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INTRODUÇÃO

A despeito do seu reduzido tamanho, a glândula pi-
neal é uma estrutura dotada de alta complexidade em 
sua constituição. É localizada ao mesmo tempo na tran-
sição epitálamo-mesencéfalo, no teto mesencefálico e na 
parede posterior do terceiro ventrículo. É cercada pela 
comissura posterior, ventralmente, pela comissura ha-
benular, dorsalmente, e pelo esplênio do corpo caloso, 
superiormente.82,98

Pelos diferentes tipos de tecidos normalmente situa-
dos em um reduzido espaço, como o parênquima da pi-
neal propriamente dita e células gliais, um espectro di-
versificado de tumores pode originar-se nessa região. 
Além disso, é um local de metástases em decorrência da 
ausência de barreira hematoencefálica em sua estrutu-
ra.82

Do ponto de vista histopatológico, é constituída de 
pineócitos, escassos astrócitos e tecido conectivo vascu-
larizado abundante. É responsável pela produção de me-
latonina, substância sintetizada a partir da serotonina, 
que atua na manutenção do ciclo sono-vigília.82,98

Considerados tumores raros, os tumores da região 
da pineal compreendem um grupo heterogêneo de le-
sões originadas na pineal propriamente dita ou em es-
truturas próximas, como no tentório, tálamo ou mesen-
céfalo. No entanto, a nomenclatura “tumores da pineal” 
deve ser utilizada exclusivamente para tumores do cor-
po da pineal.115

Tumores originados na região falcotentorial, como 
os meningeomas e astrocitomas do tegmento mesence-
fálico, não são considerados tumores pineais propria-
mente ditos, e sim, tumores da região da pineal. Os ver-
dadeiros tumores da pineal compreendem os tumores 
de linhagem germinativa (p. ex., germinomas) e os tu-
mores do parênquima da glândula, como os pineocito-
mas e os pineoblastomas (Tabela 1).115

Tabela 1 Classificação dos tumores da pineal

Tumores da região da pineal

Meningeoma falcotentorial

Glioma do tegmento mesencefálico

Metástases

Tumor papilar da região da pineal

Tumores primários da pineal

Tumores do parênquima da pineal

Pineoblastoma

Pineocitoma

Tumores de diferenciação intermediária

Tumores de linhagem germinativa

Germinoma

Teratoma

Maduro

Imaturo

Teratoma com transformação maligna

Tumor de saco amniótico

Carcinoma embrionário

Coriocarcinoma

Tumor de células germinativas misto

Fontes: Louis et al. e Kleihues et al.66,77

Apesar de os tumores da região da pineal serem ra-
ros, constituem um desafio terapêutico ao neurocirur-
gião pela sua localização anatômica de difícil acesso e 
pela presença de um complexo sistema venoso em suas 
adjacências, criando a possibilidade de lesão vascular 
inadvertida durante o ato operatório.

Na maioria dos casos, o sistema venoso profundo si-
tua-se na superfície dorsal do tumor, o que implica uma 
visualização precoce dele no procedimento cirúrgico. 
Além disso, o grau de infiltração do tumor no tálamo e 
lâmina quadrigeminal determina o grau de ressecação 
cirúrgica.15
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A adequada conduta terapêutica e, quando indica-
do, a escolha do melhor acesso cirúrgico são de funda-
mental importância. Sabe-se que um número signicati-
vo dessas lesões é curado por tratamento cirúrgico 
isolado. Além disso, percentual expressivo delas tem o 
seu diagnóstico dificultado por biópsia simples, tornan-
do a ressecação cirúrgica com amostra de tumor em 
quantidades maiores importante para um adequado diag-
nóstico.5

A maioria das lesões da região da pineal é tratada 
por meio de uma combinação de cirurgia, quimiotera-
pia e radioterapia. No entanto, algumas dessas lesões têm 
curso benigno, devendo somente ser acompanhadas cli-
nicamente, com exames de imagem seriados.

