
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

 

 

 

 

MARISE RIBEIRO DE SOUSA BERRIEL 

 

 

 

 

ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, LABORATORIAIS, DE IMAGEM E 

DE RESPOSTA AO TRATAMENTO COM AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS DOS 

PROLACTINOMAS GIGANTES ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE 

ENDOCRINOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2016 



2 
 

 

 

 

MARISE RIBEIRO DE SOUSA BERRIEL  

 

 

 

ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, LABORATORIAIS, DE IMAGEM E 

DE RESPOSTA AO TRATAMENTO COM AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS DOS 

PROLACTINOMAS GIGANTES ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE 

ENDOCRINOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

  

  

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós- 

Graduação em Ciências Médicas da Universidade 

Federal Fluminense como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do Grau de Mestre. Área de 

Concentração: Ciências Médicas 

 

 

Orientadora: Profª Drª Giselle Fernandes Taboada. 

Co-orientadora: Profª Drª Giovanna Aparecida Balarini Lima.   

 

 

 

NITERÓI, RJ 

2016 

 



3 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

  

BERRIEL, Marise Ribeiro de Sousa. 

Estudo das características clínicas, laboratoriais, de imagem e de 

resposta ao tratamento com agonistas dopaminérgicos dos prolactinomas 

gigantes acompanhados no Serviço de Endocrinologia do Hospital 

Universitário Antônio Pedro/ Marise Ribeiro de Sousa Berriel. – 2015. 

1v. (70f.) 

Orientadora: Profª. Drª. Giselle Fernandes Taboada. 

Dissertação – Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Medicina, Mestrado em Ciências Médicas, 2015 

Bibliografia: f. 56-66. 

1. Hiperprolactinemia. 2. Prolactinomas. 3. Agonistas dopaminérgicos. 

 

 



4 
 

MARISE RIBEIRO DE SOUSA BERRIEL 

 

ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, LABORATORIAIS, DE IMAGEM E 

DE RESPOSTA AO TRATAMENTO COM AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS DOS 

PROLACTINOMAS GIGANTES ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE 

ENDOCRINOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO  

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós- Graduação em 

Ciências Médicas da Universidade Federal Fluminense como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do Grau de 

Mestre. Área de Concentração: Ciências Médicas 

 

 

 

Aprovado em:  

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

NITERÓI 

2016 

 

Prof Dr Rubens Antunes da Cruz Filho 

Prof Dr Marcus André Acioly de Sousa 

Prof Dr Leonardo Vieira Neto 



5 
 

 

RESUMO 

Prolactinomas são os tumores hipofisários mais frequentes com prevalência 
estimada na população adulta de 100 casos por milhão. Um subtipo raro desses 
tumores, os prolactinomas gigantes, correspondem a 0,5 a 4,4% de todos os 
tumores hipofisários. Poucas séries estão disponíveis na literatura para esclarecer 
sobre o comportamento dessa condição. O presente trabalho trata-se de um estudo 
de casos, observacional, unicêntrico, feito a partir da análise de prontuários dos 
pacientes com diagnóstico de prolactinoma, acompanhados no ambulatório de 
endocrinologia do Hospital Universitário Antônio Pedro. O objetivo deste estudo foi 
comparar as características clínicas, laboratoriais, de imagem e de resposta ao 
tratamento com agonistas dopaminérgicos entre os prolactinomas gigantes e os 
micro e macroprolactinomas. Os seguintes dados foram analisados: ao diagnóstico – 
sexo, idade, valor da PRL, acometimento da função hipofisária, dimensões tumorais, 
acometimento neuroftalmológico, tratamento inicial; no seguimento: normalização da 
prolactina, dose do agonista dopaminérgico, tempo para normalização da PRL, 
dimensões tumorais e porcentagem de redução, recuperação da função gonadal e 
do acometimento neuroftalmológico. Testes não paramétricos foram utilizados na 
análise estatística, sendo considerado estatisticamente significativo um p valor 
<0,05. Foram incluídos no estudo 27 pacientes, sendo sete microprolactinomas, 12 
macroprolactinomas e oito prolactinomas gigantes. Em relação às características 
clínicas, houve predomínio do sexo masculino nos tumores gigantes quando 
comparado com os macroprolactinomas. Em relação à idade, não houve diferença 
entre os três grupos. Quanto ao acometimento neuroftalmológico, os tumores 
gigantes comportaram-se de forma semelhante aos macroprolactinomas. Do ponto 
de vista laboratorial, os tumores gigantes apresentaram níveis significativamente 
maiores de prolactina que os macro e microprolactinomas. Quanto ao acometimento 
da função hipofisária, os grupos comportaram-se de forma semelhante. Os 
prolactinomas gigantes necessitaram de dose maior do agonista dopaminérgico para 
normalização dos níveis séricos de PRL, assim como maior tempo para 
normalização hormonal quando comparado aos macroprolactinomas. Foi observado 
comportamento semelhante entre os tumores gigantes e os macroprolactinomas 
quanto à normalização dos níveis séricos de PRL, redução tumoral, tempo para 
redução tumoral, recuperação da função gonadal e o tempo necessário para obter o 
eugonadismo. 

 

Palavras-chave: Hiperprolactinemia. Prolactinomas. Agonistas dopaminérgicos. 
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ABSTRACT  

Prolactinomas are the most frequent pituitary tumors, with an estimated prevalence 
in the adult population of 100 per million population. Giant prolactinomas, a rare 
subtype of these tumors, correspond to 0.5 to 4.4% of all pituitary tumors. Few series 
are available in the literature to clarify the behavior of this condition. This work it is a 
case study, observational, single-center, made from the analysis of medical records 
of patients with prolactinoma, followed at the Endocrinology Clinics of the Hospital 
Universitário Antônio Pedro. The purpose of this study was to compare clinical, 
laboratory and imaging characteristics and response to treatment with dopamine 
agonists among giant prolactinomas and micro and macroprolactinomas. The 
following data were analyzed: at diagnosis - gender, age, prolactin levels, pituitary 
function, tumor size, neurological involvement, initial treatment and follow up: 
prolactin levels, dose of  dopamine agonist, time to normalization of prolactin, tumor 
size and percentage reduction, recovery of gonadal function and neurological 
involvement. Non-parametric tests were used for statistical analysis and was 
considered statistically significant p value <0.05. The study included 27 patients, 
seven microprolactinomas, 12 macroprolactinomas and eight giant prolactinomas. 
Regarding clinical characteristics, there was a male predominance in giant tumors 
when compared to macroprolactinomas. Regarding age, there was no difference 
among the three groups. Giant tumors showed similarly to macroprolactinomas about 
the neurological involvement. About laboratory characteristics, the giant tumors 
showed significantly higher prolactin levels than macro and microprolactinomas. 
Regarding pituitary function, the groups behaved similarly. Giant prolactinomas 
required higher dose of dopamine agonist for normalization of serum prolactin levels 
and more time for hormonal standardization when compared with 
macroprolactinomas. Similar behavior was observed between giant prolactinomas 
and macroprolactinomas about normalization of serum prolactin levels, tumor 
shrinkage, time to tumor reduction, recovery of gonadal function and the time to 
restore the eugonadism.   

 

Keywords: Hyperprolactinemia. Prolactinomas. Dopamine agonists. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

AD – agonista dopaminérgico  

AIP – proteína de interação do receptor de aril-hidrocarbono, do inglês aryl 

hydrocarbon receptor-interacting protein 

BRC – bromocriptina 

CAB – cabergolina  

DA – dopamina  

DR1 – receptor de dopamina tipo 1, do inglês dopamin receptor type 1 

DR2 – receptor de dopamina tipo 2, do inglês dopamin receptor type 2   

FIPA – adenomas hipofisários familiares isolados, do inglês familial isolated pituitary 

adenoma 

FSH – hormônio folículo estimulante, do inglês follicle stimulating hormone 

GABA – ácido gama aminobutírico, do inglês gamma aminobutyric acid  

GnRH – hormônio liberador de gonadotrofinas, do inglês gonadotropin-releasing 

hormone 

HTR2B – receptor 2B da 5-hidroxitriptamina 

LH – hormônio luteinizante, do inglês luteinizing hormone 

MEN 1 – neoplasia endócrina múltipla tipo 1, do inglês multiple endocrine neoplasia 

type 1 

NPY – neuropeptídeo Y 

PIF – fatores inibitórios da prolactina, do inglês prolactin inhibitory factors 

PRF – fatores hipotalâmicos estimulatórios da PRL, do inglês hypothalamic prolactin 

stimulatory factors 

PRL – prolactina  

RM – ressonância magnética 

SHBG – globulina ligadora dos hormônios sexuais, do inglês sex hormone binding 

globulin 

SST – somatostatina  

TC – tomografia computadorizada 
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TGF-ᵦ1 – fator de crescimento transformante beta-1, do inglês transforming growth 

factor beta 1 

TMZ – temozolamida  

TRH – hormônio liberador da tirotropina, do inglês thyrotropin release hormone 

VIP – peptídeo vasoativo intestinal, do inglês vasoactive intestinal peptide 
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I. INTRODUÇÃO:  

 

Prolactinomas são os tumores hipofisários funcionantes mais frequentes, 

com prevalência estimada na população adulta de 100 casos por milhão (Colao  et 

al., 1998). Esta varia com a idade e o gênero, ocorrendo mais frequentemente no 

sexo feminino (Gillam et al., 2006). Em homens, observa-se maior ocorrência de 

macroprolactinomas (tumores ≥ 1 cm), assim como maior preponderância de formas 

agressivas da doença (prolactinomas gigantes e invasivos). Esses tumores causam 

disfunção gonadal e sexual relacionadas à hiperprolactinemia, além de outros 

sintomas relacionados à expansão tumoral. Os principais objetivos do tratamento 

são: reduzir a secreção hormonal excessiva e suas consequências clínicas, como 

infertilidade, disfunção sexual e osteoporose; controle da massa tumoral, com 

possível recuperação do campo visual e função de nervos cranianos; preservar ou 

restaurar a função hipofisária residual; e prevenir recorrência ou progressão da 

doença (Gillam et al., 2006).     

O tratamento dos tumores secretores de prolactina (PRL) baseia-se 

primariamente no uso de agonistas dopaminérgicos (AD). A cabergolina (CAB), um 

agonista seletivo do receptor tipo 2 (DR2, do inglês dopamin receptor type 2) da 

dopamina (DA), promove redução significativa dos níveis hormonais e do volume 

tumoral. O tratamento cirúrgico está indicado em casos de resistência, intolerância 

ou falta de adesão ao tratamento medicamentoso, fístula liquórica, defeitos 

neuroftalmológicos como a rápida perda visual ou paralisia de nervos cranianos 

devido à apoplexia hipofisária (Casanueva et al., 2006; Melmed et al., 2011).   

Prolactinomas gigantes são tumores raros, representando apenas 2-3% de 

todos os tumores secretores de PRL (Maiter et al., 2014) e 0,5 a 4,4% de todos os 

tumores hipofisários, baseado em análises retrospectivas (Molitch et al., 1997; 

Shrivastava et al., 2002; Corsello et al., 2003; Colao et al., 2003; Schaller et al., 

2005). Não existe um consenso quanto à definição, porém fundamentado em revisão 

da literatura, define-se como adenoma com diâmetro máximo maior que 4 cm 

associado a níveis de PRL sérica acima de 1000 ng/mL (Asano et al., 2001; 
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Shrivastava et al., 2002).  Existe uma escassez de grandes estudos acerca do 

manejo desses tumores. O tratamento com CAB parece ser eficaz e seguro sendo, 

geralmente, a terapia de primeira linha. No entanto, por serem lesões tumorais 

volumosas, frequentemente apresentam-se com marcado comprometimento do 

campo visual, havendo eventualmente debate quanto a melhor abordagem 

terapêutica inicial (cirurgia x AD). Poucas séries estão disponíveis na literatura para 

esclarecer este aspecto e parecem apontar para um comportamento destes tumores 

semelhante ao dos não gigantes, com significativa redução do volume tumoral e dos 

níveis de PRL, com o uso dos AD, favorecendo o tratamento primário 

medicamentoso. Ainda assim, diante de um paciente com macroadenoma secretor 

de PRL de grandes dimensões e com perda visual aguda, há, eventualmente, 

discordância com relação à conduta terapêutica inicial, entre os membros da equipe 

multidisciplinar de cuidados (endocrinologistas e neurocirurgiões).   

