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RESUMO

Introdução: O glioblastoma (GBM) é o tumor cerebral primário mais comum e agressivo em adultos. Suas características
histopatológicas o apresentam como um processo neoplásico astrocístico grau IV, com importante proliferação microvascular e necrose
tumoral. Discussão: Alterações moleculares comuns ao GBM incluem mutações gênicas ocorridas em IDH1/2, p53, Rb, PTEN, EGFR,
metilação do promotor MGMT e outros importantes biomarcadores. O tratamento para essa neoplasia refere-se à cirurgia, radioterapia
e quimioterapia alquilante. Todavia, mesmo com emprego dessas terapêuticas, o prognóstico dos pacientes é restrito com sobrevida
média de 15 meses. Conclusão: As perspectivas atuais concentram-se no desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas com
alvos, majoritariamente, às características moleculares que impulsionam o fenótipo maligno do tumor.
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ABSTRACT

Introduction: Glioblastoma (GBM) is the most common and aggressive primary brain tumor in adults. Its histopathological features
present it as a grade IV astrocytic neoplastic process, with significant microvascular proliferation and tumor necrosis. Discussion:
Molecular changes common to GBM include genetic mutations occurring in IDH1/2, p53, Rb, PTEN, EGFR, MGMT promoter
methylation, and other important biomarkers. The treatment for this neoplasm refers to surgery, radiotherapy and alkylating
chemotherapy. However, even with the use of these therapies, the prognosis of patients is restricted with an average survival of 15
months. Conclusion: Current perspectives are focused on immuno-oncology, aware that there is an effort on the development of new
therapeutic alternatives aiming mainly at the molecular characteristics that drive the malignant tumor phenotype.
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INTRODUÇÂO
O glioblastoma (GBM) é o tumor cerebral primário
maligno mais prevalente em adultos, apresenta significativa
agressividade e notório comportamento invasivo 1–4. Classificase em primário, isto é, GBM que surge sem um precursor
clínico conhecido e secundário, oriundo da progressão
molecular associada à elevação do grau de malignidade de um
glioma prévio5,6.
A epidemiologia que o tange é caracterizada por uma incidência
entre 2 a 3 casos para 100.000 indivíduos, correspondentes a
cerca de 14,9% dos tumores cerebrais primários e a 51% dos
gliomas malignos, o que equivale a 2% de todos os tipos de
cânceres4,7–9. A incidência, contudo, quando correlacionada à
idade, aumenta após os 40 anos, apresenta uma média de 64
anos ao diagnóstico e um pico entre 75 e 80 anos, com 15,3
casos para 100.000 pessoas10,11. Fatores de risco, excetuandose a idade, são mal definidos, sabe-se que o sexo masculino
é mais comumente afetado (1,6:1), assim como a cor de pele
branca em relação à negra (2:1)10,12,13.
O principal lobo encefálico de acometimento é o frontal
(25%), seguido do temporal (20%), parietal (13%) e occipital
(3%), embora aproximadamente metade dos GBMs infiltramse para mais de um lobo4. A sintomatologia dos pacientes é
determinada pela localização do tumor e, de modo geral,
apresenta-se como: dores de cabeça, déficits neurológicos
focais, confusão mental, alterações de personalidade, perda
de memória e convulsões10.
Ressalta-se, também, que estudos genéticos e moleculares
apresentaram centenas de biomarcadores clinicamente
relevantes para a compressão biológica e desenvolvimento de
terapêuticas para o GBM, como, por exemplo, as mutações
nos genes das enzimas isocitrato de desidrogenase 1 e 2
(IDH1/2) e a metilação do promotor de O6-metilguaninaDNA metiltransferase (MGMT)5,6,14. No entanto, apesar da
utilização de terapia multimodal máxima e da cirurgia radical,

o prognóstico continua muito reservado10,15–18. A sobrevida
média estimada é 15 meses, sendo que cerca de 70 e 95%
dos indivíduos acometidos falecem em até dois e cinco anos,
respectivamente1,4,5,9,14,18,19. Devido à restrita sobrevida global
(SG), as metástases extracranianas de tal neoplasias ocorrem
em apenas 0,4 a 0,5% dos casos, nos quais têm-se o sistema
esquelético e os pulmões como sítios metastáticos mais
comuns e fígado como o mais letal4. A recorrência do GBM é
incidente para a maior parte dos pacientes9,10.
Torna-se evidente, portanto, que a identificação de fatores que
tangem a essa neoplasia, como os indicadores prognósticos
moleculares são imprescindíveis para o desenvolvimento
de novas estratégias terapêuticas e melhora da qualidade de
vida dos pacientes. Logo, neste artigo revisa-se informações
atualizadas sobre o GBM, apresentado suas principais
características moleculares e terapêuticas empregadas.

