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RESUMO
Sette MJ. Diagnóstico e tratamento das massas adrenais clinicamente
silenciosas.

[dissertação].

São

Paulo,

Faculdade

de

Medicina

da

Universidade de São Paulo, 2005. 98p.

Introdução: Massas adrenais clinicamente silenciosas, diagnosticadas ao
acaso durante exame de imagem realizado para outras condições clínicas
(“incidentaloma”) têm sido cada vez mais encontradas devido ao constante
progresso dos métodos de imagem. São inúmeras as causas, diagnósticos e
tratamentos destas massas, levando o médico, ao se deparar com esse tipo
de lesão, à obrigatoriedade de definir se a massa é hormonalmente ativa e
se há risco de a lesão ser maligna. Entretanto, os métodos para
esclarecimento dessas questões ainda não estão bem definidos. Objetivo:
Avaliar as melhores formas de diagnóstico, tratamento e seguimento da
lesão incidental de adrenal. Métodos: Foi realizada revisão das principais
fontes científicas disponíveis até outubro de 2004, analisando seu grau de
evidência. Resultados: Foram encontrados dois trabalhos de revisão
sistemática que selecionaram e estudaram artigos até setembro de 2003, e
então adicionados no estudo mais 43 artigos provenientes de revisão
bibliográfica sistemática até outubro de 2004; Conclusões: Em geral os
“incidentalomas”

são

não-funcionantes,

mas

a

avaliação

endócrina

demonstrou que não é raro o achado de hiperfunção hormonal sub-clínica,
reforçando a necessidade de dosagem de certas substâncias, como
metanefrinas, realização do teste de supressão de dexametasona em baixas
dosagens e mensuração da relação da aldosterona plasmática/atividade
plasmática da renina. “Incidentalomas” não-funcionantes menores de 4cm
devem ser observados; entre 4 e 6cm devem ser analisados por suas
características de imagem; maiores de 6cm deve ser indicada a
adrenalectomia. “Incidentalomas” funcionantes devem ser submetidos à
adrenalectomia. Massas adrenais não operadas devem ser acompanhadas
por dois anos, por meio de exames de imagem e de função.
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SUMMARY
Sette MJ. Diagnostic and therapeutic approach in adrenal masses clinically
silent: review of the literature. [dissertation]. São Paulo, Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, 2005. 98p.

Introduction: Clinically silent adrenal masses, incidentally diagnosed during
imaging methods performed for other clinical conditions (“incidentalomas”)
have been more frequently detected due to the constant improvement in
imaging methods. There are several causes, diagnoses and treatments for
these masses. Thus, whenever a physician comes across such lesion, it is
necessary to define whether this mass is hormonally active and whether
there is a risk of being malignant. Nevertheless, the methods for clarifying
these issues have yet to be defined. Objective: To evaluate the best
diagnosis, treatment and follow up of the incidental adrenal lesion. Methods:
The main scientific literature available until October 2004 was reviewed,
taking evidence into account. Results: Two studies which selected and
reviewed articles until September 2003 were found. Fourty-three other
studies included in a systematic review until October 2004 were added to this
study. Conclusions: In general, “incidentalomas” are non-functioning, but
endocrinological

evaluation

has

shown

that

subclinical

hormonal

hyperfunction is not unusual, thus stressing the need for measuring
substances such as with metanephrine assay, dexamethasone suppression
test in low dosage and establishing the upright plasma aldosterone/plasma
renin activity ratio. Non-functioning “incidentalomas” smaller than 4 cm
should be followed carefully; those between 4 and 6 cm should be analyzed
for its imaging characteristics; for those greater than 6 cm adrenalectomy is
indicated. Functioning “incidentalomas” must undergo adrenalectomy. Nonoperated adrenal masses must be followed for two years through imaging
and function testing.

xi

1. INTRODUÇÃO
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As adrenais são glândulas endócrinas de grande importância para a
homeostase do organismo. Sua influência é observada na regulação do
metabolismo corporal, balanço hidro-salino e também resposta ao estresse1.
A glândula adrenal divide-se anatomicamente em cortical e medular.
A cortical é responsável pela produção de glicocorticóides, mineralocorticóides
e hormônios sexuais. A medular é responsável pela produção de
catecolaminas1.
A adrenal pode ser sítio de lesões expansivas descobertas
incidentalmente por meio de exames diversos de imagem abdominal. Uma
vez identificadas, tais lesões necessitam de uma investigação quanto à sua
atividade funcional e características morfológicas2.
Em fevereiro de 2002, o Instituto Nacional da Saúde dos Estados
Unidos realizou um consenso sobre “incidentaloma” de adrenal, reunindo
as especialidades envolvidas diretamente no assunto, como cirurgiões,
endocrinologistas, patologistas, radiologistas, oncologistas, epidemiologistas,
bioestatísticos e outros profissionais da saúde da América do Norte,
Europa e Ásia. Nesta ocasião, o termo “incidentaloma” de adrenal foi
definido como massa adrenal clinicamente silenciosa descoberta durante
exame de imagem diagnóstico ou tratamento de outras condições clínicas
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não relacionadas a suspeita de doença adrenal. Esta definição exclui
pacientes submetidos a procedimentos de imagem de estadiamento ou
pesquisa de câncer 3,4.
Os “incidentalomas” foram descritas inicialmente há mais de vinte
anos5,6. Entretanto, seu impacto em Saúde Pública tornou-se maior,
ganhando mais atenção, nos últimos anos, devido à evolução dos métodos
diagnósticos 7. Segundo Bornstein et al.2, a prevalência aproxima-se de 3%
em pessoas entre 40 e 50 anos, podendo chegar a 10% nas pessoas com
mais de 60 anos de idade.
Em estudos realizados a partir de autópsias, a prevalência de massas
adrenais não diagnosticadas previamente variou de 1,4 a 8,7%, dependendo
da população estudada8-13.
A literatura demonstra que os motivos mais comuns de solicitação de
exame de imagem com conseqüente achado de “incidentaloma” de adrenal
são:

avaliação

de

dor

abdominal

(29%),

rotina

(check-up)

de

acompanhamento de paciente assintomático (21%), hepatocolecistopatia
(12%), seguimento após cirurgia abdominal (11%), dor lombar (7%) e
nefropatia (5%)14.
O diagnóstico etiológico tem sido a grande dificuldade para o manejo
destas massas adrenais. Para tanto, observa-se um número elevado de
estudos tentando definir a etiologia de forma mais simples e precisa 15.
A maioria destas massas adrenais têm sido diagnosticadas como
lesões benignas e endocrinologicamente inativas (não-funcionantes). Porém
as avaliações metabólicas vêm demonstrando um aumento nas massas
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descobertas com algum grau de atividade endócrina e possíveis prejuízos,
em longo prazo, à saúde do paciente. Como exemplos, podem ser citados:
diabetes mellitus, osteoporose e hipercortisolismo2,15,16. O verdadeiro
impacto clínico dos ”incidentalomas” não depende somente do diagnóstico
das alterações endócrinas e suas manifestações clínicas (como diminuição
da densidade óssea ou insensibilidade à insulina periférica), mas também da
demonstração de quais destas anormalidades realmente terão algum
significado clínico no futuro do paciente2.
Testes endócrinos e exames radiológicos têm sido descritos em forma
de algoritmo para avaliar massas adrenais, diferenciando hiperaldosteronismo
primário, feocromocitoma, síndrome de Cushing, entre outros15,17. São úteis
também na diferenciação entre lesões benignas e malignas 18,19. A evolução
dos aparelhos de tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética
(RM), ultra-som (US), técnicas de cintilografia e cateterização vascular
seletiva tem permitido um diagnóstico cada vez mais preciso20.
O tratamento cirúrgico destas massas também sofreu uma mudança
nos últimos anos com o advento da cirurgia minimamente invasiva, tornando
a adrenalectomia laparoscópica uma alternativa no arsenal terapêutico 21.
Os “incidentalomas” de adrenal vêm ganhando importância em razão
do aumento no diagnóstico incidental promovido pelo uso crescente, até
abusivo, de exames de imagem abdominal. Importa, por isso definir com
clareza

os

melhores

“incidentalomas”2.

critérios

de

diagnóstico

e

tratamento

dos

2. OBJETIVOS
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a) Avaliar os métodos de diagnóstico (TC, RM, US, cintilografia, testes
bioquímicos, biópsia) usados para diferenciar as massas adrenais.
b) Avaliar as formas de tratamento.
c) Definir o acompanhamento médico necessário para pacientes com
“incidentaloma” de adrenal.

3. MÉTODOS
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O estudo compreendeu a revisão da literatura sobre massas adrenais
clinicamente silenciosas para definir as melhores evidências científicas sobre
o tema.

3.1 Pesquisa da literatura
Realizada pesquisa com os seguintes termos de busca: “clinically
incidental and adrenal”, “adrenal mass and incidental”, “incidentaloma”,
“adrenal mass”, “incidental adrenal mass”, “adrenal tumor and incidental”,
“adrenal nonfuncional or adrenal incidentaloma”, “adrenal tumor” e “adrenal
neoplasm”. A pesquisa abrangeu todos os campos de registro.
Pesquisadas as seguintes fontes: PreMedline, Medline, Embase,
Biblioteca Cochrane (Central) e Lilacs. Publicados e à disposição da
literatura mundial de 1966 até outubro de 2004.
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3.2 Critérios de inclusão
Foram incluídos artigos com mais de dez pacientes portadores de
massas adrenais clinicamente silenciosas, de qualquer idade, que apresentavam
texto completo ou resumos escritos em português, inglês ou espanhol.
Foram excluídos, em sua maioria, os relatos de casos, os estudos
sem uma clara exposição dos métodos utilizados para realização do
trabalho, os trabalhos com casos não relacionados à glândula adrenal ou
doenças pseudo-adrenais (exemplo: massa pancreática mimetizando
“incidentaloma” de adrenal).

