Diretriz: Tratamento do Meduloblastoma em crianças e adolescentes.
INTRODUÇÃO
O meduloblastoma e o tumor cerebral mais comum em crianças de zero a 4
anos. È um tumor raro em adultos e 75% deles acontecem em pacientes
abaixo de 16 anos de idade1.
O tratamento inclui cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Os questionamentos
persistem quanto à necessidade de retirada total, necessidade e indicação de
re-operaçao da lesão residual, qual o papel da quimioterapia e a radioterapia
do neuroeixo e o melhor tratamento da hidrocefalia que frequentemente
acompanha estes tumores.
Objetivo: definir as melhores alternativas de diagnóstico e tratamento para o
meduloblastoma na criança e adolescente e recomenda-las quando possível.
Esta diretriz é endereçada aos médicos, gestores de saúde e tomadores de
decisão no tratamento da doença em questão.
A diretriz foi baseada em questões clinicas que foram especificadas para o tipo
de paciente e o método de realização da diretriz descreveu as bases de dados
consultadas, a estratégia de busca eletrônica, os tipos de estudo a serem
avaliados e os critérios para formulação das recomendações. As questões
clinicas foram definidas pelos autores (grupo de Neurocirurgiões do
departamento de Neurocirurgia Pediatrica da Sociedade brasileira de
Neurocirurgia). As estratégias de busca eletrônica para cada questão clínica
estão descritas no anexo I. O número após cada estratégia revela o numero de
artigos inicialmente recuperados pela estratégia. Na extração dos dados, os
artigos finalmente identificados como relacionados á questão foram descritos
no texto. Os demais foram excluídos por não tratarem especificamente da
questão.
Pacientes: Os pacientes para os quais a diretriz é construída são crianças,
adolescentes e adultos jovens, entre 0 a 18 anos, com diagnostico de
meduloblastoma.
Os métodos da realização desta diretriz foram àqueles envolvidos em
medicina baseada em evidências, determinando os ensaios primários como o
estudo com a melhor qualidade de informação existente para a tomada de
decisões.
As bases de dados consultadas foram a MEDLINE, 1966 a 2013, e a Central
Cocrhane de ensaios randomizados, utilizando os termos do vocabulário
padronizado (MESH) e termos do texto: As referencias obtidas nos estudos
primários foram avaliadas em busca de outros trabalhos, assim como trabalhos
do conhecimento dos autores da diretriz.

A correspondência entre o grau de recomendação e a força de evidência
científica está descrita após a extração dos dados de cada trabalho (em
parênteses) e foi classificada como segue abaixo:
A Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência.
B Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência.
C Relatos de casos e estudos não controlados.
D Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos
fisiológicos ou modelos animais.
O tamanho e a direção do efeito, os benefícios, os efeitos colaterais e os riscos
foram considerados para formular as recomendações.
Os artigos foram selecionados segundo a hierarquia da formulação da
evidência, com prioridade pelos ensaios randomizados e, na falta destes,
seguindo-se para aqueles de melhor nível de evidência disponível.
Questões clinicas
I-Qual é a historia natural do meduloblastoma na criança e no
adolescente?
A estratégia de busca está descrita no anexo I.
Resultados:
Há poucos artigos descrevendo a historia natural. A busca eletrônica
encontrou 22 publicações, cuja avaliação final revelou dois trabalhos
descrevendo a historia natural no adulto e dois outros em crianças. Outros três
trabalhos foram relacionados do estudo das referencias e do conhecimento dos
autores.
Extração dos dados:
Importância da idade: Entre as crianças e adolescentes com meduloblastoma,
crianças abaixo de três anos de idade tem pior prognostico do que aquelas
com idade maior3.
O grau de diferenciação tumoral: O grau de diferenciação do tecido tumoral
tem importancia com relação à sobrevida. Em um estudo, doentes com 90% ou
mais do tecido tumoral total indiferenciado exibiram prognóstico extremamente
ruim (com nenhum detre nove pacientes operados permaneceram vivos ao fim
de 3 anos), em contraste com 60% de sobrevida de pacientes com com
tumores com graus de indiferenciação menores que 90% (c) 3.
O Intervalo livre de doença após o tratamento: Após o tratamento, o
intervalo livre de doença por 5 anos em um trabalho foi de 54%2 (C). As
recidivas do tumor, quando ocorrem, acontecem antes dos oito anos de
tratamento.
A intensidade da hidrocefalia, o tamanho do tumor e a presença de invasão do
tronco não tiveram em relação com o prognostico4(D),5 (C),6(c). (C)
Recomendação: Recomenda-se considerar o meduoblastoma como doença
grave. Em crianças abaixo de 3 anos e com tumores indiferenciados a

