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RESUMO

Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais são oriundas de vários
tipos histológicos e apresentam manifestações clínicas variadas.  Sabendo-se
da baixa presença deste tipo de neoplasia maligna, nosso trabalho teve como
objetivo avaliar qual seria a prevalência da mortalidade deste tipo de câncer no
estado  da  Paraíba.  Metodologia: O  trabalho  é  do  tipo documental,  sendo
utilizados  os  dados presentes  no Sistema da base  DATASUS/Ministério  da
Saúde. A coleta dos dados ocorreu em junho de 2020, entre os dias 05 até 26.
As  informações coletadas  utilizaram  a  mortalidade  hospitalar  por  local  de
residência, tendo como abrangência geográfica o estado da Paraíba, e como
critério em relação ao capitulo – CID-10: neoplasia, já em relação à lista de
morbidade;  CID-10:  neoplasia  maligna  de  glândula  suprarrenal. Foram
avaliados homens de ampla faixa etária e com 40 anos ou mais.  Resultados e
Discussão:  Dos  resultados  avaliados,  constatou-se  que  de  2010  até  2018
ocorreram 49 óbitos decorrentes da neoplasia maligna de câncer de glândula
suprarrenal,  sendo  26  óbitos  de  pessoas  do  sexo  feminino  e  23  do  sexo
masculino.  Estes  dados  colaboram  com  os  achados  da  literatura, onde  a
incidência de câncer da glândula suprarrenal é de um a dois casos por 1,7
milhão  da  população  e  é  discretamente  mais  frequente  em  mulheres.  Em
relação à idade, o estudo avaliou que dos 49 óbitos, 29 deles tinham 40 anos
ou mais. Este achado também vai ao encontro da literatura, onde a incidência
de câncer de glândula suprarrenal é maior em crianças com menos de 05 anos
e  nas  4ª  e  5ª  décadas  de  vida.  Conclusões:  Os  resultados  encontrados
colaboram que esta neoplasia maligna realmente apresenta baixos índices de
mortalidade, embora é válido salientar que este baixo número de óbitos pode
ser devido a vários fatores, entre eles o subdiagnóstico.
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ABSTRACT

Introduction:  Adrenal  gland  neoplasms  originate  from  several  histological
types and present a varied clinical manifestation. Knowing the low presence of
this type of malignant neoplasm, our study aimed to assess the prevalence of
mortality from this type of cancer in the Paraíba state. Methodology: The work
is  documentary  type,  using  the  data  present  in  the  DATASUS /  Ministry  of
Health database system. Data collection took place in June 2020, between the
5th to the 26th. The information collected used hospital mortality by location of
residence, having the state of Paraíba as geographic scope, and as a criterion
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in relation to the chapter - ICD-10: neoplasia, already in relation to the list of
morbidity;  ICD-10:  malignant  adrenal  gland  neoplasia.  Men  of  a  broad  age
range and 40 years old or  more were evaluated.  Results and discussion:
From the results evaluated, it was found that from 2010 to 2018 there were 49
deaths due to malignant neoplasm of adrenal gland cancer, 26 of which were
female  and  23  male.  These  data  support  the  findings  literature,  where  the
incidence of cancer of the adrenal gland is one to two cases per 1.7 million of
the  population  and  is  slightly  more  frequent  in  women  (Roman  S,  2006).
Regarding age, the study evaluated that of 49 deaths, 29 of them were 40 years
old or more. This finding is also in line with the literature, where the incidence of
adrenal gland cancer is higher in children under 5 years old and in the 4th and
5th  decades  of  life.  Conclusions: The  results  found  collaborate  that  this
malignant neoplasm really has low mortality rates, although it is worth noting
that this low number of  deaths may be due to several  factors,  among them
underdiagnosis.

Keywords: Cancer; adrenal; mortality.
_______________________________________________________________

INTRODUÇÃO
As  doenças  mais  frequentes  que  acometem  a  glândula  suprarrenal

incluem  os  tumores  corticais  e  medulares.  Menos  frequentes  são  as

hiperplasias, os tumores do estroma, dos vasos e dos nervos. Raros são os

cistos e as infecções que englobam abscessos e granulomatoses (Lucon AM,

Latronico  AC,  Arap  S,  1999).  Os  carcinomas  da  glândula  suprarrenal  são

funcionantes em 79% dos casos (Dackiw AP  et  al.,  2001;  Zettinig G  et al.,

2004).

