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NOTA TÉCNICA RÁPIDA

1) Considerações:

Trata-se de Nota de Avaliação de Tecnologia em Saúde em formato rápido
por  se  tratar  de  caso  específico  com  tratamento  bem  estabelecido  na
literatura com tratamento regularmente disponível pelo SUS.

1) Tema:

Trata-se  de  NT  Rápida  para  avaliação  da  indicação  de  procedimento
cirúrgico craniotomia para paciente com tumor cerebral em fossa posterior
com hipertensão intracraniana.  

 

2) Evidência e considerações técnicas:

O tumor cerebral é uma das doenças mais devastadoras do corpo humano,
sendo  considerado  a  segunda  causa  de  morte  relacionada  às  doenças
neurológicas, sendo superado apenas pelos acidentes vasculares cerebrais
(AVC). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a classificação de
tumores cerebrais é feita através de grau I até o grau IV, a partir de análises
histológicas e padrão arquitetural,  logo, essa classificação possibilita uma
percepção maior dos prognósticos e da mortalidade de cada caso, em geral,
sendo  o  grau  I  de  maior  sobrevida  e  o  grau  IV  tendo  uma  maior
probabilidade de morte. (CONTRERAS,2017).  Nos últimos anos, observou-
se  através  das  melhorias  nas  técnicas  de  imagem  como  a  tomografia
computadorizada,  ressonância  magnética  e  entre  outros,  que  a  taxa  de
incidência de tumores no sistema nervoso central  (SNC) tem aumentado
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sobre  as  faixas  etárias  mais  avançadas,  ou  seja,  em  jovens  e  adultos
(MENDES et al., 2014). No Brasil, de acordo com o INCA (Instituto Nacional
do  Câncer),  4%  das  mortes  estão  relacionadas  às  neoplasias  no  tecido
cerebral.   Nesse  contexto,  os  tumores  cerebrais  que  ocorrem  na  fossa
posterior são considerados lesões críticas pela localização e, na maioria dos
casos, estarem envolvidos com o tronco encefálico e a presença de hérnias
de  tonsila.  A  apresentação  clínica  irá  depender  da  localização,  da
agressividade,  dos  aspectos  comportamentais  celulares  e  da  taxa  de
crescimento do tumor,  tendo como principais  queixas,  a  cefaléia,  ataxia,
náuseas e vômitos frequentes, associados principalmente à hidrocefalia e ao
aumento  da  pressão  intracraniana.  No  entanto,  o  aumento  da  pressão
intracraniana  pode  ocasionar  a  rigidez  de  nuca,  paralisia  dos  pares  de
nervos cranianos e distúrbios visuais, como o papiledema. (AQUILINA,2013).
Por média de 85% dos tumores do SNC estão na cavidade craniana e cerca
de  15%  estão  presentes  no  canal  espinhal,  portanto,  em  crianças  há  a
predominância de 70% de tumores na fossa posterior  e  em adultos  nos
hemisférios cerebrais. Nesse contexto, os tumores de fossa posterior podem
ocorrer em qualquer idade, mas há uma maior incidência na infância com
predomínio do sexo masculino (UNICAMP, 2011).  O meduloblastoma é uma
neoplasia  maligna  do  SNC  que  é  encontrada  em  pacientes  pediátricos,
representando cerca de 20% a 25% dos tumores,  destes 30% a 40% são
classificados  como  tumor  de  fossa  posterior.  Embora  muito  comum  na
infância, o meduloblastoma é relatado com uma frequência de 15% a 30%
por pacientes com idade superior a 15 anos (FRANCO et al., 1999). Segundo
Russel e Rubinstein (1989), em adultos, o meduloblastoma reflete 1% dos
tumores  cerebrais  e  apenas  cerca  de  6%  desses  são  classificados  como
tumores  presentes  na  fossa  posterior  em  adultos  (RUSSEL;  RUBINTEIN,
1989).    Contudo,  a investigação mais precoce dos sintomas,  juntamente
com a avaliação clínica precisa permitem um diagnóstico que induza à uma
decisão terapêutica para os pacientes com o intuito de aumentar as taxas de
sobrevida.  Os  desafios  em  diagnosticar  os  meduloblastomas  na  fossa
posterior  estão  relacionados  a  difícil  identificação,  por  se  tratar  de  uma
doença  que  é  característica  da  área  pediátrica,  necessitando  de
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conhecimentos específicos e prévios sobre a patologia (RAY et al.,  2004).
Sendo assim, o artigo objetiva-se em relatar  o caso um meduloblastoma
cerebral na fossa posterior em adultos, visando a clínica, a fisiopatologia e
os  tratamentos  indicados  para  a  patologia,  além  de  dissertar  sobre  as
dificuldades  de  obter  um  diagnóstico  etiológico  de  um  tumor  de  fossa
posterior em adultos. 

