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Significado  Clínico do Problema

• Adenomas hipofisarios representam a neoplasia mais
frequente da região selar após a terceira década.
Corresponde a 10% das neoplasias intracranianas.

• 15 a 20% da população geral apresentam uma
imagem compatível com tumor hipofisario nos
exames de imagem cerebral.

• As lesões hipofisarias podem se apresentar
clinicamente com sintomas de efeito de massa,
hipersecreção ou hipossecreção hormonal.

• Aproximadamente 6000 cirurgias hipofisárias são
realizadas por ano nos EUA

• O período pós- operatório é um desafio com a
ocorrência de: insuficiência adrenal, alterações no
balanço hídrico (DI e SIADH)



Barreiras para melhores resultados

• Atraso no diagnóstico dos tumores.

• A maioria das cirurgias são realizadas em
hospitais com baixo volume destas cirurgias,
realizadas por cirurgiões pouco experientes.

• Necessidade de uma equipe multidisciplinar
integrada e experiente com endocrinologistas,
neurocirurgiões e intensivistas.

• Paciente deve contar com acesso fácil ao
Endocrinologista para atender urgências após a
alta hospitalar.



Objetivos desta revisão

• Avaliação pré – operatória adequada dos
pacientes com tumores hipofisários

• Manejo das alterações hidro-eletrolíticas e do
cortisol no pós – operatório imediato

• Determinar se o paciente com tumor secretor
obteve sucesso cirúrgico

• Determinar se houve melhora dos sintomas
de efeito de massa que haviam no pré –
operatório.



Avaliação Pré Operatória – AACE 2015

• Avaliação hormonal é mandatória para identificar se
hipersecreção ou hipopituitarismo estão presentes.

• A dosagem da prolactina é obrigatória porque o tratamento
clínico é de primeira linha.

• Nos tumores identificados como secretores (GH, ACTH) o
cirurgião é informado para tentar a retirada completa do
tumor.

• Se insuficiência adrenal ou hipotireoidismo forem
identificados, um tratamento de reposição deve ser
iniciado, mas não necessita adiar a cirurgia.

• A presença de DI indica tratar-se de outra causa, não
adenoma. Craniofaringioma, metástase , doença infiltrativa.

• Tratamento do hipogonadismo e da deficiência de GH ficam
para serem reavaliados e tratados no PO a nível
ambulatorial.



Hipotireoidismo e risco cirúrgico

• Cirurgia eletiva deve ser postergada. O nível do T4
pode ser útil nesta decisão (T4livre <0,5ng/dl)

• Cirurgia de urgência não se justifica contraindicar. Os
riscos podem ser minimizados quando o diagnóstico
é conhecido e o anestesista alertado.

• Principais complicações: redução do débito cardíaco,
hipoventilação, constipação e íleo, hiponatremia,
redução do clearance de certas drogas como
hipnóticos e opióides.
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MANEJO DO PÓS OPERATÓRIO



Pós operatório

1 - Precoce com paciente hospitalizado. Podemos
ter complicações cirúrgicas e endócrinas.
•Cirúrgicas: hematoma selar com piora da visão ou
diplopia, cefaleia, fistula liquórica (nas primeiras 48
horas). RMN pode ser necessária.
•Endócrinas: alterações hidro-eletrolíticas e
insuficiência adrenal. DI e ou SIADH

2 - Após alta: curto prazo: hiponatremia
Meningite e sinusite são complicações mais tardias.

AACE - 2015



Diabetes Insipidus

• DI pós cirúrgico ocorre em aproximadamente 30% dos
pacientes, no entanto, a maioria é transitório. Somente
0,5 a 15% são definitivos.

• Costuma ocorrer nas primeiras 48 horas.

• O diagnóstico de DI deve ser considerado quando o
paciente apresenta uma poliúria hipotônica (diurese >
3l/dia com osmolalidade urinária < 300 mOsm/kg ou
DU < 1005).

• Diagnóstico diferencial com outras causas de poliúria:
hiperglicemia, administração intra-operatória de
fluidos, diurese pós queda do GH no acromegálico

Ther Adv Endocrinol Metab. 2017, Vol. 8(3) 33–48



Colocar resumo de artigo que está na mesa

- Fístula liquórica, 
-Craniofaringioma , 
-Cushing, cisto de Rathke
-Microadenoma > macroadenoma



Diabetes Insipidus: quando tratar?

• Muitos pacientes não necessitam de tratamento
farmacológico, quando lúcidos e com livre acesso à água.
Importante não super-tratar para evitar hiponatremia.

• Recomenda-se tratamento: Na > 145 com diurese horária >
250 ml/hora por 3 horas consecutivas.

• Desmopressina ampola de 1ml: 4mcg/ml. Aplicar 0,5 mcg
(1/8 de ampola) SC. Também disponível em apresentação
nasal e oral. Nova dose somente se os sintomas persistirem
ou reincidirem.

• Sódio plasmático, diurese e ingesta hídrica deve ser
monitorados.

• Uma minoria de pacientes apresentam distúrbio hídrico
trifásico: DI – SIADH – DI. SIADH pode ocorrer
independente a qualquer momento.

Roberto Salvatori, Johns Hopkins - Endo 2017



Secreção Inapropriada ADH

• Hiponatremia que ocorre no pós operatório dos
pacientes com tumor hipofisário na maioria das
vezes se deve a SIADH.