4. RESULTADOS
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Este estudo baseou-se, parcialmente, na revisão efetuada pelo
Instituto Nacional de Saúde (NIH) dos Estados Unidos que, em fevereiro de
2002, realizou um consenso sobre o tema. Neste estudo, os pesquisadores
avaliaram 5427 citações, sendo que 602 artigos foram selecionados 22. Nova
atualização foi realizada, pelo mesmo grupo, até setembro de 2003,
incluindo mais 97 artigos 20.
Nosso estudo compreendeu a literatura publicada entre 1966 e
dezembro de 2004, mas deu preferência ao período de setembro de 2003
em diante, período este posterior ao do trabalho do Instituto Nacional de
Saúde dos Estados Unidos. Foram avaliados 1014 artigos deste período,
sendo selecionados 67, segundo os critérios estabelecidos no método.
Os artigos foram classificados conforme o nível de evidência e grau
de recomendação descrito em Sasse, AD - Graus de recomendação e
níveis de evidência. In: Consenso Brasileiro de Infecção do Trato Urinário
da Sociedade Brasileira de Urologia. Ago/Set, 2002. Campinas-SP23
(Quadro 1).

RESULTADOS - 12

Quadro 1 -

Artigos constantes das Referências e sua classificação por
nível de evidência
N

Nível de
evidência

Grau de
recomendação

Revisão sistemática
Prospectivo randomizado
Prospectivo não randomizado

2
1
50

II
II
III

A
A
B

Retrospectivo não randomizado

194

IV

C

5

V

C/D

Tipo

Relato de caso/Opiniões de experts
Total

252

5. DISCUSSÃO
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5.1 Prevalência
A prevalência de massas adrenais, não diagnosticadas em vida, em
estudos de autópsia, varia de 1,4% a 2,9%8-13. Hedeland et al.11
encontraram massas adrenais maiores do que 2mm em 8,7% de todas
autópsias realizadas em pacientes portadores de hipertensão e diabetes,
sendo 42% em homens e 58% em mulheres, maior freqüência do lado direito
(59%), com massas bilaterais em 10% dos casos 24.
Masumori

et al.25 analisaram

40.000 pessoas assintomáticas

submetidas ao US para exame geral, encontrando somente 43 (0,1%)
portadoras de alguma anormalidade na glândula adrenal ou espaço
retroperitoneal. Vinte e oito destes pacientes foram submetidos à TC e a
presença de massa adrenal foi confirmada em doze.
Devido à melhoria dos métodos de imagem, tem sido observado um
crescente número de massas adrenais diagnosticadas ao acaso. A taxa de
prevalência destas massas por TC variou de 0,3 a 1,9%15. Estes números
mudam de acordo com a população estudada, por exemplo: pacientes com
queixas não endócrinas apresentam uma taxa de 0,42%, diferentemente
dos 4,4% encontrados nos pacientes com diagnóstico prévio de câncer26,27.
Em pacientes portadores de câncer de pulmão, detectaram-se massas
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adrenais em 4,0%, sendo que destes, 1,0% eram adenomas benignos e
3% metástases28.
Segundo Young et al.15 os “incidentalomas” podem ser classificados
em funcionantes ou não, benignos ou malignos e massas pseudoadrenais:
a) Massas adrenais funcionantes: hiperplasia adrenal congênita,
hiperplasia nodular, síndrome de Cushing sub-clínica, aldosteronismo
primário, feocromocitoma, tumor primário de adrenal.
b) Massas adrenais não-funcionantes benignas: adenoma, adrenolipoma,
cisto, ganglioneuroma, hamartoma, hemangioma, infecção (tuberculose, fúngica,
histoplasmose, criptococose), leiomioma, lipoma, mielolipoma, teratoma.
c) Massas adrenais não-funcionantes malignas: carcinoma metastático,
carcinoma adrenocortical, melanoma maligno primário, ganglioneuroblastoma,
leiomiossarcoma, angiossarcoma.
d) Massas pseudoadrenais: massa pancreática, massa hepática,
massa gástrica, massa renal, baço acessório.
Os principais diagnósticos, confirmados por exame anatomopatológicos,
são encontrados com a seguinte freqüência: adenoma 52%, carcinoma
adrenal

12%,

feocromocitoma

11%,

mielolipoma

8%,

cisto

ganglioneuroma 4%, metástases 2%, demais lesões 6%20 (Figura 1).

5%,
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6%
Outros
8%
Mielolipoma

2%
Metástase

4%
Ganglioneuroma
5%
Cisto

52%
Adenoma

11%
Feocromocitoma

12%
Carcinoma Adrenal

Figura 1 - Gráfico demonstrando os achados de “incidentalomas” por exame
anatomopatológico [FONTE: Mansmann et al.20]

Em achados

clínico-radiológicos

de

“incidentalomas”

há

uma

freqüência maior de adenomas não-funcionantes, visto que estes pacientes
são submetidos à avaliação não invasiva.(Quadro 2) 29,30.

Quadro 2 -

Achados clínico-radiológicos de “incidentalomas” adrenais

Etiologia

“Incidentaloma” (%)

Adenoma adrenal não-funcionante

74

Tumor hiper-secretor
Adenoma secretor de cortisol

9,2

Aldosteronoma
Feocromocitoma
Carcinoma adrenal primário

1,4
4,2
4,0

Outras massas adrenais
Mielolipoma
Cistos

3,0
1,9

Ganglioneuroma

1,5

Metástases

0,7
30

[FONTE: Arnaldi et al. ]
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Existe uma variante no que diz respeito a metástases, pois alguns
trabalhos

definem

“incidentaloma”

incluindo

massas

adrenais

que

posteriormente são identificadas como lesões metastáticas de câncer
previamente conhecido. Quando adicionamos estas lesões, a prevalência de
metástase aumenta. O Quadro 3 demonstra a revisão de literatura, incluindo
as duas situações 30.

Autor/ano

38

27

39

Terzolo et al. (1995) 46

Bencsik et al. (1995)

45

44

43

Ambrosi et al. (1995)

Flecchia et al. (1995)

Burt et al. (1994)

42

Nakajo et al. (1993)

41

Kobayashi et al. (1993) 40

Jockenhovel et al. (1992)

Gillams et al. (1992)

28

Aso e Homma (1992)

Herrera et al. (1991)

Chapuis (1991)37

Caplan et al. (1991)

35

36

Virkkala et al. (1989)

Francis et al. (1988)

34

Hussain et al. (1986)

33

Bernardino et al. (1985)

32

Itália

Hungria

Itália

Itália

USA

Japão

Japão

Alemanha

Reino Unido

Japão

EUA

França

EUA

Finlândia

EUA

EUA

EUA

EUA

País

45

63

32

32

27

33

23

36

22

210

342

34

23

20

28

33

53

37

N

Sim

Sim

Sd

Sd

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Ca

58

27-85

67

57

58

Sd

57

56

66

53

61±13

58

56

59

54-75

Sd

Sd

Sd

Idade

3,7

(2-21)

2-6,3

3,7

2,2

Sd

2,5±1,1

3,1

2,6

~4,7

94% < 5,0

4,0

Sd

2,3

(1,2-10)

3,6

(1,5-9 )

Tamanho
tumor
(cm)
Sd

18

22

57

69

81

3

55

78

23

33

96

50

54

70

57

21

Sd

0

Adenoma
(%)

4

0

0

0

0

6

0

0

0

23

1,5

3

0

0

0

0

0

6

Feo %

7

1,5

14

6

0

9

0

0

0

4

1

6

6

0

0

0

0

6
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Quadro 3 -
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48

51

59

61

56

52

Japão

China

Suíça

Itália

França

Itália

Itália

Itália

Turquia

China

EUA

Polônia
Itália

Itália

USA

Alemanha

Alemanha

Turquia

País

2626

126

318

158

88

65

1004

208

33

79

231

208
202

38

20

86

85

20

N

Sim

Sim

Sd

Sim

Sim

Sim

Sd

Sd

Sim

Sim

Sd

Ca

55±4

Sd

64

58

53±14

54

56±12,9

55±14

51

39

64

52
55

58±2,3

65

61

54±13

50

Idade

1,0-6,1

Sd

3,0

6,16± 4,21

5,0±3,0

(1-6,5)

3,0

(0,5-25)

5,2±4,0

Sd

2,0

(0,8-21)
3,6

(2-12)

2,8

4,1

3,6±2,5

Tamanho
tumor
(cm)
3,7

64,2

41

44

57,4

41

77

82

51

21

12

97

82
21

33

Sd

67

62

85

Adenoma
(%)

N: número de pacientes; Ca: estudo incluindo câncer; Sd: sem dados; Feo: feocromocitoma; CA: carcinoma adrenocortical

Miyamori 2004

63

Li-H et al. (2003)

62

Bulow et al. (2002)

