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Resumo 
_______________________________ 

 

 

 

Alves CAPF. Impacto da sequência ponderada em difusão (DWI) na avaliação de 

estudos controle para caracterização de recidivas de tumores embrionários no sistema 

nervoso central[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2021. 

 

A ressonância magnética tem papel fundamental no diagnóstico dos tumores do sistema 

nervoso central. Singular ênfase é dada à sequência ponderada em difusão, a qual tem 

destacado auxílio no diagnóstico dos tumores embrionários do sistema nervoso central, 

particularmente na faixa etária pediátrica. No entanto, a efetiva relevância desta sequência 

para a diferenciação dos diversos subtipos de tumores primários do encéfalo, bem como 

a sua utilidade diagnóstica na detecção de recidiva dos tumores embrionários não é, ainda 

hoje, bem estabelecida. Assim, os objetivos deste estudo foram (1) criar um fluxograma 

que colabore no diagnóstico inicial de tumores embrionários, com auxílio da sequência 

de difusão, particularmente quando localizados no cerebelo e na faixa etária pediátrica, 

(2) comparar a sequência de difusão e as demais sequências da ressonância magnética 

convencional para a detecção de recidiva dos tumores embrionários do sistema nervoso 

central e (3) avaliar as propriedades da sequência de difusão e da sequência T1 após o 

uso do agente de contraste paramagnético nas lesões induzidas por radiação. Duas 

análises retrospectivas e distintas foram realizadas neste trabalho. A primeira análise 

incluiu a avaliação dos estudos de ressonância magnética em cento e quarenta e oito (148) 

crianças com diagnóstico histológico e molecular de tumores cerebelares pediátricos. Os 

respectivos tumores foram avaliados por diferentes sequências de imagem, bem como 

análise demográfica, seguindo um fluxograma previamente  instituído, que incluiu a 

sequência ponderada em difusão como o núcleo da diferenciação desses tumores para 

obtenção de um diagnóstico final mais preciso. Com base na análise destes casos, o 



fluxograma apresentou uma relativa adequada acurácia na identificação da maioria dos 

diagnósticos dos tumores cerebelares. Um segundo fluxograma (fluxograma modificado) 

foi então por nós proposto, baseado nos resultados obtidos pela nossa casuística, que 

apresentou um significativo aumento da acurácia quando comparado ao anterior, 

incluindo também uma excelente razão de verossimilhança para a diferenciação da 

maioria dos grupos histológicos e moleculares dos tumores embrionários cerebelares, 

entre outros. A segunda análise do nosso estudo incluiu a avaliação retrospectiva dos 

exames de ressonância magnética em cinquenta e seis (56) pacientes com tumor 

embrionário do sistema nervoso central. Esses estudos foram avaliados por meio da 

análise separada das sequências (1) ponderadas em difusão, (2) conjunto de sequências 

convencionais (T1, T2 / FLAIR e T1 pós-contraste) e (3) sequências ponderadas em T1 

pós-contraste de forma isolada. A sensibilidade para detecção de recidiva foi calculada 

para cada um dos grupos de imagem pré-estabelecidos. Uma análise descritiva por 

paciente também foi realizada. A sensibilidade de detecção de recidiva nodular focal pela 

sequência ponderada em difusão (96%) foi significativamente maior que as demais 

sequências da ressonância magnética convencional (77%) e que a sequência pós-contraste 

isolada (51%) (p = 0,0003 e p <0,0001). Na análise de recidiva por paciente, nenhum 

diagnóstico foi perdido pela avaliação da sequência de difusão. As demais sequências de 

ressonância magnética convencional perderam dois (2) diagnósticos e a sequência pós-

contraste isolada perdeu oito (8). Em conclusão, o estudo de ressonância magnética, em 

especial a sequência ponderada em difusão, mostrou-se essencial para diferenciação dos 

diversos subtipos de tumores encefálicos pediátricos, na detecção aprimorada de recidiva 

focal em pacientes com tumores embrionários do sistema nervoso central e fundamental 

em auxiliar na diferenciação entre as lesões decorrentes de recidiva tumoral e as lesões 

radioinduzidas no contexto de tumores embrionários. 

 

Descritores: 1. Neuroimagem 2. Pediatria 3. Encéfalo 4. Neoplasias do sistema nervoso 

central 5. Meduloblastoma 6. Diagnóstico por imagem 
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Alves CAPF. Role of the diffusion-weighted sequence (DWI) in the imaging surveillance 

for the characterization of recurrences of embryonal tumors in the central nervous system 

[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

Magnetic resonance imaging has a fundamental role in the diagnosis of tumors of the 

central nervous system. Singular emphasis is given to the diffusion-weighted sequence, 

which has an essential role in the diagnosis of embryonal tumors, particularly in the 

pediatric age group. However, the real relevance of this sequence in differentiating the 

subtypes of primary brain tumors, as well as its diagnostic utility in detecting recurrence 

of embryonal tumors, is still not well-established. The aims of this study are (1) to create 

a flowchart that improves the capability of a correct diagnosis of brain tumors, 

particularly those affecting the cerebellum during childhood, with the support of the 

diffusion-weighted sequence, (2) compare the diffusion sequence with the other 

conventional magnetic resonance sequences in detecting the recurrence of embryonal 

tumors of the central nervous system, and (3) to evaluate the properties of the diffusion 

and T1 sequence after injection of the paramagnetic agent in the analysis of radiation-

induced lesions. For these purposes, two retrospective analyses were performed from two 

different pediatric cohorts. The first one included magnetic resonance imaging of 148 

children with cerebellar tumors confirmed molecularly and histologically. These tumors 

were evaluated by separate imaging and demographic analysis following a pre-designed 

step-by-step flowchart which includes diffusion-weighted imaging sequence as the core 

of the stratification of these tumors to obtain a correct final diagnosis. Based on analysis 

of our cohort, we have confirmed that the pre-designed flowchart was reliable in 

identifying most diagnoses. However, a few discrepancies between literature and our 

results were also observed. In order to obtain a more accurate flowchart, our group has 

submitted modifications in the flowchart, and, subsequently, a modified flowchart with 



an overall increased accuracy was created. The modified flowchart showed a good 

likelihood ratio for most of the histologic and molecular groups of embryonal tumors 

among others. The second imaging analysis of our study included a retrospective review 

of fifty-six patients with the diagnosis of an embryonal tumor of the central nervous 

system. These tumors were evaluated by separate sequences of magnetic resonance 

imaging including (1) diffusion-weighted sequences, (2) set of conventional sequences 