Patogênese, mecanismos moleculares e marcadores
De acordo com a descrição histopatológica do GBM tratase de o refere como um processo neoplásico astrocístico
de alto grau associado a proliferação microvascular e
necrose tumoral5. A população celular de origem dessa
neoplasia é, atualmente, indefinida5,13. Sabe-se que o ácido
desoxirribonucleico (DNA) é particularmente sensível ao
estresse genotóxico durante a replicação; porém, a maior parte
das células que compõe o sistema nervoso central (SNC) adota
um estado quiescente pós-mitótico e permanece, assim, com o
avançar da idade20. Em adição, há a barreira hematoencefálica
que restringe a difusão de agentes mutagênicos ao cérebro10,13.
Diante dessas considerações, que reduzem consideravelmente
o potencial neoplásico do cérebro em relação a outros órgãos
humanos, se desenvolvem teorias biológicas que buscam
sugerir a população celular progenitora do GBM10,20–22.
Dados experimentais indicam, nesse âmbito, que o tumor
é possivelmente oriundo de uma população celular, com
potencial mitótico, denominada células progenitoras neurais,
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que se localizam na zona subventricular, na substância branca
subcortical e no giro denteado do hipocampo13,20,22,23. Uma
evidência que corrobora essa teoria é a existência de uma
linhagem de células do GBM, nomeadas iniciadoras de glioma,
que compartilham características com as células progenitoras
neurais, entre elas a autorrenovação13,20,22,23. Observa-se, então,
que, embora as células neoplásicas de origem desse tumor
fundamentem apenas em explicações teóricas, centenas de
outros mecanismos biológicos demonstram-se cada vez mais
nítidos na patogênese dessa neoplasia5,10.
Desse modo, diversos estudos identificaram que o GBM
é um tipo de tumor heterogêneo em nível molecular, que
pode ser classificado, de modo mais preciso, com base em
características genômicas, epigenômicas e transcricionais
comuns5,6,13. Por conseguinte, pesquisas genéticas revelaram
que, de modo geral, no GBM há alterações nas funções das
vias de RTK/RAS/PI3K (88%), p53 (87%) e Rb (78%), devido
a mutações ou alterações no número de cópias gênicas5,10,14,24.
Destacam-se, sob essa análise, a deleção homozigótica de
um locus gênico de CDKN2A, que codifica as proteínas
Arf e Ink4A, ativadoras de p53 e Rb; além da amplificação
gênica de inibidores de p53 e Rb, como, por exemplo, Cdk4
e Mdm25. Não obstante as alterações existentes nas vias
supressoras de tumor, há, também, mutações ativadoras de
vias oncogênicas, como, por exemplo, aquelas que envolvem
os receptores de tirosina quinase (RTKs), além de genes
que codificam domínios catalíticos e regulatórios de PI3K,
sendo PIK3CA e PIK3R1, respectivamente5,10. Ressalta-se,
assim, que a desregulação biológica das vias supressoras de
tumor e oncogênicas são fatores prognósticos pobres para
pacientes com GBM5,10. Isso porque tais alterações favorecem,
principalmente, a proliferação neoplásica, com o aumento
do escape de células tumorais dos pontos de verificação do
ciclo celular, além de alterar os mecanismos regulatórios de
processos como a apoptose5,10.
Ademais, sabe-se que há mutações mais prevalentes no
GBM primário em relação ao secundário10. Cita-se, assim,
as mutações do promotor TERT, do gene supressor de
tumor NF1 além da amplificação gênica de proto-oncogenes
como a de EGFR são características do GBM primário; em

