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RESUMO

Seit pacientes com hipertensão, hipocaiemia e alcalose foram estudados a fim d* K demonnrar a presença de
hipcrmineralocorticismA Remna plasmatwa baixa em dieta pobre em sódio, associada a concentração elevada de
a!dosterona plasmática e/ou urinaria em dieta rir; em sódio indicaram a presença de aluosteronismo diário em 5 destes
pacientes. Uma paciente IFC) não apresentava aldosteronismo diário e sim aumento de produção de 18-OHDOCA,
mineralocorticoide ACTH dependente

A venogra<ia adrenal seletiva bilateral não pode demonstrar a presença O- tumor (menor que 0,9 cm) em 2
destas pacientes nas quais a medida de aldosterona na veia adrenal, durante o cateterismo permitiu determinar o lado
tu moral.

Os autores chamam a atenção para o fato de que a colheita de sangue da veia adrenal deve ser sempre efituada
durante a venografia adrenal, a fim de se poder demonstrar a presença da tumor unilateral pequeno ( < 0 , 9 c m l ou
doença bilateral.

INTRODUÇÃO

Após a descrição por Conn em 1955131 de uma paciente cuja hipertensão foi curada pela
remoção de um adenoma cortico-adrenal unilateral, todos paciente* com hipertensão e hipopotassemia
têm sido investigados afim de se evidenciar aldosteronismo primário IAP). Outros tipos de hipertensão
mineralocorticoide no entretanto, podem igualmente produzir hípocalemia'2', devendo ser lembrados no
diagnóstico diferencial com AP.

* Mineralocorticoide hypertension. Clinical and laboratory studies with special reference to selective percutaneous
venographycui-liined with aMosterone assay in the adrenal venous blood.
Publicado na Revista: Associação Medica Brasileira - Volume 23, n9B, maio/1977, (peg 144 a 148).
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O diagnóstico de certeza de AP depende da demonstração do aumento de secrtção de
aldosterona associado à supressão da atividade de renina plasmática'4'. Estabelecido o diagnóstico de AP
é importante determinar se a doença é devida a uma adenoma unilateral ou à hiperplasia bilateral da
zona glomerulosa"'. Dentre as manobras diagnosticas incluem-se a venografia e a dosagem dos nfveis de
aldosterona plasmática no efluente das veias adrenais; estas associações de manobras diagnosticas permite
identificar e localizar a lesão1 'ol . No presente trabalho apresentamos nossa experiência com 6 pacientes
portadores de hipertensão e hipocalemia nas quais estudos clínicos e laboratoriais detalhados foram
efetuados, a fim de se evidenciar a presença e identificar a causa da hipertensio mineralocorticòide.

PACIENTES E MÉTODOS

Os estudos foram efetuados em 6 pacientes com suspeita de AP, todos do sexo feminino, com
idade variando de 35 a 53 anos. Os achados ch'nicos e laboratoriais iniciais são mostrados na Tabela I. 0
potássio permutávei total foi determinado em 4 pacientes, utilizando-se o método de diluição isotópica
após administração de 4 2 K 1 6 1 .

Tabelai

Aspectos Chnicos e Laboiatoriais em Pacientes com Hipertensio Mineralocorticòide (HMC)*

Paciente

1 - L.J.

2 - M B
3 - C E
4 - L N

5 - F C
6 - 1 O

tdarie

(anos)

e
sexo

43 F
35 F
44 F

38. F
51 F

53 F

Ourjvão

da

hipertensão
(anos)

18
7
3

10

8
10

Preuão

arterial
(cm Hg)

26 x 16

20 x 14
19 x 11
19 x 11

17x 11
21 x 13

• Lm diira de 100-180mEq de Na/dia

• • Valores normais para muihere» =1912 ±

AoH,,

A 0 H,

A ( H 0

At,H0

A , H 0

A 2 H 0

Depuração

creatinina
(ml/min.)