Diferentes tipos de acesso cirúrgico, como o acesso 
occipital transtentorial e o acesso supracerebelar infra-
tentorial, são utilizados para os tumores da região da pi-
neal, com os resultados mais diversos possíveis. No en-
tanto, a escolha do acesso cirúrgico ideal ainda é motivo 
de discussão.51,61

Do ponto de vista histopatológico, radiológico e clí-
nico, podem apresentar um espectro diversificado, cons-
tituindo-se de lesões heterogêneas no aspecto radiológi-
co e patológico, e com história natural e resposta à 
quimioterapia e radioterapia nos dois extremos de gra-
vidade.67,115

Em 1904, em seu artigo intitulado O estabelecimen-
to de hérnia cerebral como medida descompressiva para 
tumores, Cushing relata uma descompressão cirúrgica 
em um paciente jovem e com um tumor da região da pi-
neal. Da mesma forma como nos deparamos com esses 
tumores atualmente, Cushing já descrevia o grande de-
safio em tratar essas lesões.28

De forma similar, Krause, em 1911, relata o acesso 
infratentorial supracerebelar para tratamento das lesões 
situadas na região da pineal. Em uma descrição de caso, 
esse autor cita um tumor de pineal ressecado em posi-
ção sentada e com bom resultado cirúrgico, tornando tal 
acesso amplamente conhecido até os dias atuais.69

Em um estudo realizado em 12 cães, Dandy, em 1911, 
realizou ressecação da pineal, via acesso parieto-occipi-
tal. Com desfecho desanimador por conta da morte de 
todos os cães, Dandy optou por um acesso um pouco 
mais anterior, evitando assim a lesão da veia de Galeno. 
Postulou, dessa forma, o emprego desse acesso também 
em humanos, publicando, em 1921, a realização do aces-
so em três pacientes.29

Considerado o precursor da neurocirurgia moder-
na, em particular da microcirurgia, Yasargil descreveu a 
utilização de dois tipos de acessos para tumores da re-
gião da pineal: o parieto-occipital inter-hemisférico e o 
supracerebelar infratentorial paramediano. Em sua série 

de 18 casos publicados, o autor descreve a ressecação to-
tal em todos os casos, sem nenhum óbito relacionado ao 
procedimento, enfatizando, assim, o importante papel 
da microcirurgia.120

Em duas publicações mais recentes, por Stein BM 
em 1971 e Bruce JN e Stein BM em 1995, esses autores 
descrevem 154 pacientes com tumores da região da pi-
neal submetidos à ressecação por acesso infratentorial 
supracerebelar, com baixa morbimortalidade. Tal fato 
deveu-se à utilização de aparato microcirúrgico mais re-
finado e, principalmente, à utilização do microscópio ci-
rúrgico. Até então considerada uma cirurgia de alta mor-
talidade, teve os seus resultados significativamente 
melhorados com o uso de técnica microcirúrgica.13,111

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

Os tumores da região da pineal são considerados ra-
ros, perfazendo em torno de 1 a 2% dos tumores intra-
cranianos primários no ocidente e até 8% na população 
asiática, mais especificamente no Japão ‒ esse último 
dado justificado pela alta prevalência de germinomas. 
Quando separados por faixa etária, encontra-se 0,4% de 
prevalência na população adulta e 2,8% em crianças com 
até 19 anos de idade.36,93

Em relação ao sexo, parece haver uma maior predi-
leção pelo sexo masculino nos tumores de linhagem ger-
minativa, com a proporção de masculino:feminino po-
dendo alcançar até 10: 1. O mesmo não se pode dizer em 
relação aos tumores do parênquima da pineal, nos quais 
não há predileção por sexo.59,93

Em termos de frequência, os tumores de linhagem 
germinativa correspondem a 35 a 75% dos casos em di-
ferentes séries, com tumores do parênquima da pineal 
sendo os segundos mais frequentes, com 15 a 30% dos 
casos. Dos tumores originados na pineal propriamente 
dita, o tipo histológico que predomina nos países oci-
dentais é o de lesões não células germinativas, como os 
tumores do parênquima da pineal e os gliomas, enquan-
to nos países orientais há um predomínio de germino-
mas (Tabela 2).40,67,84

Entre os tumores do parênquima da pineal, pode-se 
citar os pineocitomas, os pineoblastomas, os tumores da 
pineal de diferenciação intermediária e os tumores mis-
tos pineocitomas/pineoblastomas. Entre esses subtipos 
histológicos, o pineocitoma aparece como o de caracte-
rística mais benigna, podendo até mesmo simular uma 
glândula pineal normal e com altas taxas de sobrevida 
em 5 e 10 anos.52,106

Felizmente, o clássico tumor de parênquima de pi-
neal em adultos é o pineocitoma, cuja ressecação total 
promove um controle em longo prazo da doença em al-
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tas taxas. Em menor proporção dos pacientes, pode-se 
encontrar pineoblastomas e tumores de linhagem inter-
mediária. Pelo reduzido número de casos na literatura, 
os dados de prognóstico dos dois últimos subtipos his-
tológicos são pouco conhecidos.21,60

Embora extremamente incomuns na região da pi-
neal, as metástases também podem ser encontradas nes-
sa região. Em uma revisão de 191 casos de tumor da re-
gião da pineal operados, publicada em 2006 por Lassman 
et al., os autores encontraram somente 10 casos (5%) de 
metástases da região da pineal.71