O objetivo deste estudo foi comparar as características clínicas, 

laboratoriais, de imagem e de resposta ao tratamento com AD entre os 

prolactinomas gigantes e os prolactinomas não gigantes dos pacientes 

acompanhados no ambulatório de Endocrinologia do Hospital Universitário Antônio 

Pedro. 
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II. REVISÃO DE LITERATURA:  

1. HIPERPROLACTINEMIA 

 

Hiperprolactinemia é uma importante causa de irregularidade menstrual, 

galactorreia e infertilidade, principalmente em jovens do sexo feminino. Trata-se da 

alteração endócrina mais comum do eixo hipotalâmico hipofisário, com frequência 

estimada de 0,4% em uma população de adultos normais, alcançando cerca de 70% 

em mulheres com a síndrome de amenorreia galactorreia (Vilar et al., 2003; Melmed 

et al., 2011). A PRL é produzida e secretada, em especial, pelas células lactotróficas 

da hipófise anterior e também pelos linfócitos, decídua placentária e células 

endometriais. O hipotálamo exerce influência predominantemente inibitória sobre a 

secreção da PRL, através dos chamados fatores inibitórios da PRL (PIF, do inglês 

prolactin inhibitory factors) que alcançam a hipófise através do sistema porta-

hipotalâmico-hipofisário. A DA representa o principal PIF. A mesma atua nos DR2, 

encontrados na membrana dos lactotrofos, inibindo a adenilato ciclase e levando à 

diminuição da síntese e secreção de PRL. Outros possíveis PIF são o ácido gama 

aminobutírico (GABA, do inglês gamma aminobutyric acid), a somatostatina (SST) e 

a calcitonina, além da endotelina-1 e do fator de crescimento transformante beta-1 

(TGF-ᵦ1, do inglês transforming growth factor beta 1), que atuam como fatores 

inibitórios parácrinos (Melmed et al., 2008; Low et al., 2011). Também existem os 

fatores hipotalâmicos estimulatórios da PRL (PRF, do inglês hypothalamic prolactin 

stimulatory factors), dentre eles, o hormônio liberador da tireotropina (TRH, do inglês 

thyrotropin release hormone), a ocitocina, o peptídeo intestinal vasoativo (VIP, do 

inglês vasoactive intestinal peptide), angiotensina II, neuropeptídeo Y (NPY), 

galanina, neurotensina, serotonina, dentre outros. Além destes, o estrogênio 

estimula a transcrição do gene da PRL e sua secreção (Melmed et al., 2008; Low et 

al., 2011), justificando por que os níveis de PRL são mais elevados no sexo 

feminino. 

a. Etiologia da hiperprolactinemia 

Há diversas causas do excesso hormonal sendo divididas em: causas 

fisiológicas, farmacológicas, patológicas (doenças sistêmicas, condições 
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hipotalâmicas, hipofisárias, distúrbios da haste, outras doenças da região selar, 

hiperprolactinemia neurogênica), além da hiperprolactinemia idiopática e 

macroprolactinemia (Vilar et al., 2003) (quadro 1). 

 Dentre as causas fisiológicas, gravidez e amamentação são as mais 

importantes, além de estresse, exercício e sono em que ocorre liberação de um ou 

mais PRF, levando à elevação dos níveis séricos de PRL (Gadelha et al., 2001). 

 O uso de fármacos é a causa mais comum de hiperprolactinemia não 

fisiológica. Os antipsicóticos convencionais e os antidepressivos são os 

medicamentos que mais causam elevação da PRL (Lee et al., 1976). Os primeiros 

através do antagonismo dos DR2 na hipófise anterior e os últimos, pela inibição da 

recaptação de serotonina.  Outros medicamentos elevam os níveis de PRL através 

de diferentes mecanismos: aumento da transcrição do gene da DA (estrogênios), 

depleção de DA (metildopa), inibição da produção central de DA (verapamil, morfina) 

(Lee et al., 1976; Steiner et al., 1976; Kelley et al., 1996; Wudarsky et al., 1999; 

Kleinberg et al., 1999;  Molitch, 2001).  

Dentre as causas patológicas, algumas doenças sistêmicas podem elevar os 

níveis de PRL. Cerca de 40% dos pacientes com hipotireoidismo primário 

apresentam hiperprolactinemia, resultado do aumento do TRH e diminuição do tônus 

dopaminérgico (Vilar et al., 2003; Kars et al., 2009). Na cirrose hepática, em até 20% 

dos casos, e na insuficiência renal também podem ser observados elevados níveis 

séricos de PRL, este último devido à redução da filtração glomerular (Molitch, 2001; 

Vilar et al., 2003; Sari et al., 2012). Lesões irritativas da parede torácica, como o 

herpes zoster e queimadura, e patologias do cordão medular, como siringomielia e 

tabes dorsalis, podem ocasionar elevação reflexa da PRL mediada pela ativação das 

vias aferentes que seguem através do cordão medular, resultando na chamada 

hiperprolactinemia neurogênica (Vilar et al., 2003). Tumores extra hipofisários muito 

raramente podem produzir PRL, como o gonadoblastoma, teratoma ovariano, 

carcinoma broncogênico e hipernefroma (Molitch, 2001; Vilar et al., 2003).  

A principal causa de hiperprolactinemia patológica são os adenomas 

hipofisários secretores de PRL (Molitch, 2001; Melmed et al., 2011). Outros tumores 

da região hipotalâmico-hipofisária podem cursar com hiperprolactinemia, seja por 

produção aumentada da PRL ou por comprometimento da haste hipotálamo-
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hipofisária (adenomas clinicamente não funcionantes e craniofaringiomas) [Molitch, 

2001; Vilar et al., 2003; Mancini et al., 2008; Melmed et al.; 2011], os chamados 

pseudoprolactinomas. Lesões infiltrativas, vasculares, pós-radioterapia e sela vazia 

também podem resultar em elevados níveis séricos de PRL, devido à produção 

hipotalâmica inadequada de DA e/ou por comprometimento da haste (Vilar et al., 

2003).  

O diagnóstico de hiperprolactinemia idiopática tem sido reservado para 

pacientes sem causa aparente para o distúrbio hormonal (Molitch, 2001; Vilar et al., 

2003; Mancini et al., 2008). Na maioria dos casos, um microadenoma com diâmetros 

muito reduzidos não foi visualizado no método de imagem (Mancini et al., 2008).   

Outra importante causa de hiperprolactinemia é a chamada 

macroprolactinemia, resultado do excesso no soro da macroprolactina, forma 

circulante de alto peso molecular (150-170 kDa) e resultante da ligação de um 

complexo antígeno-anticorpo de PRL monomérica e IgG (Casaco et al., 1995; Hatori 

et al., 1997). Suspeita-se desta condição em pacientes sem os sintomas típicos do 

excesso hormonal e sem evidência de um tumor hipofisário à ressonância magnética 

(Jackson et al., 1985; Miyai et al., 1986; Hatori et al., 1997; Fideleff et al., 2000; 

Vallete-Kasic et al., 2002; Vieira et al., 2002). A explicação mais provável para esse 

achado é uma diminuída biodisponibilidade da PRL (Andersen et al., 1982; Miyai et 

al., 1986; Vieira et al., 2002).    
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2. PROLACTINOMA 

Prolactinomas são tumores benignos, em sua maioria, que surgem como 

resultado da expansão monoclonal de células lactotróficas da adenohipófise, 

provavelmente devido a mutações somáticas (Herman et al., 1990). Apresentam 

incidência anual de 6-10 casos por milhão de habitantes (Ciccarelli et al., 2005), com 

mediana de idade de 30 anos, ao diagnóstico (Daly et al., 2006; Fernandez et al., 

2010; Raapana et al., 2010). Conforme relatado anteriormente, existe uma 

predominância no gênero feminino, com razão entre os sexos de 10:1 (Gillam et al., 

2006).  Microadenomas (tumores < 1 cm) são quatro a cinco vezes mais frequentes 

que os macroadenomas (tumores ≥ 1 cm) (Maiter et al., 2012), apresentando razão 

Patologias hipotalâmicas  

Tumores: craniofaringioma, meningioma, metástases, hamartoma, glioma 
Doenças infiltrativas: tuberculose, sarcoidose, histiocitose X, granuloma eosinofílico 
Radioterapia craniana 
 

Patologias hipofisárias  

Prolactinomas, adenomas clinicamente não funcionantes, somatotropinomas, doença 

de Cushing, metástases, síndrome da sela vazia 

 

Lesões da haste hipofisária 

Secção cirúrgica, traumatismo craniano, hastite 

 

Neurogênica 

Lesões irritativas da parede torácica: herpes zoster, queimadura, mastectomia 

Lesões do cordão medular: siringomielia, tabes dorsalis 

 

Doenças sistêmicas 

Hipotireoidismo primário, cirrose hepática, insuficiência renal, anorexia nervosa 

 

Produção ectópica de PRL 

Gonadoblastoma, teratoma ovariano, carcinoma broncogênico, hipernefroma 

 

Fármacos 

Anticonvulsivantes, neurolépticos/antipsicóticos, antidepressivos tricíclicos, anti 

hipertensivos (verapamil, α metildopa), procinéticos (domperidona, metoclopramida), 

estrogênios, opiáceos. 

 

Outras causas 

Gestação, amamentação, estresse (físico ou emocional) 

 

Hiperprolactinemia idiopática 

 

Macroprolactinemia 

 

 

 

 
 
 

 

Quadro 1. Causas de hiperprolactinemia 
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feminino: masculino de 20:1 (Iglesias et al., 2013). Os macrodenomas são mais 

comuns em homens e constituem aproximadamente metade de todos os 

macroadenomas hiposisários funcionantes (Vaneckova et al., 2007). 

 Convém relatar que os prolactinomas podem ser diagnosticados no 

contexto de síndromes familiares, como os adenomas hipofisários familiares isolados 

(FIPA). Embora o gene envolvido no desenvolvimento da maioria dos FIPA seja 

desconhecido, nos últimos anos, cerca de 50 mutações no gene da proteína de 

interação do receptor de aril-hidrocarbono (AIP, do inglês aril hydrocarbon protein) 

foram envolvidas na fisiopatologia dos tumores hipofisários, em cerca de 20% das 

famílias FIPA (Gadelha et al., 2000; Soares et al., 2005; Vierimaa et al., 2006). A 

anormalidade está associada a mutações germinativas e perda de heterozigosidade 

em 15% dos casos. Os prolactinomas foram inicialmente descritos como o tipo de 

tumor mais prevalente nos FIPA (Daly et al., 2006). No entanto, mais recentemente, 

evidências apontam uma maior prevalência de somatotropinomas (78,1%) (Vasilev 

et al., 2011). Os prolactinomas nos FIPA são mais invasivos e, assim como nas 

formas esporádicas, são predominantemente microadenomas em mulheres e 

macroadenomas em homens (Ciccarelli et al., 2005). A apresentação clínica dos 

tumores hipofisários ocorre cerca de quatro anos antes do que ocorre nos tumores 

esporádicos.  

Os tumores secretores de PRL também podem estar associados a 

síndromes, como a neoplasia endócrina múltipla tipo 1 (MEN-1, do inglês multiple 

endocrine neoplasia type 1). Esta condição caracteriza-se por, no mínimo, duas de 

três endocrinopatias: hiperparatireoidismo (em mais de 90% dos casos), tumores 

neuroendócrinos enteropancreáticos (em 30 a 80%) e adenomas hipofisários (em 20 

a 50%). A doença é autossômica dominante com alta penetrância e o defeito 

genético primário consiste na mutação do gene MEN1 (gene supressor tumoral), 

situado no 11q13. O prolactinoma é o tumor hipofisário mais frequente, tendo 

comportamento mais agressivo do que o esporádico sem mutações no MEN1. 

Macroadenomas correspondem a 85% dos tumores hipofisários encontrados nessa 

síndrome (Vergès et al., 2002).  
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a. Diagnóstico 

 

i. Clínico 

 

 Efeitos da hiperprolactinemia:  

Pacientes com tumores secretores de PRL apresentam disfunção gonadal e 

sexual relacionadas à hiperprolactinemia, além de galactorréia e sintomas 

decorrentes da expansão tumoral. A descarga papilar ocorre em 30 a 80% das 

mulheres e em 14 a 33% dos homens, sendo um achado quase patognomônico 

neste grupo (Vance et al., 1987; Molitch, 2001; Vilar et al., 2003). Por outro lado, 

muitas mulheres com galactorreia apresentam normoprolactinemia (galactorreia 

idiopática). Os níveis séricos elevados de PRL causam hipogonadismo 

hipogonadotrófico devido à inibição da secreção pulsátil do hormônio liberador de 

gonadotrofinas (GnRH), com consequente redução da pulsatilidade dos hormônios 

luteinizante (LH) e folículo estimulante (FSH), levando a menor produção de 

esteroides sexuais. No sexo feminino podem ser observadas irregularidade 

menstrual, amenorreia e mais raramente hirsutismo e/ou acne, estes últimos 

decorrentes da elevação da testosterona livre, por diminuição da globulina ligadora 

dos hormônios sexuais (SHBG), resultante da deficiência estrogênica e também, 

pelo aumento da produção adrenal de sulfato de deidroepiandrosterona (DHEAS) 

(Molitch, 2001; Vilar et al., 2003). Em ambos os gêneros podem ocorrer disfunção 

sexual, infertilidade e diminuição de massa óssea. A hiperprolactinemia pode reduzir 

a libido independente dos níveis de testosterona, além de provocar alterações na 

espermatogênese (viabilidade e quantidade) (Buvat et al., 2003; Corona et al., 

2007;). Johri et al., relataram que a normalização dos níveis de andrógenos não foi 

suficiente para corrigir a disfunção sexual e seminal, sendo necessária a obtenção 

da normoprolactinemia (Johri et al., 2001).  

 Efeitos de massa 

Os pacientes com tumores maiores ou iguais a 1 cm, podem apresentar 

sinais e sintomas decorrentes do efeito de massa sobre as estruturas adjacentes. 

