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Stereotactic Radiofrequency Thermocoagulation for the Treatment
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RESUMO
Introdução: Os hamartomas hipotalâmicos, que ainda não possuem causa definida, são compostos de tecidos heterotópicos raros
e histologicamente benignos. Classicamente, se associam a crises gelásticas, mas não é incomum que se manifestem através de
outros tipos de crises convulsivas. Os pacientes com hamartomas hipotalâmicos comumente apresentam distúrbios cognitivos,
desordens endócrinas e transtornos psiquiátricos. Recomenda-se, como tratamento padrão, o uso de medicação para controle dos
sintomas, enquanto para os pacientes refratários, a alternativa é a abordagem cirúrgica. Objetivo: Discutir as indicações, fazer
comparações entre técnicas cirúrgicas, evidenciar a utilidade e o sucesso da termocoagulação por radiofrequência estereotáxica
em uma paciente de 26 anos com diagnóstico de hamartoma hipotalâmico e comparar as vantagens e as desvantagens das
várias técnicas cirúrgicas para este fim. Conclusão: A utilização da técnica de termocoagulação por radiofrequência guiada
por método estereotáxico é um procedimento viável e seguro para pacientes com diagnóstico de hamartoma hipotalâmico
cuidadosamente selecionados.
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ABSTRACT
Introduction: Hypothalamic hamartomas still do not have a defined cause, and are composed of rare histologically benign
heterotopic tissues. Even though classically associated with gelastic crises, it is not uncommon their association with other types
of seizure. The patients presenting with hypothalamic hamartomas generally have cognitive impairment, endocrine disorders,
and psychiatric disorders. Standard recommended procedure is medication to control the symptoms, whereas for the patients
resistant to conventional clinical treatments surgical approach is the treatment of choice. Objective: Our aim is to discuss
the indications for stereotactic radiofrequency thermocoagulation, comparing surgical techniques, evidencing its usefulness. A
case of success is reported in a 26-year-old patient diagnosed with hypothalamic hamartoma. Advantages and disadvantages
of the various surgical techniques used to treat this type of tumor were compared. Conclusion: Stereotactic radiofrequency
thermocoagulation is a secure and effective procedure for carefully selected patients presenting with hypothalamic hamartomas.
Key words: Hypothalamic hamartoma; Gelastic epilepsy; Stereotactic radiofrequency thermocoagulation.

Introdução
Os hamartomas hipotalâmicos (HH) são tumores
histologicamente benignos e raros, oriundos de crescimento
focal a partir de grupos celulares do próprio tecido7,25.
Localizam-se no assoalho do terceiro ventrículo, no tuber
cinereum ou nos corpos mamilares25. A incidência de HH na
população é de um caso para cada 200.000 habitantes44.
Classicamente associados a crises gelásticas10,25, os HH também
podem se manifestar através de outros tipos de crises epilépticas,

incluindo a síndrome epiléptica catastrófica, potencial causa
de desordens cognitivas, endócrinas e psiquiátricas. A doença
apresenta suas manifestações de forma progressiva26, como
resultado do aumento do número de conexões do HH com o
cérebro no decorrer do tempo32.
Como tratamento ideal, visa-se o controle da doença utilizando
terapia medicamentosa; porém, uma característica particular
da crise gelástica é a sua refratariedade a esta terapêutica44. A
alternativa, então, seria a abordagem cirúrgica, que pode ser
feita por desconexão do tumor empregando microcirurgia,
associada ou não a técnica endoscópica, radiocirurgia e
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termocoagulação por radiofrequência estereotáxica (TRE).
No presente relato, apresenta-se o tratamento cirúrgico do HH
utilizando TRE, tendo como objetivos discutir as indicações,
fazer comparações entre técnicas cirúrgicas, evidenciar a
utilidade e o sucesso da TRE em uma paciente de 26 anos
com diagnóstico de hamartoma hipotalâmico e comparar as
vantagens e as desvantagens das várias técnicas cirúrgicas para
este fim.

