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Metástase Intramedular de Melanoma. Apresentação
Distinta de Dois Casos e Revisão de Literatura Atual
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RESUMO
Introdução: Metástases intramedulares compõem uma condição rara; o melanoma é a minoria destes casos e ainda carecem dados
na literatura para melhor entendimento. Assim como outras lesões intramedulares apresentam-se clinicamente com sintomas
compressivos da medula espinal. A ressonância magnética (RM) é considerada o melhor exame para sua identificação, e o melhor
tratamento é a ressecção cirúrgica. Método: Foram relatados dois casos de metástase intramedular de melanoma e realizada
uma revisão sistemática da literatura sobre o assunto. Discussão: A metástase intramedular por melanoma apresentam melhor
sobrevida quando comparada a outros tumores primários. A maioria dos casos encontrados na literatura tem apresentação
medular alta, assim como os dois casos relatados. Alguns sinais no exame de imagem têm ajudado na diferenciação entre o
tumor primário e essas metástases. Em relação à histologia não foi estabelecido um tipo mais prevalente para essa metástase e
nos casos que apresentamos a evolução clinica dos pacientes foi bastante distinta, o que nos levou a descrever sobre o assunto.
Conclusão: A ressecção microcirúrgica aliada à neuromonitorização, visando a preservação da qualidade de vida e função
neurológica, seguida de radiação e/ou quimioterapia mostrou-se como o melhor tratamento em casos selecionados.
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ABSTRACT
Intramedullary metastasis is a rare condition, and melanomas consist a minority of these cases which still need more data in
literature for a better comprehension. As other intramedullary lesions, they clinically present compressive symptoms in the spinal
cord. The golden standard exam for its identification remains the magnetic resonance image (MRi), and the surgical resection for
management. Method. Two cases of intramedullary melanoma metastasis were reported with a systematic review of literature
on the subject. Discussion. Intramedullary metastases present a higher survival when compared to other primary tumors. In
literature, the majority of the cases present a high medullar location, as in our reported cases, and to differentiate a primary tumor
from these metastasis there are some signals in image exams to aid the diagnosis. Histologically, no prevalence of type was found
in this metastasis, and the clinical evolution in the presented cases was very differentiated, culminating in this paper. Conclusion.
In our experience in the selected cases, a microsurgical resection with neuromonitoring aiming to preserve the quality of life and
neurological function, followed by radiation and/or chemotherapy showed to be the best management.
Key words: Intramedullary metastasis; Melanoma; Micruosurgical resection; Neuromonitoring

Introdução
As metástases intramedulares são raras, independente do
tipo de neoplasia primária, representando 2% dos tumores
intramedulares1 e 8,5% de todas as disseminações para sistema
nervoso central (SNC), equivalendo a 0,1-0,4% de todo paciente
com câncer2, sendo apenas 9% das metástases intramedulares
devido a melanomas3.

As metástases intramedulares de melanoma podem causar
sintomas compressivos na medula espinhal. Entre eles incluemse: dor não mecânica no trajeto dos nervos acometidos, bem
como perda de sensibilidade ou fraqueza muscular, geralmente
em pernas, braços ou tórax, dependendo do nível da lesão4.
A RM é considerada o exame mais sensível para identificar
metástases medulares e sua associação com gadolínio é útil para
demonstrar o realce central da lesão, embora pouco específico,
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dificultando o diagnóstico mesmo quando o tumor primário for
conhecido3,5.
A escolha dentre as opções terapêuticas são controversas.
Em geral, é dada preferência pela ressecção cirúrgica, por
demonstrar-se mais favorável quanto à melhora dos sintomas e
maior sobrevida4. Por outro lado, o tratamento com radioterapia
e quimioterapia tem se mostrado promissor em metástases
intramedulares5, devendo-se levar em conta que o melanoma
e suas disseminações possuem alto índice de resistência à
radioterapia4.
A decisão final pelo tipo de tratamento é individualizada,
baseando-se principalmente na idade e no estado geral de saúde
do paciente. Sabendo que o tema tem atual relevância e visto a
escassez de abordagens sobre o assunto, o objetivo deste artigo
é relatar dois casos de metástase intramedular de melanoma com
apresentações distintas e tratados em um serviço de referência.