(T1, T2 / FLAIR, and T1 post-contrast), and (3) post-contrast T1 sequence alone. The 

sensitivity for detecting recurrence was calculated for each of the pre-established image 

groups. A descriptive analysis per patient was also performed. Sensitivity of detection of 

focal nodular recurrence by the diffusion-weighted sequence (96%) was significantly 

higher than the other conventional magnetic resonance sequences (77%) and the post-

contrast sequence alone (51%) (p = 0.0003 ep <0.0001). In the analysis of recurrence per 

patient, no diagnosis was missed by assessing the diffusion sequence. The other 

conventional MRI sequences missed two diagnoses and the isolated analysis of the post-

contrast sequence missed eight diagnoses. In conclusion, the magnetic resonance study, 

particularly, the diffusion-weighted image sequence, proved to be essential in the 

differentiation of the diverse subtypes of pediatric brain tumors, particularly embryonal 

tumors; improves the detection of focal recurrence in patients with embryonal tumors of 

the central nervous system; and can assist in the differentiation between tumor recurrence 

and radioinduced lesions. 

 

Descriptors: Neuroimaging; Pediatrics; Brain; Central nervous system neoplasms; 

Medulloblastoma; Diagnostic imaging.  
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1.1 Tumores do Sistema Nervoso Central na Faixa Etária Pediátrica 

 
Os tumores do sistema nervoso central (SNC) são os tumores de órgãos sólidos 

mais comuns em crianças e incluem tumores malignos e benignos. Em crianças (faixa 

etária de 0 a 14 anos), os tumores primários do encéfalo apresentam uma prevalência nos 

Estados Unidos da América (EUA) de 5,74 por 100.000 (Ostrom et al. 2019). O câncer 

infantil do SNC também é considerado uma das principais razões de morte por câncer em 

crianças em todo mundo (de Blank et al. 2015). 

Diferentemente das neoplasias em outras localizações, os tumores primários do 

encéfalo não são estadiados, mas categorizados de acordo com a Classificação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) 2016, que, atualmente, se baseia principalmente 

em parâmetros moleculares para definir os diversos subgrupos de tumores que afetam o 

SNC (Louis et al. 2016).    

Essa recente reformulação na classificação dos tumores do SNC decorre, 

principalmente, do fato que alguns perfis moleculares de neoplasias no SNC, incluindo 

as neoplasias pediátricas, permitem a completa separação de alguns subtipos de tumores 

histologicamente homólogos. Por exemplo, podemos citar, o glioma difuso da linha 

média H3 K27M – mutante, uma entidade nova e única que foi recentemente 

reclassificada por conta do seu perfil genético e, previamente, era discriminada em grupos 

diferentes de tumores de linha média, incluindo, como principal representante, o glioma 

intrínseco difuso da ponte. A identificação deste conjunto de tumores definidos 
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fenotipicamente e molecularmente fornece uma base lógica para terapias direcionadas 

contra os efeitos dessas mutações (Korshunov et al. 201; Zhang et al. 2013; Khuong-

Quang et al. 2012). 

 

1.2 Tumores Embrionários do Sistema Nervoso Central 

 

Os tumores embrionários do SNC compreendem um subgrupo biologicamente 

heterogêneo de neoplasias malignas pediátricas do encéfalo. Estas neoplasias são 

compostas histologicamente por um condensado de células compactas e hipercromáticas 

(pequenas células azuis) com escassa quantidade de citoplasma e alto índice mitótico 

(Board and Others 2008). 

Os tumores embrionários do SNC apresentam grande índice de recidiva e de 

disseminação por meio do líquido cefalorraquidiano (LCR) (Sabel et al. 2016). A doença 

pode recorrer no sítio do tumor primitivo ou mesmo de forma disseminada com lesões à 

distância. As localizações de metástases à distância incluem lesões focais 

intraparenquimatosas e lesões decorrentes de disseminação leptomeníngea intracraniana 

e/ou espinal, podendo ser de forma isolada ou concomitante (Sébastien Perreault et al. 

2014; Warmuth-Metz et al. 2011; Sébastien Perreault et al. 2013).  

De acordo com a última classificação revisada da OMS 2016 (Louis et al. 2016) 

os tumores embrionários são genericamente categorizados como grau IV; e os seus 

subtipos neoplásicos incluem: meduloblastomas; tumores embrionários de múltiplas 

rosetas (TEMR, C19-MC mutado); meduloepiteliomas; tumores embrionários - sem 

outras especificações (TE-SOE) e tumores teratóides rabdóides atípicos (TTRA). 
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Várias mudanças foram impostas à subdivisão dos tumores embrionários de 

acordo com a última revisão atualizada da OMS (Louis et al. 2016). Destacam-se a elas, 

a nova subdivisão dos meduloblastomas, que passam a ser definidos principalmente por 

seus quatro principais perfis moleculares (medulloblastoma-SHH; meduloblastoma-

WNT; meduloblastoma-grupo 3; meduloblastoma-grupo 4), e não mais pelas suas 

características histológicas; a remoção do léxico atual da subcategoria de tumores 

neuroectodérmicos primitivos (PNETs); e a adição de uma nova entidade, (TEMR, C19-

MC-mutado). 

Da mesma forma que para muitos outros grupos de tumores do SNC, a 

justificativa para a redistribuição e reagrupamento desses tumores foi impulsionada, 

principalmente, pela percepção de que, em geral, essas neoplasias podem compartilhar 

um perfil molecular semelhante, que mais frequentemente sobrepõe às suas 

características histológicas, no que concerne à distribuição demográfica, agressividade, e 

resposta a tratamento. 