sobrevida é menor. Crianças maiores que 3 anos e com tumores menos
anaplásicos tem sobrevida maior.(C)
II- E necessária à ressecção completa do Meduloblastoma?
Foram avaliados estudos comparando ressecções parciais e completas. A
estratégia de busca foi descrita no anexo I.
Foram encontrados 960 artigos pela busca eletrônica. Destes, foram
inicialmente selecionados pelo titulo 12 artigos. Sete artigos foram
selecionados pelos resumos. O artigo de Solheim foi excluído, pois se trata de
comparações de mortalidade entre regiões de um mesmo país.
Extração dos dados:
Lang et al.7 (C) publicaram uma série de casos com analise retrospectiva em
crianças maiores que 6 meses com tumor cerebral. Houve 4 pacientes com
tumor neuroectodermico primitivo/meduloblastomas. Houve 2 mortes
intraoperatorias dentre 16 casos operados. Dos 14 sobreviventes, 4 tiveram
ressecções totais. Um dos pacientes com meduloblastoma teve ressecção
completa (>90%), foi tratado com quimioterapia e radioterapia. A sobrevida foi
de 1,2 anos e, no estado neurológico, o desenvolvimento neuropsicomotor
estava prejudicado, a criança não engatinhava, não ficava de pé, falava
poucas palavras e não se desenvolveu neuropsicologicamente durante a
evolução. Outro paciente foi operado com 1,4 meses, sobreviveu por ½ ano e
fez apenas Derivação Ventrículo Peritoneal como terapia adjuvante. Os autores
descrevem 4 casos de meduloblastomas na serie mas apenas o resultado para
dois.
Raimondi e Tomita 8 (C) estudaram 22 pacientes. Houve ressecção completa
em 13 pacientes e, em 9 a ressecção foi subtotal. Os pacientes naquela época
foram estudados com tomografia e mielografia. Todos os que foram
submetidos à ressecção total estavam vivos e, dos 9 com ressecção parcial, 3
estavam vivos. Todos fizeram Radioterapia.
Wang et al.9 (C) fizeram um estudo retrospectivo de 52 pacientes para análise
dos fatores prognósticos. O resultado da analise univariada revelou que quanto
maior a extensão da ressecção, melhor o prognostico. Na análise multivariada
a extensão da ressecção não teve significância.
Monteight et al.10(C) estudaram uma serie de 166 casos de tumor cerebral em
crianças. Trinta e seis (36) casos foram de meduloblastoma e foram separados
pela extensão da ressecção: ressecção completa, 16 casos; Incompleta, 14
casos; Biópsia, 6 casos. Pacientes com ressecção completa do MB tiveram
maior sobrevida do que a ressecção incompleta e/ou biópsia.
Recomendação: Há evidencia (C) que a resseção completa aumenta a
sobrevida. Recomenda-se ressecção completa quando possível.
III-Quando o tumor residual no meduloblastoma precisa ser reoperado
após a primeira cirurgia?

