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Os adenomas pituitários são classificados em funcionantes
e não-funcionantes. Os tumores não-funcionantes manifestamse clinicamente pelo efeito de massa sobre as estruturas
adjacentes, enquanto os tumores funcionantes, pelos efeitos
causados pelo excesso de hormônios. O diagnóstico dos
adenomas da hipófise é feito por meio do exame clínico, das
dosagens hormonais e da neuroimagem.
A dosagem sérica da prolactina é obrigatória em todos os
pacientes portadores de tumores da hipófise. Os níveis de
prolactina sérica acima de 200 ng/ml confirmam o diagnóstico de prolactinoma. A ressonância magnética é o método
de escolha para estudar-se a fossa pituitária, definir pequenos
e grandes tumores, as bordas da lesão, e o grau de invasão
do tumor. Existem três métodos de tratamento dos adenomas
hipofisários, que são: o medicamentoso, o cirúrgico e a
radioterapia. A terapêutica medicamentosa é eficaz somente
em tumores secretantes, em especial os prolactinomas. A
microcirurgia transnasoesfenoidal é um excelente método de
tratamento para a grande maioria dos tumores hipofisários
e é o procedimento de escolha para tratar os pacientes com
síndrome de Cushing de origem pituitária assim como os
portadores de acromegalia. A remoção dos adenomas é
compatível com um controle efetivo da doença em 80% dos
casos. Já nos casos dos tumores não-funcionantes, o objetivo
é remover a lesão e descomprimir as estruturas nervosas
adjacentes. A radioterapia é um outro método de tratamento
e estará indicada somente quando os outros procedimentos
falharem no controle da doença.

Glândula hipofisária, cirurgia, microcirurgia transes fen oidal, adenoma.
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Abstract
Pituitary adenomas: surgical considerations, an overview
Pituitary adenomas are classified into functional and nonfunctional types. Functional types cause symptoms as result of
the excess hormone ; non-functional tumors usually cause
symptoms due to mass effect. The diagnosis of pituitary lesions
is based on clinical findings, laboratory endocrine testing, and
neuroradiological studies. Serum prolactin levels should be
measured in all patients with pituitary tumors, including inactive
tumors: levels greater than 200 ng/ml confirm the diagnosis of
prolactinoma and influence the therapy. MR is the most accurate
method in delineating both small and large tumors, in identifying
invasion of surrounding structures and in detecting the recurrent
or residual tumor. There are three effec tive therapeutic modalities
for pituitary tumors: medical therapy, surgery and irradiation.
The choice of therapy depends on the tumor type. Medical therapy is effective only in functioning tumors. Bromocriptine lowers
or normalize prolactin levels and causes reduction in size of these
tumors. Transsphenoidal surgery is an excellent and appropriate
method of treatment for the majority of pituitary tumors. Good
control rates for Cushing’s disease and acromegaly following
transsphenoidal surgery are approximately 80%. For non functioning pituitary tumors, the control rate is measured in terms
of symptomatic visual relief and by incidence of tumor recurrence.
Irradiation should be planned only when medical and or surgical
therapies have failed and the patient has recurrent disease.

Keywords
Pituitar y gland, transsphenoidal surger y, adenoma,
micr osurger y.
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Adenomas pituitários: considerações
cirúrgicas, uma visão geral
A sela túrcica contém diferentes tipos de tecidos e como
tal é sede de uma grande variedade de tumores47.
A maioria dos tumores de sela túrcica são adenomas
pituitários, os quais são tumores benignos derivados de
células da adeno-hipófise. Essas lesões compreendem
aproximadamente 10% dos tumores intracranianos e a
incidência de adenomas pituitários não diagnosticados e
descobertos em autópsia, comumente microadenomas,
varia de 2% a 6% 2,18,55.
Os tumores da hipófise podem ser classificados de várias
maneiras, de acordo com o tamanho, neuroimagem, atividade hormonal, morfologia e citogênese. Em relação ao
tamanho, são considerados microadenomas aqueles tumores de localização intra-selar menores que 10 mm de diâmetro
e os macroadenomas, aqueles maiores que 10 mm e que
naturalmente expandem-se para fora da sela. Os tumores
com expansão supra-selar são divididos em 4 graus33:
• Grau A: com moderada expansão (menos de 10 mm),
acima do jugo esfenoidal, ocluindo a cisterna quiasmática.
• Grau B: expansão supra-selar (acima de 20 mm),
elevando o recesso anterior do III ventrículo.
• Grau C: expansão supra-selar (acima de 30 mm),
enchendo a porção anterior do III ventrículo;
• Grau D: com expansão supra-selar (maior que 30 mm)
acima do forame de Monro ou tumores Grau C com expansão lateral.
Em relação ao comportamento biológico, os tumores
hipofisários são considerados:
1 – Benignos:
Quando confinados à sela turca ou, quando se expandem, fazem-no em direção à área de menor resistência,
ou seja, em sentido proximal em direção à cisterna supraselar, comprimindo mais que infiltrando as estruturas
adjacentes5,33.
2 – Invasivos:
São tumores que têm a capacidade de perfurar o envoltório dural da sela e invadir as estruturas circunjacentes,
como o seio cavernoso, os espaços intracavernosos, o clivo
e o seio esfenoidal6, 22 .
3 – Malignos (carcinoma pituitário):
São tumores que promovem metástases, sejam na
extensão ou fora do eixo cérebro-espinhal41.
A antiga classificação, baseada em características morfotintoriais, na qual os adenomas são divididos em cromófobos, basófilos e acidófilos, não se correlaciona às características secretórias e à forma de apresentação clínica.
Um sistema baseado na análise imunocitoquímica do
tecido tumoral, e em estudo com microscopia eletrônica,
permitiu uma nova classificação funcional. Baseados nesse
estudo, Horvart e Kovacs 21 identificaram mais de 15 tipos