86
112
100
95

97
83

103,8 mEq ou 37,2 ±

Na

149-153
134-145
135-144
140-145
137-142

136-144

3.3 mEq/kg

K

mEq/l

3.1-3,7

2.2-3,0
2,2-3,3
2.8-3.2
2,7-3,0

3.2-3.5

HCOj"

24
36
34
34
32

39

Pot&uio
permutéveP"

mEq

1686
1943

1568
1628

mEq/kg

25,2
30,3

25.8
30,0

Em todas as pacientes foram estudados os efeito» da dieta rica (150 - 180) e pobre
HOmEq/dia) em sódio e da espironolactona sobre o nível de potássio. Em condições apropriadas foi
determinada atividade de renina plasmática pelo bio-ensaio , unidades expressas em termos de
angiotensina n/100 ml de plasma, ou pelo radioimunoensaio (RIE) de angiotensina I 1 7 ' , obtida após
incubação de plasma por 3 horas e expressa em ng de angiotensina l/ml/h. Os 17 hidroxicorticosteroides
urinários (17 OH) foram determinados pelo método de Silber e Porter119', a aldosterona foi medida
como o metabolito urinário ácido-labil pelo método de Kliman e Peterson'13' ou como
tetrahidroaldosterona (THALDO) urinário pelo método de Hick e Vetter'3 3 ' . Nas pacientes C E . a F.C.
foi também determinada a excreção de 18-hidroxi-tetrahidrodexicorticosterona (18 0 H THDOC) pelo
método de Melby o ccl.1 1 7 1 Após o retropneumoperítoneo executado em todos os pacientes, a
arteriografia adrenal foi feita em 3 pacientes.

A venografia percutánea adrenal seletiva foi realizada em 3 pacientes tendo sido

simultaneamente feita a medida de aldosterona plasmática em sangue venos" adrenal obtido pelo

cateterismo bilateral (paciente LJ) ou unilateral



A aktosterona plasmatica e<n veia pcrilctua. «tia cat» ou veia adrenal loi madid* através de

radioimum,->nsaio uti l izando-se antisoro específico preparado no carneiro, contra 18.21

dilwmnuccinil-albumina sérica bovina Manr especificidade foi comeguidi utilizando-se cromatoqrafia em

cohjna com Scphadex LM-20. da forma sugerida pela New England Nuclear Biomariical Assay

Laboratories: «atração, plasmâtica realizada com o cloreto de metileno a a aMosterona separada no

Sephadex LH-20 ( tgl . utili/ando-se cidohexana;benzeno:metanol como sistema da solvente, 60:10

(VAhV) e cotatandfrse efluentes de 1 ml do eluato. das fracoes 7 a 11. A determinação da concentração

plasmética de cortisol em veias periféricas e adrenal, em alguns pacientes, foi utilizada como índice de

boa técnica na colheita de sangue venoso adrenal ' 1".

A determinação de cortisol no plasma foi raalizada pela técnica de radioensaio por competição i
proteína conjugadora da acordo com o método de Murphy modificado por Lederq e c o l 1 1 3 1 .

RESULTADOS

ai Aspectos clínicos (Tabela 1): As 6 pacientes satisfizeram os critérios dimeos a laboratorial
da hipertensão mrneratocorticoide, isto é, hipertensão associada a alcalose e hipocalemia. A duração d*
hipertensio, determinada pala história clínica, era de 3 a 18 anos e a pressão arterial variou da 17 x 11 *
26 x 16 cm/H» Somente uma das pacientes (LJ) apresentou hipernatromia; a depuração de croatinina
astava dentro dos limites de normalidade variando d* 83 a 112 ml/min.

0 potássio total permutével estava significativamente d iminuído" 4 ' nas pacientes nas quais foi

determinado. Após 6 - 7 dias em dieta rica em sódio (150-180 mEq/dia) todas pacientes apresentaram

hipocalemia (média de 2.8 mEq/l); estes valores elevaram-se em todas pacientes submetidas a dieta pobre

em sódio (10 mEq/dia) para um valor médio d* 4.1 mEq/l (Tabela I I ) .

Tabela I I

Efeito da Ingestão de Sólido Sobre a

Concentração de Potássio Sérk» nos

Pacientes com HMC

K sérico* (mEq/l)

Paciente

150-180 mEq/Na

diifio

10 mEq/Na

diário

1 - L. J.

2 - M. B.

3 - C. E.

4 - L. N.

6 • F. C.

6-1.0.

