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RESUMO

ABSTRACT

A neurofibromatose é uma doença neurológica de transmissão genética muito frequente. Existem essencialmente dois
tipos diferentes de neurofibromatose: a tipo I e a tipo II. A primeira mais prevalente, a segunda apresenta um quadro clínico diferente em relação à tipo I, cursando classicamente com
neurinomas do acústico bilaterais.

Neurofibromatosis is a genetic transmitted neurologic disease
with a relatively high frequency. It is classified in type I and
type II. Type I neurofibromatosis is more prevalent and clinically different from type II, which usually leads to bilateral
acoustic neuromas.

Os neurinomas do acústico são um tipo de tumor benigno
que se pode desenvolver ao nível do nervo estato-acústico,
que é em parte semelhante ao que surge na neurofibromatose
tipo II, no entanto apresenta um carácter benigno e com melhor prognóstico.
O que se pretende demonstrar neste artigo de revisão é uma
comparação entre os neurinomas do acústico e os da neurofibromatose tipo II.
PALAVRAS-CHAVE: Neurinoma do acústico, Neurofibromatose, Gamma knife.

Acoustic neuromas are benign tumors that can develop on
the VIII nerve. Although similar to neurofibromatosis type II,
this tumor is benign and therefore has a better prognosis.
This review article pretends to compare acoustic neuromas
with type I neurofibromatosis.
KEY-WORDS: Acoustic neuroma, Neurofibromatosis, Gamma
knife
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::
INTRODUÇÃO
A neurofibromatose (NF) é uma doença genética de transmissão autossómica dominante de penetrância elevada e expressividade variável. É a doença neurológica mais comum,
causada por um gene. Cerca de 50% dos casos de NF surgem
sem história familiar, resultado de uma mutação espontânea.
A NF consiste no crescimento de tumores (neurofibromas) nas
células de schwann que tanto podem ser inofensivos como
altamente prejudiciais ao fazerem compressão sobre outras
estruturas.
Existem dois tipos distintos de neurofibromatose com etiologia e manifestações diferentes; a neurofibromatose tipo I
(NF1), periférica ou de Von Recklinghausen e a neurofibromatose tipo II (NF2) ou central.

Os sintomas clínicos estão habitualmente relacionados com o
envolvimento do VIII par craniano: hipoacusia (98%), acufeno
(70%), desequilíbrio (67%), cefaleias (32%) e parestesias da
face (29%). Como sinais clínicos podemos encontrar um reflexo corneano anormal (33%), nistagmo (26%) e hiperestesia da face (26%).
Na suspeita de NF deve ser feita vigilância ORL através da avaliação audiométrica.
O neurinoma do acústico tanto pode surgir na NF1 como na
NF2, embora mais frequente na NF2.
No caso de surgir associado à NF2 apresenta um crescimento
rápido e de forma agressiva, infiltrativo e por isso com uma
maior taxa de recidiva, mesmo após cirurgia.

NEUROFIBROMATOSE TIPO I/NF 1/SÍNDROME
DE VON RECKLINGHAUSEN/PERIFÉRICA

A NF1 é mais frequente com uma incidência de 1:3000, apresentando-se como uma mutação ao nível do cromossoma 17.

Foi descrito inicialmente por Von Recklinghausen apresentando classicamente os neurofibromas cutâneos (Figura 1),
manchas de café-au-lait, associado em casos mais complexos
a neurofibromas plexiformes (que correspondem ao envolvimento de estruturas vasculares e nervosas pelo tumor), afectando o Sistema Nervoso Periférico.

Neurofibromas cutâneos.

FIG 1

Deve-se a uma mutação ao nível do braço longo do cromossoma 17, responsável pela produção da proteína neurofibromina que intervém nos mecanismos reguladores da
proliferação celular.

