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RESUMO

ABSTRACT

Introdução: Os tumores de glândulas salivares são raros,
correspondendo a menos de 3% das neoplasias de cabeça e
pescoço, havendo variação na incidência e freqüência de tipos
histológicos em diferentes estudos. A glândula mais acometida é a
parótida e a neoplasia mais freqüente é o adenoma pleomórfico.
Objetivo: Analisamos retrospectivamente os exames de imagem –
ultra-som (US) e tomografia computadorizada (TC) de 19
pacientes com diagnóstico de adenoma pleomórfico confirmado
através de exame histopatológico de parotidectomia, visando
encontrar os achados mais freqüentes na caracterização dessa
neoplasia. Métodos: A amostra consistiu de 16 mulheres e três
homens, com média de idade de 43,2 anos. Destes, 15 pacientes
foram avaliados por TC, sendo três também por US, e quatro
exclusivamente por US. Resultados: O maior eixo da lesão variou
de 1 a 4,4cm, com média de 2,9cm. O aspecto da lesão foi sólido
em 72,6% heterogêneo em 22,2% em um caso, a lesão foi descrita
como sólida pela tomografia e heterogênea pelo US (única
discordância entre os métodos). Quanto aos limites, apenas uma
lesão, avaliada unicamente pelo US, não teve seus limites bem
definidos. Dos casos avaliados pela TC, apenas um deles não
apresentou realce pelo contraste. Conclusão: A maior partes dos
adenomas pleomórficos apresentou aspecto sólido (72,6%), quase
sempre (94,7%) com limites bem definidos e com realce ao meio de
contraste. Em 88,3 % dos casos, o tamanho do maior eixo esteve
entre 2 e 4cm.

Introduction: Salivary gland tumors are rare, with variant
incidence and frequency of histological subtypes in different
studies. The most committed gland is the parotid, and pleomorphic
adenoma is the most frequent neoplasm. Objective: Image exams
of 19 patients with pleomorphic adenoma were analyzed by
ultrasound (US) and computed tomography (CT). Histopathological
parotidectomy exam confirmed the diagnosis of pleomorphic
adenoma seeking its radiological characterization. Methods: The
present study consisted for a group of 16 women and 3 men, with
average age of 43.2 years. The main characteristics evaluated in
the CT and US were: the aspect (solid, cystic or heterogeneous),
the preservation of limits regarding to adjacent parenchyma and the
size, and in those CT exams we examined the presence of
prominence distinction in a contrastive environment. Results: The
lesion size varied from 1 to 4.4cm, with average of 2.9cm. The
aspect of the lesion in 12 cases (72.6%) was solid; and in 4 cases
(22.2%) was heterogeneous. A unique lesion did not have its limits
well defined. Just one case did not present prominence distinction
by the contrast. Conclusion: In the evaluated image exams, that
neoplasm was characterized by presenting solid aspect (72.6%),
nearly always with well defined limits and prominence distinction
in a contrastive environment (94,7%). In 88.3% of the cases, the
lesion size of the maximum axis observed was between 2 and 4cm.
Key words: Adenoma. Salivary Gland Neoplasms. Salivary
Glands. Ultrasonography. Tomography, X-Ray Computed.

Descritores: Adenoma. Neoplasias das Glândulas Salivares.
G l â n d u l a s S a l i v a r e s . U l t r a - s o n o g r a f i a . To m o g r a f i a
Computadorizada por Raios X.

INTRODUÇÃO
Os tumores de glândulas salivares são raros, correspondendo
a menos de 3% das neoplasias de cabeça e pescoço, havendo
variação na sua incidência e freqüência de tipos histológicos
em diferentes estudos realizados pelo mundo1-3. A glândula
mais acometida é a parótida e a neoplasia mais freqüente é o
adenoma pleomórfico, que consiste em uma matriz de tecido
mucóide, misto ou condróide, com variável apresentação
histológica. O exame clínico da massa parotídea pode ter

