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INTRODUÇÃO

 O adenoma pleomórfico (ou tumor misto benigno) é a neoplasia benigna salivar mais comum

(90% dos casos), representando cerca de 40% a 70 % de todos os tumores salivares ;

 Ocorre com maior frequência na glândula parótida, seguido da glândula submandibular e com

menor frequência nas glândulas salivares minor;

 É uma lesão de natureza benigna, caracterizada por um crescimento indolente, com maior

incidência entre a 4ª e 5ª décadas de vida, com um predomínio no sexo feminino;

 O tratamento gold standard envolve a excisão cirúrgica completa, com margens de segurança,

sendo que nestes casos a taxa de cura é de cerca de 95% e o risco de transformação maligna cerca

de 5%.



INTRODUÇÃO

 Uma vez que ressecção completa da lesão é factor determinante para o prognóstico, quando não

é possível uma excisão cirúrgica completa, está preconizada a realização de radioterapia local, para

redução do risco de recidiva. No entanto, este tratamento não é consensual, devido aos resultados

de estudos que mostram um aumento da probabilidade de transformação maligna com realização

de radioterapia.



CASO CLÍNICO

 Doente do sexo masculino, de 39 anos;

 Fumador, bom estado geral, ECOG-PS:0;

 Saudável até Março de 2010, altura em que foi submetido a parotidectomia superficial esquerda,

cujo resultado anátomo-patológico mostrou adenoma pleomórfico (ressecção completa);

 Ficou em vigilância, com consultas de seguimento regulares;

 Em Março de 2016 tumefacção da região parotídea esquerda, com 2 nódulos de consistência dura

na área cicatricial anterior;



CASO CLÍNICO

 RMN: “(…) Na vertente mais inferior e superficial da loca cirúrgica, inferior e anterior ao canal

auditivo externo, identifica-se massa de contornos lobulados, com hipersinal em T2 e captante,

medindo 24x40x34mm (TxAPxL), sendo as características da lesão compatíveis com recidiva de

adenoma pleomórfico.”;



CASO CLÍNICO

 Submetido a parotidectomia total esquerda em Agosto de 2016;

 Resultado Anátomo-Patológico: “Macroscopia: peça cirúrgica de parotidectomia total, com 5.6 cm,

com representação dos tecidos circundantes. Peça totalmente ocupada por lesão. Microscopia:

Adenoma pleomórfico a confirmar o diagnóstico de recidiva da neoplasia anteriormente

diagnosticada. A lesão intersecta em vários pontos a margem cirúrgica mais próxima. A neoplasia

envolve em profundidade o tecido celular subcutâneo e a margem cirúrgica: pT3R1”;

 Reunião de Grupo Oncológico de Cabeça e Pescoço (Agosto de 2016): proposto para radioterapia

local adjuvante.

 Iniciou tratamento de radioterapia a 19 de Setembro de 2016, à região parotídea esquerda, com

uma dose total de 60 Gy, em 30 fracções, durante 6 semanas.



CASO CLÍNICO

 Actualmente a realizar o tratamento de radioterapia, sem necessidade de interrupções e sem

decurso de intercorrências até ao momento.



DISCUSSÃO

 O adenoma pleomórfico apresenta-se clinicamente como uma lesão de crescimento lento e

indolor, podendo manter-se assintomática por períodos de tempo longos, o que poderá

determinar intervalos prolongados entre o surgimento dos primeiros sinais e sintomas e o

diagnóstico e tratamento;

 Apesar da sua natureza benigna, apresenta duas particularidades que obrigam a um tratamento

agressivo e cuidado: (1) apresentam uma probabilidade elevada de recidiva local e (2) uma taxa

de transformação maligna importante (carcinoma ex-adenoma pleomórfico);

 Relativamente ao tratamento, a excisão cirúrgica completa é o estado da arte, sendo o factor mais

determinante para o prognóstico. Com a realização de uma técnica cirúrgica adequada, o

prognóstico é excelente, com uma taxa de cura de 95% e risco de transformação maligna de cerca

de 5%.



DISCUSSÃO

 No caso apresentado, o doente realizou parotidectomia superficial em 2009, o que está de acordo

com as indicações terapêuticas para lesões do lobo superficial da glândula parótida, e actualmente

parotidectomia total;

 Quando a ressecção cirúrgica não é completa e uma segunda cirurgia para alargamento de

margens não é possível é recomendada a realização de radioterapia local;

 A realização de radioterapia pós operatória no tratamento do adenoma pleomórfico não é

consensual, dado estudos que demonstram um aumento do risco de transformação maligna com

a realização de radioterapia de 5% para 25%.

 No entanto, a não realização de radioterapia após uma cirurgia incompleta acarreta um risco de

recidiva local de 100%, com um aumento exponencial da transformação maligna, que é

fortemente determinada pelas recidivas.



DISCUSSÃO

 No caso apresentado, uma terceira cirurgia não foi possível, atendendo também ao compromisso

funcional e estético e dada a idade jovem do doente, tendo sido decidido realizar radioterapia

adjuvante.

 Relativamente à dose e fraccionamento a utilizar no tratamento de radioterapia nestes casos, a

literatura é escassa, estando descritas doses totais entre 60-66 Gy ao PTV, com fraccionamento

convencional (2Gy/dia), com um intervalo ideal inferior a 6 semanas entre a cirurgia e a

radioterapia.



CONCLUSÃO

 A ressecção cirúrgica total com margens livres é fundamental para o sucesso terapêutico dos casos

de adenoma pleomórfico, sendo o prognóstico considerado excelente. Quando a excisão cirúrgica

não é completa e não é possível uma nova cirurgia, a radioterapia é uma opção terapêutica eficaz

na redução da recidiva local, ainda que acarrete um incremento do risco de transformação

maligna (inferior ao risco de malignização associado à recidiva).
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