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Gliossarcoma Metastático de Longa Sobrevida PósRessecção de Meningioma: relato de caso e revisão da
literatura
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RESUMO
Introdução: O gliossarcoma apresenta componentes gliais e sarcomatosos em sua constituição e uma média de sobrevida entre 6 e 14,8
meses. Relato do Caso: Paciente de 32 anos que recebeu, em 2012, o diagnóstico de meningioma e realizou a ressecção cirúrgica. Em
2013, após quadro de cefaleia intensa e crises convulsivas tônico-clônicas, a paciente foi submetida à tomografia computadorizada (TC) e
à ressonância magnética (RM), que sugeriram a recidiva do meningioma. Uma nova cirurgia foi efetuada e a análise anatomopatológica
confirmou tratar-se de um gliossarcoma, optando-se, portanto, pela radioterapia como conduta adjuvante. Após o tratamento, a paciente
recebeu alta e indicação para realizar RM de controle. Em 2015, fraturou o fêmur direito e os exames de imagem indicaram lesão sugestiva
de metástase, o que foi confirmado após análise anatomopatológica, instituindo-se tratamento quimioterápico. Mesmo após a conclusão
da terapêutica, outros focos de metástase foram confirmados na crista ilíaca, na coluna vertebral e nos pulmões. A paciente, devido ao
acometimento sistêmico, veio a óbito 26 meses após o diagnóstico inicial de gliossarcoma. Discussão e Conclusão: Quanto às metástases
sistêmicas envolvendo o gliossarcoma, a revisão da literatura evidenciou que as metástases ósseas são incomuns e que, apesar disso, a
paciente do caso apresentou sobrevida maior do que a esperada.
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ABSTRACT
Introduction: Gliosarcoma presents glial and sarcomatous components in its constitution and an average survival between 6 and 14.8
months. Case Report: A 32-year-old patient who, in 2012, had meningioma diagnosis and underwent surgical resection. In 2013, after a
severe headache and convulsive tonic-clonic seizures, the patient was submitted to computed tomography (CT) and magnetic resonance
imaging (MRI), which suggested a relapse of the meningioma. A new surgery was performed and anatomical pathology analysis confirmed
gliosarcoma, therefore, radiotherapy was chosen as adjuvant behavior. After treatment, the patient was discharged and indicated to
perform control MRI. In 2015, she fractured the right femur and the imaging tests indicated lesions suggestive of metastasis, which was
confirmed after anatomical pathology analysis, and chemotherapy treatment was instituted. Even after completion of therapy, other foci
of metastasis were confirmed in the iliac crest, spine and lungs. The patient, due to systemic involvement, died 26 months after the initial
diagnosis of gliosarcoma. Discussion and Conclusion: Regarding the systemic metastases involving gliosarcoma, a review of the literature
has shown that bone metastases are uncommon and that, despite this, our patient had a survival rate higher than expected.
Key words: Gliosarcoma; Metastasis; Radiotherapy; Chemotherapy

Introdução
Os meningiomas correspondem de 13 a 26% dos tumores
intracranianos1,2. São mais comuns em adultos com mais de
60 anos, e sua incidência aumenta com a idade, acometendo
duas vezes mais mulheres do que homens3. De acordo com a

classificação dos tumores do sistema nervoso central (SNC),
elaborada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2007,
os meningiomas são divididos em três categorias4. Cerca de
80% dos meningiomas pertencem ao grau I e são considerados
benignos. Os demais enquadram-se nos graus II e III, não
benignos5,6. Em relação à incidência, os tumores de grau II,
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embora menos incidentes que os de grau I, apresentaram taxas
crescentes, enquanto os de grau III não sofreram alterações
significativas7.
O gliossarcoma (GSa) é um raro tumor maligno do SNC,
caracterizado por padrão histológico que integra componentes
gliais e sarcomatosos8. O GSa, neoplasia inicialmente descrita
por Stroebe em 1895 9, é hoje classificado pela OMS como
um variante grau IV do glioblastoma multiforme (GBM)10
e corresponde de 2-8% dos casos desse último11,12. Afeta
majoritariamente indivíduos entre a quinta e a sexta década de
vida e é mais frequente no sexo masculino13,14. O prognóstico é
desfavorável e a média de sobrevida é entre 6 e 14,8 meses13,15.
Apesar de gliomas cerebrais raramente evoluírem com
metástases extracranianas, esse comportamento é mais comum
em gliossarcomas do que em glioblastomas. A taxa dessas
metástases em GBM corresponde de 0,2-1,2%16-18, enquanto
que, para o GSa é de 11%, com tendência ao acometimento
multi-sistêmico19. Os relatos acerca desse assunto indicam
que a maioria das metástases extracranianas do GSa ocorrem
comumente em pulmões, fígado e linfonodos20-23.

