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Resumo
Descrevemosocasodeumpacientede21anoscomhistóriadeSíndromedoAnticorpoAntifosfolipídeo,usuáriode
rivaroxabana, que compareceu ao Pronto Socorro do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo com dor
intensa em região epigástrica que irradiava para dorso à direita, associado a náuseas e vômitos. Angiotomografia
deabdomereveloualteraçõessugestivasdehemorragiadeadrenalàdireita.Opacientenãodemonstrousinaisde
insuficiênciaadrenalaguda.Foitratadodemaneiraconservadora.Realizamostambémumarevisãodeliteraturasobre
hemorragia espontânea de adrenal.

INTRODUÇÃO

Hemorragia espontânea de adrenal (HEA) é uma condição rara, com poucos relatos na literatura e cujo
diagnóstico é desafiador devido a pouca especificidade dos sintomas. A maioria dos casos ocorre em gestantes,
puérperas,pacientesemsepse,portadoresdecoagulopatiasouusuáriosdedrogasanticoagulantes.Ahemorragia
tambémpodesurgirempacientesportadoresdeneoplasiasdaadrenal,muitasvezessendoaprimeiramanifestação
da doença.
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OprimeirorelatodeHEAfoifeitoporGoolden,em
artigopublicadonoTheLancetem1857(1).Gooldendescreveocasodeumpacientequeeramédicoportadorde
umadoençareumatológicaequeem1856evoluiucom
anemia,dorabdominalemregiãoepigástricaevômitos,
alémdesintomasquesugeriaminsuficiênciaadrenal.O
médicoacaboufalecendodevidoàmoléstiaeduranteanecropsiaoúnicoachadofoidepresençadeuma“matériacor
dechocolate”quepreenchiaacápsuladeambasadrenais
do paciente, sugerindo hemorragia adrenal bilateral.
OdiagnósticodaHEAéextremamenteimportante,
umavezqueospacientespodemevoluircominsuficiênciaadrenalaguda,especialmenteaquelesqueapresentam
hemorragiaadrenalbilateral(2).Nósapresentamosaqui
ocasodeumpacientejovemquefoidiagnosticadocom
hemorragiaespontâneadeadrenaldireita,sendotratado
conservadoramente.
RELATO DE CASO
Pacientede21anosdosexomasculino,branco,
solteiro,naturaldeSãoMiguelArcanjo,SãoPaulo.Procurou
oProntoSocorrodoHospitaldoServidorPúblicoEstadual
(HSPE)deSãoPauloemmaiode2018relatandoterapresentado3diasantesumadordecarátersúbitoemregião
deabdomesuperiorcomirradiaçãoparadorsoàdireitaem
regiãodetransiçãotóraco-abdominal.Adoreradeforteintensidade,contínua,sendoaliviadaapenascomusodemorfina
intravenosaquefoiadministradaemProntoSocorrodesua
cidadedeorigem.Apósaanalgesiainicialpersistiucomdor
leve,porémapresentandovômitoscomconteúdoalimentar,
febreesudoresefria,oqueolevouaprocuraroHSPE.Cerca
de2semanasantesdosintomadedorabdominalsurgiropacienteestavacomtosseefoidiagnosticadocompneumonia,
sendo tratado por 5 dias com azitromicina.
Comopassadomédico,identificamosqueeraportadordeSíndromedoAnticorpoAntifosfolipídio(SAAF),diagnosticadoaos16anosapósepisódiosdetrombosevenosa
profunda.Fezusopor5anosdevarfarinatendoapresentado
nesteperíodo6novosepisódiosdetromboseemlocaisdiferentes.Oanticoagulantefoitrocadopararivaroxabana,oqual
vinhafazendousodiáriohá6meses.Nãohaviaoutrosantecedentes mórbidos.
Aoexamefísicodeentradaapresentava-seem
bomestadogeral,corado,eupneico.Pressãoarterialde
130/90mmHg,frequênciacardíacade106bpm.Ausculta
cardíacasemalterações.Auscultapulmonarsemalterações,