• Diagnostico: paciente euvolêmico, hiponatremia
com hipoosmolalidade plasmática, Osmolalidade
urinária >100 mOsm/kg, sódio urinário >
40meq/l, potássio normal e ácido úrico
diminuído.

• Apesar de não ser frequente vale fazer o
diagnóstico diferencial com Síndrome Cerebral
perdedora de sal (hipovolemia).



Secreção Inapropriada ADH

• SIADH usualmente inicia do quinto ao sétimo PO
e pode durar 2 a 14 dias.

• Após alta monitorar hiponatremia entre 6 e 7 PO
e nos pacientes de risco 2x por semana.

• Hiponatremia leve (125 – 134): pode ser tratada
ambulatorialmente com restrição hídrica e
controle do sódio.

• Hiponatremia severa (<125) necessita de
hospitalização para uso de solução salina
hipertônica e antagonista do receptor de ADH.

Roberto Salvatori, Johns Hopkins, Baltimore - Endo 2017



- 1045 cirurgias – estudo retrospectivo
- Hiponatremia em 165 casos (16%)
- Tempo médio de ocorrência : 4 dias
- 19% dos hiponatrêmicos estavam sintomáticos (vertigem, náuseas, 

vômitos)
- 15% necessitou de readmissão hospitalar 







Diagnóstico de Insuficiência Adrenal Central 

Mensurar o cortisol plasmático entre 8 e 9 horas da 
manhã:

• < 3 ug/dl – diagnóstico IA e >18ug/dl – exclui IA

•Entre 3 e 15 ug/dl – realizar teste de estímulo com 
cortrosina (250ug) e dosar cortisol 30 e 60 minutos 
após: < 18 ug/dl – IA

•A medida do cortisol deve ser feita 18 a 24 horas 
após a última dose de hidrocortisona ou mais 
tempo se glicocorticoide sintético.



Conduta na Insuficiência Adrenal (IA)

Quando IA é diagnosticada no pré operatório:

• Iniciar reposição adequada de GC 

•Na chegada ao centro cirúrgico fazer 50 mg EV 
de hidrocortisona. Manter a mesma dose a cada 
6-8 horas nas primeiras 24 horas.

•Se pós operatório transcorre sem complicações 
podemos iniciar a redução de doses e voltar a 
manutenção após 48 horas.

Roberto Salvatori, Johns Hopkins, Baltimore - Endo 2017



Insuficiência Adrenal (IA)

Quando a função corticotrófica está intacta no Pré 
operatório: 

•A incidência de IA pós cirurgia varia de 0,8% a 12%

•O autor recomenda hidrocortisona 30 mg EV a cada 8
horas nas primeiras 24 horas de forma empírica. Reduzir
para 20 mg 2x/dia nas 24h próximas horas.

•Após 48 horas hidrocortisona oral e no 6PO: dosagem
de cortisol e sódio. Se cortisolemia > 15 ug – suspende a
reposição de GC. Se < 15, mantem a reposição e faz nova
dosagem após seis semanas.

Roberto Salvatori, Johns Hopkins, Baltimore - Endo 2017



- objetivo do estudo: avaliar o cut off de 14UG no PO-1 e PO-6 –

receberam dexa no CC

- Resultados: 67% no PO-1 cortisol > 14ug/dl e  83% no PO-6

- pode ser evitado GC em 83% dos pacientes no PO6



PO Tumores secretores: Doença de Cushing

• Doença de Cushing – quando houver sucesso cirúrgico ocorrerá IA.

• O nadir do cortisol acontece entre 24 e 36 horas após a cirurgia:
cortisol < 2 ug/dl no PO1 prediz um risco inferior a 10% de
recorrência em 10 anos (Endocrine Society Guideline 2015)

• Se cortisol não cair para < 5 ug/dl – provável persistência da
doença.

• “Late cure” tem sido reportado.

• A reposição de glicocorticoide a todos no pós operatório não é
consenso. Alguns recomendam acompanhar os níveis de cortisol e
iniciar reposição se cortisol < 5 ou na presença de sintomas.

• Os pacientes costumam apresentar sintomas de hipocortisolismo,
mesmo com dose reposição em doses fisiológicas.

AACE: 2015



PO Tumores secretores: Acromegalia

• A cura da acromegalia causa significativo
aumento da diurese com mãos e pés “murchos”.

• A dosagem precoce do GH pode ser um bom
preditor de cura. IGF-1 deve ser mensurado após
12 semanas, mas pode permanecer elevado por
até seis meses.

• GH no primeiro e segundo PO < 1 é um bom
preditor de cura. GH < 0,4 no PO.7 após 75 g de
glicose também é um bom indicador de cura.
(Sarkar S.2014)



-PO1 – GH < 1 ng/ml

- PO7 – TOTG com nadir GH <0,4



2015





Principais conclusões

• O manejo pré e pós operatório do paciente que
necessita de cirurgia hipofisaria requer uma equipe
multidisciplinar.

• O planejamento cirúrgico deve ser feito após conhecer
o status hormonal do paciente, o volume tumoral e as
comorbidades.

• As complicações mais frequentes são: DI, IA e SIADH.
Devem ser monitoradas desde as primeiras horas do
PO.

• Distúrbios do sódio e hipocortisolismo devem
continuar sendo monitorados após a alta hospitalar.



Muito obrigada!