Relato de Caso
Relatamos o caso de uma paciente do sexo feminino, de 32 anos
que em setembro de 2012 apresentou várias crises convulsivas.
Estudos de imagens, eletroencefalograma e ressonância
nuclear magnética evidenciaram ondas lentas fronto-temporais
à esquerda e a presença de um tumor cerebral na região frontal
esquerda.
Após avaliação médica, em outubro de 2012, foi constatado
o diagnóstico de meningioma de convexidade cerebral frontal
esquerda. A paciente foi encaminhada para ressecção do
meningioma, com posterior análise anatomopatológica da
peça cirúrgica, a qual demonstrou tratar-se de meningioma
fibroblástico com atipias degenerativas. Em análise imunohistoquímica, evidenciou-se a presença de baixa expressão de
receptores de progesterona, e o índice Ki67 foi considerado
intermediário (10 e 25% das células). Após ressecção da lesão,
a paciente ficou sob acompanhamento ambulatorial até receber
alta.
Em julho de 2013, a paciente apresentou crises de cefaleia e
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convulsões. Foi solicitada uma ressonância magnética para
investigação do quadro, que evidenciou edema cerebral
adjacente à área de ressecção do meningioma sem sinais de
recidiva local. Em outubro de 2013, a paciente evoluiu com
piora dos sintomas neurológicos e passou a apresentar déficit
neurológico focal. Foram realizados exames de imagens, TC e
RM de crânio com contraste, que evidenciaram lesão expansiva
com captação homogênea de contraste em região parassagital
esquerda, edema perilesional e leve desvio da linha média sugestivo de meningioma frontal esquerdo recidivado.
Em novembro de 2013, a paciente foi submetida a
microcirurgia, ressecção Simpson II, para retirada de tumor
cerebral, meningioma frontal esquerdo recidivado. A peça foi
encaminhada ao exame anatomopatológico, o qual revelou
neoplasia maligna fusocelular e pleomórfica (gliossarcoma),
com alta celularidade e atipia/pleomorfismo acentuados,
invasão do tecido cerebral e tecido ósseo sem infiltração
neoplásica. A realização de imuno-histoquímica demonstra
GFAP positivo - natureza glial da neoplasia que mistura áreas
gliais com áreas sarcomatosas, imunomarcação para vimentina,
desmina e SMA são positivas apontando para diferenciação
miofibroblástica e miogênica. A marcação nuclear por KI 67
indicando células em proliferação mostrou-se heterogênica,
atigindo até 40%. Portanto, constatou-se que não se tratava de
meningioma recidivado, mas sim de gliossarcoma, devido à
presença de neoplasia maligna fusocelular e pleomórfica. Uma
nova abordagem cirúrgica foi efetuada, a paciente evoluiu com
melhora clínica após a cirurgia, recebendo alta em dezembro
de 2013.
Em fevereiro de 2014, a paciente realizou uma RM para
controle pós-cirúrgico, evidenciando lesão intra-axial glial de
aparente comportamento agressivo no lobo frontal esquerdo
com infiltração do corpo caloso e do hemisfério contralateral,
sugestiva de recidiva ou lesão remanescente pós-cirurgia
(Figura 1). Devido aos achados, a equipe médica instituiu
tratamento radioterápico estereotáxico sobre o sistema nervoso
central.
O início do tratamento deu-se em abril de 2013, com as doses
de 200cGy ao dia, totalizando 5000cGy em vinte e cinco
sessões. As sessões foram semanais, sendo cinco por dia. Houve
absentismo da paciente em três sessões. Após o fim do tratamento
radioterápico, para avaliação pós-radioterápica, foi solicitada uma
RM que revelou lesão nodular parassagital esquerda, podendo
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corresponder a meningioma ou lesão tumoral remanescente ou
recidivante, sugestivo de ineficácia da radioterapia (Figura 2). No
entanto, a paciente recebeu alta, sendo solicitada nova ressonância
para uma melhor avaliação em fevereiro de 2015. Posteriormente,
a equipe médica solicitou revisão anatomopatológica de todos os
blocos que constataram o diagnóstico de gliossarcoma. Os exames
anatomopatológicos foram feitos em dois laboratórios diferentes.
A revisão do primeiro laboratório evidenciou tratar-se de neoplasia
nodular bem delimitada em relação ao tecido cerebral adjacente,
composta por células alongadas e poligonais, sendo frequente o
encontro de células pleomórficas, com infiltrado linfocitário de permeio
e focos de calcificação. Observou-se ocasionais mitoses (<5/10 CGA)
sem evidências de necrose (Figura 3). O estudo imuno-histoquímico
revelou expressão das proteínas S-100 e GFAP. Nesse contexto
morfológico, os achados levantam a possibilidade diagnostica de
Xantoastrocitoma Pleomórfico (GRAU II, WHO) (Figura 4).
A revisão do segundo laboratório evidenciou tratar-se de neoplasia
infiltrativa acometendo meninge e córtex cerebral através dos
espaços perivasculares (de Virchow- Robin). Havia numerosas
células bizarras de permeio, estas de formatos diversos e de padrão
nuclear muito variado, por vezes bizarros e hipercromáticos,
algumas contendo também nucléolos proeminentes, com citoplasma
amplo e eosinofílico. Ao exame meramente histológico há amplo
diagnóstico diferencial, entretanto, ao se referir ao exame imunohistoquímico, a principal hipótese se trata de um gliossarcoma.