porémhaviafrêmitotóraco-vocalreduzidoesub-macicezà
percussãodehemitóraxinferiordireito.Abdomeplano,sem
lesõesnapelecomruídoshidroaéreospresentes,timpânico
àpercussão,semvísceromegaliaspalpáveisedolorosoàpalpaçãoprofundaemregiãoepigástricaehipocôndriodireito,
porémsemdoràdescompressãobrusca.Extremidadessem
edemasassimétricoseaquecidas,compulsaçãosimétricae
bom tempo de enchimento capilar.
Aprimeirasuspeitadiagnósticafoidetromboembolismovenoso,sendorealizadaumaangiotomografiaque
demonstrouvolumosacoleçãonalojarenaldireita,natopografiadaadrenal,espontaneamentehiperatenuanteesem
evidênciaderealcepelomeiodecontraste,medindocerca
de11.1x7.5x10.5cm,alémdedensificaçãodagorduraperirrenalàdireita.Achadossugestivosdehemorragiaadrenal
(FIGURA-1) e (FIGURA-2).
OsexameslaboratoriaisdoProntoSocorrodemonstravamhemoglobinade14.4g/dL,hematócrito42.6%,leucocitose
discreta,com14900leucócitossemaumentodebastonetes.Plaquetasde149mil.Marcadoreshepáticos(TGO,TGP),fosfatase
alcalina,gama-GT,creatinina,uréiaeeletrólitosestavamtodos
dentrodoslimitesdanormalidade.Otempodetromboplastina
parcialativadoestavaalargado(78.9segundos,razãode2.92),
assimcomootempodeprotrombina,emmenorgrau(atividade
de 53.1% e RNI de 1.38).
Opacientefoiadmitidoefoioptadopormantertratamentoconservadordoquadrodehemorragia.Examesdurante
ainternaçãodemonstraramanticorpoantiocardiolipinaIgMreagentemoderado(63.20MPL/mL)eanticorpoanticardiolipinaIgG
reagentealto(280.00GPL/mL),bemcomoanti-beta2glicoproteínaIgGeIgMpositivos,achadosessesquecorroboramcom
diagnósticodeSíndromedoAnticorpoAntifosfolipídio.OFator
Antinuclear(FAN)resultouem1:160compadrãocitoplasmático
pontilhadofino.Outrosmarcadores(anti-SCL70,Anti-JO1,Anti-SSB,Anti-SSA,Anti-SM,Anti-RNP,C3eC4)foramnegativosou
não demonstraram alterações.
Opacientepermaneceuinternadopelototaldedez
dias,recebendoanalgesiacontínuaeanticoagulaçãocomenoxaparina.Exametomográficoapós7diasdeinternaçãonãodemonstrouaumentodahemorragiaeosexameshematimétricos
permaneceramestáveis,mantendo-seacondutaconservadora
até sua alta hospitalar.
DISCUSSÃO
A hemorragia espontânea de adrenal é uma causa
raradeinsuficiênciaadrenal.Aparentementenãohápredo-
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Figura 1 - Nota-se importante hemorragia em loja de adrenal direita. Adrenal
esquerda sem alterações.