Favia et al. 2000

60

Luton et al. 2000

Rossi et al. 2000

58

Mantero et al. (2000)

24

Fontana et al. (1999)

57

Tütüncü e Gedik (1999)

Xiao et al. (1998)

55

Barry et al. (1998)54

Kasperlik-Zelusca et al. (1997)
Barzon et al. 199853

Bondanelli et al. (1997)

Boland et al. (1997)

50

Bastounis et al. (1997)

49

Seppel e Schlagheck (1996)

Aydintung et al. (1996)47

Autor/ano

8,5

23

17

1,3

11

8

4

9

18

22

0

6
5

13

0

7

1

0

Feo %

1,4

11

12

9,5

2

3

5

13

6

12

0

9
11

7

0

3

2

10

CA

Conclusão
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As crianças apresentam uma prevalência diferente dos adultos. Em
26 pacientes portadores de “incidentaloma”, 8 (30,8%) tinham doenças
malignas, portanto a conduta diagnóstica e terapêutica deve ser mais
agressiva. Dos tumores malignos, o neuroblastoma foi o mais comum 64.
Dados semelhantes foram apresentados por Castilho et al.65. Em série de 54
massas adrenais estudadas por Ribeiro et al.66 foi sugerida uma maior
incidência de tumores adrenocorticais em crianças naquela região (3,4 a 4,2
por milhão), visto que a incidência mundial é de 0,3 a 0,38 por milhão de
crianças abaixo de 15 anos.

5.2 Patologias no “incidentaloma”
Como demonstramos, os “incidentalomas” apresentam um variado
número de patologias relacionadas. Descreveremos a seguir as de maior
relevância clínica20.

5.2.1 Massas adrenocorticais benignas
Os adenomas adrenocorticais consistem na proliferação celular
benigna da camada cortical adrenal; constituem a forma mais comum de
“incidentalomas” e geralmente são não-funcionantes67.
Os adenomas não-funcionantes possuem evolução benigna, sem
evidência de malignização68. A determinação da verdadeira incidência dos
adenomas incidentais é difícil, pois a distinção histológica entre adenoma
verdadeiro, hiperplasia focal e nódulo cortical acessório é complexa 13. Em
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estudo com 1004 massas adrenais, 197 pacientes foram submetidos à
ressecção e obtiveram o diagnóstico de adenoma em 54%, sendo a idade
média de 57 anos (variação 16 a 83 anos) e diâmetro médio de 3,5 cm
(entre 1 e 15cm). O diagnóstico de adenoma, independentemente do padrão
endócrino, pode chegar a 66%24.
Alguns adenomas produzem hormônios em quantidade minimamente
superior à produção normal, dificultando o diagnóstico de massa
funcionante; nesses casos o diagnóstico, às vezes, só é possível por
avaliação histológica da glândula contralateral, que se mostra atrófica67.
A maioria dos adenomas é não-funcionante, 5 a 47% são secretores
de cortisol e 1,6 a 3,3% secretores de mineralocorticóide24,38,53,69-73.

5.2.2 Feocromocitoma
Trata-se de um tumor raro caracterizado pela proliferação das células
cromafins,

produtoras

de

catecolaminas.

Noventa

por

cento

dos

feocromocitomas encontram-se na adrenal, porém podem estar presentes
em qualquer gânglio simpático(10%)74,75.
Apesar de certos autores descreverem alterações histológicas que
poderiam sugerir malignidade, o feocromocitoma só é diagnosticado como
maligno quando apresenta metástases, em 10 a 13% dos casos20.
Em 20 a 30% dos casos o feocromocitoma constitui um componente
de uma doença autossômica dominante, tais como: neoplasia endócrina
múltipla tipo 2, Von Hippel-Lindau, neurofibromatose tipo 1 e Von
Recklinghausen75.
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O feocromocitoma clinicamente silencioso apresenta uma prevalência
em torno de 5,1% dos “incidentalomas” de adrenal, numa revisão de dez
estudos com um total de 2005 pacientes15. Alguns estudos demonstraram
uma variação de 1,5 a 23% na prevalência de feocromocitoma em massas
inicialmente consideradas como não-funcionantes20.

5.2.3 Carcinoma adrenocortical
Pode manifestar-se por uma síndrome endocrinopática ou ser
clinicamente não-funcionante (40% dos tumores). Em geral, o tamanho da
lesão pode ser um critério para o diagnóstico de carcinoma adrenocortical76.
Porém, segundo alguns autores, 5% das lesões com menos de 3cm foram
malignas 59. No momento do diagnóstico, 20% dos tumores apresentam-se
localmente avançados e quase 50% já desenvolveram metastáses77.
O carcinoma adrenocortical é encontrado em séries variando de 1,2%
a 11% dos “incidentalomas” encontrados. A prevalência estimada é de 4 a
12 por milhão de pessoas, portanto uma doença rara4.
O carcinoma adrenocortical pode ser funcionante ou não. Para alguns
autores, o diagnóstico de lesão funcionante é dado quando o paciente apresenta
alterações clínicas evidentes, mas para outros, o fato de haver somente
alterações bioquímicas é o suficiente. Dentre as alterações clínicas mais
importantes, encontramos hipercortisolismo, somente na forma da Síndrome de
Cushing ou associado à virilização20. Mais da metade dos carcinomas
adrenais apresenta função hormonal14. Apresentações menos comuns são
varicocele ou febre secundária a necrose ou hemorragia no interior do tumor78.
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Lucon et al.79 demonstraram uma casuística de 107 pacientes
portadores de tumor adrenocortical, avaliados retrospectivamente, onde
encontraram sobrevida em cinco anos de 100% no estágio I (tumor menor
que 5cm, circunscrito à glândula), 83,96% no estágio II (tumor de 5cm ou
maior, circunscrito à glândula), 33% no estágio III (tumor de qualquer
tamanho com invasão ganglionar) e 11,17% no estágio IV (presença de
metástase à distância).
O prognóstico é bastante sombrio, observando com uma taxa geral de
sobrevida em cinco anos de aproximadamente 16%14.

5.2.4 Metástases
A adrenal é o quarto órgão mais comumente envolvido em doença
metastática67. Os tumores que mais apresentam metástases adrenais são
linfoma, tumor de pulmão e tumor de mama. Em revisão de 1000 autópsias
consecutivas nos pacientes portadores de tumores malignos, a adrenal foi
envolvida em 27% dos casos. Abrams et al., em 1950 descreveram que
pacientes portadores de tumores de mama e pulmão avançados,
metastáticos, apresentavam acometimento adrenal em até 39 e 35%,
respectivamente 80. Em pacientes portadores de câncer, observa-se que 50 a
75% das massas adrenais clinicamente silenciosas são metástases81.
Ocasionalmente, as massas metastáticas são diagnosticadas sem
que se saiba qual o sítio primário do tumor. Estes tumores necessitam do
diagnóstico do tumor primário e se ficar evidenciado tratar-se de metástase
única, o tratamento cirúrgico pode ser indicado77.
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5.2.5 Outras lesões
Mielolipoma adrenal é uma neoplasia benigna composta por tecido
adiposo e hematopoiético em variada proporção82,83. Os mielolipomas são
funcionalmente

inativos

e

detectados

incidentalmente,

em

geral

assintomáticos, eventualmente dolorosos quando volumosos ou quando
provocam hemorragia no retroperitônio. Seu crescimento é lento, não
costumam ultrapassar 5cm, porém existem lesões gigantes chegando a
5,4kg. Em geral, mielolipomas não requerem tratamento82.
Outras

doenças

foram

detectadas

nas

massas

adrenais:

ganglioneuroma, angiomiolipoma, teratoma, infecções, carcinoma epitelial
maligno, angiosarcoma epitelióide e neurinoma13,64,65,84,85.
Com o exposto, podemos observar que o termo “incidentaloma”
agrupa uma variedade de patologias, podendo ser desde uma lesão
benigna não-funcionante ou funcionante a tumores malignos primários ou
metastáticos. Portanto, o diagnóstico definitivo deve ser auxiliado por
testes laboratoriais, exames anatomopatológicos e métodos de imagem,
entre outros20.
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5.3 Diagnóstico
O “incidentaloma” apresenta no diagnóstico sua maior dificuldade,
pois é partindo deste ponto que se encaminha a investigação e se toma a
conduta terapêutica mais adequada14.
Para definição do diagnóstico, existem duas perguntas que devem ser
respondidas após a identificação da massa de adrenal86:
a) A massa possui atividade hormonal?
b) A massa é de origem maligna ou benigna?
Para responder a estas perguntas, devemos lançar mão de exames
laboratoriais e também de imagem.