Figura 1. Ressonância nuclear magnética do Encéfalo mostrando lesão intra-axial
glial de comportamento agressivo no lobo frontal esquerdo com infiltração do corpo
caloso e do hemisfério contralateral.

Figura 2. Lesão nodular parassagital esquerda podendo corresponder a meningioma
ou lesão remanescente ou recidivante 9 x 11mm.
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Figura 3. Células neoplásicas pleomórficas no sistema nervoso central. (HE, 200x).

Figura 4. Imunohistoquímica do exame anatomopatológico.

Em janeiro de 2015, a paciente sofreu uma queda da própria altura.
O exame radiográfico apresentou fratura de colo de fêmur direito
(Garden IV) com sinais de lesão óssea patológica por acometimento
metastático. Em março de 2015, a paciente realizou uma tomografia
computadorizada que constatou sinais de craniectomia a esquerda,
lesão nodular na lata convexidade frontal esquerda, junto à foice
inter-hemisférica, aparentemente extra-axial, medindo 190 mm,
com intenso realce pelo meio de contraste, - indicando provável
meningioma - e hipodensidade em lobo frontal esquerdo, compatível
com edema vasogênico (Figura 5).

Figura 5. Lesão nodular na lata convexidade frontal esquerda, junto à foice interhemisférica, apresentando extra-axial, medindo 190 mm.

Em abril de 2015, a paciente realizou biopsia em trocânter do
fêmur direito devido à suspeita de lesão óssea patológica por
acometimento metastático. O exame anatomopatológico do
trocânter revelou a presença de sarcoma fusocelular em colo
de fêmur direito com diferenciação miogênica e glial (GFAP
positivo). No mesmo mês, foi realizada uma cirurgia para exérese
do fêmur proximal e implantação de endoprótese.
O exame anatomopatológico do fêmur proximal revelou neoplasia
mesenquimal maligna metastática com áreas fusocelulares e áreas
pleomórficas com focos de aspecto rabdoide, margem óssea
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com presença de neoplasia (Figura 6, 7 e 8). Devido à presença
de sarcoma fusocelular, se acreditava que o sarcoma ósseo
tinha origem metastática do gliossarcoma cerebral. O parecer
oncológico confirmou tal hipótese. A equipe decidiu instituir um
tratamento quimioterápico voltado para o diagnóstico de sarcoma.
Em agosto de 2015, foi iniciado o tratamento quimioterápico
em 4 ciclos, dois no mês de agosto, um em setembro e outro em
outubro, contendo Doxorrubicina - Isofosfamida (Adriamicina
89 mg no D1 + Ifosfamida 2680 mg com Mesna de D1 a D5)
sendo finalizado em outubro de 2015.
Em julho de 2015, a paciente realizou uma cintilografia óssea
(Figura 9) que apresentou aumento da atividade osteogênica na
região parietal direita, 4º arco costal esquerdo, T12 e hemipelve
direita – lesões indicativas de envolvimento secundário.