NEUROFIBROMATOSE TIPO II/NF 2/SÍNDROME DE MISME
(MULTIPLE INHERITED SCHWANNOMAS, MENINGIOMAS
AND EPENDYMOMAS)/CENTRAL

A NF2 é geneticamente distinta da NF1, apresentando uma
mutação ao nível do cromossoma 22 e com uma incidência
muito rara de 1:30000.

Neurinomas vestibulares bilaterais.

FIG 2

Classicamente é a NF2 que apresenta manifestações otorrinolaringológicas (ORL). A NF2 caracteriza-se pelo envolvimento do nervo auditivo (VIII par craniano) através do
aparecimento de neurinomas do acústico, podendo haver envolvimento bilateral. Este tipo de patologia manifesta-se habitualmente por volta da 2ª a 3ª década de vida.

Figura 3 – Neurinomas vestibulares bilaterais.

FIG 3

O cromossoma 22 é responsável pela proteína de Merlin ou
Schwanomina, considerado um supressor de tumor.

Existem basicamente três formas de apresentação: Wishart, Gardner e Segmentar, sendo a primeira muito agressiva
(Quadro 1).
QUADRO 1

Wishart

- adolescente/adulto jovem
- neurinomas vestibulares bilaterais (Fig. 2, 3)
- tumores intracranianos múltiplos (Fig. 4)
- tumores espinhais

Gardner

- início tardio
- neurinomas bilaterais
- tumores intracranianos

Segmentar

- mosaico somático
- neurinoma vestibular unilateral
- tumor intracraniano ipsilateral

Tumores cerebrais múltiplos.

::
NEURINOMA DO ACÚSTICO
O neurinoma do acústico é um tumor benigno de crescimento
fibroso com origem no VIII par craniano. Apresenta uma incidência de 6% dos tumores cerebrais, com uma discreta maior
incidência no sexo feminino. Habitualmente de crescimento
lento (cerca de 2 mm/ano nos doentes sem NF2).

O diagnóstico do neurinoma do acústico baseia-se pela suspeição clínica baseada na história clínica, sendo confirmada
por exames complementares de diagnóstico (Quadro 2)
sendo a Ressonância Magnética Nuclear (RMN), a que melhor
define a patologia.

Neurinoma vestibular médio.

FIG 6

Existem dois tipos distintos de formas clínicas. A forma esporádica unilateral, que surge na idade adulta (5ª à 7ª década),
sendo os mais frequentes (95%). E a forma associada à NF2
que, apesar de serem menos frequentes (5%), na sua maioria
(95%) são bilaterais e surgem durante a 3ª década de vida.

Neurinoma vestibular grande

FIG 7

FIG 4

Neurinona vestibular pequeno.

FIG 5
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QUADRO 2

Exames de Imagem
- Tomografia Computadorizada (TC)
- RMN
Exames Audiométricos
- Audiograma tonal
- Potenciais Evocados Auditivos (PEA)

Uma vez feito o diagnóstico confirmado pelos exames
de imagem, pode-se classificar o neurinoma de acordo
com a sua dimensão em:
- pequeno, com menos de 1 cm e confinado ao Canal Auditivo Interno (CAI) (Figura 5);
- médio, com cerca de 1 a 3 cm, estendendo-se para fora do
CAI sem comprimir as outras estruturas adjacentes (Figura 6);
- grande, quando apresenta uma dimensão superior a 3 cm,
já provocando compressão ao nível das estruturas adjacentes (Figura 7).
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::
TRATAMENTO DO NEURINOMA
DO ACÚSTICO
O tratamento dos neurinomas do acústico de uma forma geral
é influenciado por diversos factores, condicionando também
a atitude terapêutica a adoptar.
Os factores que interferem com a decisão terapêutica são:
- tamanho do tumor;
- localização;
- idade;
- NF2;
- tumor quístico;
- único ouvido ouvinte;
- grau de hipoacusia;

Abordagem translabiríntica.