 

1.3 Relevância dos Estudos de Imagem no Diagnóstico dos Tumores do 

Sistema Nervoso Central na Faixa Etária Pediátrica 

 
A avaliação por imagem de tumores primários do SNC é fundamental para a 

construção de tratamentos adequados. A padronização da aquisição de imagens é um pré-

requisito essencial, não apenas para um diagnóstico mais acurado, mas também para 

permitir estudos comparativos em um mesmo indivíduo ao longo do seu período de 

tratamento e para viabilizar análises comparativas entre exames realizados em serviços 

diferentes. No que tange a uma análise mais precisa, a ressonância magnética (RM) é, 
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indubitavelmente, o melhor método de auxílio diagnóstico, tendo se mostrado útil não 

apenas no auxílio para diferenciação histológica desses tumores, mas também para a 

diferenciação dos seus aspectos moleculares, os quais hoje representam a base 

diagnóstica e de direcionamento para tratamentos mais eficazes. 

Dentro da faixa etária pediátrica, a importância da RM se acentua, visto que os 

tumores pediátricos primários do encéfalo têm apresentações clínicas e de imagem 

extremamente variáveis, o que pode representar um verdadeiro desafio diagnóstico. 

Ademais, a capacidade de identificar os fenótipos de imagem mais comuns e as 

características de agressividade dos tumores pediátricos abrem caminho para um 

diagnóstico precoce, com maior possibilidade de um prognóstico clínico favorável e, 

consequentemente, um aumento na sobrevida dessas crianças. 

 

1.4 Relevância dos Estudos de Imagem no Diagnóstico de Recidiva 

Tumoral 

A caracterização da recidiva e recorrência tumoral dos tumores embrionários no 

SNC é considerada crucial e um dos principais indicadores prognósticos a longo prazo da 

doença (Zeltzer et al. 1999). 

Os estudos de tomografia computadorizada (TC) e RM são os métodos de 

imagem mais utilizados e capazes de fornecer informações sobre o parênquima 

encefálico, permitindo a identificação de alterações estruturais, que sugiram a presença 

de recidiva tumoral. 

Entretanto, embora a TC seja considerada um método de baixo custo, de fácil 

acesso e rápido (Blaser and Harwood-Nash 1996), a sua baixa sensibilidade diagnóstica 

para avaliação de recidivas e o seu relativo baixo detalhamento estrutural, quando 
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comparados ao estudo de RM, associados à presença de artefatos de imagem, 

notadamente observados na fossa posterior, podem dificultar ou mesmo impedir o 

diagnóstico precoce e a avaliação correta das recidivas tumorais (Barajas and Cha 2012). 

 

1.5 Ressonância Magnética (RM) no Diagnóstico de Recidiva Tumoral 

A RM é o método estrutural mais amplamente utilizado para o controle dos 

tumores do SNC.  Isto se deve ao fato desta modalidade de imagem apresentar alta 

sensibilidade diagnóstica e fornecer um grande detalhamento estrutural do parênquima 

encefálico (Byrne 1994; Leeds e Jackson 1994). Particularmente, as sequências de RM 

pós-contraste são atualmente recomendadas como padrão para avaliar a extensão do 

tumor e sua disseminação (Koeller e Rushing 2003). Entretanto, enquanto a maioria das 

neoplasias do SNC tipicamente apresentam impregnação pelo agente de contraste 

paramagnético, os tumores embrionários do SNC demonstram, como particularidade, um 

grau variável de impregnação pelo contraste. Neste contexto, merecem destaque os 

meduloblastomas. De acordo com a literatura, essas neoplasias não impregnam pelo 

agente de contraste em cerca de 11-25 %  dos casos (Erdem et al. 2001; Yeom et al. 2013; 

S. Perreault et al. 2014; Rollins et al. 1990). 

Adicionalmente, nos exames controle desses pacientes, apesar das lesões 

nodulares intraparenquimatosas ou piais serem descritas como fundamentais para o 

diagnóstico de recidiva da doença (Meyers et al. 1994), a impregnação pós-contraste pode 

resultar de alterações relacionadas ao tratamento, como a radioterapia (Weintraub et al. 

2014; Spreafico et al. 2008). Este achado pode promover uma grande dificuldade de 

interpretação e afetar diretamente o diagnóstico correto e o tratamento precoce desses 

pacientes (Cassia et al. 2018). 
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1.6 Ressonância Magnética- DWI no Diagnóstico de Recidiva Tumoral 

A DWI (sigla do inglês: diffusion weighted imaging) é uma sequência capaz de 

fornecer informações sobre a difusibilidade das moléculas de água, sobre as quais o valor 

quantitativo, conhecido como coeficiente de difusão aparente ADC (sigla do inglês: 

Apparent Diffusion Coefficient) pode ser calculado. 

No contexto das neoplasias, a DWI permite uma estimativa não invasiva da 

diferença de densidade celular, bem como da estrutura do tecido avaliado, sendo 

amplamente utilizada em todos os tumores pediátricos do SNC (Rossi et al. 2010; 

Gauvain et al. 2001). Particularmente, no que concerne à análise diagnóstica dos tumores 

embrionários do SNC, o fato dessas neoplasias partilharem algumas características 

histológicas semelhantes, como o grande condensado celular e o baixo componente 

citoplasmático, determinam o seu achado mais clássico e frequente por imagem - a 

presença de componente lesional com restrição à movimentação das moléculas de água 

na sequência DWI, confirmada no mapa ADC  (Rumboldt et al. 2006; S. Perreault et al. 

2014). No entanto, embora a importância da sequência DWI no diagnóstico dos tumores 

embrionários do SNC seja amplamente reconhecida, a exata relevância desta na 

caracterização de recidiva dos tumores embrionários, bem como na sua diferenciação com 

lesões de outras naturezas, em particular aquelas relacionadas ao tratamento radioterápico 

(LRI), não é, ainda hoje, bem estabelecida na literatura.  
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2.1 Organização do texto sistematizado 

 

Considerando a importância dos tumores do SNC na faixa etária pediátrica, entre 

eles os tumores embrionários e as suas características de imagem por RM, em especial a 

sequência de difusão, desenvolvemos esta tese baseada na publicação de dois artigos 

científicos relacionados ao diagnóstico destes tumores e de suas recidivas.  