contrapartida, mutações de IDH1/2, TP53, RB1, PDGFRA
e ATRX são comuns no subtipo secundário5,6,10,13,25. Nesse
sentido, pontua-se, de início, que a mutação no promotor
gênico que codifica a enzima transcriptase reversa da
telomerase humana (TERT), referente à subunidade catalítica
do complexo telomerase, implica em piores prognósticos5.
Essa mutação ocorre em, aproximadamente, 70 a 80% dos
pacientes com GBM primário, suas implicações moleculares
são majoritariamente oncogênicas, tendo em vista que TERT
é uma ribonucleoproteína importante na manutenção do
comprimento do DNA5. As amplificações gênicas do receptor
do fator de crescimento epidérmico (EGFR) também possuem
papel preponderante nessa classificação, já que ocorrem em
50 a 60% dos GBMs primários, sendo que 24 a 67% desses
apresentam uma mutação que codifica sua terceira variante
ativa, a EGFRvIII, correlacionada com pior prognóstico,
uma vez que induz a resistência à apoptose através da
modulação da expressão gênica de Bcl-XL10,26. Ademais,
análises de sequenciamento gênico em larga escala também
apresentaram que 15 a 18% dos GBMs primários possuem
a inativação do gene supressor de tumor NF1 precursor da
proteína neurofibromina 1, que regula negativamente as vias
Ras e mTOR nos astrocitomas, cuja mutação proporciona
maior proliferação e migração celular neoplásica10.
No que se refere aos principais marcadores moleculares do
GBM secundário, destaca-se a cabal importância estabelecida
às mutações no códon 132 do gene transcritor da enzima
isocitrato de desidrogenase 1 (IDH1) e no códon 172 da
isocitrato de desidrogenase 2 (IDH2) que ocorrem em 85% dos
GBMs secundários e, apenas, 5% dos primários5,13,27. O estado
de mutação de IDH é responsável pelo efeito prognóstico
mais favorável do GBM, em contraste aos pacientes com
IDH1/2 do tipo selvagem5,10,13. Isso porque a IDH possui três
isoformas protéicas, das quais fazem parte IDH1 e IDH225.
Tais enzimas participam como catalizadoras metabólicas, por
meio da produção de NADPH, a partir da descarboxilação
oxidativa do isocitrato a α-cetoglutarato (αKG) que, por
sua vez, promove a degradação do fator indutor de hipóxia
(HIF-1α). Desse modo, tais mutações promovem o aumento
de HIF-1α, além de promover maior conversão de αKG em
2-hidroxiglutarato desidrogenase (2HG), que inscreve-
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se como um oncometabólito característico dos gliomas25.
Isso diminui a capacidade da célula neoplásica de suportar
radicais livres, tornando-a mais suscetível à radioterapia
e quimioterapia. Destaca-se que essa desregulação,
caracterizada pela elevação dos oncometabólitos no tecido
cerebral, é evidente à observação na espectroscopia de prótons
por ressonância magnética nuclear25. Evidência que auxilia na
precisão diagnóstica dos subtipos primário e secundário do
GBM, ao considerar-se em associação as informações clínicas
e epidemiológicas que o tangem13,14,25.
Não obstante, há a amplificação do gene do receptor alfa do
fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGFRα) que
encontra-se mutado em 13% dos GBMs secundários, sendo
que 40% contém uma deleção, denominada PDGFRα Δ8,9, que
refere-se a deleção de pares de bases nos exons 8 e 9, que altera
o domínio proteico extracelular5. Essa mutação, promove o
crescimento mais agressivo do tumor por meio da estimulação
autócrina, além de aumentar a angiogênese através de efeitos
parácrinos sobre as células endoteliais recíprocas5,10.
Ademais, nota-se que análises genéticas integradas em larga
escala complementam progressivamente a compreensão
biológica do GBM, acarretando em contínuo refinamento
da subclassificação neoplásica5,10,21,23,24. Com isso, a detecção
de mutações gênicas específicas permitiu o estabelecimento
de outras classificações para o GBM em quatro subtipos
específicos: proneural, neural, clássico e mesenquimal5.
O GBM proneural é caracterizado, principalmente, por
mutações em PDGFRα, IDH1, PI3K e TP53; já, no neural as
mutações ocorrem em MBP; no Clássico, majoritariamente,
em EGFR além de amplificações gênicas no cromossomo 7 e
deleções no cromossomo 10; o subtipo mesenquimal, enfim,
é, significativamente, mutado em NF1 e PTEN5,10,13. Ressaltase, contudo, que a implementação dessas alterações genéticas
específicas, ainda, não fora extensivamente considerada para
diagnóstico clínico de diferentes subtipos do tumor5.