A  incidência  dos  tumores  adrenais  é  muito  menor  que  a  de  outros

tumores em humanos; a raridade desses tumores não deve dar a falsa ideia

em  seus  significados  clínicos,  devido  principalmente  aos  seus  potenciais

efeitos endócrinos.  Com um diagnóstico preciso e um correto tratamento,  a

maioria  dos  tumores  são  curáveis;  um  diagnóstico  incerto  e  manejo

inadequados podem ser fatais (Xiao XR et al.,1998). Os sintomas de atrofia de

pele,  fraqueza  muscular,  hiperglicemia,  hipertensão  arterial  e  alterações

psiquiátricas comumente apresentam aparecimento súbito e rápida evolução

(Schteingart DE, Homan D,2001).
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Assim, o objetivo do trabalho é avaliar os óbitos advindos desse tipo de

neoplasia no estado da Paraíba, tendo como variável fundamental o fator idade

e sexo.

METODOLOGIA
O trabalho é do tipo documental, sendo utilizados os dados presentes no

Sistema da base DATASUS/Ministério da Saúde. A coleta dos dados ocorreu

em junho de 2020, entre os dias 05 até 26. As informações coletadas utilizaram

a  mortalidade  hospitalar  por  local  de  residência,  tendo  como  abrangência

geográfica o estado da Paraíba. 

O período analisado foi de janeiro de 2010 até dezembro de 2018, e

como critério em relação ao capítulo – CID-10: neoplasia, já em relação à lista

de  morbidade;  CID-10:  neoplasia  maligna  da  glândula  supra  renal.  Foram

avaliados homens e mulheres com ampla faixa etária e com 40 anos ou mais.

Em relação à cor, à escolaridade e ao estado civil, foram avaliadas todas estas

categorias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 1: Mortalidade decorrente do câncer glandular, no Estado da Paraíba. 

Período Homen
s

Mulhere
s

60>

2010 4 3 2

2011 7 3 5

2012 6 3 5

2013 11 4 6

2014 6 3 4

2015 4 1 1

2016 4 2 2

2017 2 1 2

2018 5 3 2

Fonte: Adaptado do DATASUSU (2020).

Verificou-se que o número de indivíduos que foram a óbitos advindo da

neoplasia maligna de glândula suprarrenal   passou de 04 casos no ano de

2010, para 05 no ano de 2018, conforme mostra a tabela 1, sendo ao todo o

número  de  49  óbitos  nesse  intervalo  de  tempo,  sendo  26  óbitos  do  sexo

feminino e 23 do sexo masculino. Além disso, vale salientar a alta prevalência
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de mortalidade para indivíduos com 40 anos ou mais, tendo 29 óbitos nesse

intervalo de tempo. Estes dados obtidos reafirmam os achados presentes na

literatura estudos de Huang SP (2002) que obteve 64% de pacientes do sexo

feminino com tumores na glândula suprarrenal, embora pesquisas contestem

isso, afirmando que a incidência dos tumores da glândula suprarrenal quanto

ao  sexo  acometido  é  variada  Xiao  XR  et  al.  (1998).  Em  relação  à  maior

mortalidade em pessoas acima dos 40 anos, a pesquisa vai ao encontro da

literatura em questão. Segundo Bodie et al. (1989) a quarta e a quinta décadas

de vida são as mais acometidas por tumores adrenais. Estudos mais recentes

como  Xiao  XR  et  al.  (1998);  Vaughan  ED  Jr  and  Blumenfeld  JD  (2002)

observaram que na quinta década de vida a incidência de tumores adrenais era

maior.

CONCLUSÕES
Concluiu-se que no Estado da Paraíba, no período de 2010 a 2018, o

número de óbitos por câncer da glândula suprarrenal foi relativamente baixo,

essa baixa prevalência deve-se a vários fatores, entre o mais expressivo o fato

que essa neoplasia maligna tem grande quantidade de subdiagnósticos Vale

salientar, sobretudo, a maior prevalência de mortalidade para uma faixa etária

com  40  anos  ou  mais,  além  disso,  uma  ligeira  prevalência  para  o  sexo

feminino.
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