Desses, em todos os casos o tumor primário estava 
em remissão ou não era conhecida a sua natureza. O foco 
pulmonar foi o mais comumente encontrado (três ca-
sos), e a disseminação leptomeníngea foi evidenciada em 
6 de 9 casos avaliados, com nenhum desses pacientes so-
brevivendo mais do que um ano.71

Embora pouco frequentes, também são descritos ou-
tros tumores da região da pineal, como gliomas, epen-
dimomas e teratoide atípico ou rabdoide.53

Em geral, a história natural dos tumores da região 
da pineal é boa e, se tratados de forma adequada, têm 
sobrevida alta em 5 a 10 anos.52,104,105 No entanto, na maior 
série publicada até então, Obrador et al. relataram, em 
1976, 200 casos operados. Desse total, ocorreram 76 óbi-
tos, perfazendo uma mortalidade de 38% durante a era 
pré-microcirúrgica. Séries mais recentes demonstram 
um cenário mais animador, com Pendl demonstrando 
uma série de 100 pacientes operados, com mortalidade 
de 3%.104,105

Os cistos da região da pineal são lesões mais comu-
mente encontradas em mulheres, na meia-idade, e dife-
renciam-se dos tumores propriamente ditos por não se 
tratarem de uma lesão neoplásica. São de natureza be-
nigna e geralmente sem sintomatologia associada, e são 
considerados incidentalomas, em até 4,3% das RNM rea-
lizadas por outros motivos.9,20

Em termos epidemiológicos e baseado na revisão de 
prontuários do Instituto Nacional do Câncer (Tabela 3), 
encontrou-se uma prevalência significativamente maior 
de tumores de células pineais do que de tumores de ori-

gem germinativa. Isso vai de encontro com o estudo rea-
lizado por Pendl em 2002, porém contrário aos traba-
lhos americanos e japoneses, em que a prevalência de 
tumores de linhagem germinativa foi maior.15,96,122

ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA

Até a presente data, pouco se sabe em relação à etio-
logia dos tumores da região da pineal. Além dos tumo-
res já mencionados, algumas lesões vasculares também 
podem ser encontradas nessa região, como aneurismas 
da veia de Galeno, MAVs e cavernomas, cada qual com 
a sua fisiopatologia particular.

Em relação aos tumores, nenhum fator de risco foi 
associado a essas lesões, que possuem as mais variadas 
taxas de crescimento, de recrudescimento e recorrência. 
O que é de conhecimento atual são os estudos de pato-
logia que já associaram a origem de alguns subtipos his-
tológicos a um padrão celular específico, como os pineo-
citomas e pineoblastomas de origem dos pineócitos, e os 
tumores gliais, originários de suas células gliais corres-
pondentes.11,40

Tabela 2 Epidemiologia dos tumores da região da pineal por local

Pendl G, 200296 Bruce JN, Stein BM, 199513 Takakura K, Matsutani M, 1993122

Local Europa Estados Unidos Japão

Células germinativas 21 18,26% 57 37% 117 78%

Células pineais 37 32,17% 35 23% 4 3%

Células gliais 20 17,40% 43 28% 21 14%

Outros 37 32,17% 19 12% 8 5%

Total 115 154 150

Fonte: Pendl G., 2002.

Tabela 3 Diagnóstico histopatológico dos tumores da região pineal subme-
tidos a tratamento cirúrgico no Instituto Nacional de Câncer entre 1998 e 2013

Tipo histológico n. %

Pineoblastoma 17 40,48%

Germinoma 9 21,43%

Pineocitoma 4 9,53%

Tumores de células germinativas mistos 3 7,14%

Teratoma maduro 2 4,76%

Astrocitoma anaplásico 2 4,76%

Astrocitoma de baixo grau 1 2,38%

Oligodendroglioma anaplásico 1 2,38%

Carcinoma embrionário 1 2,38%

Tumor papilifero do parênquima pineal 1 2,38%

Craniofaringioma (disseminação) 1 2,38%

Total 42 100,00%
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Em termos celulares, a pineal é constituída princi-
palmente por pineócitos associados a astrócitos fibrila-
res, oligodendrogliócitos e neurônios simpáticos. Além 
disso, na proximidade da glândula pode-se encontrar cé-
lulas ependimárias e do plexo coroide do terceiro ven-
trículo, bem como as células gliais do tronco cerebral.59,78