Por fim, a hipermetilação de promotores gênicos em loci
específicos é relativamente frequente no GBM27. Entre elas,
destaca-se a ocorrida no promotor MGMT, encontrada em

40% dos pacientes5,28. A O6-MGMT é uma enzima expressa
de forma ubíqua envolvida no reparo do DNA, com a
função de reverter a alquilação da posição O6 da guanina29.
Logo, sua alta expressão em células neoplásicas de um
glioma está correlacionada à resistência tumoral a agentes
alquilantes5,10,27,29. A metilação do promotor de MGMT,
por consequência, está associada ao seu silenciamento
transcricional epigênico, acarretando, portanto, no aumento
da eficácia do tratamento com tais quimioterápicos4,5,27,29. A
correlação desse marcador com o prognóstico é notória29.
De acordo com Cunha et al., pacientes com a metilação
do promotor MGMT, devido ao fato de beneficiarem-se
em maior grau do tratamento quimioterápico alquilante,
apresentam taxas de SG de 48,9% e 13,8% para 1 e 5 anos,
respectivamente; quando comparado àqueles que não
apresentam o silenciamento gênico, cujos as respectivas taxas,
para os mesmos períodos, referem-se a 14,8% e 8,3%4.
Observa-se, portanto, que o GBM histopatologicamente
definido pode representar múltiplos subtipos existentes que
fundamentam-se em características moleculares ímpares5.
Logo, é notória a importância da incorporação de tal
evidência em um processo de diagnóstico e condutas clínicas
específicas5. Atualmente, a patogênese do GBM justifica
aplicações quimioterápicas atuais e fundamenta promissoras
perspectivas futuras para o desenvolvimento de novos agentes
terapêuticos.

TRATAMENTO

Desde que o primeiro caso de GBM foi relatado, em 1928, o
tratamento dessa neoplasia apresentou significativas melhoras,
o tempo médio decorrido entre o diagnóstico e o óbito do
paciente, por exemplo, aumentou de 6 para 15 meses entre
1940 e 20104. Contudo, esse tumor permanece invariavelmente
fatal, embora haja diversas terapias que visam contê-lo2,11. Sua
associação terapêutica ideal é indefinida2. Os procedimentos
cirúrgicos, por exemplo, variam desde biopsias minimamente
invasivas a craniotomias para ressecções supratotais2,5,10,19.
Há correlação direta entre o tempo médio de sobrevida e a
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realização de ressecções cirúrgicas amplas, radioterapia e
quimioterapia com agente alquilante de DNA2–4,8,18. De acordo
com evidências científicas, a associação dessas intervenções
aumenta a taxa de SG em 2 anos de 10,4% para 26,5%, dados
que justificam seu extensivo emprego como terapia-padrão
em inúmeros países8. Destaca-se, enfim, que diante desse
reservado cenário, há o progressivo desenvolvimento de
terapias que visam conter essa neoplasia como, por exemplo,
as terapias-alvo e imunoterapias2,4,9,11.

Tratamento cirúrgico

Embora o advento de técnicas intraoperatórias guiadas pelo
ácido 5-aminolevulínico ou por tecnologias de imagem
intraoperatórias favoreçam a extensão das ressecções, nem
todos pacientes são submetidos a estes procedimentos2,13,19.
Destaca-se, ainda, a anatomia ímpar do cérebro com risco
iminente de lesões cirúrgicas a áreas eloquentes em consonância
ao predominante potencial invasivo dessa neoplasia, que
implica em previsões prognósticas piores ao impossibilitarem
extensiva citorredução tumoral2. Logo, para promover um
equilíbrio entre a citorredução cirúrgica e a minimização
do riscos de intervenção, o neurocirurgião deve avaliar o
prognóstico pré-operatório do paciente, principalmente,
por meio da Escala de Performance de Karnofsky (KPS) e a
localização tumoral, visando proporcionar sobrevida máxima
associada ao benefício funcional2. Em virtude disso, a
amplitude das ressecções torna-se extremamente variável, de
acordo com as especificidades de cada indivíduo acometido
pelo tumor2,3.
Nessa perspectiva, a literatura científica apresenta inúmeros
estudos que visam correlacionar diferentes extensões de
ressecção cirúrgica e procedimentos minimamente invasivos,
com a sobrevida dos pacientes2,3,19. Para Brown et al., em
uma metanálise realizada que incluiu 41.117 pacientes
adultos com GBM supratentorial de diagnóstico recente
submetidos a diferentes extensões de ressecção, prevaleceu
maior SG nos pacientes submetidos à ressecção total em
relação à ressecção subtotal, com probabilidades 61% e 19%
maior de sobrevivência para 1 e 2 anos, respectivamente, pós
intervenção2. Esses benefícios, estatisticamente justificados,
traduzem-se em números necessários para tratar (NNT) de 9 e