Média

5 7 tf

3,2

2,2

2,2

3,2

2,7

3.2

2.8

3,6

3,2

3.6

5.6

2.8

4.8

4,1

um cad» <*«"•



A administração de espironolactona (100400 mg/dia), durante uma dieta normossodica

(120mEq/dia) e normal em potássio (100mEq/dia) ocasionou correção da hipocalemia. mas não da

hipertensão; a concentração sérica de potássio elevou-se de 2,5-3,1 antes, i 4,4-4,75 mEq/l após a

administração de antagonista d j akJosteron* (Figura 1).

EFEITO DA ESMMNOLACTONA SflWE OS NÍVEIS DE
POTASS» stfwco ms MCNIMTCS COM

MPCRTCNSAO

URUXJ

I • I I I » I « I » I « I > 1 V I

* Bwt

Figura 1 — Efeito da espironolactona sobre os ni'veis de potássio &erico nos pacientes com hipertensão

mineralocorticóide.

b) Estudos especiais: A atividade de renina plasmática, em uma dieta pobre em sódio

(lOmEq/dia) e normal em potássio (80mEq/dia), determinada em todas as 6 pacientes após 4h em

posição ereta estava em níveis abaixo do normal, quer pelo bioensaio (15 a 454 A , , ng/100 ml) ou pelo

RIE (de níveis não detectáveis a 0,28 ng/A, ng/rol/h) (Tabela I I I ) .

Tabela I I I

Atividade de Resina Plasmática em Pacientes com HMC

Paciente

1 - L. J.
2 - M. B.
3 - CE.
4 - L.N.
5 - F.C.
6 - 1. 0.
Valores

Normais

• • MMIi ± D.P.M.

Atividade de Resina Plasmática

Dieta rica em sódio (150-180mEq/dia)

Deitado

0;212

20

Bk>ensak> 100-500

lngAM/100ml)

•RIE 0 ,53 *0 ,17"

(nfl A,/ml/h)

Empe

0;275

19

2x

1,3 ±0,17

Dieta pobre em sódio (10-16mEq/dM>

Deitado

360; 454

278; 84

0,40*

Não detectével*

Nfo detectável*
3x

1,62 ±1,06

Empe

454; 318

278;260

0,26*

15
Nào detectável*

N9> detectável*

6x

4,2111,76



Na Tabela IV estão indicados os valores de corticostaroides urinirk» e plasmiticos. Em todas
pacientes onde a dosagem foi realizada, os 17-OH urinários eram normais. Ni'veis altos de aldosterona
urinaria (30.4 a 41.8íig/24h) foram observados em todas as pacientas exceto no casoF.C que
apresentou níveis normais na excreção urinaria de Alrto e THALDO. No entretanto esta paciente (FC)
apresentou níveis bastante elevados de 18-OH THDOCA urinários (56 ng/24h). A paciente C E mostrava
excreção urinaria aumentado de Atdo. THALDO, 18 OH THDOCA. No caso C E verificou-se, durante o
4 o dia de administração de espironolactona uma queda de ildosterona (de 41,8 a 4,6/ 'g/24h). de
THALDO (de 175 a 18,3pg/24h) e de 18-OH THDOC (de 45 a 39//g/24h). Posteriormente, após
10 dias, no 89 dia após suspensão da espironolactona, estando a paciente em dieta pobre em sódio
(10 mEq/Na e 60 mEqK/dia), os níveis de aldosterona, THALDO e 18 OH THDOC eram lespectivamente
de 14, 48,6 e 23,3f/g/24h, ainda em níveis abaixo dos valores controles. Na paciente LJ um aumento de
aldosterona urinaria foi observado durante a administração de espironolactona (de 24,1 a 49,3jjg/24h).

Os níveis de aldosterona plasmática estavam elevados na veia cava inferior, em todas as três

pacientes ( U . CE e IO) onde foram determinadas, em dieta rica e pobre em sódio. Mas pacientes LJ e

CE (Figura 2) verificou-se um aumento na concentração de aldosterona em veia adrenal, no lado tumoral,

enquanto na paciente IO foram encontrados valores similares na veia cava (37,5) e na adrenal esquerda

í31,6ng/100ml) sugerindo a presença de um tumor adrenal no lado direito que, infelizmente, por

motivos técnicos, não pode ser cateterizada.

