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Introdução
A acromegalia, doença metabólica causada pelo excesso do hormônio do

crescimento, pode, em raros casos, estar associada à cutis verticis gyrata, condição

morfológica cutânea que imita a superfície do cérebro.

Relatar o caso de acromegalia com apresentação inicial atípica levando ao

diagnóstico tardio.

Objetivo

Como atrasos diagnósticos em acromegalia têm aumentando a morbidade e

mortalidade, devemos estar atentos para os mais variados sinais que podem aparecer

em seu curso.

Método
Revisão de prontuário e revisão sistemática (Medline, Embase e sciELO).

Chentli F, et al. Cutis verticis gyrata and acromegaly. Presse Med. 2015 Jun 3.

Katznelson L, et al. Acromegaly: an endocrine society clinical practice guideline. 

J Clin Endocrinol Metab. 2014 Nov;99(11):3933-51.



Relato do caso

Sexo feminino, 78 anos, há 15 anos com história de

alterações craniofaciais e acrais diagnosticada com um

processo normal do envelhecimento. Alterações cutâneas

inicialmente limitadas ao couro cabeludo que posteriormente se

estenderam para fronte.

Exame físico: Cutis verticis gyrata frontotemporal (Figura

A), macroglossia, nariz e malares proeminentes, prognatismo e

aumento de mãos e pés (Figuras B e C).

Diagnóstico de acromegalia foi confirmado através do GH

sérico não suprimido pela administração oral de glicose

(43ng/ml), IGF-1 (805ng/ml) e macroadenoma hipofisário em

ressonância magnética de sela túrcica (Figura D, seta).

Tratamento clínico não foi suficiente no controle do quadro;

porém, a paciente recusou qualquer procedimento cirúrgico.
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Discussão

Conclusão

É necessário estarmos sempre atentos aos inúmeros sinais produzidos pela

acromegalia, pois o diagnóstico precoce é de extrema importância.

Em idosos, é importante que diagnósticos sejam estabelecidos e sempre revisados,

ao invés de rotular as manifestações clínicas apenas como processos normais do

envelhecimento.

Revisão criteriosa da literatura:

- Acromegalia pode ser diagnosticada em qualquer idade.

- No entanto, este foi o primeiro relato de cutis verticis gyrata como manifestação

inicial de acromegalia em paciente idosa descrito na literatura mundial.

Atraso diagnóstico de acromegalia em paciente idoso que inicialmente se apresentou com cutis verticis gyrata

guga.enri@hotmail.com

Capatina C, et al. Acromegaly. J Endocrinol. 2015 Aug;226(2):T141-60.

O'Reilly FM, et al. Acromegaly and cutis verticis gyrata. J R Soc Med. 1997 Feb;90(2):79.

Al-Bedaia M, et al. Acromegaly presenting as cutis verticis gyrata. Int J Dermatol. 2008 Feb;47(2):164.