Metodologia
Os casos relatados foram atendidos e tratados no Instituto de
Neurologia de Curitiba – INC no ano de 2016, e os pacientes
apresentavam metástases intramedular de melanoma.
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre
metástase intramedular de melanoma através de pesquisa
bibliográfica, sendo as principais fontes as bases de dados
MedLine - versão PubMed e Lilacs – Biblioteca Virtual
em Saúde, sem restrição de período. Como descritores
foram utilizados intramedullary spinal cord metastasis
from melanoma, melanoma, metastasis from melanoma,
intramedullary spinal cord metastasis, spinal cord metastasis,
spinal cord metastasis from melanoma. Outra estratégia
utilizada foi a busca manual em listas de referências dos artigos
identificados e selecionados.
Na busca bibliográfica observou-se que a maioria dos estudos
enfatiza uma temática secundária à esperada, a metástase de
melanoma abrangendo todas as regiões ou, quando restrito
ao SNC, o foco era para região intracraniana. Também
foram encontrados trabalhos que discutem sobre metástases
intramedulares no geral, sem restringir-se ao melanoma,
sendo que muitos estudos específicos sobre o assunto foram
encontrados na forma de relato de caso. Os artigos selecionados
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foram aqueles que apresentaram um relato novo de metástases
intramedular de melanoma.

Relato de casos
Caso 1
Paciente masculino de 36 anos, admitido em nosso serviço
com relato de sensação eventual de choque pelo corpo após
movimentação do pescoço e apraxia idiomotora no membro
superior esquerdo. Apresentava-se com Karnofsky Performance
Status (KPS) 80. Foi realizada RM de crânio evidenciando 33
lesões supra e infratentoriais intra-axiais com realce do agente
paramagnético na sequência T1. Na RM de coluna cervical foi
observada outra lesão intramedular cervical ao nível de C6-C7
com realce do agente paramagnético em T1 e extenso edema
medular visto na sequência T2 (Figura 1).
O paciente tinha relato de oito meses antes ter realizado
ressecção de lesão de pele no dorso sem diagnóstico definido
e outra lesão no nariz que confirmou carcinoma basocelular.
História de tabagismo e epilepsia desde a infância em uso de
Depakote® ER 500mg ao dia.
Realizada biopsia estereotáxica de uma lesão frontal
intracraniana que confirmou o anatomopatológico de
melanoma metastático. Apresentou piora importante ao exame
físico com paresia do membro superior esquerdo distal grau
III, do membro inferior esquerdo grau III e sinal de Babinski
à esquerda, classificado como McCormick III. Indicada
ressecção da lesão intramedular de C6-C7.
A ressecção da lesão foi completa com laminectomia
posterior cervical e auxílio da neuromonitorização e 5-ALA
(5-Amino-Levulinic Acid). Durante o procedimento a
neuromonitorização acusou redução de amplitude do potencial
motor e somatossensitivo com melhora parcial, porém sem
retorno à linha de base do potencial motor. Apresentou piora
dos déficit motores e sensitivos no pós-operatório imediato
e em 30 dias teve recuperação funcional e permaneceu com
o mesmo déficit do pré-operatório. Para complementação do
tratamento foi indicada terapia radioterápica adjuvante com
Gamma Knife Perfexion® em metade das lesões; na sequência,
outra sessão para o restante das lesões intracranianas seguida
de quimioterapia.
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Após o tratamento com quimioterapia e radiocirurgia, e com
quatro meses de sobrevida, apresentou queda do KPS para
40%, seguido de intercorrências clínicas, necessitando de
internações hospitalares e cuidados clínicos por evolução da
doença intracraniana.

Ao exame neurológico apresentou KPS 90, sem alterações de
força, hipoestesia em região distal de perna esquerda (6/10)
e hipoestesia em mãos (5/10), sem apresentação de reflexos
patológicos e McCormick II. RM de coluna cervical evidenciou
lesão expansiva intramedular que se estendia extramedular e
intradural na altura de C3 (Figura 2).
Optada pela ressecção cirúrgica da lesão, sendo realizada
laminotomia de C2 e C3, abertura da dura-máter e mielotomia
no sulco lateral posterior direito com exposição do tumor e
dos seus limites, seguidos da ressecção completa. Durante
o procedimento foi observada alteração do potencial
somatossensitivo com recuperação do potencial de base.
Evoluiu com melhora dos sintomas sensitivos no pós
operatório imediato e na terceira semana após a cirurgia seguia
com tratamento complementar com radioterapia e apresentava
McCormick I.