17 pacientes. Destaca-se, ainda, que ambos tipos de ressecção
apresentam maior SG em comparação à realização exclusiva
da biopsia com as respectivas reduções do risco de falecimento
para 1 e 2 anos, após as intervenções, de 23% (NNT, 21) e
6% (NNT, 593)2. Em outra metanálise, com 1.168 pacientes
com GBM, Incekara et al. 19. discutem sobre ressecções
supratotal, ainda mais ampla, que realizam a citorredução,
além da área de contraste utilizada como limite para ressecção
total abrangendo a região encefálica hipertensa em FLAIR,
que presume-se representar tecido edematoso infiltrado por
células neoplásicas do GBM19. Segundo os autores, a ressecção
supratotal, em relação à ressecção total, resultou em uma
chance média de mortalidade 53% menor (HR, 0,47; IC 95%,
0,31-0,72; P < 0,001), durante todo período compreendido
pelo acompanhamento19. Ressalta-se, todavia, que o estudo
não apresentou descrição quantitativa da ocorrência de novos
déficits neurológicos pós-operatórios, impossibilitando,
assim, a análise da segurança desse procedimento19. No que se
refere ao tratamento cirúrgico, é indispensável destacar que,
invariavelmente, o GBM recorre nos pacientes, dentro de 6 a
9 meses, em média10. Assim, a reoperação inscreve-se como
uma opção terapêutica comum, embora seu real benefício
permaneça controverso, ao considerar-se o equilíbrio entre
sobrevivência e capacidade funcional dos pacientes1. Percebese que tal como explicitado, a Neurocirurgia, em geral, não
figura como intervenção terapêutica exclusiva nesse tipo de
glioma maligno. Logo, justifica-se a apresentação das outras
principais terapias.
Radioterapia
A radioterapia, em associação à cirurgia, apresenta-se como
tratamento de base para os pacientes com GBM desde a
década de 1970, a combinação de ambas praticamente dobra
a SG do paciente30. A delimitação do volume alvo, por técnicas
de imagem mais sofisticadas, com foco na região tumoral e
preservação das estruturas adjacentes é o objetivo central de
estudos que visam otimizar os tratamentos radioterápicos30.
As dosagens empregadas podem variar, em média, entre 54 a
60 Gy, podendo atingir até 76 Gy ao hiperfracionamento13,30.
Análises da correlação entre sobrevida e radiação, indicaram
doses de 60 Gy como mais efetivas, em relação a outras
menores5,10,13,30. O campo irradiado necessariamente deve
abranger a região tumoral com margens de 1 a 2 centímetros
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ao considerar-se imagens de ressonância magnética; ou de
2 a 3 centímetros da área de realce visível sob tomografia
computadorizada13,27.
Indispensável salientar que para os pacientes com lesões
pequenas de até 4 cm, que possuem contraindicação cirúrgica,
há possibilidade de emprego benéfico de radioterapia focal
estereotática31. Outra importante associação terapêutica
refere-se à radioterapia concomitante à quimioterapia
alquilante com temozolomida (TMZ)10. Segundo Mann et
al., tal associação proporciona uma SG, em média, de 14,6
meses em relação a 12,1 meses com emprego exclusivo da
radioterapia30.
Quimioterapia
A terapia citotóxica para GBM evoluiu significativamente
nos últimos anos. Entre os agentes quimioterápicos
para essa neoplasia cita-se os nitrosureais (carmustina e
lomustina), derivados de platina (cisplatina e carboplatina),
agentes alquilantes (temozolomida – TMZ, decarbazina e
procarbazina) além do irinotecano, vincristina, hidroxiureia,
cloriquina e outros10. Decerto que entre diversos
quimioterápicos a aprovação, em 2005, do agente alquilante
oral TMZ apresentou grande avanço terapêutico no que
se refere ao GBM13. Tal agente é um pró-fármaco que após
hidrolisado no plasma é convertido em seu metabólito ativo,
monometiltriazenoimidazol carboxamida, que apresenta
biodisponibilidade entre 96 a 100%, isto é, com significativa
penetração no SNC1,10.
Atualmente, o TMZ figura como tratamento padrão, majoritário,
concomitante e adjuvante à radioterapia após o procedimento
cirúrgico10,13,30. A posologia recomendada é 75 mg/m² diárias,
durante seis semanas, concomitante à radioterapia, 60 Gy
administrada em 30 frações10,13,27,30. Com interrupção por
aproximadamente quatro semanas, segue-se a seis ciclos
adjuvantes. Para o primeiro ciclo padroniza-se a dosagem
diária de 150 mg/m² em 5 dias, com seguimento de 23 dias sem
administração quimioterápica27. Posteriormente, emprega-se
um padrão de administração do segundo ao sexto ciclo, no
qual a posologia utilizada é de 200 mg/m² por dia, durante
5 dias com interrupção pelos demais 23 dias de cada ciclo27.