O texto sistematizado se refere à duas publicações, agrupadas na temática 

abaixo: 

• Tumores cerebelares na faixa etária pediátrica 

Publicação 1: Alves et al., 2021 

• Recidivas dos tumores embrionários no encéfalo 

Publicação 2: Morana and Alves et al., 2017 

 

2.2 Fluxograma diagnóstico para os tumores cerebelares na faixa etária 

pediátrica 

 

Publicação 1: 
 
C.A.P.F. Alves, U. Löbel, J.S. MartinSaavedra, S. Toescu, M.H. Tsunemi, S.R. Teixeira, 
K. Mankad, D. Hargrave, T.S. Jacques, C. da Costa Leite, F.G. Gonçalves, A. Vossough, 
F. D’Arco. American Journal of Neuroradiology Mar 2021, DOI: 10.3174/ajnr.A7057 
 



Texto Sistematizado              10 
 

 

_______________________________________________________ 

     César Augusto Pinheiro Ferreira Alves / Doutorado 

 

Nos últimos 10 anos, houve um aumento exponencial no conhecimento das 

características moleculares dos tumores pediátricos do SNC. Esse conhecimento foi 

incorporado, em parte, à última atualização da Classificação de Tumores do Sistema 

Nervoso Central da OMS (Louis et al. 2016). Mesmo após à publicação desta 

classificação em 2016, uma série de recentes estudos continuam identificando outros 

novos subgrupos moleculares, que envolvem os tumores pediátricos, de forma 

particularmente relevante, os tumores embrionários, com possíveis implicações 

prognósticas. Essas mudanças envolvem os grupos dos meduloblastomas (Ramaswamy 

et al. 2016) e os tumores teratóides rabdóides atípicos (TTRA), ambos tumores 

embrionários (Nowak et al. 2018), bem como o grupo dos ependimomas (Pajtler et al. 

2015). Em paralelo a esse contínuo avanço molecular houve, também, uma ascensão na 

capacidade diagnóstica dos métodos de imagem, assim como na sua translação 

diagnóstica a esses resultados moleculares obtidos. Esse constante e vasto conteúdo de 

dados disponibilizados na literatura científica sobre diferentes padrões de imagem ligados 

a perfis moleculares ampliou, ainda mais, a importância dos métodos de imagem no 

diagnóstico e conduta desses pacientes, porém, em contrapartida, trouxe um desafio ainda 

maior na capacidade do médico radiologista se manter atualizado e qualificado para 

aplicar esse conhecimento na sua prática diária. Um exemplo típico dessa recente 

modificação e da sua aplicabilidade na área da medicina diagnóstica são os já 

estabelecidos 4 subgrupos principais de meduloblastoma, principal neoplasia do grupo 

dos tumores embrionários, hoje denominados pelo seu perfil molecular e que incluem: 

meduloblastomas-WNT, meduloblastomas-SHH, com ou sem a mutação p53, 

meduloblastomas-grupo 3 e meduloblastomas-grupo 4. Embora estes grupos possam 

parecer, muitas vezes, semelhantes na microscopia, estas categorias têm perfis 
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moleculares, epidemiologia, prognóstico e origem embriológica distintas (Taylor et al. 

2012). No que concerne à imagem diagnóstica, historicamente, desde o advento e 

“popularização” das sequências ponderadas em difusão, no início dos anos 2000, os 

tumores embrionários, em particular os meduloblastomas, têm como descritor de imagem 

mais importante a presença de restrição na sequência DWI o que, indiretamente, denota 

o seu padrão de distribuição e morfologia celular. No entanto, apesar desta característica 

singular para este grupo de tumores, a emergência dos diferentes perfis moleculares, 

associados a prognósticos por vezes distintos, impôs ao radiologista, em particular o 

pesquisador neurorradiologista, explorar novas associações do padrão molecular com 

outros diferentes fenótipos da imagem. Dentro do contexto de estratificação diagnóstica, 

a RM mostra-se uma técnica de imagem cada vez mais promissora para distinção dos 

tumores pediátricos, seja pelas características histológicas, como pelos perfis moleculares 

diferentes dessas neoplasias. Essa capacidade diagnóstica é resultante, não apenas da 

variabilidade das características de sinal ou padrões de impregnação pelo contraste 

paramagnético desses tumores na RM, mas também da sua capacidade de fornecer um 

profundo detalhamento anatômico, que permite, de forma precisa, determinar a 

localização e extensão espacial desses tumores. 

Uma nova possibilidade de abordagem para transpor esse contínuo desafio 

diagnóstico é a utilização/ associação da inteligência artificial aos métodos de imagem. 

A inteligência artificial tem como um dos seus objetivos ramificar e “compreender” 

diversos padrões de imagem que se repetem com alta frequência, direcionando-os para 

possíveis diagnósticos mais precisos. No entanto, apesar das grandes expectativas para 

essa inovação de características extremamente promissoras, a dificuldade na capacidade 

de identificar corretamente a localização de um tumor do SNC, aliada às inúmeras 
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variáveis relacionadas às características de sinal, contraste, infiltração, entre outros, 

fazem com que seu uso como um elemento diagnóstico seja ainda limitado no contexto 

dos tumores pediátricos do SNC e, consequentemente, o diagnóstico seja ainda centrado 

na perícia de um radiologista experiente. 

Anteriormente ao trabalho aqui apresentado, com intuito de facilitar e difundir o 

conhecimento radiológico no diagnóstico de tumores pediátricos, D'Arco e cols. (D’Arco 

et al. 2018) propuseram um fluxograma (Figura 1) para o diagnóstico diferencial de 

tumores da fossa posterior em crianças. O fluxograma previamente proposto possui, como 

suporte para seu modelo, dados unicamente oferecidos na literatura sobre as 

características epidemiológicas, de imagem e de distribuição dessas neoplasias. 

Entretanto, ainda que criado com amplo sustento científico, o fluxograma previamente 

apresentado não dispõe de qualquer validação crítica fundamentada em pacientes 

direcionados para a sua apreciação. Adicionalmente, posterior à sua criação, novos 

avanços na análise molecular dos tumores pediátricos que influenciaram 

significativamente na classificação desses tumores, culminaram, mesmo que em um curto 

espaço de tempo, na necessidade de uma validação e ajuste desse fluxograma. 