de diferentes adenomas. Além das clássicas síndromes galactorréia-amenorréia, acromegalia e Cushing, causados por
hipersecreção de prolactina, hormônio somatotrófico e corticotrofina, descreveram os tumores que secretam tirotrofina, e os hormônios gonadotróficos e suas frações.
Wilson46, baseado em estudos imuno-histoquímicos,
propõe uma classificação funcional, ao dividir os tumores
em ativos e inativos; ativos são aqueles em que há evidência
clínica e/ou laboratorial de hipersecreção hormonal34,40.
Nesse caso incluindo-se todos os tumores com atividade
secretória (PRL, GH, ACTH, TSH, gonadotrofinomas);
inativos, termo usado para designar os tumores que não
são associados do ponto de vista clínico e bioquímico com
hipersecreção hormonal, a presença de hormônios não é
detectada, nem em reação imunoistoquímica específica para
cada hormônio.

FIGURA 1
RM: Em A, volumosa lesão heterogênea, com sangue em seu
interior, que comprime e desloca a porção anterior do terceiro
ventrículo e ocupa o seio esfenoidal. Em B, no pós-operatório, a
remoção total da lesão. Na imagem em corte, observa-se a haste
pituitária desviada para a direita.
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Avaliação dos pacientes com
tumores pituitários
O estudo dos pacientes com adenomas pituitários compreende uma abordagem interdisciplinar, que se torna cada
vez mais necessária e importante30. O diagnóstico endócrino
é baseado na dosagem dos hormônios hipofisários e seus
efeitos sobre os órgãos correspondentes. Essas dosagens
deverão ser feitas medindo-se os valores basais e os obtidos
por meio dos testes provocativos, tipo megateste, hoje disponíveis na grande maioria dos laboratórios e hospitais3,29.
A avaliação através de neuroimagem, seja pelo tomografia computatorizada (TC) ou ressonância magnética
(RM), permite um diagnóstico apurado do tumor, as relações
com as estruturas neurovasculares em especial o III ventrículo, as cisternas da base, os nervos ópticos e também a
consistência tumoral14,20,39.
Além disso, esses exames podem identificar o tipo de
seio esfenoidal, a posição do septo intra-esfenoidal, e a
posição do quiasma óptico em relação ao seio, se pré ou
pós-fixado. As relações dos nervos ópticos e as carótidas
com a sela túrcica devem ser estudadas cuidadosamente
no pré-operatório. As variações de posição e de número do
septo intra-esfenoidal são significativas e podem levar o
neurocirurgião a adotar caminhos errados no interior do
seio e com isso a possibilidade de acarretar danos e lesões
às estruturas neurovasculares ainda em sua porção extradural 22.
Uma criteriosa avaliação neuro-oftalmológica com estudo
do campo visual, em todos os pacientes com queixa visual,
nos quais os tumores estendem-se para fora da sela túrcica,
é imperiosa. Exames rinológicos incluindo a anatomia das
fossas nasais e dos seio paranasais funcionais e estéticos
são imprescindíveis em pacientes candidatos à cirurgia
transesfenoidal29.
Na cirurgia, um estudo sobre a invasividade da lesão
evidenciada pelo envolvimento ósseo e ou dural deve ser
feito, bem como apurado estudo imuno-histoquímico da
lesão25,26.

