, que atualmente

norteiam as intervenções cirúrgicas, simultaneamente ao desenvolvimento de técnicas e

recursos cirúrgicos sofisticados, a exemplo da cirurgia com o paciente acordado (“Awake”) e

dos métodos localização e imagens transoperatórios (e.g.: neuronavegador, US, TC, RMN,

5-ALA etc.). Os conceitos de qualidade de vida e cirurgia segura evidenciaram-se como

prioritários, pois pacientes sem desempenho funcional satisfatório estavam associados a um

menor tempo de sobrevida e a restrições no tratamento complementar com quimio e

radioterapia. Neste contexto, a clássica meta-análise publicada no “Journal of Clinical

Oncology”, liderada pelos colegas M. Berger e H. Duffau, corrobora com a ideia de que a

cirurgia segura, orientada pelo mapeamento funcional intraoperatório, possui impacto na ER

e consequentemente sobre a SG8. Mais recentemente, inspirado no conceito de ressecção
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supratotal para gliomas de baixo grau, o estudo de Li et al. (2.016) redesenhou o conceito de

ressecção total de gliomas de alto grau reportando o efeito da ER em uma coorte de 1.229

pacientes.9 Nesse trabalho, os autores reportaram um significativo impacto positivo sobre a

SG quando a remoção cirúrgica foi além da AC e propuseram o conceito de margens

cirúrgicas estendidas para os gliomas de alto grau, ou seja, a remoção guiada pelas áreas de

alteração de sinal das sequências T2 da RMN.

Este interessante estudo de Molinaro apoia e suporta as ideias de seus

predecessores, recomendando remoções cirúrgicas radicais e seguras como estratégia ideal.

Ademais, propõe remoções das AC para indivíduos acima de 65 anos e, remoção também

das ANC para pacientes jovens (< 65 anos), independente do status MGMT e IDH. Ele é

importante porque estabelece um novo paradigma para a extensão da ressecção na era

atual, considerando variáveis relacionadas ao doente e ao tumor, incluindo a idade e o perfil

molecular.

Acredito que na assistência multidisciplinar de nossos pacientes, devidamente

categorizados à luz dos conhecimentos atuais com seu “nome” (GB) e “sobrenome” (status

IDH-mutado e MGMT), compete ao neurocirurgião compreender informações relevantes

quanto à evolução e prognóstico da doença, que muitas vezes implica em adequação do

tratamento primário e complementar. Isso usualmente envolve a condução do tratamento de

maneira segura, iniciando-se pela máxima remoção cirúrgica com preservação da

funcionalidade e qualidade de vida, que certamente impactarão em incrementos no tempo

livre de doença e na sobrevida.
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