Foram identificados 124 artigos potencialmente relacionados à pesquisa. Dez
foram inicialmente selecionados pelos títulos e abstracts e avaliados (10-20).
Nenhum artigo estudou especificamente o efeito da reoperação em tumor
residual.
O efeito da reoperação em caso de tumor residual após cirurgia necessita ser
estudado.
IV-Qual é a incidência de hidrocefalia no meduloblastoma?
Devido ao fato dos diferentes tipos de tumores com suas localizações
medianas ou laterais produzirem diferentes incidências de hidrocefalia e
resultados diversos de alivio do bloqueio ao fluxo liquorico após a ressecção
tumoral, foram estudados trabalhos exclusivos com meduloblastoma ou que
possibilitasse avaliar os dados separadamente para cada tipo de tumor.
Extração dos dados:
Kombogiorgas21, Hoffman22 e Muzundar23 estudaram series especificas de
meduloblastomas.
Muzundar numa série de 154 pacientes (2001-2010) observou hidrocefalia em
96,5% dos casos.
komborgiorgas em 2008 observou 100% de hidrocefalia em 20 pacientes e
Hoffman, em uma série de 44 pacientes observou hidrocefalia em 93,18
pacientes.
Os três trabalhos produziram uma média de 96,56% de hidrocefalia nos
pacientes com meduloblastoma.(C).
V-Qual é o efeito da ressecção do tumor na resolução da hidrocefalia?
Due-Tønnessen e Helseth 24 .(C) necessitaram de shunt (Derivação liquórica)
em 53% dos meduloblastomas ressecados
Kombogiorgas21(C) em 2008 operou 20 pacientes com meduloblastoma e
necessitou de shunt em 4 (20%).
Gopalakrishnan el al.25 (C) mostraram que seus pacientes com
meduloblastoma (38 pacientes) necessitaram de shunt em 36.8%.
Kumar et al.26 (C) mostraram que 22,72% de seus pacientes necessitaram de
shunt pos-operatório. Sete dos 55 submetidos a ressecção total necessitaram
de shunt (12,7%), enquanto que 13 dos 33 submetidos a ressecção parcial
necessitaram de shunt (39,3%).
Moreelli27 (C) obteve a necessidade de shunt em 6 de 27 meduloblastomas
operados (22,22%).(C)
Lee 28 et al. (C), estudando 42 patientes encontrou a necessidade de shunt em
17 (40%).
A média de necessidade de derivação após a ressecção do tumor foi de
32,45% (20 a 53%). A remoção do tumor trata a hidrocefalia associada em
67,55% dos casos (C).
Recomendação: recomenda-se a remoção do tumor no tratamento da
hidrocefalia (C).
VI- Qual é o efeito da terceiro ventriculostomia endoscópica na
hidrocefalia associada ao meduloblastoma em comparação com a
derivação ventriculoperitoneal??
A busca eletrônica está descrita no anexo I. Foram isolados 64 trabalhos e
apenas o estudo de El-Ghandour29 (B) comparou a terceiro ventriculostomia

endoscópica (ETV) e derivação ventrículo-peritoneal (VPS) no tratamento de
pacientes pediátricos com hidrocefalia obstrutiva acentuada devido à tumores
da fossa posterior em 53 pacientes pediátricos (32 medulloblastomas).
Extração dos dados:
No grupo da terceiro-ventriculostomia, ocorreram complicações em 3 pacientes
(Dois sangramentos intraoperatorios e um caso de fístla liquorica) e no grupo
do shunt (derivação), ocorreram complicações em 6 pacientes (infecção do
shunt em dois casos, um desses dois casos morreu, coleção subdural em dois
casos, hematoma epidural em um caso e herniação ascendente em um caso).
A terceiro ventriculostomia endoscópica teve menor tempo cirurgico que a
derivação ventrículo-peritoneal(15 min contra 35 min).
Os dados de apenas um trabalho, sem grandes diferenças entre as
complicações entre os grupos (6x3), não randomizado, nao permite afirmar a
superioridade de um método pelo outro.
Recomendação: a terceiroventriculostomia e a derivação ventrícular são
opções para o tratamento da hidrocefalia que persiste após a remoção cirúrgica
do meduloblastoma.
VII- E necessario o uso da radioterapia no meduloblastoma?
O estudo de Bouffet30 (c), em 1992, adiou a radioterapia apenas na região
supratentorial e manteve a rxt na fossa posterior e na coluna vertebral. Os
pacienteram tiveram recidiva de Meduloblastoma na região supratentorial. À
partir deste trabalho a radioterapia tem sido realizada no Meduloblastoma para
evitar a recidiva 33,34,35.
Recomendação: recomenda-se o uso da radioterapia supra e infratentorial
no tratamento de criancas com meduloblastoma (com idade maior ou igual a 3
anos) (B).
VIII-Deve-se fazer radioterapia em crianças abaixo de 3 anos?
Lafay-Cousin et al.31 (B) estudaram 29 pacientes com meduloblastoma com 3
ou menos anos de idade comparando uso de radioterapia convencional
cranioespinhal (grupo tratado antes de 1994) com radioterapia apenas nas
recidivas ou progressão da doença. O grupo que recebeu radioterapia
convencional apresentou significativo rebaixamento da performance intelectual
e acadêmica que o grupo em que a radioterapia foi adiada. Radioterapia tem
sido evitada em crianças abaixo de 3 anos de idade32.
Recomendação: Radioterapia deve ser evitada ou utilizada para os casos de
recidiva ou falta de controle tumoral para evitar déficit intelectual (B).