Cefaleia é um sintoma frequentemente relatado, decorrente do estiramento dos 

vasos da dura mater. Também podem ser observados defeitos no campo visual, 
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resultado da compressão do quiasma óptico, variando de quadrantopsia à clássica 

hemianopsia bitemporal ou escotomas; paresia/paralisia de pares cranianos, 

secundária à expansão parasselar, sendo o VI par (nervo abducente) o mais 

comumente acometido, seguido dos III (oculomotor), IV (troclear) e V (trigêmeo) 

pares cranianos. Manifestações menos comuns incluem a hidrocefalia (por 

compressão do III ventrículo), convulsões (invasão do lobo temporal), exoftalmia (por 

invasão da órbita). Pan hipopituitarismo pode ocorrer por compressão da haste 

hipofisária ou por destruição do tecido hipofisário normal (Poon et al., 1995; Mah et 

al., 2002). Ao diagnóstico, hipopituitarismo parcial ou total ocorre em 78% dos 

homens com macroprolactinomas, sendo o eixo gonadotrófico o mais comumente 

acometido (74%), seguido dos eixos somatotróficos (31%), tireotrófico (25%) e 

corticotrófico (23%) (Iglesias et al., 2012). Anemia é observada em cerca de 45% 

dos indivíduos do sexo masculino com prolactinomas (Iglesias et al., 2011 Shimon et 

al., 2011). Este fato se deve ao hipogonadismo encontrado nesses indivíduos, tendo 

em vista que a testosterona modula os níveis de hemoglobina através do estímulo à 

hematopoiese (Coviello et al., 2008).  

 

ii. Laboratorial 

Diante de valores muito elevados de PRL, uma única dosagem é suficiente, 

em geral, para estabelecer o diagnóstico de hiperprolactinemia. Em casos 

duvidosos, uma segunda amostra pode ser coletada em qualquer horário (Melmed et 

al., 2011). O diagnóstico de prolactinoma baseia-se no achado de níveis séricos 

elevados de PRL, acompanhado de sinais e/ou sintomas do excesso hormonal, 

associado ao exame de imagem, em especial a ressonância magnética (RM), 

evidenciando tumor hipofisário. Em geral, existe uma boa correlação entre os níveis 

de PRL e o tamanho tumoral. Nos microprolactinomas, os níveis situam-se entre 100 

e 250 ng/mL , não raramente inferior a 100 ng/mL (Vilar et al., 2008). Já nos 

macroprolactinomas, esses valores variam, em geral, de 200 a 5000 ng/mL (Glezer 

et al., 2015), sendo em mais da metade dos casos acima de 250 ng/mL (Vilar et al., 

2008). Desproporção entre os níveis de PRL e o volume tumoral pode ser observado 

em prolactinomas císticos e naqueles com áreas de necrose, devido ao menor 

número de células lactotróficas, e nos prolactinomas gigantes devido ao efeito 

gancho.  Este se caracteriza pela presença de níveis falsamente baixos de PRL 
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quando se empregam imunoensaios contendo dois sítios, sejam eles 

imunorradiométricos (IRMA), por quimioluminescência ou enzima-imunoensaios 

(Musolino et al., 1995; Vilar et al., 2000; Molitch, 2001;). Nestes ensaios são 

utilizados dois anticorpos que formam "complexos sanduíches" com o antígeno 

(PRL), o anticorpo de fase sólida (captura) e o de fase líquida (sinalizador) [Musolino 

et al., 1995; Vilar et al., 2000; Molitch, 2001;]. Na presença de níveis muito elevados 

de PRL, após a ligação desse hormônio ao anticorpo de captura, o excesso de PRL 

impede a ligação do segundo anticorpo, o sinalizador, não havendo a formação dos 

referidos "complexos sanduíches". O efeito gancho pode ser “revelado” com a nova 

dosagem de PRL após diluição do soro a 1:100, sendo então, observado aumento 

importante dos níveis hormonais (Musolino et al., 1995; Vilar et al., 2000; Molitch, 

2001;). Em tumores hipofisários não secretores de PRL e em outros tumores da 

região selar, hiperprolactinemia pode ocorrer, sendo resultado da compressão da 

haste hipofisária, levando à perda do efeito inibitório da dopamina (DA) sobre os 

lactotrofos, sendo chamados de pseudoprolactinomas. Nestes casos, os níveis 

geralmente são menores que 100 ng/mL (Karavitaki et al., 2006; Behan et al., 2013).  

iii. Imagem  

O estudo neurorradiológico com tomografia computadorizada (TC), ou de 

preferência, RM é fundamental para o diagnóstico de prolactinoma, associado à 

elevação dos níveis séricos de PRL. Cerca de 80% dos tumores são menores que 1 

cm (figura 1A), enquanto que os tumores maiores ou iguais a 1 cm (figura 1B) 

predominam no sexo masculino (Cunnah et al., 1991; Gillam et al., 2006). No 

passado, postulava-se esse evento ao atraso no diagnóstico, pelo fato dos homens 

subestimarem os sintomas de disfunção erétil leve e redução da libido, levando a 

uma idade média, para o diagnóstico, superior a 10 anos.  No entanto, diversos 

estudos têm mostrado o desenvolvimento de tumores, no sexo masculino, com 

maior atividade mitótica e, portanto, maior capacidade de proliferação e invasividade 

(Delgrange et al., 1997; Nishioka et al., 2003; Schaller et al., 2005).  É importante 

excluir do diagnóstico diferencial um incidentaloma hipofisário, tendo em vista que 

microincidentalomas são observados em exames de TC em 4-20% (Chambers et 

al.,1982; Wolpert et al., 1984; Peyster et al., 1986)   e em RM, em 10-38% (Hall et 

al., 1994). Neste caso, havendo elevação dos níveis de PRL, as causas possíveis 

podem ser: uso de fármacos, macroprolactinemia ou doenças sistêmicas. O 
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hipotireoidismo primário pode resultar em hiperplasia hipofisária (Atchison et al., 

1989), levando ao diagnóstico equívoco de prolactinoma ou pseudoprolactinoma.   

 

            

                                                                       

 

  

 

b. Tratamento 

Os principais objetivos do tratamento são: reduzir a secreção hormonal 

excessiva e suas consequências clínicas; controle da massa tumoral, com possível 

recuperação do campo visual e função de nervos cranianos; preservar ou restaurar a 

função hipofisária residual; e prevenir recorrência ou progressão da doença (Gillam 

et al., 2006).  As metas terapêuticas dependem da idade, sexo e tamanho do tumor. 

Os microprolactinomas apresentam baixo risco de crescimento (menor que 7% na 

ausência de tratamento) e, portanto, o objetivo do tratamento é a normalização dos 

níveis de PRL, restauração do eugonadismo e da fertilidade (Casanueva et al., 2006; 

Gillam et al., 2006). Mulheres na peri ou pós menopausa, assintomáticas,  podem 

ser observadas sem nenhum tratamento, enquanto aquelas na pré menopausa e 

que não desejam engravidar podem ser tratadas com contraceptivos orais (Melmed 

et al., 2011). Estudos com dois anos de duração não mostraram crescimento do 

tumor nestes indivíduos (Corenblum et al., 1993; Testa et al., 1998). Em contraste, 

os macroprolactinomas exibem um maior potencial de crescimento, com efeito de 

massa em cerca de 50% dos casos (Delgrange et al., 1997; Casanueva et al., 2006; 

Figura 1A: Ressonância magnética de 

sela túrcica, sequência pesada em T1 

sem contraste, corte coronal, 

evidenciando lesão hipointensa em 

topografia de adeno hipófise à esquerda, 

correspondendo a um microadenoma. 

Figura 1B: Ressonância magnética de 

sela túrcica, sequência pesada, em 

T1 com contraste, corte coronal, 

evidenciando lesão com impregnação 

homogênea pelo contraste, localizada 

na sela túrcica, em íntimo contato 

com o quiasma óptico, 

correspondendo a um 

macroadenoma. 
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Gillam et al., 2006), sendo mandatório o tratamento, objetivando alcançar a 

normalização dos níveis de PRL e controle do volume tumoral. 

 

i. Agonistas dopaminérgicos  

 Desde a introdução da bromocriptina (BRC), há mais de 35 anos (Thorner et 

al., 1974), os AD  têm demonstrado grande eficácia no tratamento desses tumores, 

sendo considerados a opção de primeira linha (Casanueva et al., 2006; Gillam et al., 

2006; Melmed et al., 2011; Webster 1994). Diversos estudos apontam que os 

pacientes tratados com AD apresentam normalização dos níveis de PRL e dos ciclos 

menstruais, interrupção da galactorreia e resolução da infertilidade, em 70 a 90% 

dos casos, dependendo do estudo e do tipo de AD utilizado (Melmed et al., 2011). 

 

 Bromocriptina  

Primeiro fármaco iniciado para o tratamento dos tumores secretores de PRL 

(Parlodel®, comprimidos 2,5 e 5 mg; Parlodel SRO® – liberação lenta – cápsulas 2,5 

e 5 mg). Trata-se de um medicamento semissintético derivado do ergot, agonista do 

DR2 e antagonista do receptor da DA D1 (DR1). Apresenta meia vida relativamente 

curta, sendo administrada duas a três vezes por dia, embora uma dose diária possa 

ser efetiva em alguns pacientes (Gillam et al., 2006). A dose terapêutica varia, em 

geral, de 2,5-15 mg/dia, sendo necessário doses tão elevadas quanto 20-30 mg/dia 

para pacientes resistentes (Gillam et al., 2006). Em pacientes com 

microprolactinomas, BRC normaliza os níveis séricos de PRL, restaura a função 

gonadal e reduz o volume tumoral em 80 a 90% e 70% dos casos, respectivamente 

(Colao et al., 2002;  Molitch, 2002). Nos macroprolactinomas, normalização da PRL 

e redução do volume tumoral é observado em 70% dos casos, enquanto a melhora 

no campo visual é vista na maioria dos pacientes (Colao et al., 2002; Gillam et al., 

2006; Colao et al., 2011). Atualmente, a BRC não tem sido amplamente utilizada 

devido a maior incidência de intolerância medicamentosa (náuseas, vômitos, 

hipotensão postural e cefaleia) (Moraes et al., 2013).  
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 Quinagolida  

Agonista dopaminérgico não derivado do ergot com atividade para o DR2, 

administrado via oral, diariamente. Possui mesma eficácia que a CAB (Colao et al., 

2002; Colao et al., 2011).  Um estudo demonstrou redução nos níveis de PRL, 

normalização nos parâmetros do esperma em 13 de 14 homens e redução tumoral 

de pelo menos 30% em oito de 13 homens com macroprolactinoma (Colao et al., 

1996). No entanto, a quinagolida não está disponível no Brasil.  

 

 Pergolida  

Derivado do ergot sintético, com propriedades agonistas nos DR1 e DR2 

(Gillam et al., 2006). É aproximadamente 100 vezes mais potente que a BRC, 

levando à supressão da secreção de PRL em até 24 horas após uma única dose 

(Lemberger et al., 1980; Franks et al., 1981; L’Hermite et al., 1982). Estudos 

anteriores mostram bons resultados em relação à normalização dos níveis de PRL 

no tratamento de micro e macroprolactinomas (Franks et al., 1981; Horowitz et al., 

1983; Freda et al., 2000) e na redução do volume tumoral (Orrego et al., 2000). Seu 

uso é aprovado nos Estados Unidos apenas para o tratamento da doença de 

Parkinson. Não é mais prescrita para o tratamento da hiperprolactinemia em função 

de seus efeitos negativos sobre as válvulas cardíacas, induzindo fibrose valvar e 

podendo resultar em insuficiência das válvulas em até 25% dos casos (Apostolakis 

et al., 2009).  

 

 Cabergolina 

 A CAB, um agonista seletivo do receptor de DA tipo 2 (DR2) é o 

medicamento de escolha devido a sua excelente eficácia e tolerabilidade, além de 

melhor comodidade posológica. Em um estudo multicêntrico, retrospectivo, com 455 

pacientes, observou-se normalização dos níveis de PRL em 92% dos pacientes com 

microprolactinomas, com dose média de 0,5 mg /semana e 77% dos 

macroprolactinomas com dose média de 1,0 mg /semana (Verhelst et al., 1999). 

Além disso, 91% dos pacientes intolerantes à BRC e 70% dos pacientes resistentes 
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mostraram normalização com a CAB (Verhelst et al., 1999). Cerca de 75% dos 

pacientes com macroprolactinomas apresentarão resposta tumoral significativa à 

CAB, podendo ser completa (ausência do tumor) ou parcial ( redução de pelo menos 

30% no maior diâmetro) (Colao et al., 2000; Corsello et al., 2003; Delgrange et al., 

2004). Em um estudo placebo-controlado, o tratamento com CAB (0,125 – 1,0 mg 

duas vezes por semana), por 12 a 24 meses, em pacientes com microprolactinomas, 

resultou em normoprolactinemia em 95% e recuperação gonadal, nas mulheres, em 

82% (Webster et al., 1992). Em um estudo prospectivo com 26 pacientes com 

macroprolactinomas e sem tratamento prévio, foi observado normalização dos níveis 

de PRL em 81%, nos primeiros seis meses, com dose de 0,25 a 2,0 mg/semana, 

além de redução tumoral significativa em 92% (Colao et al., 2000). Em casos de 

resistência à BRC, observa-se resposta satisfatória à troca para CAB, com a maioria 

dos pacientes atingindo normalização dos níveis hormonais com a dose de até 3 

mg/semana (Cunnah et al., 1991; Colao et al., 1997; Di Sarno et al., 2001). Nos 

casos de intolerância à BRC, a troca para CAB levou à normalização da 

prolactinemia em 84 a 100% dos pacientes, com redução tumoral significativa em 

até dois terços dos casos, em diversas séries (Colao et al., 1998; ; Molitch, 2002; 

Schlechte et al., 2003; Gillam et al., 2006; Colao et la., 2011).  