Figura 8. Neoplasia exibindo áreas fusocelulares e mitoses em tecido ósseo do
fêmur. (HE, 400x).

Figura 6. Neoplasia infiltrando tecido ósseo do fêmur. (HE, 100x).

Em outubro de 2015, devido aos achados na cintilografia óssea,
a paciente realizou uma tomografia computadorizada de tórax
e abdome total. A tomografia de tórax evidenciou múltiplos
nódulos pulmonares difusos bilaterais, o maior deles medindo
cerca de 3 cm, justapleural no segmento médio-basal do lobo
inferior do pulmão direito – sugestivo de implantes tumorais
secundários, de acordo com o contexto clínico fornecido –
lesão lítica no corpo vertebral de T12, com acunhamento
deste, do mesmo modo, devendo corresponder a um implante
tumoral secundário. A tomografia de abdome apresentou lesões
osteolíticas nos corpos vertebrais de L4, L5, na asa sacral
direita e também no osso ilíaco à direita – também devendo
corresponder a implantes tumorais secundários, no contexto
clínico descrito.
Para avaliação cerebral após a segunda abordagem
quimioterápica, em novembro de 2015, a paciente realizou
uma ressonância nuclear magnética de crânio, que constatou
foco de gliose da alta convexidade do lobo frontal esquerdo
- achado suspeito, devendo-se considerar hipótese de
remanescente lesional. Alterações focais na substância branca
bi-hemisférica, inespecífica, podendo decorrer de tratamento
actínico (Figura 10). O parecer oncológico relata que, pelos
exames citados anteriormente, a quimioterapia estabilizou a
doença cerebral, mas não teve eficácia terapêutica pulmonar,
pelo contrário, houve progressão da metástase pulmonar
acarretando em múltiplos nódulos pulmonares.

Figura 7. Células neoplásicas pleomórficas em tecido ósseo do fêmur. (HE, 200x).
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Figura 10. Foco de gliose da alta convexidade do lobo frontal esquerdo- achado
suspeito, devendo-se considerar hipótese de remanescente lesional.

Em março de 2016, a paciente referiu dor na região da coluna.
Para melhor investigação foi realizado exame tomográfico,
o qual evidenciou infiltração metastática dos corpos das
vértebras T10, L4 e L5 (Figura 11). Em abril de 2016, paciente
sofreu uma parada cardiorrespiratória e evoluiu a óbito.

Figura 11. Lesões metastáticas nos corpos vertebrais de T10, T12 e nos corpos
vertebrais lombares notadamente em L2, L4, L5 e no sacro.

Discussão

Figura 9. Cintilografia óssea do corpo total mostrando atividade osteogênica na
região parietal direita, 4º arco costal esquerdo, T12 e hemipelve direita suspeito de
envolvimento secundário.