Figura 1. A. Corte sagital da RM de coluna cervical na sequencia T1 com lesão
intramedular que realça após a infusão do agente paramagnético na altura de
C6-C7, B. Ressecção completa da lesão na RM de controle pós-operatória. C,
D. Quadro morfológico e perfil imuno-histoquímico compatível com melanoma
metastático

Caso 2
Paciente de 46 anos, masculino, com queixa de que há 1 ano
apresenta evolução de cervicalgia com irradiação para ombros
bilateralmente, associada a parestesia em pé esquerdo e ambas
mãos. Em 2008, o paciente foi diagnosticado com melanoma
e submetido à ressecção da lesão de pele em região dorsal
alta, realizando quimioterapia adjuvante com interferon
e esvaziamento linfático axilar, com aparente resolução
do quadro. Em 2013, foi diagnosticado com metástase de
melanoma intracraniana. Na ocasião foi realizada a ressecção
completa da lesão, além da radioterapia adjuvante. Paciente
negou outras doenças e não realizou outros tratamentos.
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Figura 2. A. Corte sagital a RM de coluna cervical da sequência T1 com realce
do meio paramagnético e ao lado o corte sagital T2 com lesão que comprime
a medula cervical ao nível de C2-C3. B. No corte sagital da RM na sequência
T1 observamos componente intradural e extradural da mesma lesão. C, D. A
histopatologia confirmou metástase de melanoma medular.
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Discussão
Dos tumores intramedulares com origem metastática 40 a 60%
provêm de neoplasias primárias de pulmão, 14% de mama e
apenas 9% correspondem ao melanoma1,2. O mecanismo da
disseminação intramedular do melanoma ainda não está claro.
A metástase intramedular em pacientes com câncer é rara e
ocorre em menos de 2% dos casos, diferente do acometimento
cerebral que ocorre em torno de 20% dos casos em autopsias.
O acometimento peridural também é mais frequente, ocorrendo
em 10% dos casos no decorrer da doença. É de conhecimento
que os tumores pulmonares tipicamente sofrem metástase por
difusão arterial. A grande maioria das metástases é pulmonar.
Somente 18% das metástases epidurais, que se presume não
resultarem de difusão arterial, são pulmonares. Portanto,
é provável que estas metástases resultem de embolização
arterial. Esta teoria, no entanto, não explica porquê o melanoma
metastático, que normalmente não sofre disseminação arterial,
representa uma maior incidência dos casos de metástases
intramedulares em relação às metástases epidurais (9% versus
3%)6. Em nosso primeiro caso, podemos observar que a lesão
é inteiramente intramedular e no segundo caso, a lesão intradural tem componente intra e extramedular.
Os fatores de risco mais relacionados às metástases de
melanoma para o SNC são: sexo masculino, lesão primária
em região da cabeça, pescoço ou mucosa oral, presença de
metástases viscerais (principalmente pulmão), profundidade
do tumor primário e ulceração da lesão primária. Idade e raça
não são fatores significativos7.
Em nossos casos relatados ambos pacientes apresentavam
lesões iniciais na região dorsal alta com metástase intramedular
cervical. Na nossa revisão da literatura encontramos a maioria
dos casos relatados com lesão na medula cervical. São 21
relatos de casos no total incluindo os casos deste trabalho,
sendo que dos casos que conseguimos encontrar a localização,
8 casos são da coluna cervical e 4 da coluna torácica (Tabela
1). Alguns estudos mostram que as metástases intramedulares
no geral tem preferência pela medula cervical, apesar de se
apresentarem em todos os níveis da medula espinhal, mas a
medula cervical parece ser o local mais comum. Isto pode
estar relacionado com o seu maior volume e ricos suprimentos
vasculares que contempla. Kalayci et al. em uma revisão
sobre metástases intramedulares demonstraram que 42% dos
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pacientes tiveram lesão cervical, 26% na região torácica e
32% na região lombar8.
A RM é o exame de escolha para diagnóstico das lesões
intramedulares. As metástases de melanoma apresentam-se
com um padrão típico de hiperintensidade T1, com realce
heterogêneo do agente paramagnético e hipointensidade no
T2. Estas características variam dependendo do conteúdo
melanocítico, e também da hemorragia intratumoral que pode
estar presente. Os diagnósticos diferenciais podem ser por
outras metástases ou meningiomas1.
Os sinais de “borda” e “chama” foram recentemente descritos
para ajudar a diferenciar metástases intramedulares de tumores
primários de medula espinhal, de forma que esses sinais
ocorrem mais frequentemente, sozinhos ou em combinação,
em metástases do que em tumores primário, apresentando alta
especificidade com baixa sensibilidade (especificidade 97%
para ambos sozinhos e 100% quando ambos estão presentes).
Rykken et al. definem o sinal da borda como um rebordo
completo ou parcial de realce do gadolínio, e o sinal da chama
é definido como uma região mal-definida em forma de chama
com impregnação do gadolínio na margem superior ou inferior
da lesão9.
O tratamento de escolha das metástases intramedulares é