 

 

 Efeitos colaterais dos agonistas dopaminérgicos 

Conforme mencionado, a CAB está associada a menos efeitos colaterais 

que a BRC (Webster, 1996). Quando ocorrem, os sintomas geralmente surgem no 

início do tratamento e com o aumento da dose, podendo ser minimizados com o 

aumento gradual, administração com alimentos e preferencialmente a noite (Colao et 

al., 2011; Molitch, 2002). Em um estudo multicêntrico, apenas 3% porcento das 

mulheres interromperam o tratamento com CAB em função de efeitos colaterais, 

enquanto 12% do grupo tratado com BRC o fizeram (Webster et al., 1994). Os 

efeitos colaterais mais comuns são: hipotensão postural, podendo resultar em 

vertigem e síncope; cefaleia, náuseas, vômitos, constipação, dispepsia e sintomas 

sugestivos de esofagite de refluxo. Congestão nasal e câimbras são menos 
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frequentes. Distúrbios psiquiátricos, discinesia, diplopia e parestesia podem ocorrer 

mais raramente (Gillam et al., 2006).  

- Doença valvar cardíaca 

Nos últimos oito anos, a segurança do tratamento com os AD foi 

questionada por dois estudos em pacientes com doença de Parkinson, mostrando 

um risco de insuficiência valvar cardíaca 3 a 5 vezes maior, após o tratamento com 

pergolida e CAB, esta última com dose de pelo menos 3 mg/dia (Schade et al., 2007; 

Zanettini et al., 2007). Sabe-se que a CAB tem uma elevada afinidade pelo receptor 

2B da 5-hidroxitriptamina (HTR2B), expresso de forma abundante em válvulas 

cardíacas, e sua ativação pode levar à mitogênese e à proliferação de fibroblastos 

(Roth, 2007). Desde 2007 vários estudos retrospectivos foram conduzidos com o 

intuito de avaliar o possível aumento da prevalência de complicações cardíacas em 

pacientes com prolactinomas tratados com BRC e CAB (Lancellotti et al., 2008; 

Vallete et al., 2009; Kars et al., 2008; Colao et al., 2008; Valassi et al., 2010). A 

maioria deles não observou doença valvar cardíaca clinicamente significativa nos 

700 pacientes que receberam dose padrão de CAB. Apenas um estudo relatou 

incidência elevada de regurgitação tricúspide nos pacientes tratados com CAB, 

porém o mesmo foi observado no grupo controle (Kars et al., 2008). Mais 

recentemente, Delgado et al publicaram os resultados do primeiro estudo 

longitudinal, não sendo observada alteração na prevalência de disfunção valvar após 

dois anos de tratamento com AD em pacientes com prolactinomas. No entanto foi 

relatado discreto aumento de calcificações na válvula aórtica. Recomenda-se 

avaliação com ecocardiograma transtorácico antes do início do tratamento e 

anualmente ou bianual, em particular nos pacientes que fazem uso de doses 

maiores ou iguais a 2,0 mg/semana (Delgrange et al., 2009).  

 

 Resistência aos agonistas dopaminérgicos 

Diferentes definições têm sido utilizadas na literatura, incluindo não 

normalização dos níveis de PRL com a máxima dose tolerada, incapacidade em 

reduzir os níveis de PRL para restaurar a ovulação, incapacidade de obter redução 

de 50% nos valores de PRL e/ou ausência de redução tumoral (Gillam et al., 2006; 
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Vilar L., 1994; Oh MC et al., 2011). Outros autores utilizam a definição de resistência 

ao AD, como falha em normalizar os níveis de PRL ou redução no tamanho do tumor 

após 12 a 24 meses de tratamento com 15mg/dia de BRC ou 0,5 mg/dia de CAB 

(Cannavo et al., 1999; Molitch, 2003; Colao et al., 2009). Alguns pacientes 

apresentam respostas discordantes, com redução do volume tumoral, mas sem 

normalização da PRL e vice versa, enquanto outros pacientes podem ser 

parcialmente resistentes, necessitando de doses maiores de CAB (≥ 2,0 

mg/semana) para alcançar uma resposta completa (Delgrange et al., 1996; Di Sarno 

et la., 2001). Os mecanismos de resistência aos AD não estão totalmente 

elucidados, mas parecem apontar para alterações de ligação ao DR2, existência de 

variantes dos DR2 e genótipos dos DR2 (Bression et al., 1980; Pellegrini et al., 1989; 

Caccavelli et al., 1994; Filopanti et al., 2008). Cerca de 24% dos pacientes 

apresentam resistência à BRC e 11% à CAB (Gillam et al., 2006; Colao et al., 2009). 

Sabe-se que além dos DR2, os prolactinomas expressam receptores de 

somatostatina (SSTR), principalmente os tipos 1 (SSTR1) e 5 (SSTR5), e em menor 

quantidade os receptores tipo 2 (SSTR2) (Jaquet et al., 1999; Fusco et al., 2008). 

Hofland et al. compararam os efeitos, in vitro, do pasireotide vs octreotide (este 

último apresentando maior afinidade pelo SSTR2) em três pacientes sensíveis aos 

AD, sendo observado melhor resposta na redução da secreção de PRL com o 

pasireotide devido a maior afinidade pelo SSTR5 (Hofland et al., 2004). Em 

contrapartida, Fusco et al encontraram resultados desanimadores com o uso do 

pasireotide e do BIM-23268 (ação preferencial no SSTR5) em relação à redução da 

secreção de PRL em culturas de prolactinomas resistentes aos AD (Fusco et al., 

2008). Recentemente Fukuoka et al.  mostraram supressão da expressão de PRL e 

da formação de colônia em cultura de células com o uso do lapatinib, um inibidor da 

tirosina quinase, demonstrando ser, possivelmente, uma nova classe de drogas para 

pacientes com resistência ou intolerância aos AD (Fukuoka et al., 2011). 

  

 Suspensão do agonista dopaminérgico 

Nos últimos anos mostrou-se a possibilidade de remissão após o uso do AD 

em alguns pacientes. Alguns autores mostraram taxas de remissão da doença 

satisfatórias após a suspensão do AD (Colao et al., 2003; Kharlip et al., 2009), sendo 
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avaliados alguns critérios antes da suspensão: pelo menos dois anos de tratamento 

contínuo, normoprolactinemia com baixas doses de CAB e ausência do tumor ou 

redução no diâmetro máximo tumoral de pelo menos 50%. Quando utilizados estes 

critérios, não foi observada recorrência em cerca de 70% dos micro e 45% dos 

macroprolactinomas. Outros estudos relataram resultados menos otimistas. Uma 

metanálise recente, incluindo 19 estudos e 743 pacientes, mostrou uma taxa de 

remissão global de apenas 21% de todos os prolactinomas após suspensão do AD 

(Dekkers et al., 2010). As recomendações das sociedades de especialidade 

recentes (Klibanski 2009; Melmed et al., 2011) recomendam interrupção do 

tratamento com boas chances de remissão após avaliação dos seguintes critérios: 

tratamento contínuo por pelo menos dois anos; normoprolactinemia obtida com 

baixas doses do AD (≤ 0,5 mg/semana de CAB); redução de pelo menos 50% no 

diâmetro máximo do tumor; ausência de invasão dos seios cavernosos.  Os 

pacientes submetidos à suspensão do tratamento necessitam de seguimento em 

longo prazo, com dosagem de PRL a cada três meses no primeiro ano e após, 

anualmente. Exame de imagem (RM) deve ser repetido se houver elevação dos 

níveis de PRL (Schlechte 2007; Klibanski 2009).  

ii. Cirúrgico 

O tratamento cirúrgico desses tumores é, atualmente, considerado terapia 

de segunda linha (Melmed et al., 2011), sendo a abordagem transesfenoidal a mais 

utilizada. Craniotomia é reservada para tumores grandes e inacessíveis pelas 

técnicas convencionais (Laws et al.,1999). As principais indicações são: resistência, 

intolerância ou falta de adesão ao tratamento medicamentoso, fístula liquórica, 

defeitos neuroftalmológicos como a rápida perda visual ou paralisia de nervos 

cranianos devido à apoplexia hipofisária (Casanueva et al., 2006; Melmed et al., 

2011).  

Gillam et al. observaram remissão em cerca de 74,7% e 34% dos micro e 

macroprolactinomas submetidos à cirurgia, com recorrência em 18% e 23% dos 

casos, respectivamente. É importante que a cirurgia seja realizada por um 

neurocirurgião experiente, para que aumentem as chances de cura e minimizem os 

riscos de complicações, incluindo hipopituitarismo, diabetes insipidus, fístula 

liquórica e infecção local (Melmed et al., 2009; Melmed et al., 2011). Alguns estudos 
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relataram que as taxas de remissão no pós-operatório imediato, em centros de 

referência, foi de 70-90% para microprolactinomas e 30-50% para 

macroprolactinomas (Losa et al., 2002; Amar et al., 2002; Hamilton et al., 2005; 

Kreutzer et al., 2008). No entanto, recorrência da hiperprolactinemia é frequente, 

ocorrendo em 10-50% dos pacientes dependendo do estudo (Losa et al., 2002; 

Amar et al., 2002; Hamilton et al., 2005; Kreutzer et al., 2008; Raverot et al., 2010) e 

estando relacionado com elevados níveis de PRL no pré operatório e com a 

invasividade do tumor observada durante a cirurgia (Kreutzer et al., 2008; Webster et 

al., 1992).  Nos últimos anos, outras duas indicações cirúrgicas têm sido 

consideradas: pacientes jovens com elevada probabilidade de ressecção completa 

do tumor e que não desejam fazer uso de medicação por tempo prolongado; 

pacientes com tumores císticos, devido ao menor número de células lactotróficas e, 

portanto, uma possível menor resposta ao tratamento medicamentoso (Kreutzer et 

al., 2008).   

- Complicações 

Complicações da cirurgia transesfenoidal para microadenomas são bastante 

incomuns. A taxa de mortalidade é de cerca de 0,6% e morbidade de 3,4% 

(deterioração visual – 0,1%, injúria vascular cerebral – 0,2%, meningite/abscesso – 

0,1%, paralisia do nervo oculomotor – 0,1%, fístula liquórica – 1,9%) (Laws et al., 

1999; Barker et al,. 2003; Sudhakar et al., 2004). Em relação aos macroadenomas, 

secretores e não secretores, a taxa de mortalidade encontrada na literatura é de 

cerca de 0,9% e a taxa de morbidade de 6,5% (deterioração visual – 1,5%, injúria 

vascular cerebral – 0,6%, meningite/abscesso – 0,5%, paralisia do nervo oculomotor 

– 0,6%, fístula liquórica – 3,3%) (Laws et al., 1999; Barker et al,. 2003; Sudhakar et 

al., 2004). Diabetes insipidus transitório é relativamente comum após cirurgia dos 

micro e macroprolactinomas, enquanto diabetes insipidus permanente ocorre em 

cerca de 1% das cirurgias para os tumores maiores ou iguais a 1 cm (Sudhakar et 

al., 2004). Hipopituitarismo ocorre em cerca de 50% dos pacientes com 

macroadenomas antes da cirurgia, podendo piorar ou melhorar após (Nelson Jr et 

al., 1984).  
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iii. Radioterápico 

Radioterapia está indicada para controle do crescimento tumoral nos casos 

resistentes ao tratamento com AD e sem resposta após o manejo cirúrgico (Glezer et 

al., 2015). Existem dois tipos de tratamento radioterápico: a radioterapia 

convencional e a estereotáxica. Gillam et al revisaram alguns estudos, totalizando 

250 pacientes que foram submetidos à radioterapia convencional isoladamente ou 

após falha do tratamento cirúrgico. Observaram que a taxa de normalização da PRL 

foi de 34,1%, após uma média de 10 anos (Gillam et al., 2006). Os tumores 

secretores de PRL são os mais radiorresistentes (Cunnah et al., 1991) e portanto, 

em muitos casos o objetivo principal da radioterapia é obter o controle do 

crescimento tumoral e descompressão do efeito de massa nos nervos cranianos 

(Gillam et al., 2006). Os dados relacionados à radioterapia estereotáxica (dose 

única), também mostram que a normalização da PRL não é frequente, atingindo 

uma taxa global de 31,4% (Gillam ate al., 2006). Segundo Gillam et al e Sheplan et 

al. não existe diferença com relação à eficácia entre as duas técnicas. Os possíveis 

efeitos colaterais incluem o hipopituitarismo, que é o mais frequente e apresenta 

risco cumulativo de 50% em 10 a 20 anos (Snyder et al., 1986; Littley et al., 1989; 

Tsang et al., 1994) , dano ao nervo óptico, desordens neuropsiquiátricas, doença 

cerebrovascular e desenvolvimento de tumores cerebrais secundários.    

