
RESUMO

Introdução: O Adenoma Pleomórfico (tumor misto) é uma
neoplasia benigna comum das glândulas salivares major mas
que ocorre raramente na cavidade nasal.

Métodos: Os autores apresentam um caso clínico de um Ade-
noma Pleomórfico com implantação no septo nasal numa
doente do sexo feminino de trinta e sete anos de idade.

Resultados: O período pós-operatório decorreu sem intercor-
rências. A doente não apresenta evidência de recidiva local no
final do décimo primeiro mês após a exérese cirúrgica por via
endoscópica.

Conclusão: O Adenoma Pleomórfico é a neoplasia mais fre-
quente das glândulas salivares major, afectando as glândulas
salivares minor em apenas oito por cento dos casos. A locali-
zação endonasal é extremamente rara tendo, quando pre-
sente, origem mais frequente no septo nasal. A exérese
cirúrgica por via endoscópica apresenta elevada taxa de cura
apresentando-se como a forma de tratamento recomendada.
A exérese incompleta da neoplasia está fortemente associada
a recorrência local.

PALAVRAS-CHAVE: Adenoma pleomórfico, Tumor misto, Ca-
vidade nasal, Septo nasal, Caso clínico.

ABSTRACT

Objectives: Pleomorphic adenoma, a mixed tumor, is a com-
mon benign tumor of the major salivary glands, but rarely oc-
curs in the nasal cavity. We present an intranasal pleomorphic
adenoma of the nasal septum.

Methods: A case presentation, treatment, and review of the
literature are discussed.

Results: The post-operative period was uneventful, and the pa-
tient is currently free from disease eleven months after surgery.

Conclusions: Pleomorphic adenoma is the most common neo-
plasm of the major salivary glands but the minor salivary
glands are affected in only 8% of the cases. Intranasal pleo-
morphic adenoma being extremely rare originates most com-
monly from the nasal septum. Endoscopic surgical excision
yields high cure rates and it is the recommended form of treat-
ment. Incomplete tumor clearance has been strongly linked
with local recurrence.

KEY-WORDS: Pleomorphic adenoma, Mixed tumor, Nasal
cavity, Nasal septum, Case presentation.
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: :
INTRODUÇÃO
O Adenoma Pleomórfico é a neoplasia benigna mais fre-
quente das glândulas salivares. Na maior parte dos casos tem
origem nas glândulas salivares major enquanto que apenas
6,5%-8% dos casos afectam as glândulas salivaresminor (1-6).
Estes tumores são mais frequentes no palato mole e duro, mas
podem afectar qualquer sítio onde estas glândulas existam,
incluindo a cavidade nasal, o canal auditivo externo, a faringe,
a laringe, a traqueia e as glândulas lacrimais (2,5).

Os adenomas pleomórficos da cavidade nasal são raros, es-
tando descritos na literatura inglesa apenas 4 casos cuja exé-
rese cirúrgica ocorreu por via endoscópica (1).

: :
DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO
Uma doente do sexo feminino de 37 anos de idade, cauca-
siana, recorreu à Consulta Externa de ORL por apresentar obs-
trução nasal unilateral à esquerda, lentamente progressiva, e
episódios de epistáxis de repetição com aproximadamente 6
meses de evolução. Não apresentava outras queixas associa-
das, nasais ou sistémicas.

Ao exame objectivo apresentava neoformação da fossa nasal
esquerda com ponto de implantação na região anterior do
septo nasal, de consistência firme, de morfologia polipóide,
com cerca de 2 cm de maior diâmetro, sem evidência de he-
morragia recente. Não havia evidência de deformidade nasal
externa ou adenomegalias cervicais palpáveis. O restante
exame objectivo não apresentava alterações relevantes.

Efectuou Tomografia Computorizada (TC) Nasossinusal que
revelou a presença de formação nodular com densidade de
tecidos moles a preencher parcialmente a porção anterior da
fossa nasal esquerda, que contactava com o corneto médio
ipsilateral, condicionando moldagem e desvio lateral dos ossos
nasais e moldagem da porção cartilagínea do septo nasal. A
administração endovenosa de produto de contraste não de-
monstrou alterações (Figura 1 e 2).

Realizou igualmente Ressonância Magnética Nuclear (RMN)
que confirmou os achados descritos na TC Nasossinusal pre-
viamente efectuada (Figura 3 e 4).

Foi efectuada biópsia da neoformação nasal, com anestesia
local na Consulta Externa, que foi compatível com Adenoma
Pleomórfico (Tumor Misto Benigno) (Figura 5).