Relato de Caso

Discussão cirúrgica
O sistema estereotáxico (Micromar, Diadema, SP) e o
programa para cálculo das coordenadas (Armando Alamanos
Bouza) foram utilizados para o procedimento cirúrgico. Para
estimulação e registro do HH foi implantado eletrodo de
profundidade. O registro apresentou dificuldades técnicas por
contaminação elétrica. Entretanto, a estimulação do contato
distal do eletrodo, dentro da lesão hipotalâmica (variando de
1V a 4V e de 5Hz a 100Hz), provocou a reprodução de crises
gelásticas compatíveis com a fenomenologia clínica habitual
da paciente.

Paciente de 26 anos, do sexo feminino, com diagnóstico de
crises gelásticas e parciais complexas, fármaco-resistentes, sem
aura, apresentando automatismos gestuais e mastigatórios. As
crises se iniciaram aos 2 anos de idade, caracterizadas por risos
imotivados, sem perda da consciência. Aos 15 anos, surgiram
as crises parciais, os automatismos gestuais e mastigatórios,
seguidos de perda de consciência. Semanalmente, a paciente
apresentava pelo menos um episódio de crise gelástica e de
três a cinco crises parciais complexas, apesar do uso otimizado
de oxcarbazepina, clobazan e outros esquemas antiepilépticos
previamente utilizados. No videoeletroencefalograma,
detectou-se atividade epileptiforme rítmica durante crises
descognitivas, sem início focal determinado. A ressonância
magnética de crânio revelou HH na parede do terceiro
ventrículo, medindo 7,5 mm × 5,0 mm × 5,0 mm (Figura 1).

Após a remoção do eletrodo de profundidade foi utilizado
eletrodo de radiofrequência (diâmetro de 1,27 mm,
comprimento de 245 mm e ponta exposta de 2 mm) no HH e
duas lesões foram realizadas a 70°C por 70s, sendo a primeira
na porção mais ventral do tumor e a segunda, 3 mm acima da
primeira lesão (Figura 2). Durante o procedimento e no pósoperatório não houve intercorrências.

Figura 1. Ressonância nuclear magnética evidenciando hamartoma hipotalâmico
na parede do terceiro ventrículo.