5.3.1 Avaliação endócrina
A avaliação de um paciente portador de uma massa adrenal nãofuncionante, encontrada incidentalmente, deve iniciar-se por uma cuidadosa
anamnese e exame físico, com especial atenção a sinais e sintomas de
hiperfunção adrenal15.
Os testes bioquímicos têm por objetivo avaliar a presença de
secreção autônoma de cortisol, catecolaminas, aldosterona e hormônios
sexuais87.
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5.3.1.1 Massas secretoras de cortisol
O hipercortisolismo em “incidentalomas” tem sido descrito em uma
taxa que varia de 5 a 47%20.
Pacientes com massas adrenais silenciosas podem apresentar um
hipercortisolismo autônomo sem sintomas clínicos, sendo diagnosticados
como portadores de Síndrome de Cushing sub-clínica (SAGH-subclinical
autonomous glucocorticoid hypersecretion). Existe uma diferença entre a
SAGH, que se refere a uma anormalidade bioquímica que nunca
desenvolveu manifestação clínica, e a Síndrome de Cushing pré-clínica, que
é o estágio precoce da Síndrome de Cushing88,89.
Muitos sintomas do hipercortisolismo, especialmente hipertensão,
obesidade e diabetes não são específicos, sendo que o grau de
sintomatologia depende da quantidade de hormônio produzido20. (Quadros 4)

Quadro 4 -

Co-morbidades em pacientes com SAGH (Modificado de
89

Sippel e Chen )
Trabalho/ano

N

Hipertensão

DM

Obesidade

Reincke et al. (1992)69

8

7/8 (88%)

2/8(25%)

4/8(50%)

Rossi et al. (2000)58

12

11/12(92%)

5/12(42%)

6/12(50%)

7

2/7(83%)

1/7(33%)

3/7(67%)

6

5/6(29%)

2/6(14%)

3/6 (50%)

33

25/33(76%)

10/33(30%)

16/33(52%)

Morioka et al. (2000)
Bernini et al. (2003)
Total

90

91

DM: diabetes mellitus; N: número de pacientes

A prevalência da SAGH depende da definição, dos testes utilizados e
do critério de seleção para pacientes com massas adrenais clinicamente
silenciosas 20 variando de 5 a 14% dos “incidentalomas”14.
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O teste de supressão com 1 mg de dexametasona noturna tem sido o
teste utilizado para triagem de “incidentaloma” de adrenal. Apresenta uma
sensibilidade que varia entre 70,5 e 98,9%, e especificidade de 80,5 a
98,9%, na síndrome de Cushing92. Os resultados falsos positivos são
decorrentes de depressão endógena, drogas que aceleram o metabolismo da
dexametasona ou aumento de globulina ligada ao corticosteróide93. Geralmente
o nível sérico do cortisol às 8h da manhã menor que 5µg/dl (< 138nmol/l) é
considerado negativo. Valores maiores que 10µg/dl são sugestivos de
Síndrome de Cushing. Valores intermediários são ambíguos e podem ser
encontrados na SAGH. Alguns autores encontraram um grupo de pacientes
que apresentaram alterações típicas de hipercortisolismo, mesmo com
supressão pela dexametasona normais, sugerindo um número de pacientes
com resultado falso negativo 16.
Cortisol salivar tem sido adaptado à rotina clínica, pois o nível do
cortisol salivar reflete o cortisol plasmático livre melhor que o nível cortisol
plasmático total94-96.
A SAGH não possui ainda um método diagnóstico ideal, pois o teste
com dexametasona deveria ser complementado com outros testes
bioquímicos, mas até o momento estes testes auxiliares não demonstraram
uma eficiência satisfatória. Como exemplo temos o teste de dexametasona
em dose mais elevada (8 mg), dosagem de cortisol urinário livre de 24 horas
e teste dinâmico com o hormônio liberador de corticotropina (CRH), todos
com ampla variação de resultados. O ritmo circadiano de cortisol pode estar
alterado, podendo resultar em altos níveis de cortisol à meia noite 24,70,97,98.
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Odagiri et al.99 demonstraram que os testes bioquímicos realizados para
dosar o cortisol apresentam uma variabilidade de resultados excessiva,
sugerindo necessidade de haver uma padronização de dosagem.
O nível do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) pode estar normal
ou suprimido100, mas deveria ser mensurado simultaneamente com os níveis
de cortisol. Estudo de revisão demonstrou 73% de pacientes com níveis
basais baixos de ACTH 89. A excreção de cortisol urinário livre pode ser
normal ou pouco elevada e a resposta à administração de CRH pode
apresentar níveis de ACTH com picos mais baixos. O uso de teste com CRH
tem sido sugerido nos pacientes com risco de insuficiência adrenal no pósoperatório; pacientes com cortisol acima de 120nmol/L em resposta ao CRH
provavelmente manteriam sua função após a cirurgia89.
Um estudo de revisão avaliando sete artigos e 143 pacientes
portadores de SAGH demonstrou: 76% dos pacientes apresentavam
anormalidade ao teste de supressão a dexametasona 1mg; 73% ACTH
baixo; 43% ACTH diminuído após estímulo com CRH ovino; 61% com
ausência de cortisol diurno; 76% com captação unilateral pela cintilografia;
59% elevação do cortisol urinário livre89 (Quadro 5).

6

8

92

12

12

7

6

McLeod et al. (1990)101

Reincke et al. (1992)69

Mantero et al. (2000)24

Libe et al. (2002)102

Rossi et al. (2000)58

Morioka et al. (2000)90

Bernini et al. (2003)91
76%

83%

86%

SD

92%

73%

100%

100%

Teste supressão
com
1mg dexametasona
anormal

43%

Sd

67%

17%

50%

43%

63%

Sd

ACTH diminuído
após estímulo
do CRH

73%

67%

100%

42%

42%

79%

63%

83%

ACTH
baixo

SAGH: Síndrome de Cushing sub-clínica, N: número de pacientes, ACTH: hormônio adrenocorticotrófico,
CRH: hormônio estimulador do ACTH, Sd: sem dados

143

N

Total

89

59%

0%

29%

50%

33%

75%

13%

29%

Elevação
cortisol
urinário livre

76%

Sd

100%

50%

Sd

Sd

Sd

100%

Cintilografia com
captação
unilateral
pela adrenal

Anormalidades bioquímicas em pacientes com SAGH (Modificado de Sippel e Chen )

Trabalho/ano

Quadro 5 -
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Reznik et al.103 apresentaram um estudo prospectivo recente
tentando relacionar alguns possíveis receptores hormonais aberrantes,
como tem sido descrito na síndrome de Cushing. Demonstrou-se uma
resposta de aumento próximo a 100% do valor basal do cortisol ao
estímulo da terlipressina (análogo da vasopressina) e do receptor
agonista 5-HT4 (serotonina) em 50% e 30%, respectivamente, podendo
ser útil no futuro como diagnóstico.
A história natural da doença tem sido desconhecida pela sua
inadequada caracterização. Raramente, a SAGH progride para Síndrome de
Cushing, com risco de 12,5% em um ano104. O aumento da prevalência de
hipertensão, obesidade central, diabetes e condições metabólicas, como
elevação dos triglicerídeos e tolerância aumentada à glicose, tem sido
descrita na literatura16,24,97,105-110.
Recentemente, demonstrou-se uma elevação no risco cardiovascular
em

pacientes

com

massas

adrenais

incidentalmente

descobertas,

determinadas por placas ateroscleróticas e síndromes metabólicas, quando
comparadas com grupo controle111. Também observou-se uma alta
prevalência (61%) de distúrbio a tolerância à glicose em pacientes
portadores de incidentaloma não-funcionante de adrenal com teste de
supressão de dexametasona em baixa dosagem normal112.
Dados conflitantes são observados com relação à massa óssea e
“incidentaloma” de adrenal. Alguns acreditam que aumenta a incidência de
osteoporose113-119. Exposição por um longo período a um excesso de
esteróide desenvolve uma série de alterações na estrutura óssea, mas o
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fator considerado principal é a inibição da atividade osteoclástica89. Outros
estudos não observaram alterações na densidade óssea lombar e femoral
quando comparado com grupo controle120,121.
Um estudo mais recente avaliando somente mulheres pré e pósmenopausa e grupo controle demonstrou maior número de fraturas
vertebrais e diminuição da densidade óssea da coluna vertebral (analisada
por TC) em pacientes portadoras de “incidentaloma” de adrenal com
SAGH122.
Devido a estas incertezas da evolução da SAGH, a indicação de
adrenalectomia para evitar os efeitos cardiovasculares, diabetes mellitus e
obesidade carece de uma unanimidade. Existe uma necessidade de definir
melhor a morbidade e mortalidade da SAGH123.

5.3.1.2 Massas secretoras de mineralocorticóides
A incidência de aldosteronoma em “incidentalomas” varia de 1,6 a
3,8%24,38,70,124. A causa mais comum de aldosteronismo primário é o
adenoma produtor de aldosterona125.
A concentração de aldosterona no plasma dividido pela atividade da
renina plasmática apresenta um valor que demonstrou ter sensibilidade e
especificidade suficientes para diagnosticar desordens do sistema reninaangiotensina-aldosterona126-128. A taxa maior que 30 é altamente sugestiva
de produção autônoma de aldosterona, mas testes adicionais são
recomendados 129. O valor de corte encontrado foi 50, ou seja, valor acima
deste deve sugerir outra causa de hipertensão.
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Testes adicionais podem ser realizados, como teste com 25mg de
Captopril, teste de supressão da fludrocortisona e sobrecarga salina. A
mensuração de um metabólico da aldosterona, a tetrahidroaldosterona, na
urina, parece ser mais adequado que a razão da aldosterona plasmática pela
atividade da renina no plasma, mas necessita de mais testes comprobatórios 125.
Se o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário está feito, a
cateterização da veia adrenal ou uma cintilografia com I131-iodocolesterol
podem confirmar se o lado da produção de aldosterona é condizente com a
presença de massa adrenal secretora de mineralocorticóide. O maior propósito
é diferenciar adenoma produtor de aldosterona de hiperplasia adrenal bilateral,
pois a detecção de massa adrenal não define sua produção hormonal125,130.