a ressecção cirúrgica total ou máxima com a preservação
da função neurológica e melhora da qualidade de vida. A
remoção do tumor seguida de radiação e / ou quimioterapia
mostrou resultados promissores2. No entanto, para as lesões
não operáveis, as opções de tratamento não cirúrgico incluem
observação, quimioterapia e radioterapia. Embora as taxas de
melhora sejam menores em pacientes submetidos à radiação
em comparação àqueles com cirurgia, os resultados são muito
superiores aos pacientes tratados paliativamente10. No nosso
primeiro caso até poderia se pensar em trata-lo somente com
quimioterapia e radioterapia no começo e não operá-lo, porém a
evolução decorrente da lesão tumoral foi de um dia para outro,
tornando o procedimento uma emergência. Além disso, apesar
da quantidade de lesões intracranianas o paciente apresentava
poucos sintomas.
Existem casos em que os tumores metastáticos são
intrinsecamente radio-resistentes e o melanoma é um tipo de
câncer que tem alta radiorresistência2 e isso também deve pesar
na escolha do tratamento tendo que ser individualizado como
os nossos casos apresentados. Mesmo assim pacientes tratados
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sem radioterapia não apresentaram melhora neurológica10.
A dose de radiação total varia de 30 a 50Gy. O resultado
esperado do tratamento depende muito da idade, da saúde geral
do paciente e disseminação sistêmica. No caso de tumores
metastáticos, o objetivo é quase sempre paliativo.
A quimioterapia tem sido utilizada em conjunção com
radioterapia ou cirurgia, mas raramente é utilizada como
monoterapia. Em pacientes que não tenham sido previamente
tratados, ou se houver metástases sistêmicas extensas, a
quimioterapia pode proporcionar benefícios adicionais2.
No entanto, os estudos sobre a eficácia da quimioterapia
no tratamento de metástases intramedulares de melanoma
são limitados e não apresentam qualquer efeito sobre a
sobrevida global. As drogas mais comuns utilizadas como
terapia intravenosa são a Cisplatina e a Vinblastina. A infusão
intratecal de Dacarbazina para induzir melhora clínica com uma
diminuição das células tumorais no líquido cefalorraquidiano
foi relatada11. A temozolomida também demonstrou uma
atividade semelhante à infusão intratecal de Dacarbazina no
melanoma metastático cerebral e pode ter um efeito promissor
nas lesões metastáticas intramedulares7.
No primeiro caso relatado, o paciente apresentou uma evolução
rápida e deteriorante comparado ao segundo caso (Tabela 2).
Além da agressividade são diversas as lesões cerebrais além
da lesão medular que foram diagnosticadas concomitantes.
No segundo caso o paciente foi operado três anos antes
para ressecção de metástase cerebral com boa evolução e
após a ressecção atual da lesão medular também teve uma
boa recuperação pós operatória, McCormick I e segue em
acompanhamento com controle de imagem.
Não foi estabelecida relação com um tipo histológico específico e a
metástase intramedular de melanoma. Pode-se dizer, no geral, que
para avaliação prognóstica, o tipo histológico é menos confiável
do que a mensuração da profundidade da lesão (índice de Clark e
Breslow). Nesse sentido, o melanoma nodular geralmente apresenta
a evolução mais agressiva, sendo a taxa de sobrevida em 5 anos de
79,1%, enquanto a do melanoma extensivo superficial é de 69,3%.
Isso atribui-se ao fato do nodular ter uma maior associação com
a profundidade de invasão tecidual. A alta infiltração linfocitária
ao redor da lesão primária se relaciona a um melhor prognóstico,
enquanto a alta taxa mitótica não tem significado prognóstico. Não
foram encontrados dados que estabeleçam relação com a infiltração
linfocitária e a disseminação intramedular12.
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Connoly et al. observaram na sua revisão um aumento
da sobrevida dos pacientes com metástases de melanoma
significativamente estatístico em todos os pacientes,
independentemente da modalidade de tratamento que
receberam6. Wilson et al. também relatam que o diagnóstico de
melanoma foi associado a uma sobrevida significativamente
maior em comparação com outros não melanoma (média de
sobrevida de 20,5 meses versus 2,4 meses)13. Esse achado é
consistente com relatos prévios de sobrevida prolongada de
melanoma associado a metástase intramedular levando em
consideração que a disseminação neurológica ocorre mais
cedo no processo da doença. Cerca de 40% das metástases
intramedulares melanociticas se apresentam sem história de
doença sistêmica em comparação com apenas 25% de todos os
outros tumores. Esse achado é levado em consideração também
pela propensão aumentada para a disseminação cerebral vista
nestes tumores. Nos dois casos em que relatamos os pacientes
apresentavam metástase cerebral concomitante.
Tabela 1. Descrição de metástase intramedular de melanoma - Revisão de
literatura.
Autor
Clay et al. 14
Armer et al. 15
Cos�gan et al. 16
Dunne et al. 17
Fischer et al. 18
Conolly et al. 6
Schiﬀ et al. 5
Conill et al. 3
Ishii et al. 19
Wilson et al. 13
Gretz et al. 4
Sung et al. 2
Asad et al. 20
Ramina et al. *
*Os autores