O manejo de um paciente  portador  de tumor  cerebral  deve ser  sempre
multidisciplinar,  estando  presentes  na  equipe  representantes  das
especialidades  de  neurocirurgia, neuro-oncologia e  neuroradiologia  e  um
especialista  em  radiocirurgia  estereotáxica  para  casos  selecionados.  O
tratamento varia muito dependendo da localização do tumor, do seu tipo
histológico  e  das comorbidades associadas.  As  opções  de  tratamento
cirúrgico podem incluir ressecção tumoral completa, citorredução tumoral,
somente  biópsia,  instalação  de  um  shunt  ventricular  e,  raramente,
colocação de implantes radioativos. A radioterapia e a quimioterapia fazem
parte dos protocolos de tratamento em muitos tipos de tumores do SNC.

A craniotomia é uma cirurgia em que se retira uma parte do osso do crânio
para  operar  partes  do  cérebro,  sendo  que depois  essa  parte  é colocada
novamente. Esta cirurgia pode ser indicada para retirar tumores cerebrais,
reparar  aneurismas,  corrigir  fraturas  do  crânio,  aliviar  a  pressão
intracraniana e remover coágulos do cérebro, em caso de acidente vascular
cerebral, por exemplo.

2) Sobre o fornecimento da medicação/material pelo SUS:

O Ministério da Saúde em sua Secretaria de Atenção à Saúde na PORTARIA N°
914, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014 EM QUE Altera, acresce e revoga dispositivos
da  Portaria  nº  9/SAS/MS,  de  6  de  janeiro  de2014,  que  inclui  na  Tabela  de
Procedimentos,  Medicamentos,  Órteses,  Próteses  e  Materiais  Especiais  do
Sistema Único de Saúde (SUS) procedimento Sequencial em Neurocirurgia.
O Secretário de Atenção à Saúde no uso de suas atribuições, resolve:
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Art. 1º O Art. 5º da Portaria nº 9/SAS/MS, de 06 de janeiro de 2014, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5º Fica estabelecido que os procedimentos a seguir correlacionados são
compatíveis  com  o  código  04.15.02.007-7  Procedimentos  Sequenciais  em
Neurocirurgia." (NR.)

CÓDIGO PROCEDIMENTO PRINCIPAL DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO PRINCIPAL
04.03.03.003-0 Craniotomia para retirada de tumor cerebral inclusive da fossa posterior

3) Conclusões:

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS: 

O tratamento disponibilizado pelo sistema público – SUS, para a doença que acomete a
parte  autora  é  a  craniotomia  com  descompressão,  já  codificado  na  tabela  para
procedimentos  neurocirúrgicos,  e  deve  ser  realizado  o  mais  urgente  possível
considerando a sintomatologia da paciente. O(s) tratamento(s) complementar(es) irá
(ão) depender do tipo histológico do tumor após a biópsia ou ressecção. Pode haver
indicação  de  radioterapia  ou  quimioterapia  complementar,  que  são  também
procedimentos  previstos  e  cobertos  pelo  SUS  para  esse  tipo  de  patologia.   A
craniotomia é realizada por especialistas, os neurocirurgiões, que são bem preparados
para  este  procedimento,  porém  mesmo  assim  podem  acontecer  algumas
complicações,  como:  infecção;  sangramento;  formação  de  coágulos  de  sangue;
pneumonia;  convulsões;  fraqueza  muscular;  problemas de memória;  dificuldade na
fala;  problemas de equilíbrio,  além de outras  complicações neurológicas  e clínicas.
Depois da realização da craniotomia é necessário a internação em UTI e depois uma
internação  média  de  7  dias  para  uso  de  antibióticos  endovenosos,  analgésicos,  e
anticonvulsivantes. Durante o período em que o paciente está internada no hospital
são feitos vários exames para testar a função do cérebro e verificar se a cirurgia causou
alguma sequela.  
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