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Introdução:Os tumores cerebrais podem abrir o quadro clínico com diversos quadros 

psiquiátricos, sendo importante a investigação clínica em casos atípicos e o devido manejo 

terapêutico.Objetivo:Relato de caso de uma usuária acompanhada no CAPS III de 

Caruaru-PE e revisão de literatura sobre tumores cerebrais  em indivíduos com transtorno 

afetivo bipolar (TAB) e o manejo clínico nestas situações.Relato de caso: M.S.B., 40 anos, 

com diagnóstico de TAB, trazida por familiares ao CAPS III com quadro de agitação 

psicomotora e agressividade há um mês, após suspensão de medicação. Ao exame 

apresentava-se com excesso de maquiagem, postura irônica e excitada, com fuga de 

ideias, logorreica e hipertímica. Em 2014, foi feito o diagnóstico de microadenoma 

hipofisário após exame de imagem, sendo acompanhada desde fevereiro/2015 com 

administração Cabergolina de 0,5mg/semana. Houve estabilização dos sintomas 

maniatiformes com Carbonato de Lítio 900mg/dia no tratamento de manutenção e redução 

do nível sérico de prolactina com cabergolina.Conclusão:Não é infrequente que os 

sintomas psiquiátricos possam ser a única manifestação dos tumores cerebrais. Os tumores 

hipofisário representam 10% dos tumores intracranianos e são sintomáticos em 0,05%, 

geralmente apresentando depressão, mania, psicose e ansiedade. O tratamento consiste 

em farmacoterapia, ressecção cirúrgica, radioterapia e quimioterapia, podendo melhorar os 

sintomas psiquiátrico. O tratamento farmacológico segue os mesmos princípios dos 

pacientes sem tumores cerebrais, porém, estes podem ter mais suscetibilidade a delirium, 

convulsão e interação medicamentosa. A Cabergolina tem sido muito usado no tratamento 

da hiperprolactinemia, mas tem sido relacionado com sintomas psiquiátricos, embora o 

prolactinoma pode ser responsável por algumas dessas condições. Quanto ao manejo dos 

psicofármacos, o Lítio deve ser usado com cautela pois pode causar delirium e diminuir o 

limiar convulsivo, sendo preferível Valproato e Carbamazepina. 
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