Indispensável destacar que tanto na fase concomitante quanto
na adjuvante do tratamento com TMZ, os fatores, tais como
critérios comuns de toxicidade maior que 2, plaquetopenia
e neutropenia significativa, justificam a readequação da
posologia ou, até mesmo, descontinuação do tratamento10.
Os pacientes com metilação do promotor MGMT são
os principais beneficiados da quimioterapia com TMZ,
estatísticas apresentam que sua administração, acarreta em
SG, em média, de 23 meses e, aproximadamente, 14% de
sobrevivência em cinco anos, ao passo que aqueles com
radioterapia exclusiva apresentaram, respectivamente, 15
meses e 5%10.
Outros agentes quimioterápicos como a carmustina (BCNU)
e lomustina também são utilizados no tratamento do GBM,
todavia, são comumente associados a efeitos adversos como
náuseas, vômitos, erupções cutâneas, fibrose pulmonar
e mielossupressão tardia10. A BCNU possui variações
de apresentações como, por exemplo, implantes sólidos
biodegradáveis (Gliadel Wafer), que são posicionados
sobre a cavidade cirúrgica após a ressecção tumoral10,27. Os
implantes liberam topicamente BCNU por aproximadamente
21 dias10,27. Embora sejam considerados eficazes, eles não são
extensivamente utilizados devido a relatos de ocorrências
de atrasos na cicatrização cirúrgica, edemas intracranianos,
infecções no SNC e convulsões27. Citam-se também
irinotecano, etoposídeo e cisplatina que possuem modesta
eficácia como quimioterápicos adjuvantes10. Com o emprego
extensivo da TMZ, eles apresentaram-se como opções viáveis
apenas nos casos de intolerância a TMZ ou progressão e
recorrência tumoral27.
Perspectivas terapêuticas futuras: terapias-alvo, imunoterapias
e fitoterapias
Evidências sugerem que a heterogeneidade intratumoral e
o desenvolvimento divergente de subpopulações de células
cancerígenas dentro do mesmo tumor são, provavelmente, os
princípios para a compreensão das limitações terapêuticas6,32.
Nessa perspectiva, a evolução na descrição de marcadores
biológicos ligados à patogênese do GBM, favorece o
desenvolvimento de terapias específicas direcionadas,
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incluindo terapias-alvo, fitoterapias e imunoterapias com
vacinas pepitídicas e dendríticas, vírus oncolíticos e infusão
de células T com ativação autóloga5,13,27. Desse modo, entre
inúmeras possibilidades, há constante aumento do número
de pesquisas que anseiam pela sintetização de fármacos,
cujo alvos tratam-se de elementos biológicos específicos,
como: VEGF, EGFR, PDGF, AKT e outros5,26,27. Entretanto,
atualmente a monoterapia com esses agentes apresenta
resultados limitados, fato que os instaura como perspectivas
terapêuticas futuras, isto é, apesar de promissoras não
apresentam evidências contundentes que justifiquem seu
emprego atual em larga escala na prática clínica5,10. Desse
modo, é imprescindível discutir-se sobre os principais
desenvolvimentos referidos a tais abordagens.
Entre as inúmeras terapias-alvos existentes para o GBM,
decerto que o bevacizumab figura entre as mais consolidadas33.
Tal como descrito pela mais recente classificação da
Organização Mundial de Saúde (OMS), o GBM por
tratar-se de um astrocitoma Grau IV caracteristicamente
maligno apresenta em sua análise microscópica um
importante componente vascular10. Estudos apontaram
que a significativa angiogênese presente no crescimento
neoplásico é decorrente, majoritariamente, da elevada
expressão VEGF, com concentrações até 50 vezes superiores
no SNC de pacientes com GBM em relação à encéfalos
saudáveis10,18,26,34. Essa observação instigou o desenvolvimento
de agentes terapêuticos contrários a esse fator de crescimento,
denominados anti-VEGF, como, por exemplo, o bevacizumab,
um anticorpo monoclonal humanizado que bloqueia os
efeitos de VEGF-A4,18. Todavia, sua aplicação terapêutica ao
GBM não é extensivamente aceita; a maior parte dos países
europeus, por exemplo, alega não haver evidências científicas
suficientes que justifiquem sua aplicação18,26. É indispensável
destacar, contudo, que os agentes antiangiogênicos, embora
controversos na literatura científica, demonstraram-se,
possivelmente, viáveis devido não só à sua potencial inibição
direta da proliferação vascular tumoral como também ao
considerar-se o prognóstico reservado obtido com emprego
das terapias citotóxicas atuais18,26,34.
Na metanálise de ensaios clínicos randomizados de Xiao et al.,
que envolveu 1.078 pacientes no grupo tratado com terapia