Realizamos, então, no nosso trabalho um processo de validação e ajuste desse fluxograma 

diagnóstico. 

Para a validação do fluxograma, nosso processo de análise revisou cento e 

quarenta e oito (148) estudos de RM realizados em campos de 1.5T e 3.0T em crianças 

com tumores cerebelares, obrigatoriamente, confirmados sob base histológica e 

molecular. Dados mínimos necessários incluíram a necessidade das sequências de DWI, 

T1W, T2W e sequências T1W pós-contraste, bem como dados demográficos mínimos do 

paciente, como data de nascimento e idade no momento do exame e, também, a não 
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realização de nenhum tratamento prévio à RM adquirida para a avaliação do tumor. 

Seguiu-se, então, uma análise numérica sequencial do fluxograma, na qual cada um dos 

números designados e à sua ordem foram estabelecidos em relação a cada uma das 

características de imagem pré-estabelecidas para cada tumor analisado, com o intuito de 

obter uma correlação direta entre o conjunto único de numerações e o diagnóstico final 

desses tumores. Exemplificando, quando diante de um paciente com um tumor localizado 

no hemisfério cerebelar, associado a baixo valor no mapa ADC, e a morfologia 

multinodular na sequência T1 pós-contraste, os números referidos são, 1, 1 e 2, nessa 

respectiva ordem, e esse conjunto numérico (112) designa-se ao diagnóstico do grupo de 

meduloblastomas-SHH. 

Figura 1. 
Fluxograma radiológico pré-projetado criado de acordo com a literatura antes da análise de precisão 
diagnóstica. (Modificado de D’Arco et al., 2018) (D’Arco et al. 2018) 
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O asterisco (*) indica tumores do tronco encefálico excluídos da análise. Os asteriscos duplos (**) indicam 
a comparação da intensidade de sinal em relação à substância cinzenta. 

 

Os diversos resultados do nosso estudo foram capazes de validar 

estatisticamente uma série de informações pré-determinadas pelo fluxograma inicial e, 

também, capazes de acrescentar e remover informações previamente estabelecidas na 

literatura. 

Com base nos nossos resultados, observamos, por exemplo, que a distinção da 

maioria dos meduloblastomas grupo 3 e grupo 4 é possível de ser feita em relação demais 

grupos de meduloblastomas, com uma excelente especificidade (86-96%) e alto valor 

preditivo negativo (88-97%). Em contrapartida, não observamos dados que suportam 

algumas informações relativamente bem estabelecidas na literatura e, previamente 

designadas no fluxograma como, por exemplo, a distinção dos meduloblastomas- WNT 

dos demais meduloblastomas fundamentado na sua localização de origem, previamente 

descrita como centrada no forame de Luschka. 

Não surpreendente e consoante aos nossos resultados, Stock e cols., 

recentemente, demonstraram que meduloblastomas- WNT não são tão lateralizados como 

descrito anteriormente em estudos feitos com menores casuísticas (Northcott et al. 2012). 

Devido às poucas, mas substanciais modificações diagnósticas realizadas no fluxograma 

pré-desenhado, propusemos, então, um fluxograma modificado que permite, de forma 

mais acurada e com base em resultados estatísticos obtidos da nossa casuística, o auxílio 

diagnóstico dos tumores cerebelares em crianças (Figura 2). 
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Figura 2. 
Fluxograma radiológico criado de acordo com a nossa casuística de 148 crianças com tumores cerebelares 
confirmados por resultado histológico e molecular. (Modificado de Alves et al., 2021) (Alves et al. 2021) 

 

 

O asterisco (*) indica tumores do tronco encefálico excluídos da análise. Os asteriscos duplos (**) indicam 
a comparação da intensidade de sinal em relação à substância cinzenta. Asteriscos triplos (***) indicam 
baixo VPP e sensibilidade para qualquer grupo histológico de tumor. 

 

Acreditamos que essa publicação oferece amplo apoio à radiologistas de 

diferentes níveis de expertise na prática clínica diária, com intuito de auxílio na 

formulação de hipóteses diagnósticas para os tumores pediátricos cerebelares. Outro 
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mérito deste trabalho baseia-se no fato que os resultados obtidos em nossa pesquisa 

servem como substancial base de dados para o alicerce de técnicas de machine learning 

no diagnóstico de tumores pediátricos no SNC. 
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2.3 Recidiva dos tumores embrionários no encéfalo 
 
 
Publicação 2: 
 
Giovanni Morana*, César Augusto Alves*, Domenico Tortora, Mariasavina Severino, 
Paolo Nozza, Armando Cama, Marcello Ravegnani, Gabriella D’Apolito, Alessandro 
Raso, Claudia Milanaccio, Claudia da Costa Leite, Maria Luisa Garrè and Andrea Rossi. 
*Co-first authors Oncotarget, 2017, Vol. 8, (No. 36), pp: 60401-60413 

 

O acompanhamento estabelecido para os tumores embrionários do SNC inclui 

exames de neuroimagem e avaliações clínicas em intervalos regulares. O controle dos 

estudos de imagem é feito acreditando-se que a detecção precoce da recorrência do tumor 

pode, potencialmente, permitir uma intervenção imediata e, assim, melhorar o 

prognóstico do paciente. Entretanto, o rastreamento e o diagnóstico de recorrências 

tumorais representam, ainda, um desafio significativo e, do ponto de vista do controle por 

imagem, a identificação precoce da recidiva do tumor, na maioria das vezes, é baseada 

na identificação de uma lesão no SNC que apresenta impregnação pelo gadolínio (quebra 

da barreira hematoencefálica). 