Anexo I: Estratégias de busca e número de trabalhos inicialmente
recuperados pela busca eletrônica.
Estratégia de busca: História Natural
#-("medulloblastoma"[MeSH Terms] OR "medulloblastoma"[All Fields]) AND
("natural history"[MeSH Terms] OR ("natural"[All Fields] AND "history"[All
Fields]) OR "natural history"[All Fields])-22
Estratégia de busca: Efeito da extensão da ressecção tumoral
#-("medulloblastoma"[MeSH Terms] OR "medulloblastoma"[All Fields])
(("craniotomy"[MeSH
Terms]
OR
"craniotomy"[All
Fields])
("microsurgery"[MeSH
Terms]
OR
"microsurgery"[All
Fields])
("neurosurgical procedures"[MeSH Terms] OR ("neurosurgical"[All Fields]
"procedures"[All
Fields])
OR
""neurosurgery"[All
Fields]
"neurosurgery"[MeSH Terms]) OR
("neurosurgical"[All Fields]
"procedures"[All Fields]) OR "neurosurgical procedures"[All Fields]))-960

AND
OR
OR
AND
OR
AND

Estratégia de busca: reoperação na presença de tumor residual após
cirurgia
#("medulloblastoma"[MeSH Terms] OR "medulloblastoma"[All Fields]) AND
("residual tumour"[All Fields] OR "neoplasm, residual"[MeSH Terms] OR
("neoplasm"[All Fields] AND "residual"[All Fields]) OR "residual neoplasm"[All
Fields] OR ("residual"[All Fields] AND "tumor"[All Fields]) OR "residual
tumor"[All Fields]) -124
Estratégia de busca: Comparação da remoção do tumor, terceiroventriculostomia e derivação liquórica no tratamento da hidrocefalia.
#.("medulloblastoma"[MeSH Terms] OR "medulloblastoma"[All Fields]) AND
("hydrocephalus"[MeSH Terms] OR "hydrocephalus"[All Fields]) AND
"management"[All Fields] OR "disease management"[MeSH Terms] OR
("disease"[All Fields] AND "management"[All Fields]) OR "disease
management"[All Fields]) OR ("therapy"[Subheading] OR "therapy"[All Fields]
OR
"treatment"[All
Fields]
OR
"therapeutics"[MeSH
Terms]
OR
"therapeutics"[All Fields]))-159.
Estratégia de busca: Qual é o efeito da terceiro ventriculostomia
endoscópica na hidrocefalia associada ao meduloblastoma em
comparação com a derivação ventriculoperitoneal?
# ("medulloblastoma"[MeSH Terms] OR "medulloblastoma"[All Fields]) AND
("endoscopic third ventriculostomy"[All Fields] OR "ventriculoperitoneal
shunt"[All Fields])-64
Estratégia de busca: È necessário o uso da radioterapia no
Meduloblastoma?
"Medulloblastoma/radiotherapy"[Mesh]
AND
("randomized
controlled
trial"[Publication Type] OR "randomized controlled trials as topic"[MeSH Terms]
OR "randomized controlled trial"[All Fields] OR "randomised controlled trial"[All
Fields])-129
Estratégia de busca: Qual o efeito da radioterapia em crianças abaixo de 3

anos de idade?
("medulloblastoma"[MeSH Terms] OR "medulloblastoma"[All Fields]) AND
("radiotherapy"[Subheading] OR "radiotherapy"[All Fields] OR
"radiotherapy"[MeSH Terms]) AND younger[All Fields] AND ("child"[MeSH
Terms] OR "child"[All Fields] OR "children"[All Fields])-76
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