Perante este quadro clínico a doente foi posteriormente sub-
metida a cirurgia endoscópica nasossinusal, sob anestesia
geral, com a exérese total da neoformação septal. Para tal,
sob visualização endoscópica, foi efectuada uma incisão ver-
tical na porção anterior da mucosa do septo nasal com eleva-
ção do mucopericôndrio, que foi removido juntamente com o
tumor com margem de segurança. A avaliação histológica e
imunocitoquímica do tumor confirmou o diagnóstico de Ade-
noma Pleomórfico e as margens cirúrgicas foram consideradas
livres de tumor. A doente teve alta para o domicílio no dia se-
guinte à cirurgia. O período pós-operatório decorreu sem in-
tercorrências tendo-se completado a cicatrização da mucosa
septal em algumas semanas. Decorridos cerca de onze meses
de seguimento a doente encontra-se assintomática e sem evi-
dência de recidiva loco-regional.

TC Nasossinusal – Corte Coronal.
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TC Nasossinusal - Corte Axial.
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RMN Nasossinusal – Corte Coronal
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DISCUSSÃO
O adenoma pleomórfico é o tumor benigno mais frequente das
glândulas salivares representando cerca de 65% destes (4). A lo-
calização mais frequente é na glândula parótida mas em cerca
de 6,5% a 8%dos casos envolve as glândulas salivaresminor (4).
Nestas, a localização preferencial situa-se nas glândulas salivares
minor do palato mole e duro, mas podem ocorrer em outros lo-
cais do tracto aereodigestivo alto (incluindo a cavidade nasal, fa-
ringe, laringe, traqueia e glândulas lacrimais) (6,7).

A primeira descrição deste tumor na cavidade nasal, localização
extremamente rara, ocorreu em 1929 por Denker et Kahler (3,5).

Do ponto de vista epidemiológico, o adenoma pleomórfico da
cavidade nasal ocorre mais frequentemente em mulheres
entre as 3ª e 6ª décadas (1,4-11) e de uma forma quase exclusiva
na raça caucasiana (3,5,11). A maioria dos adenomas pleomórfi-
cos da cavidade nasal tem origem no septo nasal (cerca de
80% dos casos), enquanto que apenas 20% dos casos tem
origem na parede lateral da cavidade nasal(8), o que não deixa
de ser curioso, uma vez que as glândulas que os originam são
bastante mais numerosas na parede lateral da cavidade nasal
e corneto inferior (3,11).

Os sintomas mais frequentes à apresentação são a obstrução
nasal (normalmente unilateral) e a epistáxis (tipicamente in-
termitente e pouco abundante) (1-8,10-12). Outras manifestações
que podem ocorrer são o edema nasal, a epífora e a rinorreia
mucopurulenta (2). O intervalo entre o início dos sintomas e o
diagnóstico é em média de 1 ano (3,5,6).

A rinoscopia anterior e a endoscopia nasal demonstram tipi-
camente uma lesão polipóide, unilateral, de superfície lisa, lo-
bular, branco-acinzentada e facilmente hemorrágica (1,2,4,5,8).

Os achados radiológicos são inespecíficos. Uma massa de te-
cidos moles, localizada, sem calcificações e bordos bem defi-
nidos em relação às estruturas vizinhas, na TC indicam a
presença de uma lesão benigna de crescimento lento (1,2). Estas
lesões estão normalmente associadas a remodelação óssea in-
dicando um curso indolente (8). Por outro lado, padrões de
destruição óssea podem ser indicativos de malignidade (9).

A RMN evidencia normalmente um tumor bem delimitado,
pouco infiltrante, que demonstra classicamente uma intensi-
dade homogénea de sinal, hipointensa em T1 e hiperintensa
em T2 (3,4).

O estudo imagiológico é fundamental para delimitar a exten-
são e o tamanho do tumor (6).

O diagnóstico é feito através de uma biópsia da neoformação
nasal, tendo em atenção, no entanto, a necessidade de excluir
um meningoencefalocelo e o estesioneuroblastoma, nos quais
a realização de uma biópsia poderia ser prejudicial (3). Para além
destas duas entidades, o diagnóstico diferencial deverá incluir,
entre outros, os pólipos nasais inflamatórios, o papiloma inver-
tido, o angiofibroma, o hemangioma, o condroma septal, o
neurinoma, o carcinoma epidermóide, o adenocarcinoma e o
melanoma nasossinusal (1,4,6).