Figura 2 - Densificação de gordura perirrenal à direita.
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minância entre os sexos e pode ocorrer em qualquer idade.
Amaioriadospacientesseapresentacomdoremregiãoepigástrica,hipocôndriosouflancos,alémdesintomascomomal
estar,cansaço,alteraçãodoestadomental,náuseasevômitos,oquepodeindicarinsuficiênciaadrenal.Exameslaboratoriaispodemdemonstrarhiponatremia,hipercalemia,hipoglicemiaehipocortisolismo(3).Umavezdiagnosticada,todosos
pacientescomHEAdevemserinternadosdevidoaoriscode
evoluíremcompioraclínicaeinsuficiênciaadrenal.Ospacientestambémdevemserreavaliadosquantoanecessidadede
abordagemcirúrgicaouembolizaçãodeumvasosangrante,
comexamesradiológicosehematimétricosseriados(4).AincidênciadeHEAnapopulaçãoédesconhecida,porémalguns
estudos em cadáveres sugerem valores de incidência entre
0.14-1.1%4 e 0.3-1.8% (5), mesmo que hemorragia não tenha sido detectada em vida.
Asadrenaissãoricamentevascularizadas.Suavascularizaçãogeralmentesedáportrêsramosarteriaisemcada
lado. Essas artérias dividem-se em capilares no córtex da
adrenal,posteriormenteosangueédrenadoporsinusóides
nameduladaadrenalquedevolveosangueparaacirculação
sistêmica (geralmente para veia cava à direita e veia renal à
esquerda)atravésdeumaúnicaveia,oquedeixaadrenagem
venosadaadrenalmuitofrágil.Qualquerafecção,comotrombose,queobstruaadrenagemvenosapodelevaracongestão
efragilidadecapilarnaglândula,levandofacilmenteasangramentos(2).EssepodetersidoomecanismoquelevouàHEA
nopacienteaquidescrito,quepossuíadoençapró-trombótica
(SAAF) e ainda fazia uso de anticoagulante, o que pode ter
contribuído para o grande volume da hemorragia.
Entre as outras causas para HEA é importante citar
asneoplasiasprimáriase secundáriasda adrenal. Vários são
os relatos de ressecções cirúrgicas de glândulas adrenais
acometidas com HEA com achado final de adenoma, feocromocitoma,angiomiolipomaeoutrasneoplasiasnoexame
anatomopatológico (2-4). Isso deve ser levado em consideração quando se opta por tratamento conservador de uma
hemorragia adrenal, como feito em nosso caso, pois um seguimentoradiológicorigorosodeveserconduzidoapósaalta.

HAEtambémémaiscomumemusuáriosdeanticoagulantes,
condições pró-trombóticas, doentes em choque séptico e
portadores de doenças hematológicas (3).
Um levantamento feito por Berte (2) em 1952 de
todos os casos de HEA publicados até então (um total de 22)
demonstrouqueamaioriadoscasosdeHEAocorrebilateralmente (17) e dos 6 casos que ocorreram em um único lado,
5ocorreramnaadrenaldireita,comoocorreucomopaciente
aquirelatado.Gestantesepuérperasestãoemumgrupode
riscoespecial,provavelmenteháfatoreshormonaisetraumáticos associados nesses casos.
O tratamento de escolha depende das condições
clínicasdopaciente,sehemodinamicamenteestávelesem
sinais de insuficiência adrenal aguda a melhor opção é por
tratamentoconservador,comexamesradiológicosdecontroleeexamesdehematócrito/hemoglobinaseriados.Caso
pacienteapresentesinaisdechoquehemorrágicoousangramentoprogressivo,comquedadospadrõeshematimétricos
a exploração cirúrgica, preferencialmente por videolaparoscopia, é uma boa escolha. Nos pacientes com sinais de
insuficiênciaadrenalotratamentocomcorticóidesdeveser
prontamente instituído.
CONCLUSÃO
AHemorragiaEspontaneadeAdrenaléumacondiçãorara,porémpotencialmentefatal,especialmentesehouveracometimentobilateral.Odiagnósticodeveserconsideradonaquelespacientesqueseapresentamcomdorsúbita
em região epigástrica e flancos com sinais de hemorragia
retroperitoneal.Atençãoespecialdeveserdadaapacientes
comdoençashematológicas,gestantesepacientesemchoqueséptico.Adetecçãoprecocedeinsuficiênciaadrenaléde
suma importância para evitar desfechos desfavoráveis.
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