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A acromegalia (do grego Akros = extremidade, Megas = aumento) - descrita, por
Pierre Marie em 1886- é uma doença debilitante e desfigurante, causada quase que
em sua totalidade por um adenoma de hipófise anterior secretor de Hormônio do
Crescimento (GH). As outras causas, de ocorrência extremamente baixa, são:
secreção excessiva de GH por tumores não hipofisários, secreção excessiva de fator
estimulador de GH (GHRH) secundária a tumores de sistema nervoso central ou
tumores periféricos. É considerada uma patologia rara, com incidência anual
estimada entre 3 e 4 casos por milhão de pessoas, causadora de importantes
repercussões metabólicas e somáticas. Dentre as principais manifestações estão
aumento de extremidades, síndrome do túnel do carpo, hipertensão arterial
sistêmica (HAS), prognatismo, artralgias, hiperidrose, pólipos intestinais e apnéia do
sono. A idade média ao diagnóstico varia entre 30 e 50 anos. Devido a seu caráter
insidioso e ao baixo índice de suspeição diagnóstica, geralmente obtém-se o
diagnóstico já em fases tardias, com média de 8 a 12 anos de evolução da doença.
Ao diagnóstico, 75% dos pacientes apresentam macroadenomas (tumores com
diâmetro maior ou igual a 10mm), podendo haver extensão para região para-selar ou
supra-selar. O fato torna-se preocupante ao analisarmos que a taxa de mortalidade
desses indivíduos é cerca de 2 a 5 vezes maior quando considerados indivíduos da
população em geral da mesma idade e sexo. As principais causas de morte são
cardiovascular (38-62%), respiratória (0-25%) e neoplásica (9-25%). Com o objetivo
de mostrar a importância do rastreio para diagnóstico de doenças que embora sejam
menos prevalentes, trazem também repercussões importantes à saúde, relatamos
um caso visto em nossa instituição. Paciente masculino, 51 anos, procura
atendimento no serviço de cardiologia do HU- FURG. História de HAS de difícil
controle e diabete melito tipo 2 há cerca de um ano. Nega artralgia, cefaléia e
alterações visuais. Ao exame físico, voz empastada, prognatismo, alargamento do
espaço entre os dentes e aumento desproporcional de pés e mãos. Sem outros
dados dignos de nota. Ao Rx de tórax, presença de cardiomegalia. À RNM, hipófise
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medindo cerca de 17x13x17mm. Sendo assim, é importante ressaltar que o atraso
em quase uma década notado no diagnóstico da Acromegalia causa sérias
repercussões ao paciente, alterando tanto sua aparência, como seu perfil
metabólico. A lenta progressão da doença faz com que, muitas vezes, ela passe
despercebida pelo próprio paciente e seus familiares. Para fins de diagnóstico,
utilizam-se os níveis séricos de GH e IGF-1. Caso não haja alterações significativas,
deve ser feita dosagem de GH com teste de estímulo (medição antes e depois da
ingesta de 75g de glicose). No caso acima relatado, as alterações laboratoriais
detectadas dispensaram a realização deste teste. Além dos exames laboratoriais, os
exames de imagem são de fundamental importância quando há suspeição
diagnóstica, sendo a ressonância nuclear magnética (RNM) o exame “padrão ouro”.
Firmado o diagnóstico, outros exames laboratoriais (ex.: glicemia, perfil hepático,
perfil lipídico), bem como de imagem (ex.: Ultrassonografia abdominal), devem ser
realizados a fim de detectar alterações secundárias à doença de base. No caso
relatado foram achados cardiomegalia (provavelmente decorrente de insuficiência
cardíaca) e DM 2. O objetivo do tratamento é reduzir o GH a níveis normais (< 0,1
µg/l) e o nível de IGF-1 ajustado para a idade e sexo, pois dessa forma diminui-se a
ocorrência de co-morbidades. Muitas vezes essa normalização só é evidenciada
após meses ou anos, dependendo do tipo de tratamento escolhido. O tratamento
pode ser cirúrgico, medicamentoso ou radioterápico. No caso relatado, optou-se pelo
tratamento medicamentoso, realizando dosagens hormonais num intervalo de 6 a 12
semanas até o controle do quadro e, posteriormente, seguindo-se controle com
intervalos de 6 meses. A acromegalia, apesar de rara, é uma doença grave, devendo
seu diagnóstico ser suspeitado.


