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As infecções das glândulas adrenais são importantes causas de insuficiência 
adrenal, principalmente nos países em desenvolvimento, na maioria dos casos 
relacionadas à tuberculose. O relato deste caso propõe demonstrar um quadro de 
insuficiência adrenal relacionado à tuberculose, raro na literatura, mas de suma 
importância no nosso meio. Homem, 58 anos, residente no Rio de Janeiro, 
admitido no hospital com quadro de dor abdominal, perda ponderal, inapetência, 
vômitos e febre não aferida há 1 mês. Ao exame, encontrava-se emagrecido, 
eupneico em ar ambiente, hipotenso, afebril, ausculta respiratória com murmúrio 
vesicular globalmente diminuído e dor abdominal difusa, sem sinal de irritação 
peritoneal. Exames laboratoriais: hiponatremia severa, hipercalemia grave, 
hipoglicemia, plaquetopenia e alargamento do INR. Tomografia de tórax: 
micronódulos disseminados, linfonodomegalias infracarinal, paraaortica e 
paratraqueal. Tomografia de abdome e pelve: espessamento das adrenais com 
aumento de suas dimensões. Diante destes achados considerou-se a 
possibilidade de tuberculose disseminada (pulmonar e adrenal). Foi submetido à 
coleta de sorologias para hepatites virais e anti-HIV, culturas e cortisol basal; 
seguido de broncofibroscopia rígida para coleta de lavado broncoalveolar e 
biópsia transbrônquica. Durante o procedimento evoluiu com hemorragia alveolar 
difusa e necessidade de suporte ventilatório, inviabilizando a conclusão do 
mesmo. Dada sua deterioração clínica e necessidade urgente de instituição 
terapêutica, iniciamos hidrocortisona e terapia empírica com rifampicina, 
isoniazida, pirazinamida e etambutol. Paciente evoluiu com melhora substancial 
dos parâmetros ventilatórios, hemodinâmicos e bioquímicos; corrobando dessa 
forma, a hipótese diagnóstica. Nos países em desenvolvimento, o Mycobacterium 
tuberculosis ainda é o principal agente etiológico, sendo importante diagnóstico 
diferencial. 
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As infecções das glândulas adrenais são importantes causas de insuficiência 
adrenal, principalmente nos países em desenvolvimento, na maioria dos casos, 
relacionadas à tuberculose. O relato deste caso propõe demonstrar um quadro de 
insuficiência adrenal relacionado à tuberculose, raro na literatura, mas de suma 
importância no nosso meio. Homem, 58 anos, residente no Rio de Janeiro, 
admitido no hospital com quadro de dor abdominal, perda ponderal, inapetência, 
vômitos e febre não aferida há 1 mês. Ao exame, encontrava-se emagrecido, 
eupneico em ar ambiente, hipotenso, afebril, ausculta respiratória com murmúrio 
vesicular globalmente diminuído e dor abdominal difusa, sem sinal de irritação 
peritoneal. Exames laboratoriais: hiponatremia severa, hipercalemia grave, 
hipoglicemia, plaquetopenia e alargamento do INR. Tomografia de tórax: 
micronódulos disseminados, linfonodomegalias infracarinal, paraaortica e 
paratraqueal. Tomografia de abdome e pelve: espessamento das adrenais com 
aumento de suas dimensões. Diante destes dos achados tomográficos, clínicos e 
laboratoriais; considerou-se a possibilidade de tuberculose pulmonar e adrenal. 
Foi submetido à coleta de sorologias para hepatites virais e anti-HIV, culturas e 
cortisol basal; seguido de broncofibroscopia rígida para coleta de lavado 
broncoalveolar e biópsia transbrônquica. Durante o procedimento evoluiu com 
hemorragia alveolar difusa e necessidade de suporte ventilatório, inviabilizando a 
conclusão do mesmo. Dada sua deterioração clínica e necessidade urgente de 
instituição terapêutica, iniciamos hidrocortisona e terapia empírica com 
rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Paciente evoluiu com melhora 
substancial dos parâmetros ventilatórios, hemodinâmicos e bioquímicos; 
corrobando dessa forma, nossa hipótese diagnóstica, visto ser a principal causa 
de insuficiência adrenal primária em países desenvolvidos. Nos países em 
desenvolvimento, o Mycobacterium tuberculosis ainda é o principal agente 
etiológico, sendo importante diagnostico diferencial. 
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