NNIIS K C0RTCOSTENODES NAS Vf I»S MRENM t--
vtu cmm iHumcm EM iau PACIENTE

COM MPCRALDOSTCN0NKM0 I*1»
(CEC-43a.?-«XNDMR El

r. . . . . . 1

Figura 2 — Níveis de corticosteróides nas veias adrenal esquerda e veia cava inferior em uma paciente com

hiperaldosteronismo primário (C.E.C. -43 a., adenoma E).

Na paciente CE observou-se incremento na concentração de aldosterona plasmática, durante

dieta rica e pobre em sódio, da posição deitada (8 h da manhã) para a posição de pé (12 horas). No

entretanto na paciente 10, a mesma manobra não ocasionou alterações significativas nos níveis de

concentração plasmática de aldosterona. Na paciente MB, os estudos posturais, realizados no

pós-operatório demonstraram resultados limítrofes da normalidade, em dieta rica em sódio

A administração de DOCA (10 mg/dia) por três dias, não ocasionou diminuição na excreção

urinaria de mineralocorticoide urinário rv>s pacientes LJ e CE.

c) Os achados radiológicos e cirúrgicos estão indicados na Tabela V. O retropneumoperitoneo

foi normal em todas as pacientes; a arteriografía não seletiva efetiada nas pacientes LJ e IO não

demonstrou qualquer anormalidade.



Tabela IV

Corticosterôtdes Plasmáticos • Uriniriot nos Pacientas com HMC

Paciente

1 - L.J.

2 - M. B.

3- CE.

4 - L.N.

5 - F. C.

6 -1 .0 .

Normal

AMosterona

30.4; 30,3*

24.1:49.3***

34.3; 10.3**

44.0:41.2*

41.8; 4.6***

38.0

8.9

35.0

4-17

* Owta r ia M I lãdio HBOmEq/dia):

* 3Pdia d* OOCA lOrrçZx/dia.

Corticotteroides

THALDO

ug/24h

177; 164*

175; 18.3***

44.5

15-60

dieta pobre «m

* p6*op*ratòrk>;

urinarios *

18 OH THDOC

43; 78*

4 5 . 3 9 " *

56

820

•ódio (lOmEq/dia.

17-OH

(mg/24h)

4.0

6,0

7,0

6.0

6.2

5,4

4 12

*** 49dia di Mpironolaetona 100mg4x/dii.

Aldosterona

Veia periférica

Deitadc

2.4*

14.2**

21.5*

46.8**

19.3*

29.6**

3-5*

12-24**

> Em pé

- 5 . 6 "

- 3 4 . 3 * *

- •39 ,1

- 7 2 . 4

- 2 0 , 6

- 2 8 , 9

-» 6-10

-30 -60

plesmática (ng/100ml)

Veia adrenal

D

16,6

200-800

E

1264,6

856.8

31,6

Veia

cava

inferior

22,2

54.5

37,5

=• periferia



Tabela V

Achados Radiológicos e Cirúrgicos nos pacientes com HMC

Paciente

1 - L. J.
2 - M. B.
3-C.E.
4 - L. N.
5 - F. C
6 - 1.0.

Retropneumo
peritõnío

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Radiologia

Artviografia

Normal
_
-
_
_

Normal

Venografia

Normal

Adenoma E
-
—

Normal

Cirurgia

Adenoma E (0,8cm)
Adenoma bilateral

"Carcinoma" E (3cm)
Adenoma D (4cm)

-
Adenoma D (0,7cm)

Nas três pacientes em que se encontrou tumor produtor de aldosterona durante a cirurgia, a
venografia percutânea seletiva de adrenal mostrou-se normal em duas (LJ e IO) e na paciente CE
evidenciou a presença de tumor unilateral (Figura 3). As pacientes LN, MB e FC foram estudadas em
época em que a venografia adrenal não era realizada em nosso Hospital (1969)

Figura 3 - Venografia adrenal esquerda evidenciando tumor adrenal (achado cirúrgico = "carcinoma" de
adrenal esquerda, de 3 cm) na paciente CE.

