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Glioma de tronco cerebral
Brainstem glioma
Maria Carolina Coelho Gozzano1

Paciente masculino, quatro anos, atendido em serviço
de emergência com quadro de ataxia, disfagia e diminuição de força motora à esquerda, de início há duas semanas.
Análise do líquor sem alterações. Foi realizada ressonância
magnética (RM) que demonstrou lesão expansiva em projeção do tronco cerebral, com extensão ao pedúnculo cerebelar bilateralmente, evidenciando envolvimento da artéria
basilar (Figura 1).
Nota-se leve compressão do quarto ventrículo e discreta ectasia ventricular a montante. Diante dos achados de
imagem foi feito o diagnóstico de glioma de tronco cerebral.
Devido à extensão do tumor foi optado por terapia com rituximab (anticorpo monoclonal).
Os gliomas cerebrais são as neoplasias primárias do
sistema nervoso central mais prevalentes, correspondendo
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a mais de 70% dos tumores cerebrais.1 O método diagnóstico de escolha é a biópsia; porém, dependendo do risco do
procedimento, a RM possui boa especificidade e sensibilidade para a avaliação anatômica e fisiológica da lesão, com
sequências multiplanares e espectroscopia, orientando a
terapêutica cirúrgica, quimioterápica e/ou radioterápica.1-3
Os tumores de tronco cerebral de aspecto focal geralmente
são menores de 2 cm, enquanto que os de aspecto difuso
apresentam um padrão infiltrativo.1
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Figura 1. Ressonância magnética em reconstrução coronal,
axial e sagital.
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