Em termos gerais, os tumores da região da pineal 
originam-se da transformação neoplásica dessas células 
anteriormente descritas. O fato de haver células gliais no 
próprio parênquima pineal nos permite dizer que alguns 
tumores gliais da região da pineal podem originar-se na 
glândula propriamente dita.31,70

Pineoblastomas são tumores malignos, pouco dife-
renciados, assemelhando-se muito aos meduloblasto-
mas, portanto, de comportamento agressivo. Como tal, 
podem disseminar-se por via liquórica, cursando com 
um prognóstico ruim. Ao contrário, os pineocitomas são 
tumores benignos e de crescimento lento.116

Tumores gliais, como astrocitomas pilocíticos, astro-
citomas de baixo grau ependimomas e oligodendroglio-
mas, podem originar-se da glândula pineal propriamen-
te dita, bem como de estruturas adjacentes à pineal ou 
ao seu estroma, como a placa tectal.10

Meningiomas da região da pineal habitualmente ori-
ginam-se na junção falcotentorial, do velum interpositum 
do teto do terceiro ventrículo, do tecido conjuntivo da pi-
neal ou das leptomeninges da própria pineal. Da mesma 
forma que ocorre com os meningiomas de outras topogra-
fias, por conta de seu crescimento lento, podem atingir ta-
manhos significativos sem antes ocasionarem sintomas.6,49

Tumores de células germinativas são originados de 
remanescentes celulares de células germinativas que são 
retidas nas estruturas da linha média durante o desen-
volvimento embrionário e que sofrem transformação 
maligna. Segundo outra teoria, poderiam surgir células 
germinativas pluripotências de uma migração celular 
anômala, dando origem a células neoplásicas a posterio-
ri. Como comportamento biológico, podem estar situa-
dos nos dois extremos, com pequena proporção de cé-
lulas malignas ou até mesmo podendo ser considerados 
tumores mistos.65,83

A despeito da conhecida maior prevalência dos tu-
mores germinativos no sexo masculino e em asiáticos, 
talvez por um efeito hormonal e/ou genético, à luz do 
conhecimento atual, não há ainda um substrato fisiopa-
tológico que os explique de forma clara.47

Em geral, o mecanismo pelo qual os cistos da pineal 
aumentam de tamanho e podem provocar sintomatolo-
gia não é entendido. Em alguns casos podem ser moti-
vo de abordagem cirúrgica por conta de seu efeito me-
cânico de compressão ou, quando há dúvida diagnóstica, 
em casos de pineocitomas císticos.96

QUADRO CLÍNICO

Pelo seu tamanho e localização, os tumores da re-
gião da pineal causam sintomas pelo aumento da pres-
são intracraniana (principalmente quando associados à 
hidrocefalia obstrutiva) por compressão direta, invasão 
das estruturas encefálicas (como o tronco cerebral e o 
cerebelo) ou por disfunção hormonal com comprome-
timento do assoalho do terceiro ventrículo.110

Cefaleia é o sintoma inicial mais comum, como con-
sequência da obstrução do aqueduto cerebral pelo tumor, 
levando à hidrocefalia. O aumento da pressão intracra-
niana pode ocasionar também náuseas, vômitos, edema 
de papila e diminuição do nível de consciência. A apo-
plexia da pineal é uma causa rara de sintomas de hiper-
tensão intracraniana aguda nos tumores dessa região.73,117

O dorso do mesencéfalo, por sua localização, é a es-
trutura do tronco cerebral mais afetada pelos tumores 
da pineal. Sua compressão pode causar alterações da mo-
tilidade ocular, sendo classicamente descrita a síndrome 
de Parinaud. Também pode ocorrer a síndrome do aque-
duto cerebral, consistindo em paralisia do olhar para bai-
xo ou da mirada horizontal.14,33,85

Paralisia do nervo troclear, ptose ou retração palpe-
bral (sinal de Collier) são outras consequências da com-
pressão ou infiltração do dorso do mesencéfalo, assim 
como raras alterações auditivas por acometimento dos 
colículos inferiores.14,33,85 Ataxia e dismetria podem ocor-
rer como consequência da compressão das vias eferen-
tes cerebelares nos pedúnculos cerebelares superiores.14

Distúrbios hormonais são raros, ocorrendo em con-
sequência da infiltração do hipotálamo ou da hidrocefa-
lia. Diabetes insipidus normalmente indica comprome-
timento do assoalho do terceiro ventrículo, mais 
frequentemente por tumores de células germinativas, 
ainda que não seja visível nos exames de imagem.14

A puberdade precoce pode ocorrer por dois meca-
nismos: ativação prematura do eixo hipotálamo-pituitá-
rio-gonadal (por efeito local da lesão), ou por secreção 
tumoral de análogos hormonais, como a fração beta da 
gonadotropina coriônica humana (beta-hCG).14,35