Atualmente a grande maioria dos prolactinomas são
tratados clinicamente, enquanto já existem estudos avaliando
o uso da somatostatina como forma de terapia primária ou
adjuvante nos acromegálicos17 .
A forma mais comum de radioterapia usada no manejo
dos tumores da hipófise ainda é a convencional, usando
fótons de alta energia numa dose de 4.500 a 5.000 rad
gerados pelo acelerador linear. A radioterapia estereotática
usando radiação multifocal ou acelerador linear tem sido
cada vez mais utilizada, às vezes como terapia primária em
alguns microadenomas, principalmente na doença de
Cushing7,9,11,15,16,37,45.

Indicação do tratamento cirúrgico
Os objetivos da cirurgia dos tumores hipofisários
são: descomprimir a glândula hipofisária, abolir hiper-

Tratamento
As formas de tratamento dos adenomas pituitários
compreendem hoje uma vasta gama de opções que inclui
terapêutica clínica, irradiação e cirurgia. As drogas como
a bromocriptina (Parlodel), um composto que age sobre o
eixo dopaminérgico-hipotalâmico e pituitário, são bastante
efetivas no tratamento dos prolactinomas e menos eficientes
contra tumores associados à acromegalia. O uso dos
octapeptídeos cíclicos análogos da somatostatina tem se
mostrado eficaz como terapêutica complementar, ou até
primária, segundo alguns autores, nos tratamentos dos
adenomas secretores de GH (hormônio do crescimento)27 .

FIGURA 2
TC de encéfalo: em A (pré-operatório), lesão bem definida
intra-selar, medindo 10 mm no seu maior diâmetro, em paciente
com doença de Cushing. Em B (pós-operatório), lesão
totalmente removida pela via transesfenoidal. Nota-se, ainda,
que o assoalho esfenoidal foi reconstruído.
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secreção, restaurar a função endócrina e, nos casos dos
grandes tumores, descomprimir as estruturas neurovasculares intracranianas1,4,22,33.
O tratamento cirúrgico dos tumores da hipófise pode
ser feito por duas vias de acesso: transesfenoidal ou
transcraniana. Existe um consenso de que os microadenomas, os macroadenomas intra-selares e os macroadenomas com extensão esfenoidal podem ser operados pela
via transesfenoidal. Entretanto, nos tumores com volumosa
expansão supra-selar, que se comunicam amplamente com
a sela túrcica, a indicação da via de acesso depende principalmente da escolha e da experiência do cirurgião com a
via1,33. Guiot19, em 1973, tentou estabelecer as bases para
indicação da via transesfenoidal, na cirurgia dos tumores
da hipófise. Ele propunha a via transesfenoidal para os
tumores de forma arredondada ou ovóide e que o volume
tumoral não influenciava na escolha dessa via, desde que

as porções selares e supra-selares se comunicassem amplamente. Haveria também indicação absoluta para a via transesfenoidal quando a via craniana fosse associada com
grande risco, isto é, pacientes idosos com precárias condições clínicas; pacientes quase cegos cujos nervos ópticos
não tolerassem um leve trauma cirúrgico; e casos de apoplexia pituitária com insuficiência adrenal e tumores paninvasivos. Entre as contra-indicações absolutas para a via
transesfenoidal, Guiot cita a extensão lateral, subfrontal,
retrosselar ou temporal do tumor. Ciric4 cita como contraindicações pacientes previamente operados pela via
transcraniana na qual a barreira entre a aracnóide e as
estruturas neurovasculares da região são perdidas, e quando
houver estreitamento do diafragma selar, levando a tumores
em forma de halteres.
O autor (JAL), excetuando-se os casos de aneurismas
no nível da sela, como os aneurismas paraclinóideos e da
basilar, e pacientes já operados de doenças na região selar e
parasselar, considera a microcirurgia transesfenoidal como
primeira opção cirúrgica no tratamento dos adenomas,
mesmo aqueles considerados gigantes, como parte da
estratégia de cirurgia em dois ou mais tempos. A criação
de um espaço intratumoral, após uma remoção inicial por
baixo, faz com que a pulsação cerebral empurre o tumor
em direção ao espaço criado, com isto, criando-se condições
para novo acesso transesfenoidal. Quando isto não ocorre,
a remoção craniana é a opção.
Os dados abaixo são baseados em nossa experiência
com mais de 250 pacientes com adenomas pituitários
operados por um dos autores (JAL) desde 1982. Os tipos
de tumor e as síndromes clínicas serão descritas
separadamente.

Acromegalia

FIGURA 3
RM: Em A (pré-operatório), volumosa lesão captante de
contraste, hiperintensa em relação ao parênquima adjacente, não
removida por via transesfenoidal. Em B (pós-operatório),
remoção completa da lesão por via subfrontal.