 

3. PROLACTINOMAS MALIGNOS 

 

Os carcinomas hipofisários representam menos de 0,5% dos tumores 

hipofisários sintomáticos (Pernicone et al., 1997). De acordo com a literatura existem 

cerca de165 casos de carcinomas hipofisários (Kars et al., 2006; Heaney et al., 

2011), sendo um terço deles prolactinomas. Histologicamente são idênticos aos 

adenomas, sendo o critério para seu diagnóstico a presença de metástase dentro ou 

fora do sistema nervoso central (Melmed et al., 2011). À apresentação, mais 

comumente os prolactinomas malignos são indistinguíveis dos macroadenomas 

invasivos, tanto radiologicamente quanto laboratorialmente (níveis de PRL) (Trivedi 

et al., 2010). Cirurgia, radioterapia e doses máximas de AD têm sido propostos para 

o tratamento, com resultados insatisfatórios e mediana de sobrevida de cerca de um 
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ano (Kaltsas et al., 2005; Kars et al., 2006). Alguns estudos têm mostrado eficácia 

com o uso da temozolamida, um agente alquilante oral que se liga a um grupamento 

metila em base guanina determinando dano ao DNA e consequentemente parada da 

transcrição gênica. A temozolomida não é específica de fase do ciclo celular, sendo 

por este motivo ideal para tumores hipofisários, de crescimento lento, mas 

tradicionalmente utilizada para o tratamento dos gliomas. Foi observado redução dos 

níveis de PRL e controle do crescimento tumoral em cerca de 50% dos carcinomas 

hipofisários (Hagen et al., 2009; Raverot et al; 2010; Syro et al., 2011). 

 

4. PROLACTINOMA GIGANTE 

  É um raro subtipo dos macroprolactinomas, sendo, com frequência, 

uma condição com diagnóstico e manejo desafiadores. Nas últimas três décadas 

cerca de 150 artigos foram publicados, em sua maioria relatos de caso. Ainda existe 

uma escassez de grandes estudos acerca deste tipo de tumor. Não existe um 

consenso quanto à definição (Murphy et al., 1987; Asano et al., 2001; Shrivastava et 

al., 2002; Corsello et al., 2003; Yu et al., 2005; Wu et al., 2006; Cho et al., 2009; 

Mallea et al., 2009), no entanto o critério mais comumente utilizado é de tumor 

secretor de PRL com diâmetro máximo maior que 4 cm, associado a níveis séricos 

de PRL acima de 1000 ng/mL (Asano et al., 2001; Shrivastava et al., 2002). 

Recentemente Maiter et al. propuseram os seguintes critérios diagnósticos:  1) 

adenoma hipofisário com maior diâmetro de 40 mm ou mais em qualquer direção e 

com  importante extensão extrasselar; 2) níveis séricos de PRL maior ou igual a 

1000 mcg/L; 3) exclusão de secreção concomitante de GH e ACTH (Maiter et al., 

2014).  Sua prevalência não está bem estabelecida, mas baseado em análises 

retrospectivas, parece ser estimada em 0,5 a 4,4% de todos os tumores hipofisários 

(Molitch et al., 1997; Shrivastava et al., 2002;  Corsello et al., 2003; Colao et al., 

2003; Schaller et al., 2005) e 2-3% de todos os tumores secretores de PRL. 

Diferente dos tumores não gigantes predominam no sexo masculino, em jovens/ 

meia idade, com mediana de idade ao diagnóstico de 42 anos (24 – 59) (Murphy et 

al., 1987; Shrivastava et al., 2002; Shimon et al., 2007; Cho et al., 2009) e razão 

entres os gêneros de 9:1 (Maiter et al., 2014). Em muitos pacientes existe 

associação entre os níveis de PRL e o volume tumoral, porém em alguns casos essa 
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correlação pode não existir. Um dos motivos pode ser pelo efeito gancho 

anteriormente explicado, sendo relatado em 20% dos casos (St-Jean et al., 1996) e 

em tumores com grande área de necrose ou hemorragia ou com conteúdo 

heterogêneo. 

Em geral, esses tumores causam sinais e sintomas decorrentes do efeito de 

massa, além do excesso de PRL. Em diversos casos observa-se um importante 

atraso no diagnóstico devido à apresentação ser atípica. Dados da literatura 

mostram que amenorreia primária ou secundária ocorre em mais de 3/4 das 

mulheres, hipogonadismo masculino em 61%, defeitos no campo visual em 71% e 

cefaleia recorrente em 59% dos pacientes (Maiter et al., 2014). Galactorreia parece 

ocorrer em 10% dos casos, sendo rara em homens. Hipopituitarismo é observado 

em cerca de 1/3 dos pacientes, porém uma avaliação endócrina criteriosa, ao 

diagnóstico, muitas vezes não é realizada ou relatada. Apresentações atípicas são 

frequentes, decorrentes, em sua maioria, da extensão do tumor sobre as estruturas 

adjacentes. Extensões suprasselar, parasselar, retrosselar, infra e anterosselar são 

observadas, cada uma, em cerca de 60% dos casos relatados (Maiter et al., 2014). 

Quando tumores gigantes se estendem lateralmente, englobando os seios 

cavernosos, pode ocorrer paresia/paralisia de nervos cranianos. Os nervos mais 

comumente acometidos são os VI, III, IV e V, respectivamente. Em casos bastante 

raros, o tumor pode invadir os lobos temporal e frontal, causando convulsão e 

distúrbios de personalidade (Shrivastava et al., 2002). Pacientes com invasão da 

nasofaringe podem apresentar obstrução nasal, epistaxe e problemas respiratórios 

(Minniti et al., 2002; Inagawa et al., 2005; Cho et al., 2009; Care et al., 2012). 

Hidrocefalia é outra condição rara, secundária à obstrução do fluxo liquórico, 

podendo levar à hipertensão intracraniana. Fístula liquórica, levando à rinorréia 

também pode ocorrer, sendo decorrente de tratamento cirúrgico, medicamentoso 

(devido à rápida redução tumoral) e de forma menos comum, espontaneamente 

(Corsello et al., 2003; Chattopadhyay et al., 2005; Grozinsky-Glasberg et al., 2011). 

Lam et al revisaram a literatura entre os anos de 1980 e 2011, relatando 52 

pacientes com adenomas hipofisários que evoluíram com fístula liquórica 

espontânea ou induzida por medicamento. Quarenta e dois pacientes (81%) tinham 

prolactinoma e em 97% o AD foi o medicamento associado ao desenvolvimento da 

fístula. Apenas seis pacientes evoluíram espontaneamente (Lam et al., 2012).   
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De forma geral, os prolactinomas gigantes apresentam maior agressividade 

e invasividade. Os critérios de agressividade incluem resistência ao AD e altas taxas 

de recorrência após cirurgia (Gurlek et al., 2007). Invasividade é avaliada através de 

critérios radiológicos, cirúrgicos e patológicos (Scheithauer et al., 2006). Invasão 

macroscópica dos tecidos adjacentes à sela túrcica (seios cavernosos e seio 

esfenoidal), observada em exame de imagem ou durante a cirurgia é considerada 

um importante fator prognóstico (Kaltsas et al., 2005). Algumas classificações 

radiológicas têm sido propostas para avaliar a invasividade do tumor, como Knosp –

Steiner ( avalia a extensão parasselar), SIPAP (avaliação da extensão tumoral em 

todas as direções) e Hardy, porém ainda sem um consenso definido (Knosp et al., 

1993; Bates et al., 1997; Edal et al., 1997). A classificação de Hardy modificada é a 

mais utilizada (Bates et al., 1997; Kaltsas et al., 2005), sendo definida como: grau 1 

= microadenoma, grau 2 = macroadenoma com ou sem extensão suprasselar, grau 

3 = tumor localmente invasivo com destruição óssea e tumor com invasão do seio 

esfenoidal e/ou do seio cavernoso e grau 4 = tumor com invasão do sistema nervoso 

central ou invasão extracraniana visualizado em exame de imagem (TC ou RM), com 

ou sem metástases à distância (Hardy 1979). Alguns marcadores de proliferação 

têm sido investigados em prolactinomas invasivos (Raverot et al., 2010), porém 

ainda sem resultados consistentes. Na prática clínica, o marcador Ki-67 > 3% é o 

mais frequentemente utilizado, podendo sugerir agressividade (Thapar et al., 1996). 

Dentre os objetivos do tratamento, a meta principal nesses tumores é obter 

rápida descompressão dos sintomas neurológicos, o que levou no passado a 

considerar a cirurgia como tratamento primário. No entanto, a taxa de mortalidade 

era considerável, em torno de 5 a 10%, no início dos anos 80 (Pia et al., 1985), 

assim como a morbidade. Os AD têm se tornado, progressivamente, a opção de 

primeira linha, mesmo em pacientes com defeitos no campo visual, pelo fato de 

induzirem rápida redução tumoral (Shimon et al., 2007; Melmed et al., 2011; Dash et 

al., 2013). CAB é o agonista de escolha devido à excelente eficácia, tolerabilidade e 

comodidade posológica. A tabela 1 resume a eficácia do tratamento primário com o 

uso dos AD, nas principais séries. Os critérios de seleção foram: 1) PRL ≥ 1000 

mcg/L, diâmetro máximo do tumor ≥ 4 cm e ausência de secreção concomitante de 

ACTH e GH; 2) ausência de cirurgia e radioterapia prévias; 3) pelo menos 3 

pacientes com o diagnóstico de prolactinoma gigante tratados primariamente com 
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AD. Dos dados disponíveis quanto à resposta no campo visual, cerca de 50% dos 

pacientes apresentaram normalização. Oitenta e três porcento dos pacientes 

alcançaram redução tumoral significativa (redução no maior diâmetro ≥ 30%). 

Normoprolactinemia foi observada em mais da metade dos pacientes, sendo que os 

que não alcançaram normalização, a dose do AD era relativamente baixa (menos 

que 15 mg/d de BRC e 2 mg/semana de CAB). Não há experiência com o uso da 

QG neste cenário.  

O tratamento cirúrgico faz parte de uma abordagem multidisciplinar em 

pacientes com tumores resistentes aos AD. A principal via de acesso é a 

transesfenoidal. A maioria das séries relataram persistência da hiperprolactinemia e 

resíduo tumoral significativo (Davis et al., 1990; Murphy et al., 1987; Yu et al., 2005; 

Ciric et al., 1983; Guideti et al., 1987). Dos 97 pacientes selecionados (tabela 1), 

apenas 14 foram submetidos à cirurgia, devido ao surgimento de fístula liquórica, 

intolerância à BRC, resposta tumoral insuficiente e crescimento tumoral a despeito 

do tratamento medicamentoso. Yu et al. avaliaram 18 pacientes que foram 

submetidos ao tratamento primário cirúrgico, com resultados insatisfatórios. As 

principais complicações relatadas foram diabetes insipidus em 61%, deterioração 

visual em 39%, paralisia de nervo craniano em 33%, fístula liquórica em 11% e 

mortalidade em um paciente. Outras indicações de cirurgia são: apoplexia 

hipofisária, herniação do quiasma óptico e do lobo frontal. Radioterapia é uma 

alternativa para os pacientes sem controle após cirurgia e uso do AD (Yang et al., 

2004). Wu et al. observaram  os desfechos da radioterapia convencional em 11 de 

20 pacientes com prolactinomas gigantes invasivos, tratados com BRC. O objetivo 

dessa modalidade de tratamento foi acelerar a redução do volume tumoral e o 

controle dos níveis de PRL. No entanto, não houve diferença significativa na redução 

do volume tumoral nos grupos com e sem radioterapia adjuvante (Wu et al., 2006). 

Não existe um estudo prospectivo demonstrando a utilidade do tratamento 

radioterápico nesses tumores. A maioria dos pacientes não alcançarão normalização 

dos níveis de PRL e precisarão do uso contínuo do AD (Maiter et al., 2014). 

Temozolamida tem se mostrado uma opção terapêutica em prolactinomas gigantes 

clinicamente agressivos ou em tumores sem resposta às modalidades de tratamento 

convencional (Hagen et al., 2009). Whitelaw et al. avaliaram o seu uso em 11 
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pacientes com prolactinomas agressivos, incluindo os gigantes, observando redução 

tumoral em nove (Whitelaw et al., 2012).    

 

Autor (ano) 

Casos 
analisados 

n 
AD 

Melhora 
no CV 

Resposta 
tumoral 

Normalização 
PRL 

Seguimento 
(meses) 

Davis 

(1990) 
4 BRC NA NA 2/4 54 (36-84) 

Saeki  
(1998)

 

 

9 BRC NA 5/8 4/9 108(48-204) 

Freda (2000) 

 

5 

 
PER NA 2/5 3/5 15 (12-47) 

Orrego 
(2000) 

 

3 PER NA 3/3 3/3 6 (3-26) 

Shrivastava 

(2002) 

 

9 BRC 8/8 6/9 2/9 NA(60-144) 

Corsello 

(2003) 
5 CAB 3/4 2/5 4/5 19 (13-68) 

 

Wu 

(2006) 

 

6 

 

BRC 

 

3/3 

 

5/6 

 

1/6 

 

32 (7-71) 

Shimon 

(2007) 
10 CAB 7/7 6/9 9/10 32 (7-71) 

Delgrange 

(2009) 
8 CAB NA 8/8 6/8 NA 

Cho 

(2009) 
10 CAB NA 9/10 7/10 NA (≥12) 

 

Acharya 
(2010) 

 

10 

 

BRC/C
AB 

 

7/7 

 

5/7 

 

7/10 

 

NA 

Tabela 1. Eficácia do tratamento primário com AD nos prolactinomas gigantes. 
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AD: agonista dopaminérgico; PER: pergolida; CV: campo visual; resposta tumoral: redução no maior diâmetro > 

30% ou redução no volume tumoral > 65%; normalização PRL (prolactina): ≤ 25 mcg/l. NA: não avaliado. 