DIAGNÓSTICO

O principal exame para diagnóstico e planejamento 
operatório dos tumores da região da pineal é a ressonân-
cia magnética com uso de contraste paramagnético (ga-
dolínio). Ela permite avaliar a hidrocefalia, quando pre-
sente, as características da lesão (tamanho, vascularização, 
extensão e invasão de estruturas adjacentes), além de for-
necer informações úteis à escolha do acesso e do posi-
cionamento cirúrgico, como a disposição dos vasos, a 
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dominância dos seios durais e a angulação da tenda do 
cerebelo.14,89,110

O uso crescente da ressonância magnética aumen-
tou o diagnóstico de lesões incidentais, como os cistos 
de pineal e lesões benignas que podem ser acompanha-
das conservadoramente em pacientes assintomáticos. Em 
geral, eles medem até 10 mm, sem apresentar sintomas 
ou crescimento ao longo dos anos. Podem apresentar 
halo calcificado na tomografia em até 60% dos casos e 
captação periférica de gadolínio na ressonância.9,94

Os tumores de células germinativas costumam ser 
hiperdensos na tomografia e isointensos à substância cin-
zenta em T1 e T2, com captação de contraste, na resso-
nância. Além disso, os germinomas podem infiltrar os 
tálamos bilateralmente por via subependimária. Terato-
mas são geralmente heterogêneos, com calcificações e 
bem delimitados, enquanto coriocarcinomas apresen-
tam grande tendência a hemorragias.26,27,67,74,118

A investigação deve ser estendida ao espaço subarac-
noide cervical, torácico e lombar para pesquisa de disse-
minação leptomeníngea e metástases (drop metastases). 
A presença de tumores sincrônicos na pineal e na região 
suprasselar é característica de tumores de células germi-
nativas, sendo mais comum em germinomas.26,27,35,67,74

Os tumores do parênquima da pineal tendem a ser hi-
perdensos, por vezes com sinal característico de calcifica-
ção pineal. Os tumores mais agressivos costumam ser 
maiores, com áreas de hemorragia, limites mal definidos 
e invasão do parênquima adjacente. Os pineocitomas apre-
sentam sinal maior em T2 em comparação aos pineoblas-
tomas, porém normalmente é impossível definir o tipo de 

lesão apenas com exames de imagem. Além disso, os pi-
neoblastomas também podem apresentar disseminação 
leptomeníngea. Como uma entidade histopatológica nova, 
os tumores papilares da pineal podem apresentar marca-
da hiperintensidade em T2 e áreas císticas.44,68,109

Embora não existam critérios absolutos na distinção 
por imagem dessas patologias, os germinomas podem 
apresentar um coeficiente de difusão aparente (ADC na 
sigla em inglês) maior que os tumores do parênquima 
da pineal, favorecendo o diagnóstico do primeiro em re-
lação ao segundo.37

Em geral, os gliomas da região da pineal originam-
-se da placa tectal, mesencéfalo e tálamos. Além disso, 
outras entidades também podem originar-se desse local, 
entre os quais os ependimomas. Via de regra, esses tu-
mores apresentam características semelhantes às de ou-
tras regiões do encéfalo.109

Comumente, os tumores primários da pineal e os tu-
mores provenientes do tronco cerebral deslocam o sis-
tema venoso profundo superiormente, enquanto os tu-
mores do corpo caloso, do velum interpositum e os 
meningiomas da junção falcotentorial o deslocam infe-
riormente. Assim, o estudo venoso por angiorressonân-
cia, angiotomografia ou arteriografia digital é importan-
te para essa distinção, ajudando na escolha do acesso 
cirúrgico, com a análise da dominância do seio transver-
so sendo crucial no caso de acesso combinado supra e 
infratentorial.14,16,50,61,107,124

Como ferramenta importante no diagnóstico e na 
avaliação prognóstica, pode-se lançar mão dos marca-
dores tumorais. Tais marcadores podem ser avaliados no 

Figura 1 Imagens de ressonância magnética, corte axial em T1 com gadolínio. Paciente do sexo masculino, 9 anos de idade com 
germinoma da região pineal. (A): Pré-operatório; (B): pós-operatório, ressecação total da lesão.