É uma doença rara, com a incidência de 40 casos por
milhão de pessoas. O quadro clínico expressa-se por alongamento das extremidades e crescimento de partes moles.
Os pacientes sofrem freqüentemente de hiperidrose, parestesias, cefaléia, diminuição da libido e/ou impotência e
hipertensão arterial. A acromegalia é, em 99% dos pacientes,
causada por hipersecreção do GH (hormônio do crescimento) proveniente de adenoma pituitário. É uma doença
progressiva que causa disfunções múltiplas, crônicas e
encurta a vida27 . Os dois testes mais sensíveis para a confirmação da hipersecreção são a dosagem de IGF (insulinlike growth factor) e o teste da glicose oral: a hipersecreção
é confirmada pelo nível plasmático do IGF, e o teste de
tolerância à glicose é confirmativo quando os níveis de GH
não caem a menos de 2 ng/ml após ingestão de 100 g de
glicose. A prolactina deve ser dosada em todos os acromegálicos, visto que a hiperprolactinemia está presente em
cerca de 30% a 40% deles29,30. Esses tumores são mais
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comuns em homens que em mulheres e a TC e RM são
aptos ao diagnóstico, especialmente nos microadenomas.
A microcirurgia transesfenoidal é a primeira opção de
tratamento para todos os pacientes com acromegalia em
atividade, e do ponto de vista prático, a cura laboratorial é
obtida quando o GH basal é menor que 5 ng/ml. No teste
de tolerância com a ingestão de glicose, o GH cai a menos
que 2 ng/ml e os níveis séricos da IGF1 se normalizam. A
radioterapia e o tratamento clínico também são importantes
formas de terapia. A radioterapia é a primeira opção para
alguns pacientes que não podem ser operados, e também
pode ser usada em pacientes que persistem com elevação
dos níveis séricos de GH e IGF após a cirurgia, mesmo
que não apresentem tumor residual ou recidiva11,15,24,37,38 .
Os dados abaixo mostram a relação do tumor com o nível
de GH sérico, o tamanho e o percentual de normalização
do GH de pacientes operados pelo primeiro autor.

TABELA 1
Classificação do tumor na acromegalia
Tipo de tumor

Incidência

GH médio (ng/ml)

Microadenoma < 10 mm

17%

23,2

Macroadenoma > 10 mm

73%

61,4

Adenomas invasivos

20%

58,2

ralmente a partir da quarta década e na quase totalidade são
macroadenomas4,5,10,11 .
Nos adenomas não-funcionantes, também chamados
inativos, do ponto de vista morfológico incluem-se os
adenomas corticotróficos silenciosos que não se associam
ao hipercortisolismo, os adenomas produtores dos hormônios glicoprotéicos (FSH, LH e TSH) e os adenomas de
células nulas, a verdadeira unidade funcional desses tumores 23,25,26,36,46.
Do ponto de vista clínico, além dos sinais de compressão
optoquiasmática, de pares cranianos e hipertensão endocraniana, é freqüente que ocorram vários graus de hipopituitarismo e moderada hiperprolactinemia, pela compressão
da haste pituitária5,33.
O tratamento dos adenomas não-funcionantes é cirúrgico. Outros autores trataram esses tumores com bromocriptina, porém, os seus efeitos sobre a redução da massa
tumoral não foram tão encorajadores quanto na terapia dos
prolactinomas8,43.
Os dados abaixo referem-se à experiência do primeiro
autor, com 85 adenomas tratados cirurgicamente, na qual
a via transesfenoidal foi a primeira opção, mesmo nos
adenomas com grandes proporções, como parte da
estratégia de remoção em dois ou mais tempos cirúrgicos.
Os resultados têm sido satisfatórios, com melhora da
função visual na grande maioria dos pacientes. Em relação
à função endócrina, nos casos dos grandes adenomas, a
cirurgia não trouxe novos déficits hormonais à maioria dos
pacientes.

TABELA 2
Resultados da cirurgia

TABELA 3
Adenomas não-funcionantes.
Distribuição de acordo com idade e sexo

Normalização do GH
Microadenoma

90%

Macroadenoma

55%

Sexo

Adenoma invasivo

29%

Número de pacientes

Idade (média)

Masculino

49

51,2

Feminino

36

48,1

Esses dados indicam que existe uma correlação positiva
entre o tamanho tumoral, a secreção do GH e a normalização
do GH no pós-operatório. Não houve mortalidade operatória.
TABELA 4
Classificação da extensão supra-selar
baseado na RM ou TC

Adenomas não-funcionantes
O termo não-funcionante é usado para denominar os
tumores hipofisários que não são associados clinicamente
ou, do ponto de vista bioquímico, com hiperfunção endócrina.
Aproximadamente 30% dos adenomas pituitários apresentam essa característica1 . Clinicamente esses tumores
manifestam-se somente quando atingem grandes proporções
e produzem sintomas como cefaléia e distúrbios visuais.
Manifestam-se em pacientes com idade avançada, ge-