5.3.1.3 Massas secretoras de catecolaminas
Testes para a detecção de massas secretoras de catecolaminas
deveriam ser realizados em todos os pacientes portadores de “incidentaloma”
de adrenal, mesmo quando se apresentam normotensos, pois 5% dos
incidentalomas são feocromocitomas. O diagnóstico é estabelecido com a
demonstração da excreção urinária de 24 h das catecolaminas livres elevadas
(norepinefrina e epinefrina), ou metabólitos das catecolaminas (acido
vanilmandélico e metanefrinas totais). A mensuração das metanefrinas livres
plasmáticas possui uma alta sensibilidade (99%) e moderada especificidade
(82%), sugerindo este ser o melhor teste no momento131-134.
Kudva et al.135 demonstraram que a metanefrina livre plasmática
apresenta um índice de falso-positivo (sensibilidade 95,8% e especificidade
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84,6%) mais elevado que as catecolaminas e metanefrinas urinárias de 24 h
(sensibilidade 87,5% e especificidade 99,7%).
Realizou-se uma avaliação dos pacientes portadores de hipertensão
no sentido de diagnosticar feocromocitoma, iniciando por testes laboratoriais;
obtiveram-se melhores resultados quando a avaliação foi iniciada com
metanefrina livre plasmática e, se necessário, catecolamina e metanefrina
urinárias de 24 horas para comprovação136.
Cromogranina A não é marcador específico para feocromocitoma,
pois pode estar elevado em outros tumores neuroendócrinos. Porém, sua
elevação parece ser um bom parâmetro para avaliar o sucesso ou falha da
cirurgia. Índice normal após a cirurgia é altamente preditivo de achados
negativos na cintilografia com meta-iodobenzilguanidina (MIBG)137,138.

5.3.1.4 Massas secretoras de hormônio sexual
A doença que mais comumente produz hormônios sexuais é o
carcinoma

adrenocortical.

Adenomas

benignos

raramente

secretam

hormônios sexuais, portanto não é rotina solicitar estes exames, exceto na
suspeita de carcinoma adrenocortical 20,139.
O uso de sulfato de deidroepiandrosterona (DHEAS) como marcador
de excesso de andrógeno adrenal é controverso, pois a variação dos níveis
séricos é grande, não podendo estabelecer-se uma diferenciação adequada
entre uma lesão benigna e outra maligna. Portanto, DHEAS não parece
oferecer informações relevantes sobre a origem da massa43,140-142.
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5.3.2 Estudo de Imagem
A imagem é o fator de maior relevância no que diz respeito aos
“incidentalomas”, pois a suspeita diagnóstica parte exatamente de um
método de imagem. No passado as massas adrenais eram descobertas
incidentalmente durante um procedimento cirúrgico ou achado de necropsia.
Na atualidade as massas adrenais descobertas incidentalmente são fruto de
investigação por método de imagem. Os exames que mais freqüentemente
identificam “incidentalomas” são US, TC e RM15.
Foram identificadas diferenças radiológicas singulares entre os
“incidentalomas”, podendo assim sugerir um diagnóstico mais preciso. A estas
características de cada massa definiu-se como o fenótipo da imagem87.

5.3.2.1 Tomografia computadorizada
A prevalência de “incidentalomas” de adrenal está estimada em 1%
(varia de 0,35 a 1,9%) das TCs de abdome realizadas pelas mais variadas
causas (Quadro 6).
Quadro 6 -

Achados radiológicos de “incidentaloma” de adrenal em
séries de TC
Estudo/Ano

Nºadrenal/nºTC

Prevalência em %

Glazer et al. (1982)143

16/2200

0,7

Printz et al. (1982)144

4/1423

0,3

Abecassis et al. (1985)12

19/1459

1,3

Balldegrun et al. (1986)145

88/12000

0,7

Herrera et al. (1991)27

259/61054

0,4

Caplan et al. (1994)70

33/1779

1,9

[FONTE: Barzon et al.104]
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O tamanho da lesão costuma ser um bom parâmetro para auxiliar na
elucidação diagnóstica, pois a maioria das lesões menores de 4cm é
benigna61. Porém, é impossível diagnosticar uma massa adrenal somente
por este critério, visto que há tumores malignos menores do que 4cm e uma
margem de erro que subestima o tamanho real 76,146. Lesões abaixo de 6
milímetros geralmente não são detectáveis pela TC121.
O valor da densidade da massa, medida em unidades Hounsfield
(HU), tem demonstrado ser um bom critério para auxiliar no diagnóstico
etiológico do “incidentaloma”. O valor de atenuação mede o coeficiente de
absorção do raio X em comparação com a água (definida como 0 HU), o ar
(– 1000 HU) e o osso (+1000 HU)147.
Os adenomas de adrenal contêm um grande volume de lipídios intracitoplasmáticos, conseqüentemente seu valor de densidade costuma ser
abaixo de 18 HU. Valores entre 16,5 e 18 HU apresentam uma alta
sensibilidade (85-95%) e especificidade (93-100%). Portanto, massas abaixo
de 10 HU não necessitam de exame complementar, sugerindo um adenoma
rico em lipídios 50,147-155. Entretanto, a dificuldade diagnóstica está nos
adenomas pobres em lipídios (10 a 40%), isto é, densidade acima de 18
HU156,157. Portanto, não são todos os adenomas que podem ser
caracterizados pela TC sem contraste156,157.
O adenoma caracteriza-se por rápida eliminação de contraste
endovenoso, sendo outra forma de estudar a massa adrenal, pois o tumor
maligno apresenta um retardo na eliminação do contraste. Massas com 30 a
40 HU com retardo de 30 a 75 min são sugestivas de tumor maligno149,151.
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Uma TC com eliminação em três minutos é excelente para diferenciar
adenomas entre 60 e 70 HU. Outra vantagem é que tanto os adenomas ricos
quanto os pobres em lipídios possuem as mesmas características de
impregnação e eliminação do contraste147. Usando TC com contraste e
avaliação tardia de 10 a 15 minutos, a eliminação do contraste entre 50 a
60% é suficiente para diagnostico de adenoma152,158,159. As TC com imagem
tardia apresentam uma dificuldade prática em certos centros, que é o fato de
o paciente necessitar retornar após ter realizado o exame. Em locais em que
o radiologista costuma avaliar o exame durante sua execução, ele necessita
dedicar mais tempo para analisar o caso posteriormente154.
Adenomas

de

adrenal

geralmente

são

lesões

pequenas,

homogêneas, arredondadas, bem definidas, com crescimento lento em
séries de TC. Calcificações, hemorragias e necrose são raras15,20.
Os carcinomas adrenocorticais são geralmente grandes, irregulares,
heterogêneos, lesões que captam contraste e podem invadir outras
estruturas33,153,160. Calcificações e necroses são comuns. Lesões malignas
menores do que 6cm são geralmente homogêneas e podem parecer
adenomas, portanto, para lesões pequenas o critério morfológico é ruim para
diagnóstico160-162. No momento, do diagnóstico 30 a 49% dos carcinomas
são metastáticos e os tumores são maiores do que 12 cm 77.
As metástases não possuem uma definição de tamanho, podendo ser
de dimensões microscópicas a bastante volumosas. As pequenas tendem a
ser homogêneas, mas menos bem definidas que os adenomas. Lesões
maiores podem apresentar áreas císticas irregulares, decorrentes de
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hemorragias ou necrose central. Calcificações são raras. As lesões tendem
a apresentar atenuação mais alta que os adenomas. A captação de
contraste costuma ser homogênea em lesões pequenas e não homogênea
em lesões maiores. Estudos mais recentes demonstram maior retardo de
excreção em lesões metastáticas que em lesões benignas50,149,151,152,159.
Feocromocitoma aparece geralmente de forma arredondada, com
densidade similar à do fígado. Lesões maiores mostram um componente
cístico com necrose central ou hemorragia. Calcificações estão presentes
em 10% dos casos. Pela sua hipervascularização, apresentam intensa
impregnação por contraste. A sensibilidade é elevada (93 a 100%), mas um
terço pode ser confundido com carcinoma adrenocortical20.
Mielolipoma apresenta uma fácil análise, com atenuação entre -30 a 120 HU, podendo haver um falso negativo na presença de hemorragia.
As características das imagens do “incidentaloma” são resumidas no
quadro abaixo (fenótipo da imagem)15 (Quadro 7).
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Quadro 7 -

15

Fenótipo da imagem (Modificado de Young )