acurácia diagnóstica de 85%, aumentada para 92% com a
realização de punção aspirativa por agulha fina4-6. Os exames
de imagem são utilizados para delimitar a lesão e suas relações
anatômicas, estadiar o pescoço e pode predizer o tipo
histológico7-9.
Analisamos retrospectivamente os exames de imagem – ultrasonografia (US) e tomografia computadorizada (TC) de 19
pacientes com diagnóstico de adenoma pleomórfico
confirmado através de exame histopatológico de
parotidectomia, visando encontrar os achados mais freqüentes
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na caracterização radiológica dessa neoplasia.
MÉTODOS
A amostra do presente estudo consistiu de 16 mulheres e três
homens, cuja média de idade foi de 43,2 anos. Entretanto,
houve ampla variação na faixa etária, com a seguinte
distribuição: cinco casos dos 20 aos 29 anos; dois casos dos 30
aos 39; sete casos dos 40 aos 49; dois casos dos 50 aos 59; e
três casos a partir dos 60 anos.
As principais características radiológicas das lesões
parotídeas avaliadas na TC e US foram o aspecto (sólido,
cístico ou heterogêneo), a preservação dos limites em relação
ao parênquima adjacente e o tamanho e, nos exames por TC, a
presença de realce ao meio de contraste.
RESULTADOS
Em nosso estudo, 15 pacientes foram avaliados por TC, sendo
três deles também por US, e quatro exclusivamente por US. Em
10 casos, a lesão estava localizada na glândula parotídea
direita e em nove casos na esquerda. Em relação ao tamanho
(do maior eixo) da lesão, este variou de 1 a 4,4cm, com média
de 2,9cm. Na maioria dos casos (em 53%), o maior eixo
encontrou-se entre 2 e 2,99cm; em 35,3%, esteve entre 3 e
3,99cm, em 18, 2,% entre 1 e 1,99cm e no restante maior ou
igual a 4cm.
Em relação ao aspecto da lesão, foi encontrada a seguinte
distribuição: em 12 (72,6%) casos foi sólido (incluindo uma
concordância entre US e TC) – Figuras 1 e 2; em quatro
(22,2%), foi heterogêneo (incluindo uma concordância entre
US e TC) – Figuras 3 e 4; em um caso, a lesão foi descrita como
sólida pela TC e heterogênea pelo US.
Quanto aos limites, apenas uma lesão, avaliada unicamente
pelo US, não teve seus limites bem definidos. Dos 15 casos
avaliados pela TC, apenas um deles não apresentou realce
pelo contraste.

Figura 2 – Presença de nódulo hipodenso de contornos bem definidos e
que apresentou discreto realce após o contraste intravenoso, na porção
superficial da glândula parótida à direita.

Figura 3 – Nódulo heterogêneo com limites bem definidos e realce em
parótida direita.

Figura 1 – Nódulo ovalado, hipoecóico, bem definido e formador de
reforço acústico posterior.

Figura 4 – Nódulo heterogêneo com limites bem definidos em parótida
direita.
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DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

Em um estudo retrospectivo de 496 casos de tumores de
glândulas salivares realizado no Brasil10, foram encontrados
67,5% de tumores benignos e 32,5% de tumores malignos. A
glândula parótida foi a mais acometida, englobando 67,7% dos
casos, dos quais 76,2% foram benignos, sendo dentre estes o
tipo histológico mais freqüente o adenoma pleomórfico,
correspondente a 77,3% dos tumores benignos parotídeos. Em
relação à distribuição por gênero e idade, 56,7% dos adenomas
pleomórficos acometeram mulheres, com idade média de 42
anos.
Em outro estudo nacional11 que revisou retrospectivamente 68
casos de adenoma pleomórfico confirmado por exame
histopatológico de paratireoidectomia, foi relatada média de
idade de 48,7 anos com grande predominância de mulheres,
que representaram aproximadamente 78% dos casos.
Esses resultados estão de acordo com outras séries
publicadas12-14 e com nosso estudo onde também foi verificada
uma predominância feminina – 16 mulheres e três homens –
com média de idade relativamente baixa – 43,2 anos.
A TC na avaliação da parótida é capaz de diferenciar cistos de
massas sólidas e lipomas de outras neoplasias, porém sua
capacidade de diagnóstico histológico é de 60-70%15.
Em estudo sobre os achados tomográficos para caracterização
de lesões parotídeas malignas16, foi realizada análise
retrospectiva, por dois radiologistas de cabeça e pescoço que
desconheciam o diagnóstico final, das tomografias préoperatórias de 32 pacientes cujo exame histopatológico da
paratireoidectomia revelou neoplasia maligna. A forma e a
atenuação da lesão, bem como o grau e o padrão de contraste
não foram capazes de ter uma sensibilidade satisfatória na
caracterização de lesões malignas; o único achado
tomográfico consistente nesse aspecto foi a delimitação da
lesão, sendo encontradas margens mal definidas em 64% das
neoplasias malignas.
A preservação dos limites da lesão também é o principal
achado ao ultra-som para diferenciação de lesões benignas e
malignas no US segundo estudo de Gritzmann17. Em outro
estudo18, que avaliou as características ultra-sonográficas dos
diferentes tipos histológicos de neoplasias parotídeas de 78
pacientes, a ecogenicidade heterogênea com ausência de
estruturas características e forma poligonal foram precisas na
diferenciação entre lesões benignas e malignas. Ao considerar
essas características para predizer lesões malignas, foi obtida
uma acurácia de 94,9% para diferenciação entre lesões
benignas e malignas. Nesse mesmo estudo, as principais
características ultra-sonográficas observadas nos adenomas
pleomórficos foram forma lobulada (91%), hipoecogenicidade
homogênea (90%) e margens bem-definidas (77,3%).
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CONCLUSÃO
As características da imagem pelo US e TC foram semelhantes
aos dados da literatura. A maior partes delas apresentou
aspecto sólido (72, 6%), quase sempre (94,7% dos casos) com
limites bem definidos e com realce ao meio de contraste. Em
88,3 % dos casos, o tamanho observado do maior eixo da lesão
este entre 2 e 4cm, ultrapassando este valor em apenas um
caso.
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