Número de pacientes
Grau A

11

Grau B

35

Grau C

24

Grau D

15

Total

85
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TABELA 5
Tipos de cirurgia
Cirurgia

Número de
pacientes

Número de
cirurgias

Transnasoesfenoidal

68

68

Transesfenoidal e transcraniana

9

18

Duas cirurgias transesfenoidais

7

14

Três cirurgias transesfenoidais

1

3

85

103

Total

TABELA 6
Extensão da remoção tumoral
Número de pacientes
Remoção total

61

Massa residual

18

Total

79

Controle com seguimento médio de 11 anos.

Prolactinomas
São os tumores hipersecretantes mais comuns e representam aproximadamente 40% dos adenomas pituitários1,18,35, sendo muito mais comuns em mulheres que em
homens. O quadro clínico nas mulheres é típico: galactorréia-amenorréia (Síndrome de Forbes-Albright). Nos
homens, o sintoma mais comum é a impotência, porém, o
diagnóstico é feito costumeiramente quando o tumor já
atingiu grandes proporções e os sintomas manifestam-se
por efeito compressivo, como perda visual e cefaléia 4,23,24.
O diagnóstico endocrinológico é feito pela confirmação dos
níveis basais elevados de PRL (prolactina) e, também, por
testes dinâmicos com estudos feitos pelo TRH (hormônio
tireotrófico). Uma moderada hiperprolactinemia (menor que
200 ng/ml), particularmente, em pacientes com grandes
macroadenomas, não é consistente com prolactinoma e sim
por compressão da haste pituitária pelo tumor33.
Entre as condições que podem elevar os níveis séricos
de prolactina, temos: hipotireoidismo, insuficiência renal,
uso de neurolépticos, metoclopramida, contraceptivos
orais e drogas hipotensoras como reserpina e alfametildopa29. A RM é o exame de escolha para avaliação dos
prolactinomas.
• Tratamento
As considerações terapêuticas dependem da associação
de sintomas e do tamanho da lesão. A terapia medicamentosa
deverá ser instituída sempre que houver alterações na
reprodução, incluindo infertilidade, anormalidades menstruais, galactorréia incontrolável em mulheres e disfunção

sexual em homens. Nos pacientes com ligeira hiperprolactinemia, sem efeitos gonadais, os sintomas clínicos, os níveis séricos de prolactina, a aparência e a forma da glândula
pituitária devem ser monitorizados constantemente35.
O tratamento dos microadenomas consiste na administração dos agonistas dopaminérgicos (bromocriptina) o
qual resulta na diminuição do volume do tumor, normalização
da prolactina sérica e restauração da função gonadal na
maioria dos pacientes. A cirurgia nem sempre é curativa e
as recorrências são bastante freqüentes, principalmente nos
pacientes com dosagem sérica de PRL acima de 500 ng/
ml. A radioterapia não é mais usada no tratamento dos
microprolactinomas, tendo em vista o sucesso do tratamento
com a droga23,24.
A terapêutica neurocirúrgica está indicada nos seguintes
grupos de pacientes: aqueles cujos tumores não respondem
à bromocriptina, e continuam aumentando de tamanho,
particularmente os prolactinomas císticos, pacientes com
perda visual progressiva, intolerância ao tratamento com
agonistas dopaminérgicos. É conhecido o aumento da consistência tumoral e de fibrose com o uso de bromocriptina,
assim sendo, recomenda-se a suspensão da droga 15 dias
antes do procedimento cirúrgico29.