Modificado de Maiter et al., 2014.  

 

  

       

       

Autor (ano) 

Casos 
analisados 

n 
AD 

Melhora 
no CV 

Resposta 
tumoral 

Normalização 
PRL 

Seguimento 
(meses) 

 

Yarman 
(2012) 

 

4 

 

BRC/C
AB 

 

NA 

 

¾ 

 

4/4 

 

66 (43-111) 

 

Delgrange 
(2014) 

 

14 

 

BRC/C
AB 

 

NA 

 

11/14 

 

6/14 

 

41 (3-198) 

 

Total 

 

n z 97 
 

 

28/29 

(96%) 

 

65/88 (74%) 

 

58/97 

(60%) 

37 (3-204) 

Tabela 1. Eficácia do tratamento primário com AD nos prolactinomas gigantes (Continuação). 

  Tabela 1. Eficácia do tratamento primário com AD nos prolactinomas gigantes. 
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III. OBJETIVOS: 

 Comparar as características clínicas, laboratoriais, de imagem e de 

resposta ao tratamento com agonistas dopaminérgicos entre os prolactinomas 

gigantes e os prolactinomas não gigantes dos pacientes em acompanhamento no 

ambulatório de endocrinologia do Hospital Universitário Antônio Pedro. 
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IV. MATERIAL E MÉTODOS:  

1. PACIENTES:  

Foram avaliados os prontuários dos pacientes com diagnóstico de 

prolactinoma, acompanhados no ambulatório de endocrinologia do Hospital 

Universitário Antônio Pedro. Foi feita busca ativa de prontuários no arquivo médico 

do mesmo hospital através do CID: E 22.1, nos últimos cinco anos. Foram avaliados 

29 pacientes e excluídos dois por perda de seguimento, resultando, portanto, em 27 

pacientes (7 microprolactinomas, 12 macroprolactinomas e 8 prolactinomas 

gigantes).      

2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:  

 Prolactinoma gigante: tumor hipofisário secretor de prolactina > 4 

cm de diâmetro. 

 Macroprolactinoma: tumor hipofisário secretor de prolactina com 

tamanho entre 1 cm e 4 cm. 

 Microprolactinoma: tumor hipofisário secretor de prolactina < 1 

cm.  

 Ambos os sexos. 

 Maiores de 18 anos.  

 

3. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:  

 Gestantes  

 

4. DESENHO DO ESTUDO: 

Trata-se de um estudo de casos, observacional, unicêntrico, feito a partir da 

análise de prontuários.  

5. COLETA DE DADOS:  

Foram coletadas as seguintes informações (Ficha de coleta de dados no 

anexo I): 
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Demográficas: sexo. 

Do diagnóstico: idade; valor da prolactina; dimensões tumorais; método de 

imagem utilizado; presença de disfunção hipofisária (com detalhamento dos eixos 

acometidos – corticotrófico, gonadotrófico, somatotrófico, tireotrófico); presença de 

acometimento neuroftalmológico; tratamento inicial instituído (medicamentoso – 

especificado – ou cirúrgico). 

Do seguimento: sucesso na normalização da prolactina com o agonista 

dopaminérgico; dose utilizada do agonista dopaminérgico; tempo para normalização 

dos níveis de prolactina; redução das dimensões tumorais; tempo para redução das 

dimensões tumorais (volume tumoral ≥ 25% ou redução no maior diâmetro tumoral ≥ 

30%); recuperação da função gonadal; tempo para recuperação da função gonadal; 

valor da prolactina antes do início do agonista dopaminérgico nos pacientes 

submetidos à abordagem cirúrgica.    

V. ASPECTOS ÉTICOS:  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro, nº 39431 (data: 

19/06/2012) (Anexo II). 

 

VI. ANÁLISE ESTATÍSTICA:  

 

Os resultados foram apresentados como mediana (mínimo - máximo). Foram 

utilizados testes não paramétricos para análise dos dados. O teste H de Kruskal-

Wallis foi utilizado para comparar variáveis numéricas entre os grupos. O coeficiente 

de correlação de Spearman foi utilizado para avaliar variáveis numéricas entre si. O 

teste exato de Fisher foi utilizado para comparar variáveis categóricas entre os 

grupos (gigantes e macroprolactinomas). Um p valor menor que 0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo. As análises foram realizadas utilizando o programa 

estatístico SPSS versão 13.0 para Windows (SPSS, Inc., Chicago, IL). 
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VII. RESULTADOS 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DA CASUÍSTICA 

 

Foram incluídos no estudo 27 pacientes, sendo sete com 

microprolactinomas, 12 com macroprolactinomas e oito com prolactinomas gigantes.   

 

 Microprolactinomas:  

Características clínicas:  

Um total de sete pacientes foram avaliados, sendo 100% do sexo feminino. 

A mediana de idade foi de 43 anos (18 – 45). Nenhum paciente apresentou 

acometimento neuroftalmológico. 

Características laboratoriais:  

A mediana de PRL foi de 111,5 ng/ml (76 – 222; n=6); uma paciente foi 

incluída no estudo já em tratamento com AD e por isso não foi considerado o valor 

inicial da PRL. Todas as pacientes apresentaram acometimento da função 

hipofisária, sendo o eixo gonadotrófico o único acometido. Uma paciente foi 

submetida a duas cirurgias (via transesfenoidal) devido ao crescimento tumoral a 

despeito do tratamento com AD, apresentando valor de PRL antes do procedimento 

de 113 ng/ml. A mesma foi submetida à radiocirurgia devido ao comportamento 

agressivo do tumor, evoluindo com comprometimento neuroftalmológico (contração 

de todo o campo visual em ambos os olhos) e deficiência do eixo corticotrófico após 

15 meses. 

Características de imagem:  

Todas as pacientes foram submetidas à RM. A mediana do maior diâmetro 

tumoral foi de 6,0 mm (5 – 7). Não foi calculado o volume tumoral devido à 

dificuldade de avaliação das três dimensões.   



39 
 

Resposta ao tratamento com AD:  

Apenas uma paciente iniciou o tratamento com BRC (a mesma que foi 

submetida aos tratamentos cirúrgico e radioterápico). Normalização da PRL com AD 

foi observada em 85,7% (n=6), com mediana de dose de 0,75 mg/semana (0,5 – 1,0) 

e mediana de tempo de 3,0 meses (1 – 110; n=7). Uma paciente atingiu 

normalização dos níveis de PRL após duas cirurgias. Redução tumoral significativa 

(redução no maior diâmetro tumoral ≥ 30%) foi observada em 33,3% da amostra 

(n=2), sendo uma paciente após duas cirurgias. A mediana de tempo para redução 

tumoral significativa foi de 68 meses (24 – 112). Em relação à recuperação da 

função gonadal, 83,3% (n=5) apresentaram recuperação, com mediana de tempo de 

2,0 meses (1 – 3).  

 

 Macroprolactinomas  

Características clínicas:  

Doze pacientes foram avaliados, sendo 10 pacientes do sexo feminino 

(83,3%). A mediana de idade foi de 32,5 anos (16 – 77; n=12). Quatro pacientes 

(33,3%) apresentaram acometimento neuroftalmológico.  

Características laboratoriais:  

A mediana de PRL encontrada foi de 326 ng/ml (54 – 4100; n=12). Todos os 

pacientes apresentaram acometimento da função hipofisária: eixo gonadotrófico 

(100%; n=12), corticotrófico (16,6%; n=2), somatotrófico (25%; n=3;), tireotrófico 

(16,6%; n=2). Dois pacientes foram submetidos à cirurgia por via transesfenoidal, um 

deles devido à apoplexia hipofisária e o outro devido ao tumor ser 

predominantemente cístico. Apresentaram níveis de PRL pré AD de 835 e 50 ng/ml, 

respectivamente.  

Características de imagem:  

Todos os pacientes foram submetidos à RM. A mediana do maior diâmetro 

tumoral encontrado foi de 15,5 mm (10 – 30) e do volume tumoral foi de 3,31 cm3 
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(2,8 – 5,9; n=3). Só foram registradas as medidas do volume tumoral inicial dos 

pacientes em que também foram obtidas as medidas finais. 

Resposta ao tratamento com AD:  

Dois pacientes foram tratados inicialmente com cirurgia e outros dois com 

BRC, sendo posteriormente trocado para CAB. Normalização da PRL com AD foi 

observada em 100% (n=11), um paciente ainda não havia iniciado o tratamento com 

AD após a cirurgia. A mediana de dose para normalização foi de 1,0 mg/semana 

(0,5 – 3,0; n=11), com mediana de tempo de 5,0 meses (1 – 41; n=11). Redução 

tumoral significativa (redução no maior diâmetro tumoral ≥ 30%) foi observada em 

83,3% da amostra (n=10). A mediana de tempo para redução tumoral significativa foi 

de 26,5 meses (8 – 59; n=10). Em relação à recuperação da função gonadal, 58,3% 

(n=7) apresentaram recuperação, com mediana de tempo de 2,0 meses (1 - 6).  

 

 Prolactinomas gigantes  

Características clínicas:  

Oito pacientes foram avaliados, sendo duas pacientes do sexo feminino 

(25%). A mediana de idade foi de 29 anos (18 – 54; n=8). Cinco pacientes (62,5%) 

apresentaram acometimento neuroftalmológico.   

Características laboratoriais:  

A mediana de PRL foi de 4562 ng/ml (1543 – 18690; n=8). Todos os 

pacientes apresentaram acometimento da função hipofisária: eixo gonadotrófico 

(100%; n=8), corticotrófico (25%; n=2), somatotrófico (25%; n=2), tireotrófico (37,5%; 

n=3). Um paciente foi submetido à cirurgia como tratamento primário, em 1998, em 

outro hospital, por razões desconhecidas e apresentava níveis de PRL pré AD de 

270 ng/ml.  

Características de imagem:  

Todos os pacientes submetidos à RM. A mediana do maior diâmetro tumoral 

foi de 50 mm (41 – 60) e do volume tumoral foi de 39,6 cm3 (23,9 – 82,6; n=4). Só 



41 
 

foram relatadas as medidas do volume tumoral inicial dos pacientes em que também 

foram obtidas as medidas finais.   

Resposta ao tratamento com AD:   

Um paciente foi tratado inicialmente com cirurgia, sendo iniciado tratamento 

com CAB após seis anos, quando iniciou acompanhamento ambulatorial no Hospital 

Universitário Antônio Pedro. Normalização da PRL com AD foi observada em 75% 

(n=6). A mediana de dose para normalização foi de 2,0 mg/semana (1,0 – 3,0; n=6), 

com mediana de tempo de 10,5 meses (7 – 84; n=6). Redução tumoral significativa 

(redução no maior diâmetro tumoral ≥ 30%) foi observada em 100% da amostra 

(n=8) com mediana de tempo para redução tumoral significativa de 17,5 meses (3 – 

96; n=8). Em relação à recuperação da função gonadal, 12,5% (n=1) apresentou 

recuperação, com mediana de tempo de 4,0 meses.  

A tabela 2 resume as características basais dos pacientes com 

prolactinomas gigantes. A tabela 3 explicita o tratamento e seguimento desses 

pacientes. 
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Tabela 2. Características basais dos pacientes com prolactinoma gigante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 

# 
Sexo 

Idade 

ao 

diagnóstico 

Níveis de 

PRL ao 

diagnóstico 

(ng/mL) 

Sintomas 

Iniciais 

Deficiências 

hormonais 

Defeitos 

no CV 

Maior 

diâmetro 

tumoral 

(mm) 

1 M 50 18690 

Incidental / 

AVC 

isquêmico 

Gonadotrofinas 

Amaurose à 

direita + 

Hemianopsia 

temporal à 

esquerda 

55 

2 M 18 1543 

Cefaleia + 

defeitos no CV 

+ ptose à 

esquerda 

(compressão 

do III par 

craniano) 

Gonadotrofinas 

Amaurose à 

esquerda 

+paresia do III 

par craniano 

60 

3 M 54 5746 
Disfunção 

erétil 
Gonadotrofinas Não 50 

4 M 27 3404 
Cefaléia + 

defeitos no CV 

 

Eixos 

gonadotrófico e 

tireotrófico 

 

Hemianopsia 

bitemporal 
50 

5 M 30 13039 
Cefaleia + 

defeitos no CV 
Gonadotrofinas 

Hemianopsia 

bitemporal 
59 

6 M 50 4128 

Incidental / 

congestão 

nasal crônica 

Gonadotrofinas Não 41 

7 F 23 4996 

Síndrome 

amenorreia 

galactorreia 

Todos os eixos Não 41 

8 F 28 2000 

Síndrome 

amenorreia 

galactorreia + 

defeitos no CV 

Todos os eixos 

Amaurose à 

esquerda + 

hemianopsia 

temporal à 

direita 

41 

AVC: acidente vascular cerebral; CV: campo visual; F: feminino; M: masculino; PRL: prolactina. 
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AD: agonista dopaminérgico; CAB: cabergolina; CV: campo visual; PRL: prolactina.  