Adenoma adrenocortical
- Tamanho: pequeno (geralmente abaixo de 3cm)
- Formato: arredondado com margens uniformes
- Textura: homogêneo ou baixa comparada ao fígado
- Lateralidade: geralmente unilateral
- Impregnação por contraste: pouco vascularizado, impregna pouco
- TC: < 10 HU sem contraste e < 37 HU 30 minutos após contraste
- RM: isointensa ao fígado em imagem ponderada em T2
- Presença de necrose, hemorragia ou calcificações: raro
- Crescimento: estável ou cresce muito lento
Carcinoma adrenocortical
- Tamanho: grande (geralmente acima 4cm)
- Formato: irregular com margens pouco nítidas
- Textura: heterogêneo com várias densidades comparada ao fígado
- Lateralidade: geralmente unilateral
- Impregnação por contraste: bem vascularizado, boa impregnação
- TC: > 10 HU sem contraste e > 40 HU 30 minutos após contraste
- RM: hiperintenso comparado ao fígado em imagem ponderada em T2
- Presença de necrose, hemorragia ou calcificação: comum
- Crescimento: geralmente rápido
Feocromocitoma
- Tamanho: grande (geralmente acima de 3cm)
- Formato: arredondado com margens nítidas
- Textura: heterogêneo com áreas císticas
- Lateralidade: geralmente unilateral
- Impregnação por contraste: bem vascularizado, boa impregnação
- TC: >10 HU sem contraste e > 40 HU 30 minutos após contraste
- RM: hiperintenso comparado com fígado em imagem ponderada em T2
- Presença de necrose, hemorragia ou calcificação: hemorragia e necrose
cística são comuns
- Crescimento: geralmente lento
Metástase
- Tamanho: variável (geralmente acima de 3cm)
- Formato: oval ou irregular com margens pouco nítidas
- Textura: heterogênea
- Lateralidade: geralmente bilateral
- Impregnação por contraste: boa vascularização, contrasta a borda do
tumor
- TC: > 10 HU em contraste e > 40 HU 30 minutos após contraste
- RM: hiperintenso comparado com fígado em imagem ponderada em T2
- Presença de necrose, hemorragia ou calcificação: áreas de hemorragia
e necrose cística são comuns

- Crescimento: lento
TC: tomografia computadorizada ; RM: ressonância magnética
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Bae et al.163 sugerem a utilização de um histograma para diferenciar
lesões benignas (adenomas) das metástases. Segundo o autor, o método é
mais sensível que o limite de 10 HU e sua especificidade mantém-se em
100%. Este estudo é retrospectivo e necessita de comprovação por meio de
estudos prospectivos controlados.
Hubert et al. apud Gufler et al.164 sugerem a criação de um sistema de
pontuação na TC, levando em consideração a densidade, tamanho, contorno
e homogeneidade da lesão para auxiliar no diagnóstico entre adenoma e
metástase. Como se trata de um trabalho retrospectivo apresenta alguns
vieses apontados pelo autor.

5.3.2.2 Ressonância magnética
As primeiras descrições da RM foram muito entusiastas em descrever
a capacidade de diferenciar lesões benignas de malignas, pois a RM
convencional apresenta uma intensidade de sinal aumentada em T2 em
lesão maligna (conteúdo mais fluido), quando comparada ao adenoma. Mas
existe uma dificuldade de diferenciar adenoma de outras lesões em 30% dos
casos, tornando os diagnósticos indeterminados 147.
As lesões adrenais analisadas devem ser maiores do que 8mm, pois
abaixo deste valor a RM diminui sua precisão154.
Metástases são hipointensas comparadas com fígado e hiperintensas
em T2. Após injeção de contraste paramagnético (gadolínio), as metástases
demonstram uma intensa impregnação por contraste com retardo de
eliminação. O carcinoma adrenocortical demonstra um sinal hiperintenso em
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T2, com intensa impregnação por contraste e retardo de eliminação, pois
possui menos lipídios que os adenomas78,147,165,166,167.
A RM é útil na identificação de invasão de tecidos vizinhos do
carcinoma adrenocortical 168.
O feocromocitoma geralmente apresenta um sinal hipointenso em T1
e hiperintenso em T2. Necrose é observada freqüentemente. Pelo fato de
não apresentar lipídio intracelular, não há mudança de sinal de imagem “em
fase“ quando comparado ao “fora de fase”168.
As características singulares de cada “incidentaloma” descrito estão
resumidas no Quadro 7.
Uma técnica diferente de avaliar massas adrenais denomina-se
“chemical-shift MRI” (RM com deslocamento químico), baseado na diferente
taxa de freqüência de ressonância dos prótons da gordura e da água,
podendo diferenciar adenoma de metástase. Os adenomas com mais
gordura causam uma perda da intensidade do sinal 166,169. Em contraste,
massas pobres em lipídios não apresentam perda do sinal na imagem “fora
de fase” e aparecem mais intensas que os adenomas147.
A utilização da proporção do sinal emitido pelo baço comparada com
sinal emitido pela massa adrenal (comparação mais comum para avaliação
de lesões adrenais), utilizando o valor padrão de 70 ou menos demonstrou
uma sensibilidade de 84 a 100% e uma especificidade de 78 a 94%147,170-173.
Para avaliação comparativa de acurácia entre os métodos de imagem,
demonstrou-se que RM com e sem contraste foi superior tanto para TC com
e sem contraste como para RM somente sem contraste174. Porém, não
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existem estudos comparando TC sem contraste, TC com contraste e análise
tardia da imagem e RM com deslocamento químico para caracterização de
adenomas versus metástases.
Haider et al.154 apresentaram uma comparação retrospectiva, entre
RM e TC em adenomas com 30 HU ou mais, onde a RM foi menos eficaz
que TC com retardo, sendo esta considerada o exame padrão para este
autor, enquanto a RM é útil como segunda escolha.

5.3.2.3 Ultra-som
O ultra-som é um exame barato, seguro, não invasivo, com
capacidade de diferenciar lesões císticas de sólidas 175. É utilizado em larga
escala para avaliação de queixas abdominais, sendo portanto o método de
imagem que, na prática, mais faz diagnóstico de “incidentaloma” (71% dos
1004

pacientes

estudados)24.

Possui

limitações

por

ser

operador

dependente e apresentar dificuldade em pacientes obesos ou com excesso
de gases abdominais176. Por estes motivos, sua sensibilidade é inferior a TC
e RM (65% contra 100% dos outros métodos) em massas menores do que
3cm 177. Também não foi eficaz para diferenciar lesões benignas de
malignas. Entretanto é considerado um bom exame de acompanhamento de
lesões benignas previamente conhecidas20.
Uma nova técnica é o US por endoscopia digestiva alta, que permite
diagnosticar lesões de até 1cm. Sua utilização é mais adequada para planejar o
tratamento cirúrgico, mas não tem a capacidade de diferenciar lesão maligna
de benigna. Ainda carece de mais estudos para definição de sua acurácia110.
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5.3.2.4 Cintilografia
A presença da lesão na TC, RM ou US não determina se ela é
funcionante ou não. A cintilografia de adrenal pode contribuir para a
avaliação funcional da glândula e também para distinguir lesões benignas de
malignas 20.
A cintilografia é utilizada para avaliação da morfologia e função da
glândula adrenal. Os dois derivados radiocolesterol mais utilizados são
6-[beta]-iodometil-norcolesterol (I-NP59) e

131

I-

75

Se-selenometil-19-norcolesterol.

A desvantagem de sua utilização é a alta dose de radiação para a adrenal. O
valor para diagnóstico tem sido analisado por imagem padrão, captação
relativa do marcador e concordância com TC. A concordância cintilográfica
padrão, definida pela visibilização adrenal unilateral ou captação aumentada
do marcador do lado da lesão, sugere adenoma funcionante ou hiperplasia
nodular. Ao contrário, discordância do padrão com ausência, decréscimo ou
distorção da captação da adrenal pode sugerir carcinoma adrenocortical20.
De forma geral, a cintilografia apresenta alta sensibilidade (71 a
100%), com variável especificidade (50 a 100%), para diferenciar lesões
malignas de benignas 178-181.
Para a identificação de feocromocitoma, os radiofármacos
131

I MIBG e

111

123

I-MIBG,

In-octreotide são os mais usados. A hipercaptação é típica do

feocromocitoma, diferenciando-o das lesões metastáticas. A sensibilidade do
MIBG varia entre 80 e 90%, com uma especificidade de 90 a 100%182-184. O
radiofármaco de escolha é o

123

I MIBG. A cintilografia é um exame caro e

nem sempre disponível, portanto alguns autores têm sugerido seu uso em
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pacientes com suspeita diagnóstica de lesões atípicas, doença hereditária
ou genética e possível feocromocitoma metastático ou recorrente. Nas
lesões únicas com diagnóstico laboratorial claro, o tratamento cirúrgico pode
ser realizado sem cintilografia185.

5.3.2.5 Tomografia com emissão de pósitrons (PET)
Muitos tumores malignos possuem um aumento no metabolismo
glicolítico, com aumento da captação de deoxiglicose, que pode ser
visibilizado por PET, usando
“incidentalomas”

malignos

18

F-2-fluoro-d-deoxiglucose (FDG). Diferenciar

das

massas

benignas

e

realizar

seu

estadiamento, é sua indicação clínica principal186.
Alguns

estudos

demonstram

100%

de

especificidade

e

de

sensibilidade, mas apresentam baixa casuística147.
Tenembaum et al.186 avaliaram 13 massas adrenais, sendo cinco malignas
e oito massas benignas, com PET apresentando 100% de especificidade.
Minn et al.187 avaliaram com PET 21 pacientes portadores de
“incidentalomas”, comparando dois marcadores diferentes, o 11C-Metomidato
e o

18

F-FDG; concluíram que o primeiro é um promissor marcador para

identificar incidentalomas de origem adrenocortical. O

18

F-FDG é mais

indicado para avaliação de pacientes com maior suspeita de doença maligna
secundária. Contudo o número de pacientes com carcinoma adrenocortical
foi insatisfatório para ser avaliado187,188.
Até o momento não existem trabalhos suficientes para justificar o uso em
“incidentalomas”. Seu uso na prática clínica ainda é limitado a poucos centros147.
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5.3.3 Marcadores moleculares
Vários

marcadores

histopatológicos

têm

sido

sugeridos

para

diferenciar as lesões malignas de benignas.
Estudos recentes sugerem que metaloprotease (MMP)-3 e fator de
crescimento endotelial vascular (VEGF) apresentam valores séricos mais
elevados nos pacientes portadores de carcinoma adrenal. Outro estudo
sugere que ocorre um aumento de MMP-8 e MMP-9 em pacientes
portadores de tumor benigno de adrenal, pois há diminuição destes
marcadores após tratamento cirúrgico. Porém não foi observada correlação
entre nível de MMPs e tamanho do tumor121.
Pela avaliação da literatura conclui-se que estudos são necessários
para obter-se nível de evidência adequado20.