Ano de
publicação
1951
1978
1985
1986
1994
1996
1996
2004

Número de
casos
1
4
1
1
2
1
2
1

2010
2012
2013
2013
2016
2017

1
2
1
1
1
2

Nível Medular
Torácica
Tóracica
Cervical
Carvical, Torácima
e Lombar
Cervical
Cervical
Torácica
Cervical
Cervical

Tabela 2. Comparação da apresentação e evolução dos dois casos relatados
Caso

Metástase
medular

Metástases
cerebrais

Evolução

Evolução
PO
McCormick

Evolução
PO KPS

Tratamento

1

Cervical
intramedular

32 lesões

pele - fev
2016
cerebro nov 2016
medula nov
2016

III => IV

80% Óbito

Cir + RT +
QT

2

Cervical
intramedular e
extramedular
intradural

1 lesão

pele - 2008
cerebro 2013
medula 2016

II => I

90% 90%

Cir + RT
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Conclusão
Segundo nossa experiência apresentada, a ressecção
microcirúrgica com uso da neuromonitorização, com objetivo
de preservação da qualidade de vida e função neurológica,
seguida de radiação e / ou quimioterapia é o melhor tratamento
em casos selecionados. Sabe-se que apresentam uma maior
sobrevida comparado a outros tipos histológicos de metástases
intramedulares apesar de serem quimio e radioresistentes. As
metástases de melanoma intramedular também apresentam
disseminação mais precocemente no decorrer da evolução da
doença do paciente corroborando para esta maior sobrevida.
Constituem lesões raras e ainda carecem de dados na literatura
para melhor entendimento, bem como sobre o próprio
comportamento distinto em diferentes pacientes, conforme
apresentado nestes casos.

Referências
1.

Samartzis D, Gillis CC, Shih P, O’Toole JE, Fessler RG..
Intramedullary spinal cord tumors: part I-epidemiology,
pathophysiology, and diagnosis. Global Spine J. 2015;5(5):425435. doi: 10.1055/s-0035-1549029.

2.

Sung WS, Sung MJ, Chan JH, Manion B, Song J, Dubey A, et
al. Intramedullary spinal cord metastases: a 20-year institutional
experience with comprehensive literature review. World Neurosurg.
2013;79(3-4):576-584. doi: 10.1016/j.wneu.2012.04.005.

3.

Conill C, Sánchez M, Puig S, Planas I, Castel T.. Intramedullary
spinal cord metastases of melanoma. Melanoma Res.
2004;14(5):431-433.

4.

Gretz S, Poon M, Bedard G, Digiovanni J, Popovic M, Chow E.
Intramedullary spinal cord metastasis from melanoma: A case
report. J Pain Manage 2013;6(3):245-248.