No que concerne, por sua vez, à análise por imagem da recidiva dos tumores 

embrionários do SNC, a aplicabilidade da avaliação da sequência T1W pós-contraste, 

isoladamente ou mesmo em conjunto às outras sequências convencionais (T1W, T2W e 

FLAIR), deve ser questionada. Este questionamento baseia-se em resultados provenientes 

de estudos anteriores que demonstraram que as recidivas de meduloblastomas tendem a 

apresentar uma impregnação menor quando comparadas ao seu local primário de origem 

(Bühring et al. 2002) e cerca de 36% das recorrências de meduloblastomas podem não 

impregnar pelo gadolínio (Rollins et al. 1990) com até 20% de doença leptomeníngea 

secundária não detectada pela RM convencional (Fouladi et al. 1999). Estes resultados 

trazem atenção obrigatória ao radiologista para uma avaliação por imagem diferenciada 
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na busca de recidiva tumoral neste subgrupo de tumores. Estudos recentes também 

demonstraram que, dependendo do subgrupo molecular, os meduloblastomas podem 

apresentar maiores ou menores graus de quebra da barreira hematoencefálica (Guerit and 

Liebner 2016). Como exemplo, lesões com ausência de impregnação pelo gadolínio 

foram demonstradas, de forma significativa, em maior número nos meduloblastomas- 

grupo 4 (S. Perreault et al. 2014).  

Em paralelo à dificuldade de caracterização das recidivas nos estudos de RM 

associa-se, muitas vezes, a complexidade em se diferenciar a recidiva tumoral de outras 

entidades, como as lesões radioinduzidas (LRI). Estes fatores podem determinar um 

diagnóstico equivocado de recidiva tumoral e, consequentemente, impactar 

negativamente no prognóstico do paciente. 

Realizamos, então, com o intuito de aumentar a acurácia diagnóstica das 

recidivas dos tumores embrionários, um estudo baseado na análise da sequência 

ponderada em difusão. A justificativa e embasamento científico do nosso estudo 

fundamentaram-se na evidência fornecida pela literatura da presença de restrição à 

difusão na vasta maioria dos tumores embrionários primários do SNC (Yeom et al. 2013; 

S. Perreault et al. 2014; Rumboldt et al. 2006; Jaremko et al. 2010; Chawla et al. 2007). 

O aumento da celularidade, a diminuição do espaço extracelular e a alta relação 

núcleo/ citoplasma são as explicações mais comuns das características da restrição 

observadas na sequência DWI para esses tumores. Relatos de casos e pequenas séries de 

casos sugerem um possível papel da DWI para estudos controle dos meduloblastomas. 

Shubert e colg., (Schubert et al. 2006) avaliaram a utilidade diagnóstica da DWI em três 

pacientes com meduloblastomas, sugerindo um papel relevante para DWI na detecção 

precoce da doença metastática. Observações semelhantes foram relatadas por Rasalkar e 
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col. (Rasalkar et al. 2011) e por Amene e col. (Amene, Yeh-Nayre, and Crawford 2013) 

mostrando em casos isolados a utilidade da DWI na detecção de recorrência de 

meduloblastomas. No entanto, na literatura, com exceção dos dados esparsos acima 

mencionados, nenhum estudo sistemático foi realizado com o objetivo de avaliar e validar 

o valor diagnóstico da DWI no controle de crianças com tumor embrionário do SNC. 

Foi feita, então, uma análise retrospectiva de cento e oitenta (180) pacientes 

pediátricos com tumores embrionários do sistema nervoso central, com a inclusão final 

de cinquenta e seis (56) crianças nesse estudo. Um total de 125 lesões focais foram 

identificadas de acordo com o estudo-referência. Dessas, 103 foram diagnosticadas como 

recidivas/ recorrências locais e 22 como LRI  

Devido a impossibilidade de confirmação histológica para todas as lesões 

avaliadas com suspeitas de recidiva, a análise do estudo completo oferecido ao 

coordenador do estudo, bem como o acesso aos dados clínicos e laboratoriais, tratamento 

prescrito e acesso a exames controle foi estipulado como padrão-ouro/ estudo-referência. 

Lesões com crescimento contínuo em estudos subsequentes e confirmação clínico-

laboratorial foram determinadas como recidiva. Lesões que impregnavam após três meses 

do tratamento radioterápico, mas que desapareceram sem o advento de nenhum novo 

tratamento foram determinadas com LRI (Sugahara, T. et al. 2000). 

Todos pacientes eram menores que 18 anos no momento diagnóstico, 

apresentavam confirmação de tumores embrionários do SNC e foram acompanhados no 

Instituto Giannina Gaslini em Genova-Itália entre os anos de 2005 e 2015. O estudo foi 

aprovado pela IRB (sigla do inglês: Institution Review Board) e a coleta de dados foi feita 

durante o ano de 2016 sob a supervisão e orientação do chefe do Departamento da 

Neurorradiologia Pediátrica, Dr. Andrea Rossi.  
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A inclusão de cada indivíduo neste estudo foi regularizada de acordo com os 

preceitos da Declaração de Helsinque e do Código de Nuremberg, respeitadas as Normas 

de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (Res. CNS 196/96) do Conselho Nacional de 

Saúde.  

Os dados clínicos, laboratoriais, resultado de histopatologia e de análise 

genético-molecular foram obtidos por meio do prontuário eletrônico dos pacientes.   

Detalhadamente, foram incluídos na pesquisa, (1) pacientes com diagnóstico 

histológico confirmado de tumor embrionário do SNC que apresentaram durante a sua 

evolução confirmação de recidiva tumoral; (2) pacientes com LRI não neoplásicas, porém 

inicialmente consideradas como recidivas pelo estudo de RM e (3) pacientes sem 

evidência de recidiva ou LRI após acompanhamento de pelo menos três anos.  

Nos subgrupos 1 e 2, foram incluídos apenas pacientes que haviam feito pelo 

menos um estudo controle com diagnóstico de lesões suspeitas para recidiva neoplásica. 

Para evitar resultados falso positivos pela sequência DWI relacionados às alterações pós-

cirúrgicas (hemorragia e contusões), somente os pacientes com suspeita de recidiva de 

tumor embrionário a partir de 3 meses do procedimento cirúrgico foram incluídos nos 

subgrupos 1 e 2. 

Foram excluídos pacientes cuja qualidade de imagem não permitia uma análise 

adequada do estudo e pacientes que continham dados clínicos e laboratoriais insuficientes 

durante o estudo controle. 