Doença de Cushing
Os tumores de hipófise representam a maior causa
endógena da doença de Cushing. A hipersecreção de ACTH
(hormônio adrenocorticotrófico) produzida por adenoma
hipofisário representa 60% a 70% das causas da doença
de Cushing, seguido por adenoma adrenal (10% a 15%),
carcinoma adrenal (5% a 10%) e secreção ectópica de
ACTH (5%)44.
Na doença de Cushing, um apurado diagnóstico endócrino é fundamental, pois é essencial afastar as causas
ectópicas de hipersecreção de ACTH, principalmente quando se planeja um tratamento neurocirúrgico13. Embora o
quadro clínico da doença de Cushing seja bem característico, em alguns casos atípicos, o diagnóstico pode ser
difícil. Alcoolismo, depressão e obesidade podem mimetizar
alguns sinais da doença de Cushing.
O diagnóstico laboratorial depende da comprovação do
hipercortisolismo documentado pela dosagem do cortisol
livre em urina das 24 horas, pela elevação do ACTH plasmático e a perda da supressão dos níveis de ACTH e do
cortisol pelo teste de ingestão de baixas doses de dexametasona44. Por um mecanismo inibitório sobre o hipotálamo
e a glândula pituitária, a dexametasona inibe a produção de
ACTH e reduz os níveis de cortisol em pessoas sem doença
de Cushing.
Mais da metade dos tumores secretantes de ACTH
associados à doença de Cushing são menores que 5 mm de
diâmetro. Em torno de 10% são maiores, a ponto de exer-
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cer efeito expansivo sobre as estruturas intracranianas, bem
com causar hipopituitarismo. Em um número considerável
de pacientes com doença de Cushing, a TC e a RM podem
ser normais; assim, novos e complexos testes deverão ser
realizados: entre eles, destaca-se a análise do ACTH colhido
do seio petroso, bilateralmente que poderá auxiliar na
confirmação da fonte pituitária do tumor, bem como na
localização dentro da glândula31 .
• Tratamento
A microcirurgia transesfenoidal é o tratamento de escolha
da maioria dos pacientes com doença de Cushing de origem
pituitária32 . Os níveis de cura, para os pacientes com microadenomas que são identificados e removidos seletivamente
estão em torno de 85%. Tal percentual diminui nos casos
de adenomas maiores que 4 cm42 . Embora a maioria dos
tumores tenham uma localização central na glândula, em
casos de lateralização confirmada pela cateterização do seio
petroso, a hipofisectomia parcial está indicada quando não
identificado o tumor no transoperatório. O índice de complicação cirúrgica dos tumores causadores de Cushing é
mínimo. A radioterapia deve ser reservada para os casos
de tumores invasivos cuja remoção cirúrgica foi incompleta.
O critério para o sucesso da cirurgia é a normalização dos
níveis sangüíneos dos glicocorticóides. A tabela 7 indica
os índices de normalização sangüínea do ACTH no pósoperatório, em uma série de 18 pacientes com diagnóstico
confirmado de Cushing.
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TABELA 7
Tipo de tumor

Número de
tumores

Normalização
do ACTH

Microadenoma

14

83%

Macroadenoma

4

50%
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Sinopse
O empiema subdural pode resultar de disseminação de uma
infecção localizada nos seios paranasais, otite média, e
ocasionalmente, foco séptico a distância. A causa mais comum
de empiema subdural é a sinusite. Os autores apresentam 11
casos de empiema subdural decorrente de sinusopatias, discutem sua via de disseminação, quadro clínico, microorganismos mais freqüentes, meios diagnósticos, tratamento e prognóstico. Chamam ainda a atenção para a importância do tratamento adequado das sinusopatias, visto poderem ocasionar
complicações intracranianas potencialmente fatais.

Palavras-chave
Empiema subdural, sinusites, complicações intracranianas.

Abstract
Subdural empyema due to sinusitis: considerations about
11 cases
Subdural empyema can result from the spread of a localized
infection of the paranasal sinuses, otitis media, and ocasionally
far septic focus. The most common cause of subdural empyema
is sinusitis. The authors present 11 cases of subdural empyema
secondary to paranasal sinus disease, discussing its dissemination, symptomatology, most frequent microrganisms,
diagnosis, treatment and prognosis. They still call the attention
* Professor Doutor do Departamento de Medicina da Universidade Federal
de Sergipe.
** Médica Otorrinolaringologista.
*** Acadêmicos de Medicina da Universidade Federal de Sergipe.

for the importance of the adequate treatment of sinusitis because
it can lead to potentially fatal intracranial complications.

Keywords
Subdural empyema, sinusitis, intracranial complications.

Introdução
O empiema subdural (ESD) é definido como uma coleção
purulenta situada entre a dura-máter e a aracnóide13, sendo
aproximadamente 70% deles decorrentes de sinusopatias6.
Outras complicações dessas sinusopatias podem estar
presentes, associadas ou isoladamente, dentre elas: abscesso
cerebral, meningite, osteomielite, abscesso epidural e
trombose do seio cavernoso1,12. Entretanto, o ESD é a complicação intracraniana mais freqüente das sinusopatias12.
Antes do advento da penicilina, o ESD apresentava um
índice de mortalidade de 100%2. Atualmente, ao combinarmos o uso da antibioticoterapia com o procedimento
cirúrgico, a taxa de sobrevivência foi substancialmente elevada, sendo a taxa de mortalidade entre 30% e 40%8,6. O
método de diagnóstico mais utilizado para a detecção precoce
do ESD é a tomografia computadorizada (TC) do crânio15.
Este trabalho tem por objetivo destacar a sinusite como
uma patologia potencialmente fatal, caso não diagnosticada
e tratada precocemente, devido a suas complicações
intracranianas.
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Casuística e métodos
Foram estudados 11 casos de ESD sinogênico no
período de janeiro de 1994 a agosto de 1999, no Serviço de
Neurocirurgia e Infectologia do Hospital João Alves Filho
(Aracaju – SE). Os pacientes foram analisados segundo a
idade, o sexo, os seios paranasais acometidos, os microorganismos envolvidos, a apresentação clínica, a localização
do ESD, o tratamento, o prognóstico e as seqüelas. Os
pacientes com infeções intracranianas associadas à síndrome da imunodeficiência adquirida (Sida) e as crianças
menores de 1 ano não foram incluídos nessa série. Todos
os pacientes que apresentaram história clínica e achados
físicos compatíveis com sinusopatia foram investigados
radiologicamente e a confirmação de ESD foi feita pela TC
e pelo achado cirúrgico. As culturas para determinação dos
microorganismos envolvidos foram realizadas no sangue
e/ou pus obtido durante o ato cirúrgico. Os procedimentos
cirúrgicos realizados foram a trépano-punção em cinco
casos, e a craniotomia osteoplástica em dois casos. O
tratamento conservador foi realizado em quatro casos.

