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Glioblastoma Multiforme Localizado no Ângulo
Pontocerebelar. Relato de caso
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RESUMO
Introdução: O glioblastoma multiforme é o tumor primário mais comum do sistema nervoso central. A localização preferencial é
supratentorial, sendo considerado rara sua localização na fossa posterior. O exame de ressonância magnética (RM) é fundamental
para o diagnóstico diferencial com outras lesões localizadas no ângulo pontocerebelar. O tratamento é cirúrgico associado a
radioterapia e quimioterapia. Relato do caso: Paciente de 60 anos de idade com história de cefaleia, diminuição da acuidade auditiva
à direita e paralisia facial periférica à direita. Resultado: Ressonância magnética do crânio demonstrou lesão expansiva no ângulo
pontocerebelar direito, foi submetido a craniectomia suboccipital direita e exérese total da lesão. Anátomo-patológico resultou em
glioblastoma multiforme. Conclusão: O glioblastoma multiforme localizado na fossa posterior apresenta manifestação clínica similar
a outras lesões nesta região. O diagnóstico correto é importante para o planejamento terapêutico.
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ABSTRACT
Introduction: Glioblastoma multiforme is the most common primary tumor of the central nervous system. The preferred location
is supratentorial, being considered rare its location in the posterior fossa. Magnetic resonance imaging (MRI) is fundamental for
differential diagnosis with other lesions located in the cerebellopontine angle. Treatment is surgical and associated with radiotherapy
and chemotherapy. Case report: A 60-year-old patient with a history of headache, decreased right auditory acuity and right peripheral
facial paralysis. Results: Magnetic resonance imaging of the skull showed an expansive lesion in the right cerebellar angle. Subjected
to right suboccipital craniectomy and total lesion excision. Pathological anatomy resulted in glioblastoma multiforme. Conclusion:
Glioblastoma multiforme located in the posterior fossa presents clinical manifestation like other lesions in this region. The correct
diagnosis is important for therapeutic planning.
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Introdução
O glioblastoma multiforme (GBM) ocorre entre 15% a 20%
dos tumores primários do sistema nervoso central (SNC),
sendo mais comum a localização supratentorial e acomete
mais a faixa etária entre quinta e sexta décadas da vida 3,8,12.
Seu desenvolvimento geralmente é secundário a astrocitoma
anaplásico ou difuso 3. Sua localização na fossa posterior é
considerada rara 4,7,8,10,12,14,15.

O GBM cerebelar com crescimento exofítico ou com invasão
leptomeningéia para o ângulo pontocerebelar deve ser
considerado no diagnóstico diferencial de lesões atípicas nesta
região 8,10,20. Os autores descrevem um caso de GBM localizado
no ângulo pontocerebelar direito e discutem sua etiopatogenia.
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Relato do Caso
Paciente com 60 anos de idade, masculino. História de cefaleia
occipital e tonturas há sete meses. Há três meses apresenta
perda progressiva da audição no ouvido direito seguido
de paralisia facial periférica à direita. Exame neurológico:
Desperto. ECG 15. Hipoacusia direita com Weber lateralizado
para esquerda. Paralisia facial periférica à direita (House
Brackman 03). Dismetria terminal à direita. Reflexo
corneopalpebral diminuído à direita. Fundo de olho: edema
de papila bilateral. Ressonância magnética (RM) do crânio:
presença de lesão expansiva heterogênea na região do ângulo
ponto cerebelar direito e hidrocefalia supratentorial (Figs. 1,2,3
e 4). Submetido a craniectomia suboccipital direita e exérese
total da lesão. Resultado do exame anátomo-patológico:
glioblastoma multiforme. Apresentou no pós-operatório
anacusia direita e paralisia facial periférica à direita (House
Brackman 05). Encaminhado para tratamento complementar
com quimioterapia e radioterapia.

Figura 1. RM em corte coronal na sequência T2 demonstrando lesão heterogênea
localizada no ângulo pontocerebelar direito com compressão do tronco cerebral.
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Figura 2. RM em corte sagital na sequência T2 demonstrando lesão heterogênea
localizada no ângulo pontocerebelar direito com compressão do tronco cerebral.