- potenciais evocados auditivos (morfologia da onda);

FIG 8

- taxa de crescimento;

- grau de disfunção vestibular.
A atitude terapêutica deve ser ponderada e o paciente deve
ser informado acerca da patologia e possibilidades terapêuticas sob aconselhamento multidisciplinar.
Existem classicamente quatro hipóteses de tratamento: vigilância, cirurgia, radioterapia estereotáxica e a radioterapia estereotáxica fraccionada.
A vigilância consiste numa atitude mais expectante, sendo
possível sobretudo nos casos de neurinoma do acústico não
associado a NF2 e em pacientes adultos.

Abordagem translabiríntica.

FIG 9

Existem diferentes vias de abordagem para a sua remoção, estando indicadas consoante o tamanho, localização e envolvimento audiométrico, sendo de salientar a abordagem
translabiríntica a que sacrifica a audição (Quadro 3).

Abordagem retrosigmoideia.

FIG 10

A cirurgia deve ser uma decisão do doente balanceado entre
a vantagem de poder remover o tumor na totalidade sem recorrência, embora apresentando a desvantagem das complicações que estão associadas a este tipo de intervenção. No
caso da NF2, devido às características infiltrativas do tumor, a
taxa de recorrência pode ser elevada.

As complicações devem-se em parte à própria agressão cirúrgica e à manipulação de estruturas peri-tumor.

QUADRO 3

Vias de
Abordagem

Complicações

- translabiríntica (Fig. 8)
- fossa média (Fig. 9)
- retrosigmoideia (suboccipital) (Fig. 10)

- hipoacusia
- fístula LCR
- lesão do nervo facial
- cefaleias
- meningite

Cadernos Otorrinolaringologia . CLÍNICA, INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO 5

A radioterapia estereotáxica – Gamma Knife (Figura 11) – permite o tratamento por radiação específica para um determinado ponto no cérebro. Está indicado em pacientes que
recusem a cirurgia ou pacientes com contra-indicação médica
para a intervenção cirúrgica. Apresenta enúmeras vantagens,
nomeadamente o facto de permitir a preservação da audição,
do nervo facial, um maior controlo do tumor e menor morbilidade. Em contrapartida, no caso da NF2, apresenta uma resposta inferior em relação aos neurinomas de forma esporádica.
Devido à elevada energia que incide apenas num ponto, tem-se
verificado que as estruturas adjacentes também ficam afectadas. Devido a esta situação, tem-se introduzido a radiocirurgia
estereotáxica fraccionada, ainda não existindo dados concretos
quanto ao sucesso deste tipo de abordagem.
O tratamento do neurinoma do acústico tem sido um desafio
no caso da NF2, pois o risco de recidiva é maior e apresenta
um crescimento mais rápido. Nestes casos, os tumores infiltram os nervos e são menos uniformes, o que leva a uma
maior dificuldade na remoção cirúrgica.
No caso do neurinoma do acústico da NF2 pretende-se que
seja uma intervenção precoce com preservação da integridade
anatómica do nervo coclear, mesmo que a preservação auditiva não acompanhe ao mesmo tempo a remoção do tumor.
As perspectivas terapêuticas da NF têm sofrido alguns avanços, sobretudo através dos estudos genéticos. Cada vez se
tem feito mais estudos sobre o próprio funcionamento das
proteínas envolvidas e da sua importância.
Pensa-se que os inibidores da farnesyl-transferase podem ser
uma boa forma de actuação ao inibir a proliferação celular,
assim como os inibidores do factor de crescimento angiogénico, pois ao interferir com a neoformação dos vasos sanguíneos anormais podem então reduzir o tamanho do tumor.

FIG 11

No caso da hipoacusia associada ao neurinoma do acústico
na NF2 haverá sempre a possibilidade de reabilitação auditiva.
No caso de hipoacusia moderada, através de uma prótese auditiva convencional, e na hipoacusia profunda proceder à colocação de um implante coclear ou mesmo um implante do
tronco cerebral.

Aparelho Gamma Knife.
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