Ainda no mesmo mês, após discussão do caso, a equipe médica
decidiu iniciar novo tratamento quimioterápico. Uma vez que a
terapia anterior foi ineficaz – terapia voltada ao tratamento de
sarcoma – a nova terapia adotada foi direcionada ao tratamento
de glioblastoma com o quimioterápico Temozolomida, na dose
de 100mg/m² (total de160mg/dia) de D1 a D5 a cada 28 dias.
Uma vez que a droga não é disponibilizada no sistema único de
saúde, para a sua obtenção foi necessária judicialização.
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A ocorrência de tumores cerebrais é atípica em pacientes
que não apresentam história familiar ou prévia exposição à
radiação – um tratamento radioterápico incidindo em SNC.
Outrossim, é também incomum a coexistência de meningiomas
e gliomas, contudo existem alguns relatos casos que denotam
essa simultaneidade24-29. Menos de 10% dos meningiomas
apresentam características malignas52,53. Critérios que foram
sugeridos para determinar a malignidade de um meningioma
incluem taxa de recorrência rápida, invasividade local
agressiva, índice mitótico elevado superior a três mitoses
por 10 campos de alta potência, características histológicas
atípicas e presença de metástases remotas. Com exceção do
último critério, que é por definição indicativo de malignidade,
cada um tem uma margem de erro variável e significativa em
qualquer tentativa de prever o comportamento biológico54.
J Bras Neurocirurg 28 (2): 92 - 100, 2017
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A paciente relatada foi diagnosticada com um meningioma
fibroblástico - 10 a 25% de células mitóticas - o que sugere a
existência de um meningioma com certo grau de malignidade.
O gliossarcoma (GS) é um tumor maligno do sistema nervoso
central variante grau IV do glioblastoma multiforme10, com
características gliais e sarcomatosa8, que acomete indivíduos
entre a quinta e sexta décadas de vida e é mais frequente no
sexo masculino13,14. O diagnóstico de GS é baseado nos critérios
histológicos definidos por Meis em 199130, que consistem em:
a) o tumor deve ser bimórfico, isto é, morfologicamente
composto por duas populações celulares malignas distintas;
b) um dos componentes deve ser astrocítico com áreas de
necrose, cumprindo os critérios para glioblastoma;
c) o componente sarcomatoso deve assemelhar-se a um
sarcoma de células fusiformes, e
d) o mínimo de uma área sarcomatosa confluente deve
preencher um campo de média potência (objetivo 10 com
ocular 10).
A avaliação imuno-histoquímica é uma importante ferramenta
para distinção entre os tipos gliossarcoma e sarcomas. O
componente glial é determinado a partir da identificação da
GFAP, enquanto o sarcomatoso pela presença de reticulina31.
Tumores com mais de 50% de componente sarcomatoso tendem
a apresentar maior tempo de sobrevida quando comparados
com aqueles cujo componente sarcomatoso é menor que 25%
da amostra do tumor32. Essa mudança no prognóstico justificase, provavelmente, pelas excisões mais completas nos casos
em que o componente sarcomatoso é predominante devido a
melhor delimitação do tumor32.
O GS tem predileção pelo lobo temporal e é frequentemente
localizado nas áreas superficiais. Apresenta-se, na cirurgia,
como uma lesão aderida às meninges, o que ocasionalmente
o faz ser confundido com meningioma12. Em decorrência da
sua localização periférica, a chance de ressecção total do tumor
é maior se comparada aos casos de GBM33, o que justifica a
conduta preconizada – promover o máximo de ressecção
possível associada a radioquimioterapia adjuvante31. A eficácia
dessa terapêutica por meio de estudo comparativo entre
pacientes submetidos unicamente à cirurgia (sobrevida média
de 10,6 meses) e aqueles expostos a radioterapia (sobrevida
média de 6,2 meses)34. Em relação ao uso da quimioterapia,
ainda há desacordos. A paciente do caso em questão inicialmente
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foi submetida ao tratamento que atualmente apresenta melhor
definição na literatura – ressecção associada a radioterapia
adjuvante. Entretanto, por não apresentar resposta à essa
terapia, o tratamento quimioterápico direcionado aos sarcomas
foi instituído. A paciente do caso relatado apresentou sobrevida
global de 26 meses.
Estudos evidenciaram que o uso da quimioterapia aumenta
a sobrevida, além do tratamento mínimo12. Essa teoria foi
reforçada ao avaliar o uso de Temozolomida que resultou em
20% dos participantes tendo uma sobrevida maior em 2 anos,
quando comparado ao grupo que não obteve esse tratamento,
em que 10,2% das pessoas tiveram a mesma sobrevida35.
Todavia, alguns estudos constataram que não há discrepâncias
expressivas entre a sobrevida de pacientes que se submeteram
unicamente ao tratamento mínimo e aqueles que utilizaram a
temozolomida associada36. A paciente em questão não teve a
oportunidade de ser tratada com a Temozolomida, pois evoluiu
para o óbito.
De acordo com estudos prévios, a radioterapia é administrada
200 cGy/dia por 5 dias por semana no total de 6 semanas
e repetida o ciclo a cada 28 dias, no total de 6 a 12 ciclos.
Em pacientes com idade maior que 70 anos, a radioterapia
é administrada isolada nas doses de 40 Gy em 15 frações
por 21 dias. Caso o paciente tenha restrição à radioterapia,
recomenda-se temozolomida isolada nas doses de 150 - 200
mg/m² via oral, do D1 ao D5, a cada 28 dias. A temozolomida é
administrada em 75 mg/m² via oral diariamente por 6 semanas
concomitantemente à radioterapia, seguido de 150 mg/m² via
oral do D1 ao D5. Se bem tolerado, aumenta-se a dose para 200
mg/m² 14,37,38.
Dentre os gliomas cerebrais, o gliossarcoma é o tipo que
mais comumente apresenta metástases extracraniais (11%
dos casos)16-19. Há duas hipóteses que possam explicar esse
comportamento. Primeiramente, devido ao componente
sarcomatoso ter maior risco de disseminação hematogênica.
Nesse contexto, os sítios mais acometidos são fígado e pulmão.
A segunda teoria se baseia na proximidade entre o tumor,
localizado frequentemente no lobo temporal12, e a dura-máter
e, consequentemente, ao sistema venoso cerebral39.
As metástases sistêmicas relacionadas ao GS apresentam,
em sua maioria, os componentes glial e sarcomatoso, mas
também podem ocorrer relacionadas unicamente às células
sarcomatosas40. O tratamento radioterápico, apesar de prolongar
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a sobrevida dos pacientes com GS, pode facilitar a metaplasia
sarcomatosa, com a aquisição de um tipo favorável à disseminação
hematogênica, responsável pela prevalência de metástases em
pulmão, fígado e linfonodos (Tabela 1)20-23,39. De todo modo, a
presença de metástases espinais em casos de gliossarcoma são
extremamente raras40, bem como as demais metástases ósseas. A
paciente em questão manifestou o quadro incomum com metástases
ósseas, incluindo o acometimento de coluna vertebral.
Tabela 1. Comparação da data de diagnóstico, idade, sexo, tipo de metástase e tipo
de tratamento de gliossarcoma correlacionando a sobrevida de pacientes avaliados
do ano de 1958 até 2016.
Idade