Figura 3. RM em corte axial na sequência T2 demonstrando lesão heterogênea, com
presença de área cística e compressão do tronco cerebral.
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estendem exofiticamente para o espaço subaracnoideo como
uma lesão de massa extra-axial5,20. Há relatos na literatura de
GBM cerebelar que se estende para face cortical demonstrando
invasão leptomeningeia local em vez de crescimento exofítico,
demonstrado através de exames de imagem e de achados intraoperatórios7,21. Outros autores descreveram casos de GBM
primário da ponte com crescimento exofítico para ângulo
pontocerebelar13,17. Wu et al.19 descreveram um caso de GBM
primário localizado no ângulo pontocerebelar, surgindo da
porção proximal do oitavo nervo craniano.
O GBM localizado na fossa posterior causa sintomatologia
cerebelar através de cefaleia, distúrbio da marcha, ataxia
cerebelar, náuseas e vômitos3,18. Estes achados não são
específicos de GBM na fossa posterior, podendo sugerir outras
patologias nesta região3.

Figura 4. RM em corte axial na sequência T2 demonstrando dilatação ventricular
com transudação transependimária.

Discussão
O neurinoma do acústico responde por 80% a 90% das lesões
expansivas no ângulo pontocerebelar, seguido por meningioma,
tumor epidermoide, lipoma e metástases 2,11,12. A incidência de
GBM cerebelar é de 0,24% a 1% de todos GBM intracranianos 7.
Tumor primário cerebelar ou de tronco cerebral pode ocupar
o ângulo pontocerebelar por duas vias: extensão lateral desde
o IV ventrículo através do forame de Luscka ou crescimento
exofítico direto desde sua origem no cerebelo ou tronco
cerebral 1,9,14.
O crescimento exofítico do GBM no hemisfério cerebral e
cerebelar é considerado raro, mas em caso de glioma primário
do tronco cerebral pode crescer exofiticamente dentro do IV
ventrículo e ângulo pontocerebelar10,14,16. Segundo Kawase
et al.6 o crescimento extramedular de glioma primário do
tronco cerebral tem sido frequente no estágio final da doença.
Gliomas do hemisfério cerebral e cerebelar são considerados
tumores invasivos localmente e raramente crescem e se
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Exame de ressonância magnética (RM) do crânio,
principalmente através de difusão/perfusão ou RM com
espectroscopia tem sido utilizado na identificação de GBM3,14.
Na RM o GBM demonstra uma massa de aparência heterogênea
devido principalmente à formação de necrose ou cisto. Em
T1, a imagem é hipointensa na área central. A espessura da
cápsula é irregular envolvendo a área hipointensa e o nódulo
sólido é isointenso ou ligeiramente hipointenso ao parênquima
adjacente. O GBM pode apresentar focos de sangramento e
calcificação. Em T2, é heterogêneo e hiperintenso10,12. Imagens
em sequência T2W apresenta edema perilesional pronunciado.
Kuroiwa et al.7 demonstraram achado de GBM da fossa
posterior como heterogêneo (hemorragia), reforço de provável
anel (necrose) margens pobremente definida e multicêntrico.
Na sequência, a espectroscopia tem sido usada para diferenciar
o GBM de outras lesões12,14.
O diagnóstico diferencial de GBM da fossa posterior é feito com
metástases, abscesso, hemangioblastoma, astrocitoma cístico,
encefalite, tuberculoma e esclerose múltipla7,12,21. O tratamento
em nosso caso foi exérese total da lesão, seguida de radioterapia e
quimioterapia, conduta similar a outros autores 10,15,18.

Conclusão
O GBM na região do ângulo pontocerebelar é extremamente
raro. Portanto, deve ser considerado no diagnóstico diferencial
de lesões expansivas nesta região. Imagem de RM tem
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demonstrado importância no diagnóstico, uma vez que os
sintomas neurológicos são insuficientes para conclusão. A
finalidade do seu diagnóstico de certeza é para planificar o
melhor procedimento cirúrgico, tratamento complementar e
prognóstico.
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