A B
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sangue ou no liquor, sendo neste último mais sensível. 
Entre os mais importantes temos beta-hCG, alfa-feto-
proteína (AFP) e fosfatase alcalina placentária 
(FAP).2,18,83,112

O beta-hCG é secretado por células de origem sin-
ciciotrofoblásticas, sendo os seus níveis bastante aumen-
tados nos coriocarcinomas. Além disso, os germinomas 
podem secretar beta-hCG, com valores superiores a 50 
mIU/mL em até 40% dos casos, significando um pior 
prognóstico. No entanto, os carcinomas de células em-
brionárias também podem apresentar baixos níveis de 
beta-hCG em alguns casos.2,18,83,112

A alfa-fetoproteína (AFP) é secretada pelos tumores 
mistos ou não germinomas, e por células de origem no 
saco vitelino. Dessa forma, a presença da AFP exclui a 
possibilidade de germinomas puros. De maneira impor-
tante, a dosagem desses marcadores permite monitorar 
a resposta ao tratamento, assim como identificar uma re-
cidiva precoce.2,18,83,112

A fosfatase alcalina placentária (FAP) é um marca-
dor exclusivo dos germinomas, secretada por células ger-
minativas primitivas e células do sinciciotrofoblasto. No 
entanto, a sua aferição ainda não é realizada de rotina na 
maioria dos centros.7,112

Nos últimos anos, a pesquisa do produto solúvel do 
oncogene c-kit, o S-kit, mostrou-se um teste promissor, 
mais sensível para germinomas, embora ainda necessite 
de mais estudos.86 A avaliação quantitativa desses mar-
cadores parece implicar um pior prognóstico, com maior 
chance de disseminação tumoral, embora ainda não haja 
um consenso em relação a isso.91

Embora com sensibilidade baixa, a pesquisa de cé-
lulas neoplásicas no liquor é importante, por meio de 
análise citopatológica clássica. Quando positiva, indica 
disseminação leptomeníngea da doença.7

TRATAMENTO

Hidrocefalia

Com frequência, muitos pacientes com tumores da 
região da pineal apresentam hidrocefalia obstrutiva. A 
abordagem à hidrocefalia deve ser avaliada de acordo 
com o grau de dilatação ventricular, a gravidade do qua-
dro clínico, a anatomia do terceiro ventrículo e a exten-
são da lesão.

Em quadros agudos e pacientes graves pode ser rea-
lizada uma derivação ventricular externa (DVE). Caso o 
tumor seja totalmente ressecado, o cateter pode ser re-
movido no pós-operatório. Nesse caso, há uma boa pro-
babilidade de não se necessitar de uma derivação perma-
nente. Em casos menos graves, a DVE pode ser colocada 
durante o procedimento cirúrgico para ressecação da le-
são e retirada após testes para tal, no pós-operatório.14,46,63

Uma outra opção cada vez mais utilizada é a tercei-
roventriculostomia endoscópica (TVE). O procedimen-
to permite tratar a hidrocefalia e coletar material tumo-
ral para análise histopatológica ao mesmo tempo, além 
de permitir a visualização de disseminação ependimária 
e acometimento do assoalho do terceiro ventrículo, em 
geral não vistos nos exames de imagem. É preciso ava-
liar a anatomia do terceiro ventrículo (massa intermé-
dia, localização da artéria basilar) e a extensão do tumor 
ao assoalho ventricular para definir a viabilidade do pro-
cedimento e a técnica a ser utilizada (realização de um 
ou dois furos de trepanação, melhor localização do pon-
to de entrada, etc.).14,26,63,87,119

A derivação ventriculoperitoneal é um procedimen-
to bastante conhecido e eficaz no tratamento da hidro-
cefalia, sendo indicada sobretudo nos casos de hidroce-
falia comunicante e disseminação tumoral, quando uma 

Figura 2 Imagem intraoperatória do microscópio cirúrgico, mesmo paciente da Figura 1. (A) Abertura da cápsula tumoral; (B) 
vista completa da cavidade do terceiro ventrículo após ressecação total da lesão.
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derivação definitiva se torna necessária. Deve-se levar 
em consideração, no entanto, o alto risco de complica-
ções precoces e tardias, como infecção e obstrução do 
sistema.14,63

Biópsia

O diagnóstico histopatológico correto é essencial na 
definição de tratamentos adjuvantes e na definição do 
prognóstico da doença. Logo, é necessária uma amostra 
tecidual representativa da lesão, que, muitas vezes, apre-
senta variações histológicas. Deve-se considerar diver-
sos fatores na decisão de realizar uma biópsia da lesão 
ou tentar ressecá-la primariamente.14,26,63