padrão associada a anti-VEGF e 946 pacientes controle
tratados com terapia padrão e placebo, a terapia-padrão referese a procedimento cirúrgico, radioterapia e quimioterapia e
o principal agente anti-VEGF utilizado foi o bevacizumab18.
Seus resultados indicaram ausência de significância estatística
(OR, 0,87; IC 95%, 0,70 – 1,09; P = 0,23) em relação à SG,
quando comparados os grupos intervenção e controle18. Por
outro lado, quanto à análise da sobrevida livre de progressão
(SLP), no mesmo estudo com um grupo ligeiramente
reduzido de pacientes representado por 1.034 de intervenção
e 867 controle, os resultados se demonstraram favoráveis ao
emprego de agentes anti-VEGF associados a terapia-padrão,
com chance 24% menor de progressão tumoral, tal como
representado nos indicadores estatísticos (OR, 0,76; IC 95%,
0,65 – 0,89; P = 0,00007)18.
Outras importantes conclusões sobre o assunto obtiveram
Wang et al., ao relatarem em uma revisão sistemática que o
bevacizumab é significativamente mais eficiente para aumento
da SLP a curto prazo, entre 6 e 12 meses, nos pacientes
com GBM, em relação a outros inibidores de angiogênese.
Entretanto, no que se refere à comparação entre os fármacos
em relação a SG, não houve diferença estatisticamente
significante no que se refere à eficácia26. Destaca-se, todavia,
que o emprego de tais agentes, desencadeia reações adversas
específicas, sendo os mais incidentes eventos adversos:
hipertensão, eventos tromboembólicos, hemorragias,
anemias, proteinúria, fadiga, cefaleia e perfuração
gastrointestinal18,26,27. Desse modo, observa-se que Xiao et al.
extraíram conclusões similares a outras expostas na literatura,
de que fármacos antiangiogênicos, provavelmente, não
melhoraram a SG em pacientes com GBM; a SLP em curto
prazo, contudo, apresenta significativo aumento com uso do
bevacizumab26,33,34.
Em contrapartida, é imprescindível pontuar que há evidências
científicas que apontam para efeitos radiográficos do
bevacizumab favoráveis aos indicadores de aumento da SLP30.
Isso porque tal fármaco apresenta um efeito estabilizador
da barreira hematoencefálica, minimizando a capacidade
de agentes de contraste, como o gadolíneo em exames de
ressonância magnética, atingirem a região tumoral, fato
que implicaria em resultados de imagem mais promissores,
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retardando o diagnóstico de progressão neoplásica e
apresentando resultados mais significativos para SLP30.
Por outro lado, há resultados científicos que corroboram
uma lógica de associação radioterápica ao bevacizumab,
baseada em evidências que o apontam como um fármaco
radiossensibilizador, por meio da diminuição da hipóxia,
inibição da expressão de VEGF e inibição da proliferação
neoplásica após a radiação30. Isso porque dados pré-clínicos
indicam que a radiação ionizante acarreta regulação positiva
do VEGF, que podem ser bloqueados pela terapia antiangiogênica30.
Outra importante perspectiva terapêutica refere-se à
imunoterapia para o GBM, cujo desenvolvimento é explorado
há décadas10,11,34,37,38. Entretanto, limitados avanços não
justificaram seu emprego extensivo10. Contemporaneamente,
contudo, novas pesquisas foram apresentadas ao meio
científico com terapêuticas promissoras inéditas, citase, entre elas, as vacinas tumorais37,38. Com mecanismos
imunobiológicos similares às clássicas vacinas contra
antígenos virais e bacterianos, esses agentes ativam a resposta
imune adaptativa do paciente contra moléculas específicas do
tumor37. Entre as mais extensivamente estudadas encontrase a vacinação contra células positivas para EGFRvIII, uma
vez que trata-se de um epítopo ímpar caracterizado por uma
deleção mutante que não ocorre em células normais27,37,38.
Além disso, há a estratégia de ativação do sistema imune
contra o GBM que refere-se à coleta no sangue periférico
do paciente de células apresentadoras de antígenos,
majoritariamente células dendríticas que são estimuladas,
in vitro, por epítopos de proteínas específicas de células do
glioma38. Posteriormente, essas células, injetadas novamente
no sangue, irão ativar clones de linfócitos T e impulsionar
respostas imunes específicas contra células neoplásicas37.
Observa-se, também, que nas últimas duas décadas, a
fitoterapia tem-se demonstrado uma alternativa eficaz39,40.
Componentes fitoterápicos como a quercetina, resveratrol
e o icariin, por exemplo, demonstram importantes efeitos
quimiossensibilizadores a TMZ em linhagens celulares