5.3.4 Biópsia por agulha
Biópsia com agulha fina guiada por imagem é um método para
diferenciar lesões benignas de malignas. Trabalhos demonstram que
massas adrenais necessitavam de biópsia em 40 a 57% dos casos. Estas
publicações foram apresentadas antes de 1996. Com a melhora dos
métodos de imagem (fenótipo da imagem), atualmente são necessárias
menos biópsias para diagnosticar massas adrenais, fazendo este número
cair para 12% dos casos189.
As biópsias por agulha podem ser realizadas por dois métodos
diferentes: punção com agulha fina e aspiração para citologia ou punção
com retirada de fragmento para estudo histopatológico.
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Foram

desenvolvidos

os

critérios

de

Weiss

para

tumores

adrenocorticais: a) alto grau nuclear Fuhrman; b) taxa de mitose acima de
cinco em campo de 50 vezes; c) figuras mitóticas atípicas; d) citoplasma
eosinofílico em mais de 75% das células tumorais; e) arquitetura difusa
presente em pelo menos 33% do tumor; f) necrose; g) invasão de estrutura
venosa; h) invasão de estrutura sinusoidal; i) invasão capsular. Cada item
presente corresponde a um ponto. Há uma diferença significativa do escore
de Weiss menor ou igual a 3 (comportamento benigno), daqueles com
escore de Weiss maior que 3 (comportamento maligno)79,190. Atividade
mitótica é o parâmetro singular mais importante para definir mortalidade do
carcinoma adrenocortical 190,191.

5.3.4.1 Aspiração por agulha fina (FNA)
Oito estudos demonstraram uma sensibilidade para diagnóstico de
doenças malignas entre 81 e 100%, e especificidade entre 83 e 100%192-197.
A taxa de biópsias não conclusivas variou de 6 a 50%.
Lumachi et al.198 apresentaram 34 casos comparando TC, RM e FNA,
demonstrando acurácia de 82,4%, 91,2% e 97,1%, respectivamente.
Pelo fato do diagnóstico citológico benigno não excluir doença
maligna, biópsia por agulha fina não é considerada padrão-ouro no
diagnóstico de câncer. Em pacientes com história de câncer conhecido,
pode ser o método de eleição para diagnóstico. Feocromocitoma sempre
deve ser excluído antes do procedimento para evitar picos hipertensivos e
descontrole hemodinâmico do paciente175.
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5.3.4.2 Biópsia com agulha para histologia
Paulsen et al.189 estudaram 50 massas, obtendo diagnóstico
adequado em 96% dos casos, sendo 70% de metástase, 12% adenoma,
8% carcinoma adrenocortical, 6% feocromocitoma e somente 4%
indefinidos.
Não foram demonstradas diferenças significativas no diagnóstico
entre os dois métodos de biópsia, sugerindo que a biópsia por aspiração
com agulha fina é o método menos agressivo e deve ser o preferido20.

5.4 Tratamento
5.4.1 Procedimentos cirúrgicos
A primeira adrenalectomia foi realizada em 1889, por Thorton. A via
abdominal anterior foi o acesso utilizado e este procedimento manteve-se
único por quase 40 anos. Na década de 30, iniciaram-se as abordagens por
acesso lombar com menor morbidade. O acesso lombar clássico,
extraperitoneal, demonstrou maior rapidez, menor sangramento, menor dor
no pós-operatório, tornando-se a via de acesso de eleição20,199-203.
Em 1993, Gagner et al.204 apresentaram a técnica de adrenalectomia
laparoscópica transperitoneal. Em 1995, Mercan et al.205 descreveram o
acesso laparoscópico retroperitoneal.
Estudos comparativos entre cirurgia aberta e laparoscópica têm
demonstrado não haver diferenças significativas quanto ao risco de
complicações entre as duas técnicas206-210.
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Adrenalectomia posterior aberta foi significativamente mais rápida que
adrenalectomia laparoscópica anterior. Entretanto, a laparoscópica resultou
em menor perda sanguínea e menor tempo de internação199,207,208,211-217.
No início da adrenalectomia laparoscópica, os feocromocitomas eram
considerados

uma

contra-indicação,

pois

acreditava-se

que

o

pneumoperitônio aumentava os níveis de catecolaminas. Com o passar dos
anos, a experiência demonstrou que a adrenalectomia laparoscópica permite
uma dissecção mais precisa, diminuindo a chance de crises hipertensivas
durante o ato cirúrgico, tornando-a factível em casos selecionados218,219.
Kalady et al.220 compararam as adrenalectomias laparoscópicas de
forma retrospectiva em 74 pacientes e concluíram que os 27 pacientes
portadores de feocromocitoma apresentaram os mesmos níveis de
conversão, taxa de complicação e tempo de hospitalização que os tumores
benignos220. A via laparoscópica anterior é mais recomendável, por
manipular menos a adrenal219.
Dez estudos compararam diferentes abordagens laparoscópicas, com
total de 1014 pacientes. Muitos estudos não demonstraram diferença
significativa entre tempo cirúrgico, tempo de hospitalização ou perda
sanguínea221,222.
Outro

estudo

comparou

mini-laparoscopia

e

adrenalectomia

laparoscópica anterior, sem demonstrar diferença estatística significativa.
Porém, a mini-laparoscopia demonstrou menor tempo de hospitalização,
menos sangramento, menor taxa de complicações, mas necessita de maior
número de procedimentos223.
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Apesar de séries numerosas de procedimentos, não existe uma
qualidade de evidência que nos permita comprovar a superioridade de um
procedimento cirúrgico sobre o outro. Necessitamos de um estudo
controlado e randomizado para esta definição. Alguns autores acreditam que
a realização deste tipo de pesquisa não se faz necessário pelo largo uso do
procedimento laparoscópico e os bons resultados obtidos 199,224,225.
Para carcinoma invasivo mais volumoso, a melhor abordagem não
está determinada. Acredita-se que, havendo invasão de órgãos vizinhos, a
lesão maligna deveria ser tratada por via aberta, com preferência para a
toracofrenolaparotomia219,225.
Kageyama et al.226 sugeriram uma forma híbrida de adrenalectomia
endoscópica com uso de uma incisão posterior (retroperitoneal) de 5cm e
visão direta auxiliada por ótica endoscópica de 30º com uso de extratores e
material longo.
Em crianças, pelo fato de haver um número maior de doenças malignas
(30% dos “incidentalomas”), recomenda-se adrenalectomia em todos os
casos64. Kadamba et al.227 descrevem a adrenalectomia laparoscópica nos
pacientes pediátricos com lesões de até 7cm e não infiltrativas como eleição,
sendo as maiores devendo ser operadas por via aberta.
Mais recentemente, novas técnicas foram apresentadas, como
adrenalectomia por minilaparoscopia (instrumentos menores de 3mm),
adrenalectomia robótica com telepresença, crioablação adrenal intersticial,
ablação de tumores por radiofreqüência, injeção de ácido acético por via
percutânea guiada por TC15,223,228-235.
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5.4.2 Cirurgia ou tratamento clínico
Pacientes com “incidentalomas” não-funcionantes com diagnóstico de
tumor supostamente benigno têm sido controlados pelo tamanho tumoral.
Adenoma ocorre em mais de 60% nas lesões até 4cm, mas menos de 15%
em lesões acima de 6cm. Por outro lado, a chance de carcinoma
adrenocortical em lesões abaixo de 4cm é próxima de 2%, mas sobe para
25% nas lesões acima de 6cm. Portanto, o tratamento cirúrgico em lesões
acima de 6cm e tratamento conservador com menos de 4cm parece ser
razoável. Em lesões entre 4 e 6cm, as duas opções podem ser aceitas,
porém são auxiliadas pelas características da lesão, taxa de crescimento,
quantidade de lipídio no interior da massa, que podem sugerir se a lesão é
um adenoma ou não. Vários critérios devem ser observados para decisão da
melhor abordagem 76,148,175,236-238 (Quadro 8).