A biópsia por estereotaxia apresenta a vantagem de 
acarretar pouca morbidade, podendo ser realizada com 
anestesia local e sedação em pacientes cooperativos. A 
probabilidade de diagnóstico adequado varia entre 89 e 
94%, com uma taxa de morbimortalidade de aproxima-
damente 4%. As desvantagens são a pequena quantida-
de de material, o risco de lesão dos vasos da região e a 
necessidade de anestesia geral em crianças e pacientes 
agitados. Há relatos de aumento na incidência e na gra-
vidade de hemorragias nessa região, em comparação com 
outras do encéfalo.42,67,86,95,100

A biópsia guiada por neuronavegação é uma técni-
ca mais recente, com resultados semelhantes aos da es-
tereotaxia convencional. No entanto, existem poucos tra-
balhos utilizando tal método para diagnóstico de lesões 
dessa região.16,42,67,95,100

Como mencionado, a biópsia também pode ser rea-
lizada por endoscopia em pacientes com hidrocefalia. A 
taxa de diagnóstico bem-sucedido varia entre 52,4 e 100%, 
de acordo com a literatura.1,114

O uso de endoscópio rígido, a extensão anterior da 
lesão, a lesão primária da pineal e o uso de estereotaxia 
combinada à endoscopia estão relacionados à maior pro-
babilidade de diagnóstico. No entanto, o índice de com-
plicações das biópsias varia de 3,5 a 10%, incluindo le-
são do fórnix, da massa intermédia e hemorragias de 
variados graus.1,34,63,79,123

Microcirurgia

A microcirurgia apresenta diversas vantagens em re-
lação à biópsia. Permite a obtenção de mais material para 
estudo histopatológico, com maior probabilidade de diag-
nóstico preciso do tipo histológico. Isso permite melhor 
avaliação prognóstica e indicação de tratamentos adju-
vantes adequados. Além disso, em alguns subtipos his-
topatológicos, um maior grau de ressecação é diretamen-
te relacionado a melhor prognóstico.

Nos casos de tumores benignos, como pineocitomas, 
teratomas maduros e meningiomas, a ressecação total 
das lesões é o tratamento indicado, com altos índices de 
cura. Ainda permite diminuir o efeito de massa, reduzir 
o risco de hemorragias pós-operatórias e, em alguns ca-
sos, levar à resolução da hidrocefalia.16,24,25,38,41,51,55,75,83

Em tumores de células germinativas, além da vanta-
gem diagnóstica, existem evidências de que a ressecação 
extensa pode melhorar o desfecho do tratamento. A ci-
rurgia também está indicada na abordagem de lesões re-
siduais após a terapia adjuvante (second look surgery) e 
no tratamento de tumores germinativos que apresentam 
crescimento durante o tratamento adjuvante, apesar da 
melhora dos marcadores tumorais, relacionada, geral-
mente, ao componente residual de teratoma maduro (gro-
wing teratoma syndrome).55,62,64,76

Quanto aos pineoblastomas, trabalhos mais recen-
tes sugerem que, assim como em outros PNETs, o grau 
de ressecação influencia positivamente a sobrevida dos 
pacientes, devendo ser tratados com as cirurgias mais ra-
dicais possíveis.16,45,72,80,99,113

Os astrocitomas dessa região, em geral de baixo grau, 
também apresentam resultados favoráveis com resseca-
ções significativas, embora os tumores da lâmina qua-
drigêmea sejam mais bem tratados conservadoramente, 
por permanecerem estáveis por muitos anos.16,121

Existem vários acessos descritos para lesões da re-
gião da pineal. A escolha do acesso apropriado deve le-
var em conta a anatomia do paciente, a extensão da le-
são e a experiência de cada cirurgião. A descrição 
detalhada de cada um deles foge ao propósito deste ca-
pítulo e será pormenorizada em um outro.16,61,63,75

O acesso mais utilizado em tumores da região da pi-
neal é o infratentorial supracerebelar, descrito inicial-
mente por Krause e modificado por Stein, que possibili-
ta um corredor natural no espaço entre o cerebelo e a 
tenda.16,111

Os principais acessos supratentoriais são o occipi-
tal transtentorial (descrito por Heppner e modificado 
por Poppen e Jamieson) e o inter-hemisférico (descrito 
por Dandy e refinado por Glasauer, Yasargil e 
McComb).30,56,75,97

Além disso, o acesso combinado supra e infratento-
rial descrito por Sekhar e Goel proporciona a mais am-
pla exposição da região da pineal, possibilitando amplas 
ressecações.61,75,107,124

Em mãos experientes e com as modernas técnicas 
microcirúrgicas, a mortalidade do tratamento cirúrgico 
dos tumores dessa região é baixa, variando entre 0 e 11% 
(máximo de 2% nas séries posteriores ao ano 2000). A 
morbidade leve e transitória acontece em 3 a 28% dos 
casos, sendo severa e permanente em 3 a 6,8%. As prin-
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cipais complicações são sangramento (principalmente 
no caso de tumores malignos incompletamente resseca-
dos), alterações da mobilidade ocular, ataxia, alterações 
de campo visual, alterações cognitivas, mutismo cerebe-
lar, hemiparesia e hemiparestesia.16,17,39,51,58,110

Tratamento adjuvante

A quimioterapia e a radioterapia têm papel impor-
tante no tratamento de diversos tumores da região da pi-
neal. O seu uso em gliomas, meningiomas, ependimo-
mas e outros é semelhante ao de outras regiões do 
encéfalo.