Nossos resultados mostram que a DWI foi capaz de identificar um número 

significativamente maior de recidivas focais de tumor embrionário do SNC quando 

comparada às sequências da RM convencional (Figura 3). 
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Figura 3. 

 

Gráfico de barras mostrando lesões focais recidivantes identificadas (cinza) e 

perdidas (branco pontilhado) pela avaliação isolada do agente de contraste paramagnético 

(CE), pela avaliação conjunta das sequências convencionais (T2W / FLAIR e T1W pós-

contraste) (CONV) e pela avaliação isolada da imagem ponderada por difusão (DWI). A 

DWI identificou 19,42% mais recidivas focais quando comparada a todas as sequências 

convencionais (CONV) e 44,66% mais lesões quando comparada a sequência pós-

contraste T1W isolada (CE).  

Ao considerarmos uma análise por indivíduo, a DWI foi capaz de adicionar 

informações diagnósticas à RM convencional em oito (32%) dos pacientes com recidiva 

nodular focal, identificar um maior número de lesões recidivadas em 13 (52%) pacientes 

quando comparada à sequência pós-contraste e foi a única capaz de identificar recidiva 

em dois (8%) pacientes. Ao mesmo tempo, todas lesões, exceto uma que apresentava 

restrição à difusão, foram confirmadas como lesões secundárias, com consequente valor 

preditivo positivo (VPP) muito alto (99%). A alta sensibilidade e o VPP sugerem que a 
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DWI é uma excelente sequência para identificação de recidivas focais de tumor 

embrionário no encéfalo, de modo que um achado positivo na DWI é altamente preditivo 

de recidiva. 

Outro ponto importante do nosso trabalho foi a avaliação das lesões 

radioinduzidas. A presença de LRIs é amplamente reconhecida no contexto dos estudos 

controle dos tumores embrionários do SNC (Spreafico et al. 2008; Helton et al. 2005; 

Fouladi et al. 2004; Muscal et al. 2009). Entretanto, a análise destes estudos baseia-se 

apenas nas características das sequências convencionais da RM e no padrão de imagem 

da evolução temporal das LRIs, sem uma avaliação direcionada para a sequência DWI. 

O padrão de imagem frequentemente encontrado e descrito nas LRIs em crianças com 

tumor embrionário no SNC, tratadas com radioterapia e quimioterapia, é a presença de 

pequenos focos de impregnação pelo contraste paramagnético distribuídos pelo 

parênquima encefálico, quase sempre associados à hiperintensidade de sinal focal nas 

sequências T2 / FLAIR. Essas lesões são frequentemente observadas em crianças tratadas 

com radioterapia acelerada hiperfracionada (HART) e são consideradas uma forma mais 

branda de lesão encefálica, que podem ser causadas pela presença de edema vasogênico 

transitório ou desmielinização com ruptura da barreira hematoencefálica sendo, dessa 

forma, diferentes da necrose clássica por radiação. Há, geralmente, distribuição 

preferencial dessas lesões pela substância branca, com localização variável em relação ao 

tumor primário e com intervalos variáveis após o término do tratamento, variando de 

poucos meses a anos (Spreafico et al. 2008; Kumar et al. 2000). No estudo controle, as 

LRI geralmente regridem de tamanho, embora o aumento das suas dimensões durante os 

intervalos nas avaliações iniciais, seguido por diminuição subsequente possa também 

ocorrer. O diagnóstico de radionecrose deve ser suspeito nos casos em que a lesão 
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aumenta progressivamente em suas dimensões e se associa à presença de edema e efeito 

expansivo (Pružincová et al. 2009). 

Os resultados obtidos no nosso estudo demonstram que todas as lesões, exceto 

uma LRI com realce de contraste focal, não apresentaram restrição à difusão, sugerindo 

que a ausência de restrição à difusão favorece uma lesão não neoplásica nesse contexto. 

De fato, os valores quantitativos mínimo e a médio do mapa ADC das recidivas focais e 

das LRI evidenciaram diferenças significativas entre os dois grupos. Vale salientar que 

todos os nossos pacientes com recidivas foram selecionados com base em confirmação 

patológica ou determinação radiológica (de acordo com os critérios radiológicos atuais)  

(Sébastien Perreault et al. 2013). Com a exceção de dois pacientes, por razões clínicas e 

éticas, todos os demais obtiveram confirmação histológica das recidivas e LRI. 

 Em relação ao envolvimento leptomeníngeo difuso das recidivas, nossos dados 

confirmam que a imagem pós-contraste é a sequência que apresenta maior sensibilidade 

em relação às demais e é, portanto, a base para o diagnóstico de recidivas leptomeníngeas. 

No entanto, mesmo neste padrão de disseminação, a sequência DWI pode ser útil no 

diagnóstico, sendo capaz, por vezes, de demonstrar a presença de extensas áreas de 

restrição da superfície pial do parênquima acometido, mesmo na ausência de 

impregnação pelo contraste nas sequências ponderadas em T1. 

 A análise direcionada para recidiva de meduloblastomas, segundo seu padrão 

histológico, demonstrou que em indivíduos com a variante histológica clássica, a DWI 

contabilizou um número maior de lesões focais quando comparada à sequência T1W pós-

contraste isolada. As recidivas do subtipo histológico clássico dos meduloblastomas, 

também, apresentaram ausência de realce pelo contraste com maior frequência. Ao 

mesmo tempo, a ausência de realce dos meduloblastomas primário foi documentada 
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principalmente em variantes clássicas (6 dos 7 tumores da nossa casuística não 

impregnavam pelo gadolínio). Curiosamente, uma observação semelhante em relação às 

lesões primárias foi relatada por Fruehwald-Pallamar J e colg. (Fruehwald-Pallamar et al. 

2011), que observaram tênue realce ou realce linear apenas no MB clássico, enquanto 

todas as outras variantes de meduloblastomas apresentaram realce acentuado. Um 

resultado semelhante foi, também, documentado pelo estudo de Yeom KW e colg. (Yeom 

et al. 2013), em que 8 de 9 meduloblastomas primários sem realce pertenciam ao grupo 

clássico. Em um outro estudo mais recente de Łastowska M e colg., (Łastowska et al. 