1, E. coli 1 e em 5 foi estéril a cultura (Tabela 2). Os tratamentos instituídos em nossos pacientes foram: trépanopunção em 5 casos, craniotomia osteoplástica em 2 casos
e tratamento conservador em 4. Dois pacientes apresentaram crises convulsivas como seqüela e encontram-se em
tratamento ambulatorial com drogas anticonvulsivantes. Um
paciente foi a óbito por insuficiência renal e septicemia.
TABELA2
Microorganismos
Microorganismo

Número de pacientes

Haemophilus influenzae

2

Staphylococcus epidermidis

1

Streptococcus viridans

1

Staphylococcus aureus

1

Escherichia coli

1

Estéril

5

Total

11

Resultados
O presente trabalho é um estudo retrospectivo de 11
casos de ESD por sinusopatia. A faixa etária variou de 9 a
57 anos, com a média de 26,5 anos. O sexo masculino foi
o mais acometido (7 casos), sendo 4 do sexo feminino. Os
seios acometidos foram: frontal em 4, maxilar em 4 e
pansinusite em 3 casos. A localização intracraniana do ESD
foi: frontal unilateral 3, frontal bilateral 3, parietal 2,
interemisférico 2 (Figura 1) e fossa posterior 1 (Figura 2).
Os achados do quadro clínico foram: febre 10 casos, cefaléia 9, crises convulsivas 6, rigidez de nuca 6, vômitos 5,
hemiparesia 4 e papiledema em 2 casos (Tabela 1). O diagnóstico da sinusopatia foi realizado pela tomografia computadorizada craniana.
Os microorganismos encontrados foram: H.
influenzae 2 casos, S. epidermidis 1, S. viridans 1, S. aureus

FIGURA 1
Tomografia computadorizada demonstrando empiema subdural
inter-hemisférico direito.