Quadro 8 -

Tumores não-funcionantes entre 4 e 6cm
Sugere cirurgia

Sugere seguimento

Tamanho do tumor

>4,5cm

<4,5cm

Morfologia da
imagem

Massa heterogênea com
margem irregular

Imagem homogênea e
bordas bem limitadas

TC

Impregnação irregular após
contraste endovenoso

Densidade <10HU

RM

Forte impregnação e
eliminação lenta de gadolínio

Perda do sinal com
deslocamento químico

Características do paciente
Idade

<35 anos

> 70 anos

Co-morbidade

Ausente ou baixo

Presente

TC: tomografia computadorizada; RM: ressonância magnética
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Cirurgia deveria ser considerada em todos pacientes com tumor
cortical clinicamente silencioso com função hormonal 20.
O feocromocitoma tem indicação cirúrgica pelas crises hipertensivas e
suas complicações239-,241. A sobrevida em pacientes portadores de
feocromocitoma benigno é igual à da população geral após a ressecção do
tumor. Um terço dos pacientes mantém-se com hipertensão após o
tratamento cirúrgico75. Para pacientes com lesão irressecável, metastática
ou recorrente, a sobrevida em cinco anos é menor do que 60%. Nesses
casos o tratamento farmacológico do excesso de catecolamina é mandatório
e cirurgia, radioterapia ou quimioterapia podem apresentar um benefício
paliativo 242,243.
Se o aldosteronismo primário for atribuível ao “incidentaloma”, o
tratamento é cirúrgico, com normalização da hipocalemia em 100% dos
casos e melhora da hipertensão em 90% dos casos bem diagnosticados,
com índice de cura entre 30 a 60% 125. Mas se a hipertensão é prolongada, é
possível que a cirurgia não seja resolutiva, pois pode haver associação com
hipertensão essencial225.
O tratamento clínico mais adequado consiste em diurético poupador de
potássio, a espironolactona, porém com a possibilidade de disfunção sexual e
ginecomastia em longo prazo. A eplerenona é um novo antimineralocorticóide
seletivo para receptor mineralocorticóide com baixa afinidade pelos receptores
androgênicos quando comparado com a espironolactona125.
A SAGH é um problema diagnóstico e terapêutico. Tanto a
adrenalectomia quanto a observação cuidadosa são alternativas de
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tratamento. O tratamento clínico baseia-se em corrigir as alterações
bioquímicas supostamente causadas pelo excesso de cortisol, mas não
possuímos conhecimento adequado do prognóstico e da qualidade de vida
até o momento. Alguns trabalhos demonstram melhora da hipertensão,
obesidade, diabetes mellitus não insulino-dependente, mas ainda são
necessários melhores estudos48,58,69,89,91.
Após a cirurgia, o paciente deveria ser monitorado com relação ao
glicocorticóide, pois a atrofia do lado contralateral pode levar o paciente a
crise de insuficiência adrenal, podendo levar à morte. Casos de insuficiência
adrenal temporária ocorrem em 75% dos pacientes89,244.
Os pacientes com SAGH que necessitam de suplementação
medicamentosa após a adrenalectomia variam o uso de cinco dias a mais de
43 meses. A maioria utiliza complemento em torno de 12 meses, com teste
de cortisol periódico 89.
A detecção do carcinoma adrenocortical é crucial, pois a localização
da doença em estágio I e II apresenta melhores resultados (66% e 58%,
respectivamente), sendo 24% no estágio III e zero no estágio IV em cinco
anos. A sobrevida geral é de 30% em 5 anos. Estes estudos, porém, são
retrospectivos, com variáveis diferentes, sendo difícil a comparação
adequada entre eles 20,245.
Kasperlik-Zaludka et al.246 apresentaram 82 casos de carcinoma
adrenocortical, sendo 35,4% clinicamente silenciosos, descobertos de forma
incidental. Utilizaram mitotano no pós-operatório imediato, com resultados
melhores na sobrevida geral, 56% em cinco anos. Outros autores
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demonstram uma resposta em 33% dos pacientes tratados com mitotano,
porém sem melhora da sobrevida238,245.
Brauckhoff et al.247 demonstraram uma situação mais rara, porém
importante, quando há necessidade de realizar adrenalectomia bilateral
(tumores adrenais ou metástases bilaterais). Há indicação de auto-enxerto
ou adrenalectomia subtotal, contanto que permaneçam de 15 a 30% da
soma das duas glândulas para evitar insuficiência adrenal247. Iihara et al.248
apresentaram nove casos de adrenalectomia bilateral, sendo cinco casos
parciais

e

quatro

casos

totais,

todos

simultaneamente,

por

via

laparoscópica248.
Pacientes portadores de doença metastática de tumor conhecido ou
não, parecem não se beneficiar com tratamento cirúrgico. Casos isolados de
sobrevida mais longa têm sido descritos em metástase única. Quimioterapia
ou radioterapia têm sido as opções, dependendo da histologia do tumor
primário249-251.
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5.5 Seguimento do paciente
A maioria das lesões não tratadas permanecem estáveis, 5 a 25%
aumentam de tamanho e 3 a 4% diminuem de tamanho. A recomendação é
de reavaliação por imagem de seis em seis meses, dependendo do risco
relacionado à suspeita clínica. Além da imagem, a reavaliação hormonal
deve ser feita. Após dois anos de seguimento sem modificação da imagem,
o acompanhamento pode ser suspenso175.
Se o tumor crescer acima de 1cm em seu maior diâmetro, existe a
indicação de tratamento cirúrgico175.
Hiperatividade endócrina pode ser desenvolvida em mais de 20% dos
casos, mas geralmente em lesões abaixo de 3cm. A hipersecreção de
cortisol é a mais comum. A progressão para Síndrome de Cushing é
incomum (abaixo de 12% no primeiro ano)252. A regra de avaliação com
teste de supressão noturna com dexametasona 1 mg, catecolaminas ou
metabólitos urinários, anualmente, parece ser suficiente por quatro anos.
Após este período sem alterações nos hormônios séricos, a chance de
evolução é muito pequena. Portanto, o acompanhamento pode ser
encerrado.
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5.6 Fluxograma
Segue em forma de fluxograma a proposta de avaliação e conduta
dos "incidentalomas" de adrenal (Figura 2).

Figura 2 - Fluxograma de investigação dos “incidentalomas” de adrenal

6. CONCLUSÕES
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a) Métodos diagnósticos

Ultra-som
Método de triagem mais comum de diagnosticar incidentaloma, porém
menos sensível e específico que a TC ou RM, principalmente massas
menores de 3 cm. [Nível de evidência: IV-C]

Tomografia computadorizada
A tomografia computadorizada sem contraste é o exame de escolha
para lesões homogêneas com atenuação abaixo de 10 HU, com alta
especificidade e aceitável sensibilidade. Quando a lesão for superior a 10
HU, há indicação de TC com contraste e imagem tardia. [Nível de evidência
III-B]

Ressonância magnética
Ressonância magnética com deslocamento químico (“chemical-shift”)
apresenta resultados semelhantes aos da TC com contraste e imagem
tardia, discretamente inferior nos casos de adenomas pobre em lipídios
[Nível de evidência IV-C]
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Tomografia com emissão de pósitrons
A tomografia com eliminação de pósitrons é um exame promissor
para avaliação de lesões malignas, porém os estudos apresentam um
número pequeno de pacientes avaliados. [Nível de evidência III-B]

Cintilografia
O uso de cintilografia I-NP59 é indicado para avaliação de lesões
adrenocorticais, na tentativa de diferenciar lesões malignas de benignas, em
casos selecionados, com sensibilidade de 71 a 100% e especificidade de 50
a 100%. [Nível de evidência IV-C]
MIBG está indicado na avaliação de casos com suspeita de
feocromocitoma. [Nível de evidência III-B]
A cintilografia ainda não está disponível na prática clínica para
avaliação das massas adrenais clinicamente silenciosas. Há necessidade de
séries maiores para definição de sua acurácia.

Biópsia
A biópsia por agulha possui uma boa acurácia, mas devido à
evolução dos métodos de imagem, sua indicação tornou-se menos comum.
[Nível de evidência IV-C]
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Testes bioquímicos
As metanefrinas livres no plasma demonstraram nos estudos realizados
maior acurácia diagnóstica e podem substituir ou complementar a dosagem das
metanefrinas e catecolaminas urinárias. [Nível de evidência III-B]
A supressão com 1 mg de dexametasona deve ser realizada em todos
os pacientes para detectar SAGH, mesmo que não esteja claro se estes
pacientes serão beneficiados com alguma forma de tratamento. [Nível de
evidência IV-C]
Pacientes com hipertensão e incidentaloma devem ser investigados
com

potássio

sérico

e

relação

aldosterona

sérica/atividade

renina

plasmática. [Nível de evidência IV-C]
Avaliação de hormônios sexuais deve ser realizada somente em
casos de suspeita de carcinoma adrenocortical, dada a sua raridade. [Nível
de evidência IV-C]

b) Tratamento

A cirurgia é recomendada em todos os casos de massas adrenais
corticais funcionantes com sintomas clínicos e altamente recomendada em
portadores de feocromocitoma. [Nível de evidência III-B]
Pacientes com lesões acima de 6cm devem ser submetidos a
adrenalectomia, enquanto que pacientes com lesões abaixo de 4cm, sem
imagem suspeita de neoplasia maligna, devem ser observados. As lesões
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entre 4 e 6cm devem se avaliadas quanto à suas características, antes que
se defina o tratamento, cirúrgico ou observação. [Nível de evidência IV-C]
Se o tratamento cirúrgico for indicado, a adrenalectomia laparoscópica
é a técnica com menor morbidade. [Nível de evidência III-B]

c) Seguimento do paciente
Massas não ressecadas devem ser avaliadas por TC de seis em seis
meses após o diagnóstico inicial e avaliação hormonal anual por dois anos.
[Nível de evidência IV-C]
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