Os germinomas puros são extremamente radiossen-
síveis, e o controle da doença em cinco anos chega a 90% 
quando tratados apenas com radioterapia convencional. 
Quando adequadamente diagnosticados, a ressecação 
radical não parece melhorar a sobrevida, quando com-
parada com a radioterapia. Em geral, irradia-se a área 
dos ventrículos com uma dose de 24 Gy, com um refor-
ço de 21 Gy na área da lesão, completando uma dose to-
tal de 45 Gy.3,90 Nos casos de doença disseminada, asso-
cia-se uma dose de 21 Gy na área da coluna espinal. 

Esquemas de tratamento quimioterápico utilizando 
diversas combinações de ciclofosfamida, ifosfamida, cis-
platina, carboplatina e etoposídeo, associados à radiote-
rapia, permitem a redução da dose máxima para 30 Gy 
(21 Gy mais reforço de 9 Gy na lesão), com taxas de con-
trole em cinco anos chegando a 95%.3,90

Nos casos de tumores malignos de células germina-
tivas não germinomas, as respostas à radioterapia em ge-
ral são piores, com sobrevida em cinco anos de 30 a 50% 
com radioterapia como tratamento isolado.54,57,83

Nos germinomas secretantes (com beta-hCG posi-
tivo no liquor ou no sangue), o prognóstico é pior. Es-
quemas só com quimioterapia são estudados, principal-
mente em crianças e jovens, mas apresentam altos 
índices de recidiva quando comparados à radioterapia 
exclusiva.3,90

A associação de quimioterapia ao esquema radiote-
rápico convencional parece melhorar um pouco a sobre-
vida nesses germinomas secretantes.18,19,101 A utilização 
de esquemas de alta dose de quimioterapia com resgate 
de células-tronco hematopoiéticas parece promissora em 
casos refratários ou em recidivas, e seu uso como tera-
pia de primeira linha está em estudo.88

De utilização cada vez crescente no tratamento de 
outros tumores, a radiocirurgia para tumores de células 
germinativas carece de evidência clínica comprovada, 
embora possa ser usada como adjuvante, associada a ou-
tros tratamentos, ou para teratomas residuais em pacien-
tes de elevado risco cirúrgico.23,48

No que concerne o tratamento dos pineoblastomas, 
existem poucos estudos e com um número reduzido de 
pacientes. Em um estudo de revisão sobre o tratamento 
desses tumores, Tate et al. fizeram uma ampla revisão so-
bre o tratamento dos pineoblastomas.113 A recomendação 
é a realização de máxima ressecação cirúrgica, associada 
à radio e à quimioterapia.45 Em geral, são utilizadas doses 
de 2.520 a 3.855 cGy no neuroeixo, com um reforço de 
4.400 a 5.400 cGy no local da lesão, em frações de 2 Gy.

Como quimioterapia, utilizam-se duas ou três das 
seguintes drogas: vincristina, cisplatina, carboplatina, ci-
clofosfamida, etoposídeo e carmustina. Com a adequa-
ção de tais medidas terapêuticas, segundo Gilheeney et 
al., a sobrevida média é de 54% em um acompanhamen-
to médio de 31 meses.45

Como fatores de bom prognóstico nos pineoblasto-
mas, podemos citar: idade superior a cinco anos, o grau 
de ressecação cirúrgica (melhor sobrevida com ressecção 
mais radical) e a ausência de disseminação da doença.45

Estão em estudo terapias com alta dose de quimio-
terápicos com resgate de células-tronco, uso de dose adap-
tada de radioterapia de acordo com estratificação do ris-
co (semelhante à usada para meduloblastomas), e terapias 
experimentais, com vorinostat (inibidor da histona dea-
cetilase) e ácido retinoico, com resultados promisso-
res.22,32,45,113

Em relação aos pineocitomas, não existe, até o mo-
mento, benefício comprovado do uso de radio ou qui-
mioterapia em seu tratamento, sendo a ressecação cirúr-
gica o único tratamento eficaz.24
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