Na paciente MB foram encontrados adenomas de 2 cm de diâmetro, bilateralmente. A direita
tecido adrenal normal foi evidenciado adjacente ao tumor e à E observou-se uma rima de tecido adrenal
atrófico. A paciente LN, a I a a ser estudada em nossa série, evidenciou durante o ato cirúrgico um
aldoiteronoma a D, de 4 cm de diâmetro.
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d) Resultados de tratamento (Tabela VI). A administração de espironolactona. no
pré-operatório, corrigiu a hipocaiemia cm todos os pacientes em que foi administrada, sem reduzir a
hipertensão. A adrenalactomia unilateral normalizou a pressão arterial e os níveis de potássio sérico nas
pacientes CE, LJ e 10 A paciente MB, que apresentava adenomas bilateralmente, permaneceu com
hipertensão arterial, havendo correção da hipocaiemia, após a adrenalactomia bilateral sub-total Nesta
paciente a biopsia de rim evidenciou pieronefrite interstidal crônica e arteriolosderose renal.

Tabela VI

Resultados de Tratamento

Paciente

1. LJ.

2. M. B.
3.CE.

4. L. N.

5.FC.

6. 1. 0.

Tratamento

a) Espironolactona 400mg/dia
b) Adrenalectomia E parcial

a) Adrenalectomia bilateral parcial

a) Dexametasona 2 mg/dia
b) Adrenalectomia E

a) Espironolactona 400 mg/dia
b) Adrenalectomia D

a) Aminoglutetimida 750 mg/dia
+ dexametasona 2 mg/dia

b) Espironolactona 100 mg/dia

a) Espironolactona 400 mg/dia
b) Adrenalectomia D

Tempo de
seguimento

6 meses
6 meses

4 anos

21 dias
1 ano

1 mês
3 anos

9 dias

2 anos

1 ano
8 meses

Pressão arterial
cm Hg

1 9 x 1 2
1 2 x 8

15x11

1 8 x 1 2
1 3 x 9

2 0 x 1 1
1 3 x 9

1 3 x 8

1 2 x 8

1 9 x 1 2
11 x7

( K ] sérico
mEq/l

5,0
4,0

5.1

2,3
4.4

4,3
4.4

3.6

4 6

4 7
4 1

A paciente FC . com aumento na excreção urinaria de 18 OH THDOC, apresentou normalização,
da pressão arterial e dos níveis séricos de potássio durante a administração de pequenas doses de
espironolactona (75 mg/dia)

A administração de dexametasona (2 mg/dia) e aminoglutetimida, 750 mg/dia, ocasionou
melhora na pressão arterial evidenciando-se neste período elevações dos níveis séricos de potássio
trig raf j .

I I
. >o «raMrf 'oo min to

m^ '.• fcíYâiw'lv«#

Figura 4 - Evolução terapêutica de uma paciente com hipertensão mineralocorticóide decorrente do
aumento de 18-OHDOCA



DISCUSSÃO

Todos os pacientes com hipertensão arterial e hipocattrma espontânea devem ser invest, jados no
sentkio d« se demonstrar AP ou outros tipos de hipertensão mincratocorttcõide'2' Como muitos destes
pacientes podem apresentar normocalcmra. os pacientes hipertensos devem ter concentrações de potássio
serico determinadas durante uma carga de sod»1 5 ' . Nestas condições todos os nossos pacientes
evidenciaram hipocalerma (media de 2.8 mtq.i) com retornos aos níveis norma-s de potassemia durante a
deorivaçio de sódio (med.a de 4,1 m£q/l) (Tabela M) Esu é uma manobra simples para demonstração
de hipermineralocorticorticismo nos pacientes hipertensos com níveis de potássio sérico persistentemente
normais A administração de espironolactona. um antagonists aMiosterona para os receptores em tecidos
alvo' ' * ' em dotes adequadas 1100 - 400 mo/dia por 3 dias) foi t ..-*>ém capaz, em nossos pacientes, de
restaurar os níveis normais de potássio sérico (media de 2.5 antes a 4,7 mEq/l após a administração de
espiroa'. ctona - Figura 1) Isto não se verifica em normais ou em pacientes corr hipertensão essencial,
onde a administração de esp>ronotactona não ocasiona elevação significativa de potássio sérico. A
associação de 1) valores baixos de atividade de «enina piasmática (béoemaio e/ou de concentração
plasmática de renina f R'£) em dieta pobre de sódio mesmo após 4 horas de posição ere», a 2) valores
altos de aldosterona plasmática e/ou excreção urinaria de aldosterona em dieta rica em sódio'9' constitui
evidência laboratorial para o diagnóstico de AP Esta associação esteve presente em todas as nossas
pacientes; no entretanto estes achados laboratoriais não permitem fazer o diagnóstico diferencial dos
vários tipos de AP< 2 : A paoente FC com excreção urinaria normal de aldosterona e THALDO
apresentava níveis elevados de 18 OH THDOC urinarKJ (56mg/24h); esta paciente recusou-se a se
submeter a venografia. para diagnóstico anatômico.