 

 

  

Paciente 

# 

Tratamento 

inicial 

Dose de 

CAB 

(mg/semana) 

Níveis de PRL 

(ng/mL) / % 

reducão 

Tempo para 

normalização 

(meses) 

Defeitos no CV 

% redução 

no tamanho 

tumoral 

1 AD 3.0 6.81 / 99.9 7 

Hemianopsia 

bitemporal 

(melhora no 

olho direito) 

95 

2 AD 3.5 110 / 93 - 

Hemianopsia 

temporal à 

esquerda 

(melhora) 

+paresia do III 

par craniano 

Sela 

parcialmente 

vazia 

3 AD 1.0 17 / 99.7 49 Não 54 

4 Cirurgia 2.0 15 / 99.6 84 
Hemianopsia 

bitemporal 
Sela vazia 

5 AD 3.0 157 / 98.8 - 

Nenhum 

(melhora 

bilateral) 

45 

6 AD 2.0 4.86 / 99.8 10 Não 67 

7 AD 2.5 8.6 / 99.8 7 Não 49 

8 AD 2.0 3.61 / 99.8 11 

Amaurose à 

esquerda + 

hemianopsia 

temporal à 

direita 

76 

Tabela 3. Tratamento e seguimento dos pacientes com prolactinoma gigante. 
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2. COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS (micro vs macro vs gigante). 

Em relação às variáveis idade, tempo para redução tumoral e tempo para 

recuperação da função gonadal, não foi observada diferença significativa entre os 

três grupos (tabela 4).  Em relação aos valores de PRL, os tumores gigantes 

apresentaram níveis significativamente maiores que os macro e microprolactinomas 

[PRL: 111,5 (76 – 222) x 326 (54 – 4100) x 4562 (1543 – 18690) nos micro x macro 

x gigantes, respectivamente; p<0,001] [tabela 4 e figura 1], assim como quando 

avaliado o maior diâmetro do tumor [maior diâmetro: 6,0 (5 – 7) x 15,5 (10 – 30) x 50 

(41 – 60) nos micro, macro e gigantes, respectivamente; p<0,001] [tabela 4 e figura 

2]. A mediana de dose do AD necessária para normalização dos níveis de PRL foi 

maior no grupo dos gigantes, assim como a mediana de tempo para normalização 

da PRL [dose do AD: 0,75 (0,5 – 1,0) x 1,0 (0,5 – 3,0) x 2,0 (1 – 3,0); tempo para  

normalização: 3,0 (1 – 110) x 5,0 (1 – 41) x 10,5 (7 – 84) nos micro x macro x 

gigantes, respectivamente; p=0,023 e p=0,034] [tabela 4]. 
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TUMOR 

Micro 

Min-máx 

n 

Macro 

Min-máx 

n 

Gigantes 

Min-máx 

n 

p valor 

Idade (anos) 

43 

(18-45) 

7 

32,5 

(16-77) 

12 

29 

(18-54) 

8 

0,869 

PRL 

ng/mL 

111,5 

(76-222) 

6 

326 

(54-4100) 

12 

4562 

(1543-18690) 

8 

<0,001 

Volume tumoral 

cm
3
 

 

3,31 

(2,8-5,9) 

3 

39,6 

(23,9-82,6) 

4 

0,034 

Maior diâmetro 

tumoral 

mm 

6,0 

(5 -7) 

7 

15,5 

(10-30) 

12 

50 

(41-60) 

8 

<0,001 

Dose do AD 

mg/semana 

0,75 

(0,5-1,0) 

6 

1,0 

(0,5-3,0) 

11 

2,0 

(1,0-3,0) 

6 

0,023 

Tempo 

normalização 

PRL 

(meses) 

3,0 

(1 - 110) 

7 

5,0 

(1 - 41) 

11 

10,50 

(7 - 84)  

0,034 

Tempo redução 

tumoral 

(meses) 

68 

(24 -112) 

2 

26,5 

(8 – 59) 

10 

17,5 

(3 – 96) 

8 

0,438 

Tempo 

recuperação 

gonadal 

(meses) 

2,0 

(1 -3) 

5 

2,0 

(1-6) 

7 

4,0 

(4) 

1 

0,536 

Tabela 4. Comparação das características clínicas, laboratoriais e de imagem entre os grupos (micro, macro e 

gigantes). 

 

 

AD: agonista dopaminérgico; Micro: Microprolactinomas; Macro: macroprolactinomas; Gigantes: 

prolactinomas gigantes; PRL: prolactina. 
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 Me:             6,0                      15,5                        50 

  (76-222)             (54-4100)              (1543-18690)  

 

 

         (5 -7)               (10 – 30)               (41 – 60) 

Figura 1. Comparação dos níveis de PRL entre os três grupos. 

 

 

Figura 2. Comparação do maior diâmetro tumoral nos três grupos. 

 

 

p<0,001 
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3. CORRELAÇÃO:  

Foi observada correlação entre os níveis de prolactina e o maior diâmetro 

tumoral (r=0,873; p<0,001; n=26) [figura 3].    

 

 

 

Quando avaliadas as variáveis categóricas entre os prolactinomas gigantes 

e os macroprolactinomas, foi observada diferença estatisticamente significativa 

apenas em relação ao sexo. Houve predomínio do sexo feminino nos pacientes com 

macroprolactinomas (83,3%, n=10) e do gênero masculino nos gigantes (75%, n=6) 

[p=0,019]. Em relação ao acometimento neuroftalmológico, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os dois grupos (33,3%, n=4 x 62.5%, n=5, nos 

macro x gigantes, respectivamente; p=0,362). Também não foi observada diferença 

estatisticamente significativa entre esses dois grupos com relação à normalização da 

PRL com AD (100%, n=11 x 75%, n=6, nos macro x gigantes, respectivamente; 

p=0,164); redução tumoral (83,3%, n=10 x 100%, n=8, nos macro e gigantes, 

respectivamente; p=0,495) e recuperação da função gonadal (58,3%, n=7 x 12,5%, 

n=1; nos macro e gigantes, respectivamente; p=0,070).  
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        Figura 3. Correlação entre os níveis de PRL e o maior diâmetro tumoral. 
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VIII. DISCUSSÃO  

De acordo com os dados encontrados neste estudo, a mediana de idade nos 

micro e macroprolactinomas (43 e 32,5 anos, respectivamente), foi compatível com o 

descrito na literatura (entre 20 e 50 anos) [Gillam et al., 2006]. Nos pacientes com 

prolactinomas gigantes a mediana de idade foi inferior à encontrada nos principais 

estudos (29 x 42 anos) [Murphy et al., 1987; Shrivastava et al.,2002; Shimon et al., 

2007; Cho et al., 2009]. Além disso, a razão masculino/feminino de 3:1 foi inferior às 

descritas em outras séries que variam entre 6,5-9:1 (Shrivastava et al.,2002; 

Corsello et al., 2003; Delgrange et al., 2014; Schaller et al., 2005; Yu et al., 2005).  

Nenhuma explicação particular foi encontrada para justificar essas diferenças. No 

grupo dos macroprolactinomas houve predomínio no sexo feminino (10/12 

pacientes, 83,3%), diferente do que é descrito nos estudos (Molitch 1999; Pinzone et 

al., 2000; Vaneckova et al., 2007; Fernandez et al., 2010; Klinbanski 2010; Iglesias 

et al., 2012). Uma possível explicação para este resultado inesperado é o grande 

número de pacientes neste grupo com tumores cujo maior diâmetro é próximo a um 

centímetro, se comportando de maneira semelhante aos microprolactinomas.  

Outro achado atípico desta casuística e que contraria os dados da literatura 

é o fato da amostra encontrada ter predomínio de tumores maiores ou iguais a 1 cm 

(20/27, 74%). Sabe-se que mais de 90% dos tumores secretores de PRL são 

microprolactinomas (Molitch 1999; Pinzone et al., 2000; Fernandez et al., 2010; 

Klinbanski 2010). Neste estudo, o número de pacientes com prolactinomas gigantes, 

que são tumores raros, foi maior que o número de pacientes com tumores menores 

que um centímetro. Isso pode ser justificado pelo fato do Hospital Universitário 

Antônio Pedro ser um centro de referência, além do ambulatório de endocrinologia 

receber pacientes provenientes de outras especialidades, como a neurocirurgia e 

oftalmologia, muitos deles com acometimento neuroftalmológico, o que é observado 

em tumores maiores.  

Ainda sobre as características clínicas, quatro pacientes com 

macroprolactinomas (33,3%) apresentaram defeitos no campo visual, sendo a 

hemianopsia bitemporal (por compressão do quiasma óptico) a alteração mais 

encontrada, enquanto cinco pacientes com tumores gigantes (#1, #2, #4, #5 e #8; 

62,5%) apresentaram alteração (tabela 2). O paciente #2 apresentou amaurose à 
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esquerda e ptose no olho esquerdo, resultado da compressão tumoral do nervo 

oculomotor. Quando o tumor se estende lateralmente (extensão parasselar), pode 

ocorrer paresia/plegia de nervos cranianos, sendo o nervo abducente o mais 

frequentemente acometido, seguido dos nervos oculomotor, troclear e trigêmeo 

(Schofl et al., 2002; Chattopadhyay et al., 2005; Fleseriu et al., 2006; Baldari et al., 

2012).  É importante ressaltar que dos cinco pacientes com alteração no campo 

visual, três (#1, #2 e #5, 60%) apresentaram melhora com o uso primário do AD 

(tabela 3).  Algumas séries (Shrivastava et al; 2002; Corsello et al., 2003; Wu et al., 

2006, Shimon et al., 2007, Acharya et al., 2010) relataram dados quanto aos defeitos 

no campo visual pré e pós tratamento primário com AD, totalizando 40 pacientes. 

Setenta e três porcento dos pacientes (29/40) apresentaram defeitos no campo 

visual, (porcentagem discretamente maior à encontrada no presente estudo), com 

melhora em 96% (28/29). Shrivastava et al relataram que a média de dias antes da 

melhora visual foi de 5 dias (2 – 15 dias), compatível com o encontrado nos três 

pacientes deste estudo (Shrivastava et al,  2002). 

 No grupo dos pacientes com prolactinomas gigantes, dois pacientes (#1 e 

#6) apresentaram-se de forma incomum. O paciente #1 foi diagnosticado após ser 

admitido no serviço de emergência com hemiplegia em dimídio direito. Foi 

submetido a exame de imagem que evidenciou lesão cerebral isquêmica recente. 

Além desta alteração, foi visualizada lesão expansiva selar medindo 4,8 x 4,0 x 5,5 

cm. Este caso configura, portanto, um verdadeiro incidentaloma de hipófise, o que é 

bastante raro entre os pacientes com tumores gigantes. O paciente alcançou 

normalização dos níveis de PRL e redução tumoral significativa com o tratamento 

primário com a CAB (os dados estão resumidos nas tabelas 2 e 3). Poucos casos 

estão descritos na literatura sobre acidente vascular cerebral associado a tumores 

hipofisários gigantes. Os mesmos estão associados à apoplexia hipofisária (Navarro-

Bonnet et al., 2014), o que não parece ter sido o caso do paciente em questão. 

O segundo paciente com apresentação não usual foi o #6 cujo diagnóstico 

de tumor hipofisário foi feito durante investigação de congestão nasal crônica. Uma 

TC de seios da face evidenciou um tumor hipofisário com extensão para 

nasofaringe, com maior diâmetro de 4,1 cm. Sabe-se que os prolactinomas gigantes 

podem invadir o seio esfenoidal e a base do crânio, apresentando ou não extensão 

suprasselar e parasselar. Assim como os somatrotopinomas, os tumores secretores 
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de PRL apresentam predileção pela extensão infrasselar (Zada et al., 2010).  

Existem poucos casos descritos na literatura sobre esse tipo de apresentação. Sunil 

et al  relataram o caso de um paciente de 14 anos que apresentou ganho de peso 

progressivo, congestão nasal e uma massa polipoide em narina esquerda. O exame 

de imagem revelou uma massa medindo cerca de 9,9 cm no maior diâmetro que se 

estendia do diafragma selar à nasofaringe. Somente após biópsia foi feito o 

diagnóstico de prolactinoma gigante (Sunil et al., 2013). Outro caso relatado por 

Care et al foi de um paciente masculino, de 30 anos, com quadro de sinusite de 

repetição. Após ser submetido a exames de imagem foi evidenciada massa extensa 

localizada na base do crânio com componente na nasofaringe, sugerindo um 

carcinoma de nasofaringe. Paciente foi submetido à biópsia do tumor, sendo 

sugerido o diagnóstico de tumor neuroendócrino de baixo grau. No entanto, somente 

após exames laboratoriais e técnicas específicas de coloração, o diagnóstico de 

prolactinoma gigante foi feito (Care et al., 2012). Portanto, os tumores hipofisários 

gigantes e notadamente os prolactinomas gigantes, podem se estender além da sela 

e causar sintomas diferentes de compressão de nervos cranianos. O paciente do 

estudo apresentou normalização dos níveis de PRL e redução tumoral significativa 

com o tratamento primário com a CAB.  