Sexo

Metástase

Radioterapia

6,5

M

Pulmão

Não

Não

15

44

M

Pulmão

Sim

Não

8

41

55

F

Linfonodos cervicais

Sim

Não

9

Smith (1969)

42

49

M

Fígado

Não

Sim

8

Smith (1969)

42

44

M

Fígado

Sim

Não

8

Smith (1969)

42

58

M

Pulmão e fígado

Sim

Não

8

Smith (1969)

42

63

M

Pulmão, fígado e adrenal

Sim

Não

8

Smith (1969)

42

64

M

Pulmão e fígado

Não

Não

11

Smith (1969)

42

6,5

M

Pulmão

Sim

Não

13

Smith (1969)

42

63

F

Pulmão e vértebra

Não

Não

11

43

46

F

Pulmão, linfonodos, fígado e rim

Sim

Não

19

21

83

F

Pulmão

Não

Não

3

22

63

M

Pulmão e omento

Sim

Não

7

39

11

F

Pulmão

Sim

Sim

1

22

F

Pulmão, pleura, fígado, linfonodos
cervicais e hilares e medula óssea
do esterno

Sim

Sim

4

68

M

Fígado, coluna e escápula

Sim

Sim

5

61

M

Mucosa oral, pálpebra e pulmão

Sim

Não

6

48

M

Coluna cervical

Sim

Sim

3

Autor/Ano

Feigin (1955)

11

Ehrenreich (1958)

Garret (1958)

20

Slowik e Balogh(1980)

Ojeda e Sterret (1984)

Weaver (1984)

Cerame (1985)

Yokoyama (1985)

44

Matsuyama (1989)

Gjerdrum (1999)

46

47

Witwer (2000)

45

Quimio- Sobrevida
terapia (meses)

Conclusão
O relato gliossarcoma metastático de longa sobrevida pós
ressecção de meningioma é muito raro, razão pela qual há
poucos trabalhos que abordam o tema. Devido à carência de
novos estudos, a terapêutica e o prognóstico de vida acerca
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do GSa são limitados. Ademais, há grande dificuldade para se
obter o diagnóstico por imagem e histológico.
O relato em questão além de apresentar uma rara
associação de neoplasias cerebrais, retrata uma paciente que
epidemiologicamente diverge da população mais acometida
pelo GSa, ou seja, homens, e que apresenta ainda evolução
atípica do quadro, com metástases ósseas, incluindo o
acometimento espinhal, e uma sobrevida global de 26 meses –
a média de sobrevida encontrada
As fontes literárias divergem acerca do tratamento preconizado
para o GS, sendo que a paciente in casu utilizou dos tratamentos
adjuvantes preconizados, radioterapia e quimioterapia,
apresentando sobrevida razoável.
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