Figura 2. Ressonância nuclear magnética no pós-operatório imediato, evidenciando
ablação de hamartoma hipotalâmico.
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Discussão
Como já mencionado, os HH são tumores histologicamente
benignos e raros, frequentemente associados a crises
gelásticas25. Quando há refratariedade ao tratamento
medicamentoso, a abordagem cirúrgica é a melhor opção33.
Outros fatores etiológicos de menor incidência para crises
gelásticas são lesões dos lobos frontal ou temporal, tumores
pituitários e trauma craniano2,6,24,36.
O HH tem atividade epileptogênica intrínseca, em
consequência do aglomerado de neurônios excitatórios3,11,34,42.
A ocorrência de outros tipos de epilepsia, como parcial
complexa ou generalizada29,31,35,40, é atribuída a um processo
de epileptogênese secundário17. Esse processo ocorre em
três estágios. O primeiro é conhecido como dependente e as
descargas epileptogênicas detectadas no foco secundário são
oriundas do foco primário. No segundo estágio, conhecido
como intermediário, o foco secundário pode desaparecer
após tratamento do HH. Já no terceiro estágio, conhecido
como independente, o foco secundário permanece,
independentemente da remoção do tumor primário27. Alguns
autores destacam a importância das conexões talamocorticais
na manutenção do foco epileptogênico secundário e no
surgimento de distúrbios cognitivos e comportamentais39. Essa
teoria tenta explicar a dificuldade do tratamento clínico ou
cirúrgico do HH38.
No HH, a manifestação clínica inicial se dá como crises
gelásticas, que podem se iniciar já nos primeiros anos
de vida22,28,31. Essas crises são caracterizadas por serem
breves, estereotipadas com risos e/ou choros imotivados5,
eventualmente cursando com automatismos orofaciais23.
Podem evoluir para outros tipos de crises, sendo a parcial
simples a mais comum, seguida pela parcial complexa e as
generalizadas5. Simultaneamente às crises gelásticas, é possível
que ocorram sinais autonômicos, como taquicardia, desordens
respiratórias, rubor facial e dilatação pupilar8,40,41. Assim como
descrito na literatura, a paciente do presente caso iniciou o
quadro com crises gelásticas que evoluíram para outros tipos
de crises convulsivas.
Classicamente, o diagnóstico do HH é realizado na presença
de crises gelásticas ou convulsões associadas a puberdade
precoce utilizando-se ressonância magnética de crânio13. O
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tempo médio para o diagnóstico é de 8–36 anos18 e, no presente
caso, o diagnóstico ocorreu após 23 anos dos sintomas iniciais.
Para caracterização do HH desta paciente, foi utilizada a
seguinte classificação, proposta por Delalande e Fohlen9:
tipo I – abaixo do terceiro ventrículo, tem plano horizontal
de implantação e pode ser lateralizada de um lado; tipo II –
localização intraventricular e plano de inserção vertical; tipo
III – associação dos tipos I e II; tipo IV – inclui todos os HH
gigantes.
Em relação aos registros no eletroencefalograma (EEG),
há limitações para demonstrar atividade epileptiforme em
decorrência da profundidade da lesão e das complexas conexões
do hamartoma30, dados em concordância com os achados
eletroencefalográficos da paciente. Durante os estágios iniciais
da doença, o EEG é normal entre as crises, porém, pode revelar
depressão difusa da atividade de fundo nas crises difusas4,22.
É comum em pacientes com HH a presença de distúrbios
cognitivos e comportamentais12,19,21,37, sendo a depressão
maior e o transtorno de ansiedade os mais frequentes1. Isso foi
observado na paciente em questão, que apresentava quadro de
ansiedade.
Entre as opções cirúrgicas disponíveis atualmente, podem ser
citadas a ressecção por técnica microcirúrgica, a radiocirurgia
e a termocoagulação por radiofrequência, embora, atualmente,
seja controverso qual destas técnicas seria a mais indicada43.
A abordagem pela via pterional permite acesso limitado ao
componente intraventricular do HH26 e, embora tanto esta
via como a transcalosa interfornicial45 proporcionem bons
resultados, há maior incidência de complicações no pósoperatório.
A radiocirurgia traz como principal vantagem a segurança.
Entretanto, as lesões do HH são radio-resistentes, a resposta
clínica é tardia e alguns pacientes evoluem com radionecrose
ou oncogênese18. Esse tipo de intervenção é indicado em
ressecções incompletas ou HH pequenos43.
Em HH pequenos, a TRE é uma opção viável43. Tratase de técnica mais segura do que as cirurgias abertas, e as
complicações no pós-operatório, quando presentes, são
transitórias e causadas pelo edema perilesional, desaparecendo
em até uma semana18. Embora hipertermia e febre pósoperatória ocorram em maior proporção do que nas técnicas
abertas, as desvantagens da TRE são aceitáveis18.
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A maior série de pacientes tratados por TRE foi realizada no
Japão14–16,18. Foram tratados 25 pacientes, entre os quais 19
(76%) evoluíram sem epilepsia gelástica20. No entanto, não
houve melhora endocrinológica dos pacientes com puberdade
precoce20. Como complicações transitórias pós-operatórias
foram registradas hipertermia, hiperfagia, hiponatremia,
síndrome de Horner e redução da memória de curto prazo20.
Em outro estudo, foram avaliados cinco pacientes com HH
intraventricular menor do que 15 mm submetidos a TRE,
em seguimento de 50,6 meses16,18. Entre esses pacientes, três
não apresentaram mais convulsões e dois obtiveram melhora
de 90% na frequência das crises, sem complicações no pósoperatório.
Após 18 meses de seguimento, a paciente deste relato apresentou
redução significativa das crises gelásticas, desaparecimento
das parciais complexas, diminuição da ansiedade e a imagem
obtida por ressonância magnética evidenciou ausência de
recidiva (Figura 3). Todos esses resultados demonstram o
sucesso do procedimento cirúrgico empregado.

Figura 3. Ressonância nuclear magnética de crânio após 18 meses do tratamento
cirúrgico para ablação de hamartoma hipotalâmico.
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Conclusão
A utilização da técnica de termocoagulação por radiofrequência
guiada por método estereotáxico é um procedimento viável
e seguro para pacientes com diagnóstico de hamartomas
hipotalâmicos cuidadosamente selecionados.
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