18 OH DOCA é secret ado pela adrenal humana e sua produção excessiva foi verificada em

certos pacientes hipertensos com baixa atividade de renina plasmática

A secreção aumentada de 18 OH DOC representa um dos tipos de hipertensão

míneralocoit icóide glicocorticóide-Woqueável'2'. Esta paciente FC respondeu à terapêutica de

dexametasona. aminogletemiciá com normalização da rreisão arterial e dos níveis de potass» sérico.

Devido a efeitos colaterais da dexametasona (insõnía, agitação) a paciente passou a receber

espironolactrna (que vem sido mantido até agora) tendo se verificado normalização da pressão arterial e

dos níveis de potássio sérico (Figura,4)

A elevação de aldosterona urinaria após um per iodo curto de espironolactona foi proposta

como parâmetro útil no diagnóstico de tumor produtor de aldosterona, como pode ser observado na

paciente LJ No entretanto, na paciente CE a diminuição de excreção de aldosterona urinaria durante a

administração de espironolactona pode ser devida a inibiçSo de síntese adrenal, como foi sugerida

recentemente por Sundsfjord e cols l 2 2 >

Biglieri e cols.<2> introduziram outro teste para demonstrar a não-supressibilidade da secreçâo
endógena de aldosterona em pacientes com aldosteronoma, pela administração de desoxicorticosterona,
10mglM duas vezes ao dia, por três dias sucessivos. Estes autores encontraram diminuição e
normalização da excreção de aldosterona em apenas um dos 24 pacientes com aldosterona e em 2 dos
10 pacientes com aldosteronismo idiopativo (hiperplasia adrenal bilateral).

Nas duas pacientes LJ e CE, ambas com tumor adrenal produtor de aldosterona onde efetuamos
este teste não foi observada depressão na excreção de aldosterona urinaria. Outra manobra
díscriminadora foi descrita por Ganguly e cols151 ni'veis plasmáticos elevados de aldosterona nos
pacientes com aldosteronismo primário devidos a adenoma não aumentaram ou mesmo diminuíram ap6s
4 horas em posição ereta, como verificou-se com a paciente IO (Tabela IV). A paciente CE teve uma
resposta anômala, característica de aldoMeronitmo idiopático (hiperplasia), isto é, uma resposta postural
com elevação dos níveis de aldosterona plasmático. Esta resposta típica também foi verificada em dois
dos onze casos de adenoma descritos por Ganguly151, mas deve ser ressaltado que em nosso caso
(pacienteCE) o adenoma produtor de aldosterona histologicamente posiuia alterações nucleares
sugestivas de malkjnídade.
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O cateterismo bilateral combinado com a medida de aldosterona nas veias adrenais é importante
a fim de se diferenciar a superprodução de aldosterona unilateral da bilateral isto é, do adenoma
unilateral da hiperplasia bilateral. Esta manobra foi realizada em três das nossas pacientes (LJ, CE e IO).
Na paciente LJ evidenciou-se uma venografia adrenal normal, porém o lado do adenoma foi localizado
pela medida de aldosterona na veia adrenal: os níveis de aldosterona no efluente da glândula
tumoral (esquerda) foram de aproximadamente 80 vezes o da glândula contralateral não tumoral
(direita) A concentração de aldosterona na veia cava inferior foi aproximadamente igual a do lado
não-tumoral. Deve <er mencionado também, que nesta paciente, a colheita das veias adrenais foi efetuado
simultaneamente mas com medida de aldosterona. Métodos nfo invasivos, como o mapeamento de
adrenal utilizando-se o colesterol marcado com 1 3 1 I estão atualmente em fase de desenvolvimento .
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