Os adenomas pleomórficos da cavidade nasal são frequente-
mente lesões multilobulares (4) que histologicamente são ca-
racterizadas por conterem uma associação variável de
componentes epiteliais e conjuntivo (2-6,8,11). Na localização
nasal, a celularidade é normalmente superior à de outras lo-
calizações, predominando, deste modo, os elementos epite-

RMN Nasossinusal – Corte Sagital.
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Aspecto microscópico da lesão.
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liais em relação aos elementos conjuntivos (2-6,8,10-12). O compo-
nente conjuntivo (que pode ser mixóide, condróide ou colagé-
neo) raramente predomina (4-6,8,10-12). Podem estar presentes
algumas zonas de metaplasia mas a actividade mitótica é ne-
gligenciável e a anaplasia nula (3,5,6,11).

A exérese cirúrgica total, com amplas margens de segurança,
é o método de tratamento preferido (1,2,5,7,11) dependendo a
melhor abordagem do tamanho e localização do tumor(7).

A abordagem endoscópica é actualmente a via preferida já
que o uso do endoscópio por um cirurgião experiente em ci-
rurgia endoscópica nasossinusal permite não só uma melhor
exposição e delimitação da extensão do tumor como também
provoca menor morbilidade, reduz a perda sanguínea no pe-
ríodo perioperatório, diminui a permanência hospitalar e evita
cicatrizes faciais (1,8). Devido à raridade dos adenomas pleo-
mórficos da cavidade nasal apenas estão descritos 4 casos na
literatura inglesa cuja exérese decorreu por via endoscópica(1).
Nesta, após a incisão da mucosa e pericôndrio, a distância de
segurança do tumor, o descolamento por debaixo do plano
do pericôndrio, em contacto com a cartilagem, permite a abla-
ção total da lesão(5).

As outras vias de abordagem que constituem uma alternativa
à abordagem endoscópica são a rinotomia lateral, o “midfa-
cial degloving” e a abordagem por via transpalatina (1,2).

O adenoma pleomórfico é um tumor de evolução lenta mas
que tem potencial de recidiva em caso de exérese incom-
pleta(1-3,5,6,11). Estima-se que a taxa de recorrência se situe entre
os 2,4% e os 7,5%(1). A recorrência pode manifestar-se local-
mente ou de uma forma mais rara nos gânglios cervicais re-
gionais (1). Os adenomas pleomórficos das glândulas salivares
major e minor devem igualmente ser considerados como
tendo potencial metastático tendo sido descritas formas deste
tumor com características microscópicas de malignidade ou
que se comportam de maneira maligna (7,10). A forma maligna
mais frequente é o carcinoma ex-adenoma pleomórfico no
qual apenas o componente epitelial tem transformação ma-
ligna e capacidade de metastizar. Outro tipo histológico ma-
ligno é o adenoma pleomórfico maligno no qual ambos os
componentes, epitelial e conjuntivo, desenvolvem caracterís-
ticas microscópicas de malignidade e capacidade de metasti-
zar. A localização mais frequente da metastização é a óssea,
podendo ocorrer igualmente metastização pulmonar, hepá-
tica e ganglionar (10,12). Até ao momento apenas dois casos de
metastização de adenomas pleomórficos com origem nas
glândulas salivaresminor da cavidade nasal estão descritos(10).

O seguimento clínico é fundamental tendo em vista o poten-
cial para recorrência, transformação maligna ou, de uma
forma mais rara, capacidade de metastização (2,3,5,6). Este facto
reveste-se de ainda maior importância nos casos em que as
margens são duvidosas ou positivas após a avaliação histopa-
tológica (2,3,5,6).

: :
CONCLUSÃO
Os adenomas pleomórficos são neoplasias benignas das glân-
dulas salivares que são extraordinariamente raras na cavidade
nasal. Os sintomas à apresentação são normalmente a obs-
trução nasal unilateral lentamente progressiva e episódios re-
petidos de epistáxis. O exame objectivo e os estudos
imagiológicos são inespecíficos sendo necessário a realização
de uma biópsia para se efectuar o diagnóstico definitivo.

A abordagem endoscópica, com exérese completa da neofor-
mação com margens de segurança, pode ser utilizada com
sucesso no tratamento dos adenomas pleomórficos com ori-
gem na cavidade nasal. O seguimento clínico a longo prazo é
fundamental.

Apesar de se tratar de uma localização rara, esta neoplasia
deverá fazer parte do diagnóstico diferencial de uma neofor-
mação unilateral nasal de evolução progressiva.
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