5.

Schiff D, O’Neill BP.. Intramedullary spinal cord metastases:
clinical features and treatment outcome. Neurology.
1996;47(4):906-912.

6.

Connolly ES Jr, Winfree CJ, McCormick PC, Cruz M, Stein
BM. Intramedullary spinal cord metastasis: report of three cases
and review of the literature. Surg Neurol. 1996;46(4):329-338.

7.

Goulart CR, Mattei TA, Ramina R. Cerebral melanoma
metastases: A critical review on diagnostic methods and
therapeutic options. ISRN Surg. 2011;2011:276908. doi:
10.5402/2011/276908.

8.

Kalayci M, Cağavi F, Gül S, Yenidünya S, Açikgöz B.
Intramedullary spinal cord metastases: diagnosis and
treatment – and illustrated review. Acta Neurochir (Wien).
2004;146(12):1347-1354. doi: 10.1007/s00701-004-0386-1.

Ruschel LG, Carvalho ND, Ramina R. - Metástase Intramedular de Melanoma. Apresentação Distinta de Dois Casos
e Revisão de Literatura Atual.

9.

Rykken JB1, Diehn FE, Hunt CH, Eckel LJ, Schwartz KM,
Kaufmann TJ, et al. Rim and flame signs: post- gadolinium
MRI findings specific for non-CNS intramedullary spinal cord
metastases. AJNR Am J Neuroradiol. 2013;34(4):908-915. doi:
10.3174/ajnr.A3292.

10. Poblete B., Kothbauer K.F. () Intramedullary Spinal Cord
Surgery. In: Koht A., Sloan T., Toleikis J. (eds) Monitoring the
Nervous System for Anesthesiologists and Other Health Care
Professionals, Boston, MA: Springer, 2012. p. 619-634 . doi:
10.1007/978-1-4614-0308-1_33.
11. Yamasaki T, Kikuchi H, Yamashita J, Asato R, Fujita M. Primary
spinal intramedullary malignant melanoma: a case report.
Neurosurgery. 1989;25(1):117-121.
12. McGovern VJ, Shaw HM, Milton GW, Farago GA. . Prognostic
significance of the histological features of malignant melanoma.
Histopathology. 1979;3(5):385-393.
13. Wilson DA, Fusco DJ, Uschold TD, Spetzler RF, Chang SW.
Survival and functional outcome after surgical resection of
intramedullary spinal cord metastases. World Neurosurg.
2012;77(2):370-374. doi: 10.1016/j.wneu.2011.07.016.
14. Clay CB, Weiland AD. Intramedullary spinal cord metastases
from melanomas; report of an unusual case and a review of the
literature. Am Surg. 1951;17(11):1009-1017.
15. Amer MH, Al-Sarraf M, Baker LH, Vaitkevicius VK. Malignant
melanoma and central nervous System metastases: Incidence,
Diagnosis, Treatment and Survival. Cancer 1978;42(2):660668.
16. Costigan DA, Winkelman MD. Intramedullary spinal cord
metastasis: A clinicopathological study of 13 cases. J Neurosurg.
1985;62(2):227-233. Doi: 10.3171/jns.1985.62.2.0227.
17. Dunne JW, Harper CG, Pamphlett R. Intramedullary spinal cord
metastases: a clinical and pathological study of nine cases. Q J
Med 1986; 61(235):1003–1020.
18. Fischer G, Brotchi J. Intramedullary spinal cord tumors.
Report. French Society of Neurosurgery. 45th annual congress.
Neurochirurgie 1994; 40 Suppl 1:1–108.
19. Ishii T, Terao T, Komine K, Abe T. Intramedullary spinal cord
metastases of malignant melanoma: an autopsy case report and
review of the literature. Clin Neuropathol. 2010;29(5):334-340.
20. Asad S, Sher I, Peters-Willke J, Jessup P. Neurotropic cutaneous
malignant melanoma with contiguous spread to spinal cord, an
extremely rare presentation. J Spine Surg. 2016;2(1):76-81. doi:
10.21037/jss.2016.03.04.

Corresponding Author
Leonardo Gilmone Ruschel, MD, MR
Instituto de Neurologia de Curitiba
Neurosurgical Department, Curitiba, Brazil
E-mail: leonardoruschel@yahoo.com.br

J Bras Neurocirurg 27 (4): 313 - 318, 2016