neoplásicas do GBM39. O flavonoide natural quercetina,
presente em vários vegetais, apresentou também a capacidade
de indução de apoptose nas células do GBM com mutações
em p5339. Não obstante, muitos outros compostos naturais
têm sido empregados como radiossensibilizadores tumorais
para o GBM, como o alcaloide bisbenzilisoquinolina isolado
das raízes de Stephania tetrandra S. Moore, que além de suas
propriedades apoptóticas e anti-angiogênicas é capaz de inibir
a proliferação neoplásica em decorrência da interrupção
do ciclo celular em G0/G1, atenuando vias de sinalizações
induzidas pela radiação39.
Recentemente, a observação da superexpressão de receptores
canabinoides tipo 1 e 2, isto é, CB1 e CB2 no GBM,
fundamentou o desenvolvimento de pesquisas científicas
que visam analisar o potencial terapêutico de substâncias
canabinoides40. Sendo assim, um estudo in vitro e in vivo com
o agonista canabinoide WIN55,212-2, tanto em linhagens
celulares do GBM quanto em células saudáveis, apresentaram
essa substância como seletivamente citotóxica as células
neoplásicas do tumor40. Os resultados indicaram que o
WIN55,212-2 atua contra o processo de malignidade tumoral
em três eixos diferentes: indução da morte celular, inibição
da proliferação e efeitos antiangiogênicos40. Ressalta-se,
ademais, que o crescimento tumoral in vivo foi inibido40.
Diante disso, nota-se um extenso e contundente volume de
dados pré-clínicos que fundamentam o desenvolvimento
de estudos adicionais que introduzam novas alternativas
terapêutica para o GBM39. Decerto, que em face da persistência
de um prognóstico sombrio dessa neoplasia, novas terapias
que visam proporcionar qualidade de vida aos pacientes
acometidos, imprescindivelmente devem ser consideradas
e cientificamente analisadas para melhoria sinérgica dos
tratamentos atuais39,40.

CONCLUSÃO
Torna-se evidente, portanto, que o GBM é o tumor
cerebral primário mais comum e agressivo em adultos,
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cujo diagnóstico é realizado, principalmente, com base em
aspectos histopatológicas com complementação de análises
epigenéticas e mutacionais. Atualmente, não há definição de
planos terapêuticos ideais. Desse modo, a associação cirúrgica
com ampla ressecção tumoral à radioterapia e quimioterapia
com agente alquilante, figuram como padrão de intervenção
majoritário. Todavia, tais meios, têm impacto limitado no
prognóstico, possibilitando, raramente, sobrevidas superiores
a 15 meses para os indivíduos acometidos. Logo, o GBM
acarreta em um curso clínico invariavelmente fatal. Sob essa
análise, decerto que o desenvolvimento de novos agentes
terapêuticos como fármacos antiangiogênicos, terapiasalvo para mutações gênicas, fitoterapias e imunoterapias
configuram perspectivas futuras promissoras indispensáveis.
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