TABELA 1
Sintomatologia
Sinais e sintomas

Número de pacientes

Febre

10

Cefaléia

9

Crises convulsivas

6

Rigidez da nuca

6

Vômitos

5

Hemiparesia

4

Edema de papila

2

FIGURA 2
Tomografia computadorizada craniana demonstrando sinsusopatia
maxilar bilateral e empiema subdural na fossa posterior.
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Discussão
As complicações intracranianas sinogênicas acometem
principalmente o sexo masculino, com pico de incidência
entre a segunda e a terceira décadas de vida1,12,13, havendo
assim concordância com a presente série.
A evolução das taxas de mortalidade nos casos de ESD
tem se mostrado favorável, visto que, na era pré-antibiótico, o
ESD apresentava taxa de mortalidade de 100%2 . Com o advento
da moderna antibioticoterapia, essa taxa caiu para índices entre
30% e 40% 8,6, e mais recentemente para 10% a 20%5. Nesta
série foi observada uma taxa de mortalidade de 9%. Apesar
do declínio significativo desses números, os índices de
morbimortalidade mantêm extrema significância, dado o fato
de que, na maioria das vezes, essas complicações podem ser
evitadas com o tratamento adequado das sinusopatias.
A fisiopatologia do ESD decorrente de sinusite é explicada
por meio da disseminação dos agentes infecciosos por duas
vias: 1) tromboflebite retrógrada através das veias diplóicas
do crânio e do osso etmóide ou veias comunicantes; 2)
extensão direta da doença através de vias anatômicas como
deiscências congênitas ou traumáticas, erosão da parede
do seio e forame preexistente9.
O ESD é mais freqüentemente encontrado como
complicação de sinusites frontal, etmoidal, esfenoidal e
pansinusite1. O espaço subdural é potencialmente livre no
espaço interemisférico e nas convexidades cerebrais, mas
limitado na região basal central por barreiras anatômicas,
tais como a tenda do cerebelo, base do cérebro, forame
magno e o canal espinhal anterior11. Por essa razão, em sua
maioria, os ESDs são encontrados na convexidade cerebral
(70% a 80%) e na região inter-hemisférica (10% a 20%)5,11,14.
A apresentação clínica do ESD é tipicamente caracterizada por deterioração neurológica progressiva8. Cefaléia
e febre são freqüentemente encontrados por alguns dias,
antes de achados mais específicos como: rigidez de nuca,
vertigem, vômitos, convulsões, alteração da consciência e
sinais neurológicos focais1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. O déficit
neurológico causado pelo ESD é resultado de: cerebrite,
vasculite ou trombose venosa séptica, causada pelo efeito
irritativo do pus no espaço subdural, que ocasiona edema
local e, eventualmente, infarto venoso10.
O diagnóstico diferencial do ESD deve ser feito com
meningite, abscesso extradural e abscesso cerebral. O meio
de diagnóstico usualmente utilizado é a TC, porém existem
relatos de casos falso-negativos que podem ser explicados
por falhas técnicas, quer sejam de aparelhos ultrapassados,
quer sejam por interpretações errôneas; entretanto, com o
uso de aparelhos mais sofisticados, esses resultados tendem
a diminuir3. O conhecimento da ocorrência desses falso-negativos faz-se necessário, pois, em pacientes que apresentem
sintomatologia compatível com ESD sinogênico, deve-se
repetir o exame tomográfico 24 horas depois15.

A TC, com estudo dos seios da face, demonstra a lesão
intracraniana, sua extensão, lesões associadas e diagnóstico
da lesão primária. A característica do ESD à TC é de uma
lesão hipodensa subdural que capta contraste na periferia,
em contato com o parênquima cerebral4.
Atualmente, a ressonância magnética (RM) é considerada superior à TC por possibilitar uma detecção mais
sensível, localização mais acurada e delineação mais
completa do empiema. O seu uso é indicado nos casos nos
quais a suspeita clínica é forte com resultado negativo à
TC 14, porém, o seu uso em nosso meio é restrito.
Os microorganismos mais comumente encontrados nos
ESD sinogênicos são: S . aureus, H. influenzae, S.
epidermidis, estreptococos, pneumococos e germes
anaeróbios. A cultura dos seios geralmente demonstra a
presença de múltiplos organismos1,7. Os microorganismos
encontrados nesta série estão expostos na tabela 2. A alta
incidência de resultados negativos pode advir do uso precoce
de antibióticos eficazes contra os germes presentes e da
não realização do exame para detecção de anaeróbios.
O tratamento clínico tem sido indicado em casos de
ESD pequenos, ausência de alteração do nível de consciência, devendo ser monitorizado clínica e tomograficamente; em casos de aumento do volume do ESD e/ou
descompensação neurológica, está indicado o tratamento
cirúrgico4. A cirurgia como procedimento inicial tem sido
indicada por eliminar o efeito expansivo e a reação inflamatória que o ESD causa, confirmar a suspeita diagnóstica
e identificar o(s) microorganismo(s) para antibioticoterapia
específica4.
A antibioticoterapia utilizada deve ser de largo espectro,
dada a flora do ESD sinogênico ser mista 1,7. Quanto à técnica
cirúrgica mais adequada, tem sido ainda hoje controversa,
pois alguns autores advogam que a trépano-punção é
insuficiente por não remover totalmente o pus e, ainda, em
casos de presença de septação do ESD, não eliminar o
conteúdo total. A craniotomia osteoplástica tem sido
preconizada no sentido de se ter uma exposição mais ampla
da lesão, principalmente quando localizada nas convexidades
e fissura inter-hemisférica7,13.
Vale lembrar a importância do procedimento específico
para os seios da face, concomitante ao tratamento do ESD,
visto que essa conduta tem como objetivo erradicar o foco
primário de infeção durante o mesmo ato cirúrgico,
apresentando como vantagem uma redução da taxa de
mortalidade12.
As principais seqüelas decorrentes do ESD sinogênico
são convulsões tardias em 25% a 40% dos casos6, epilepsias
e deficiência mental.
O prognóstico dos ESD está diretamente relacionado
com a idade do paciente, precocidade do diagnóstico,
alteração do nível de consciência, outras patologias associadas e tratamento instituído.
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Do presente trabalho concluímos que a sinusopatia,
quando não tratada adequadamente, pode ocasionar
complicações intracranianas e, dentre elas, o empiema
subdural (ESD), que é considerado uma emergência
neurocirúrgica.
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