2015) avaliando o padrão de impregnação pelo contraste nos tumores com subtipos 

moleculares meduloblastomas não- WNT / SHH,  foi observada a impregnação pelo 

gadolínio em todos os casos desses subgrupos (29 de 60 indivíduos), dos quais 25 eram 

meduloblastomas clássicos. Este aspecto destaca o papel da DWI na imagem de controle 

do meduloblastomas clássico. 

 Curiosamente, embora o meduloblastoma aparentemente não mude o seu grupo 

molecular na recidiva e permaneça estável entre os compartimentos primário e 

metastático (Ramaswamy et al. 2013; Wang et al. 2015), os subtipos histológicos de 

meduloblastomas podem mudar com a recidiva, como demonstrado por Pöschl J e colg. 

(Pöschl, Koch, and Schüller 2015) em uma série de 16 recidivas de meduloblastomas, na 

qual 7 de 16 casos (44%) apresentaram alteração no subtipo histológico. Nesse estudo, a 

maioria dos casos de meduloblastoma desmoplásico / nodular (57%) recidivou como 

meduloblastoma clássico, enquanto todos os meduloblastomas clássicos, exceto um, 

permaneceu no mesmo grupo molecular. Esta observação pode, potencialmente, dar uma 

explicação da evidência de neuroimagem sobre a ausência de realce em recidivas de 

meduloblastomas quando comparada aos tumores primários e pode reforçar, ainda mais, 
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o papel da DWI no controle do meduloblastomas dada a alta frequência de tumores que 

se incluam como variantes clássicas. 

Como o diagnóstico do subgrupo molecular de meduloblastomas não estava 

disponível para todos os nossos pacientes, as conclusões definitivas sobre possíveis 

correlações entre as características da DWI nas recidivas e os subgrupos moleculares 

foram limitadas. Destaca-se, porém, a clara discrepância entre restricão e impregnação 

para alguns subtipos moleculares, sendo este último menos observado nos grupos WNT, 

SHH e no grupo 4, contrapondo os meduloblastomas- grupo 3 que impregnaram mais 

frequentemente. Novos estudos com casuísticas maiores são necessários para avaliar se 

exames de imagem controle nos subgrupos moleculares específicos de meduloblastomas 

podem ser aprimorados pela avaliação detalhada da DWI. 

Devido à algumas limitações do nosso estudo, os nossos resultados devem ser 

interpretados com cautela. Primeiro, dada a natureza retrospectiva do estudo, o viés de 

amostragem não pode ser excluído. Também, estamos cientes da amostra relativamente 

pequena de pacientes. No entanto, a análise por lesão permitiu avaliar um número 

significativo de lesões. Não avaliamos a imagem FLAIR pós-contraste em nosso estudo, 

uma vez que nosso protocolo de controle de tumores cerebrais de rotina não inclui essa 

sequência após injeção de contraste. 

Reconhecemos que a imagem FLAIR pós-contraste pode adicionar informações 

significativas à imagem ponderada em T1 pós-contraste convencional para a avaliação de 

doença leptomeníngea, melhorando a detecção de metástase leptomeníngea em crianças 

(Ercan et al. 2004; Griffiths et al. 2003). Acreditamos que pesquisas adicionais com o 

objetivo de comparar o valor diagnóstico da DWI e imagens de FLAIR pós-contraste no 
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acompanhamento de tumor embrionário do SNC pode trazer informações relevantes e 

uma significativa contribuição destas sequências neste contexto. 

Como o diagnóstico detalhado do grupo molecular dos meduloblastomas não 

estava disponível para todos os pacientes da nossa casuística, as conclusões definitivas 

sobre possíveis correlações entre as características da DWI nas recidivas e os subgrupos 

moleculares dos meduloblastomas foram limitadas. Destaca-se, porém, a clara 

discrepância entre restrição à difusão e impregnação de alguns subtipos moleculares, 

sendo a impregnação menos observada nos grupos WNT, SHH e no grupo 4 contrapondo 

os meduloblastomas- grupo 3. Esses resultados são concordantes a estudos que avaliam 

as características desses tumores quando primários à sua origem (Colafati et al. 2018) e 

ao padrão de imagem da sua recorrência (Aboian et al. 2018). No entanto, acreditamos 

que novos estudos, preferencialmente longitudinais e com casuísticas maiores, são 

necessários para melhor avaliar a potencial relação das sequências da DWI na 

diferenciação das recidivas de meduloblastomas.  
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 1.  Os tumores pediátricos do sistema nervoso central apresentam uma 

ampla variabilidade de representações por imagem, sendo algumas das suas 

características de imagem observadas no estudo de ressonância magnética, muito 

úteis para sua diferenciação diagnóstica. Dessa forma, a utilização de formulações 

sistematizadas de análise, como por exemplo o uso de fluxograma, são úteis para 

estabelecer métodos de leitura uniformizados. Destaca-se dentro do grupo de 

tumores pediátricos a alta acurácia diagnóstica de um fluxograma que utiliza às 

características de restrição à DWI para o diagnóstico dos tumores embrionários, 

em especial meduloblastomas e TTRA, que apresentam quase que 

obrigatoriamente restrição à difusão. 

 

2.  A DWI representa uma importante ferramenta diagnóstica dentre às 

diversas sequências obtidas na ressonância magnética para o acompanhamento de 

tumores embrionários pós-tratamento e detecção de metástases leptomeníngeas, 

podendo fornecer informações essenciais para o manejo desses pacientes. Em 

particular, a DWI pode aumentar a detecção de recidivas focais e auxiliar na 

diferenciação de doenças recidivadas das lesões induzidas por radiação com 

impregnação pelo gadolínio. A avaliação cuidadosa de imagens DWI é, portanto, 

altamente recomendável para esses pacientes. Adicionalmente, crianças com 

meduloblastomas da variante histológica clássica, com perfis moleculares dos 

grupos SHH, WNT e grupo 4, devem ser reconhecidas como potenciais formas de 

apresentação de recidivas com maior frequência de lesões sem impregnação, e 

com restrição à difusão.    
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