Em relação às caraterísticas laboratoriais, a mediana de PRL na população 

do estudo foi compatível com o descrito na literatura (111,5 x 326 x 4562 ng/mL nos 

micro x macro x gigantes, respectivamente) [Asano et al., 2001; Shrivastava et al., 

2002; Vilar et al., 2008]. Os tumores gigantes, como esperado, apresentaram níveis 

séricos de PRL significativamente maiores que os não gigantes. Além disso, 

conforme esperado, foi observada uma forte correlação (r=0,873; p<0,001) entre os 

níveis de PRL e o maior diâmetro tumoral nesta casuística. De fato, sabe-se que 

existe uma boa correlação entre os níveis de PRL e o tamanho do prolactinoma. 

Desproporção pode ser observada em tumores císticos e naqueles com áreas de 

necrose, devido ao menor número de células lactotróficas, e nos prolactinomas 

gigantes devido ao efeito gancho, já explicado anteriormente.   

Quanto ao acometimento da função hipofisária, nos pacientes com 

microprolactinomas, como já esperado, apenas o eixo gonadotrófico foi acometido e 

apenas uma paciente (1/7, 14%) não recuperou a função gonadal.  Esta paciente foi 

submetida a duas cirurgias e à radioterapia devido ao crescimento tumoral a 
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despeito do tratamento com AD. Entre os macroprolactinomas, o principal eixo 

acometido foi o gonadotrófico (100%), seguido do somatotrófico (25%), e com a 

mesma porcentagem, os eixos tireotrófico (16,6%) e corticotrófico (16,6%). Os dados 

encontrados foram compatíveis com os descritos por Iglesias et al. (74%, 31%, 25% 

e 23%, respectivamente) [Iglesias et al., 2012]. Entre os prolactinomas gigantes, 

todos os pacientes tiveram acometimento da função gonadal, em contraste com o 

descrito na literatura (75% no sexo feminino e 61% no sexo masculino) [Maiter et al., 

2014]. Pan hipopituitarismo (deficiência de dois ou mais eixos) foi observado em 

37,5% (n=3), semelhante ao relatado em outros estudos (1/3) [Maiter et al., 2014].   

Faz-se importante relatar que uma paciente com microprolactinoma evoluiu 

de forma atípica. Apresentava ao diagnóstico um tumor com seis milímetros no 

maior diâmetro que a despeito do uso de CAB, evoluiu com crescimento tumoral (15 

mm), sendo submetida à cirurgia por via transesfenoidal. Houve novo crescimento 

do tumor, mesmo após aumento gradual da dose do AD (12 x 12 x 15 mm). Foi 

submetida novamente à cirurgia por via transesfenoidal evoluindo com normalização 

dos níveis de PRL. Foi optado por tratamento radioterápico (radiocirurgia) devido ao 

comportamento agressivo do tumor. Após dois anos de seguimento mantém níveis 

baixos de PRL e nenhuma evidência de recidiva tumoral. Esta paciente evoluiu com 

deficiência do eixo corticotrófico após 15 meses da radioterapia. Esta paciente 

apresenta um prolactinoma resistente, de comportamento agressivo o que é 

bastante raro entre os microprolactinomas e contraria os achados de baixo risco de 

crescimento destes tumores (menor que 7% na ausência de tratamento) [Casanueva 

et la., 2006; Gillam et al., 2006]. Por este motivo ela deve permanecer em vigilância 

clínica, laboratorial e de imagem pelo risco de recidiva e até de malignização do 

tumor, conforme descrito por Guastamacchia et al em relato de caso semelhante a 

este (Guastamacchia et al., 2007).  

 

Com relação à mediana de dose do AD necessária para normalização dos 

níveis de PRL, os valores encontrados foram semelhantes aos descritos na literatura 

(0,75 x 1,0 x 2,0 mg/semana nos micro x macro x gigantes, respectivamente). 

Verhelst et al relataram normalização dos níveis de PRL em 92% dos pacientes com 

microprolactinomas, com dose média de 0,5 mg /semana e 77% dos 
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macroprolactinomas com dose média de 1,0 mg /semana (Verhelst et al. 1999). No 

presente estudo foi observado, nos microprolactinomas, normalização dos níveis de 

PRL em 85,7% (6/7) da amostra, com mediana de dose de 0,75 mg/semana. Nos 

macroprolactinomas houve normalização em 100% dos pacientes que fizeram uso 

do AD (11/11), com mediana de dose de 1 mg/semana. Uma paciente foi submetida 

a tratamento primário cirúrgico devido a tumor cístico e ainda não havia iniciado o 

AD, por isso não foi incluída nesta análise. Em relação aos prolactinomas gigantes, 

75% (6/8) alcançaram normalização da PRL, com mediana de dose de 2,0 

mg/semana. Considerando os dados de 13 séries da literatura resumidos na tabela 1 

(Davis et al., 1990; Saeki et al., 1998; Freda et al., 2000; Orrego et al., 2000; 

Shrivastava et al., 2002; Corsello et al., 2003; Wu et al., 2006; Shimon et al., 2007; 

Delgrange et al., 2009; Cho et al., 2009; Acharya et al., 2010; Yarman et al., 2012; 

Delgrange et al., 2014), dos 97 pacientes em que foi avaliado o tratamento primário 

com AD, 60% (58/97) alcançaram normalização da PRL. Em 21/39 pacientes sem 

normalização da PRL a dose do AD era relativamente baixa (menor que 15mg/dia de 

BRC e menor que 2,0 mg/semana de CAB). O aumento da dose, em alguns desses 

pacientes, provavelmente resultaria em normoprolactinemia, entretanto não é 

descrito nestes trabalhos o motivo pelo qual o incremento de dose não foi realizado.  

Quando comparado o tempo necessário para atingir níveis séricos normais 

de PRL, os prolactinomas gigantes necessitaram de tempo maior, conforme 

esperado, (10,5 x 5 x 3 meses nos gigantes x macro x microprolactinomas, 

respectivamente).  

Quanto à redução tumoral significativa, apenas 33,3% (2/6) pacientes com 

microprolactinomas apresentaram resultado satisfatório, um achado bastante 

inesperado, tendo em vista os resultados otimistas quanto à normalização dos níveis 

de PRL e recuperação da função gonadal. Nenhuma explicação foi encontrada para 

este achado, com exceção da amostra pequena. Quanto aos macroprolactinomas, 

83,3% (10/12) tiveram redução tumoral significativa, consistente com os dados 

relatados na literatura (Colao et al., 2000; Corsello et al., 2003; Delgrange et al., 

2004). No grupo dos gigantes, todos os pacientes apresentaram redução tumoral 

significativa, sendo um paciente (nº 4) com tratamento primário cirúrgico. Os 

pacientes #2 e #4 evoluíram com sela parcialmente vazia e vazia, respectivamente, 

sem piora do defeito no campo visual. Convém mencionar que o paciente #2 obteve 
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resposta tumoral significativa a despeito de persistência da hiperprolactinemia, 

apesar de redução de 93% nos níveis séricos. Dados das principais séries 

disponíveis são heterogêneos quanto aos parâmetros utilizados (maior diâmetro e 

volume tumoral estimado de formas diferentes). Quando avaliada a redução tumoral 

no maior diâmetro, redução significativa (≥30%) foi observada em 83% (58 

pacientes) [Shimon et al., 2007; Delgrange et al., 2009; Acharya et al., 2010; Yarman 

et al., 2012; Delgrange et al., 2014]. Não houve diferença estatisticamente 

significativa com relação ao tempo para redução tumoral entre os três grupos.  

Com relação à recuperação da função gonadal, nos microprolactinomas o 

percentual é semelhante ao de normalização da PRL (em torno de 80%) o que é 

esperado, já que nesses tumores hipopituitarismo não é previsto, o que justifica a 

disfunção gonadal ser relacionada exclusivamente à hiperprolactinemia. Já nos 

macroprolactinomas, apesar de 100% dos pacientes apresentarem normalização da 

PRL, apenas 58,3% recuperaram função gonadal, sugerindo acometimento do eixo 

pelo efeito de massa do tumor. O mesmo sendo observado no tumores gigantes, em 

que o percentual de recuperação foi de apenas 12,5% (1/8 pacientes). Não houve 

diferença estatisticamente significativa quando comparado o tempo para 

recuperação da função gonadal entre os três grupos.  

 Um paciente com prolactinoma gigante (#5) evoluiu com fístula 

liquórica, uma possível complicação associada ao tratamento com AD, após dois 

meses do início da CAB (1,5 mg/semana). Existem relatos na literatura sobre o 

desenvolvimento de rinorreia em adenomas hipofisários após o início do tratamento 

medicamentoso. A clássica descrição deste fenônemo tem sido abordada no 

contexto do tratamento com AD (Afsher et al., 2004). Lam et al  revisaram a literatura 

entre os anos de 1980 e 2011, quando relataram 52 pacientes com adenomas 

hipofisários que evoluíram com fístula liquórica induzida por medicamento ou 

espontaneamente (Lam et al., 2012). Em 38 pacientes (73%), o desenvolvimento da 

fístula foi após o tratamento farmacológico. Em quarenta e dois pacientes (81%), o 

tumor era secretor de PRL, e o medicamento associado foi  o AD em 97%. A média 

do início do tratamento ao surgimento da rinorréia foi de 3,3 meses (3 dias  - 17 

meses). A rápida redução tumoral pode levar ao surgimento da fístula,  com 

rinorreia. O paciente do estudo recusou o tratamento cirúrgico, o qual é a terapia de 

primeira linha para esta complicação, sendo orientado quanto às medidas 
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conservadoras, incluindo redução da dose do AD (CAB), com o objetivo de promover 

o crescimento tumoral e a interrupção da fístula (Barlas et al., 1994). No entanto, 

mesmo após redução do dose da CAB, o paciente manteve a rinorreia e recusou 

novamente o tratamento cirúrgico. Foi optado por aumento progressivo da dose da 

CAB e manutenção das medidas conservadoras quanto à fístula liquórica, havendo 

resolução espontânea da rinorreia após sete meses e sem complicações 

infecciosas. 
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IX. CONCLUSÃO 

 Em relação às características clínicas: 

- Sexo: houve predomínio do gênero masculino nos tumores gigantes 

quando comparado com os macroprolactinomas.  

- Idade: não houve diferença entre os três grupos.  

- Acometimento neuroftalmológico: os tumores gigantes comportaram-se de 

forma semelhante aos macroprolactinomas.  

 Em relação às características laboratoriais:  

- Níveis séricos de PRL: os tumores gigantes apresentaram níveis 

significativamente maiores que os macro e microprolactinomas.  

- Acometimento da função hipofisária: os grupos comportaram-se de forma 

semelhante.  

 Em relação à resposta aos agonistas dopaminérgicos: 

- Os prolactinomas gigantes necessitaram de dose maior do AD para 

normalização dos níveis séricos de PRL, assim como maior tempo para 

normalização hormonal quando comparado aos macroprolactinomas. 

- Foi observado comportamento semelhante entre os tumores gigantes e 

macroprolactinomas quanto à normalização dos níveis séricos de PRL, redução 

tumoral, tempo para redução tumoral, recuperação da função gonadal e o tempo 

necessário para obter o eugonadismo. 
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XI. ANEXOS:  

ANEXO I:  

Ficha de coleta de dados 

 

Número do prontuário                     Sexo                                         Idade ao diagnóstico  

________________                    (0) Masc   (1) Fem                           ___________ anos  

 

Valor da prolactina ao diagnóstico                                      Acometimento da função hipofisária  

_____________ ng/ml                                                                     (0) Não   (1) Sim   

 

Eixos acometidos                                                               Dimensões tumorais ao diagnóstico 

Corticotrófico (  ) Sim   (  ) Não    (  ) Não avaliado                      ____________________mm           

Gonadotrófico    (  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não avaliado              

Somatotrófico  (  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não avaliado                     Método de imagem 

Tireotrófico (  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não avaliado                          (0) TC     (1)  RM  

 

Acometimento neuroftalmológico                                             Tratamento inicial 

(0) Não   (1) Sim                                                  (0) Cabergolina   (1) Bromocriptina   (2)Cirurgia  

 

Normalização da prolactina  com agonista dopaminérgico (AD)                Dose do AD  

(0) Não                         (1) Sim                                                                    __________mg/sem                                    

 

Tempo para normalização             Redução tumoral                     Tempo para redução tumoral  

______________meses               (0) Não     (1) Sim                        ____________meses  

 

Dimensões tumorais                                                          Recuperação da função gonadal 

(último exame de imagem disponível)                                      (0) Não     (1) Sim   

___________________mm                         

Tempo para recuperação                           Valor da prolactina pré AD (pacientes operados) 

  ___________meses                                          ________________ ng/ml 
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ANEXO II: 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/ 

Hospital Universitário Antônio Pedro, nº 39431 (data: 19/06/2012).  
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ANEXO III:  

Artigo enviado para a revista “Arquivos de Neuro-psiquiatria” em 24 de 

novembro de 2015 (“Giant prolactinomas: a series of 8 cases for important 

reminders”).  


