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 RESUMO   
  O hiperadrenocorticismo também conhecido como Síndrome de Cushing, é uma das 

principais endocrinopatias que acometem cães de meia idade a idosos, sendo raramente 

observada em felinos. Caracterizada pela secreção crônica e exacerbada de glicocorticoides na 

corrente sanguínea, a Síndrome de Cushing pode acontecer de forma espontânea devido a uma 

hiperplasia adrenocortical bilateral (pituitário-dependente), ou em decorrência a um tumor na 

glândula adrenal (adrenal-dependente). Pode ocorrer também de forma iatrogênica, pela 

administração excessiva de corticoides via oral ou até mesmo tópica. Os sinais clínicos são 

silenciosos, porém agravantes com o avanço da doença, o animal geralmente apresenta poliúria, 

polidipsia, polifagia, abdômen abaulado, alopecia simétrica e tem risco de desenvolver outros 

problemas concomitantes como diabetes mellitus e hipertensão. O diagnóstico é conclusivo por 

meio de testes laboratoriais e endócrinos, na maioria dos casos, o tratamento é simples e eficaz. 

O presente trabalho descreve o perfil clínico e epidemiológico dos cães acometidos pela 

Síndrome de Cushing, em uma revisão de literatura, com o intuito de atualizar médicos 

veterinários e acadêmicos sobre essa importante endocrinopatia. Como a Síndrome de Cushing é 

uma doença que desencadeia outros problemas secundários como a diabetes mellito, a 

investigação é fundamental para o diagnóstico preciso.  
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hiperplasia adrenal 

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF DOGS WITH CUSHING 

SYNDROME: LITERATURE REVIEW 

 ABSTRACT  
  Hyperadrenocorticism also known as Cushing's Syndrome, is one of the main 

endocrinopathies that affects from middle-aged to elderly dogs, being ignored in felines. 

Characterized by chronic and exacerbated secretion of glucocorticoids into the bloodstream, 

Cushing's Syndrome can occur spontaneously due to bilateral adrenocortical hyperplasia 

(pituitarydependent) or due to a tumor in the adrenal gland (adrenal-dependent). It can also occur 

iatrogenically, due to the excessive administration of corticosteroids orally or even topically. The 

clinical signs are silent, but aggravating as the disease progresses, the animal usually presents 

polyuria, polydipsia, polyphagia, bulging abdomen, symmetrical alopecia and has a risk of 

developing other concomitant problems such as diabetes mellitus and hypertension. Diagnosis is 

conclusive through laboratory and endocrine tests, in most cases, treatment is simple and 

effective. The present work studies the clinical and epidemiological profile of dogs affected by 

Cushing's Syndrome, in a literature review, in order to update veterinarians and academics about 

this important endocrinopathy. As Cushing's syndrome is a disease that triggers other secondary 

problems such as diabetes mellitus, an investigation is essential for an accurate diagnosis.  
 Keywords: Cushing's syndrome, endocrinopathy, dogs, glucocorticoids, adrenal 

hyperplasia  
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   INTRODUÇÃO  

O Hiperadrenocorticismo (HAC) também conhecido como Síndrome de Cushing, 

é uma das principais endocrinopatias que afetam cães de meia idade a idosos, sendo 

extremamente rara em felinos. A doença é caracterizada por um conjunto de 

anormalidades resultantes de uma exposição crônica e excessiva de glicocorticoides na 

corrente sanguínea, podendo ser de origem espontânea ou iatrogênica (ETTINGER, 

FELDMAN, 2008).  Essa endocrinopatia possui manifestações clínicas bastante 

diversificadas, devido aos efeitos gliconeogênicos, imunossupressores, anti-

inflamatórios e catabólicos dos glicocorticoides nos diversos sistemas orgânicos. Dentre 

elas, as mais frequentes são polidipsia, poliúria, polifagia, abdômen pendular, alterações 

cutâneas como alopecia e até mesmo sinais neurológicos ou doenças secundárias a esta 

enfermidade (ETTINGER, FELDMAN 2008; JERICÓ, 2014).   

O HAC pode ser classificado de três formas: como pituitário-dependente (HPD), 

que resulta em uma hiperplasia adrenocortical bilateral ou adrenal-dependente (HAD), 

que inclui os tumores funcionais do córtex adrenal, acontecendo de forma espontânea, e 

por fim o HAC de forma iatrogênica, secundário a administração crônica e excessiva de 

glicocorticoides, sendo por via oral, parenteral e até mesmo tópica (JERICÓ, 2014; 

MOONEY, PETERSON, 2015).   

Apesar de não ter predileção por gênero, a Síndrome de Cushing é relatada 

principalmente em fêmeas; as raças mais predispostas são Poodle, Dachshund, pequenos 

Terriers, Pastor Alemão, Beagle e Labrador Retriever, sendo mais comum o diagnóstico 

de HAC pituitário-dependente em raças menores, enquanto o HAC adrenal-dependente 

é mais frequente em raças maiores (MOONEY; PETERSON, 2015).   

Em alguns casos pode ser difícil concluir o diagnóstico da Síndrome de Cushing, 

pois os sinais clínicos muitas vezes são confundidos com alterações fisiológicas 

associadas ao paciente geriátrico, essa endocrinopatia pode se manifestar acompanhada 

de outras doenças secundárias, por isso o diagnóstico presuntivo deve ser baseado em 

uma anamnese detalhada e exame físico completo (MOONEY; PETERSON, 2015).  A 

investigação laboratorial deve compreender hemograma, exame de urina, glicemia, 

dosagem sérica de colesterol, triglicerídeos, alanina aminotransferase (ALT), fosfatase 

alcalina (FA), além de ultrassonografia abdominal para pesquisa de adenomegalia e testes 

hormonais como dosagem de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) plasmático 

(NELSON; COUTO, 2015).  
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   REVISÃO DE LITERATURA   

  

  FISIOLOGIA DA GLÂNDULA ADRENAL  

   As glândulas adrenais estão posicionadas na porção anterior dos rins e são 

diferenciadas em córtex e medula, onde possuem características fisiológicas e 

embrionárias diferentes (MOONEY, PETERSON, 2015).  

   O córtex da adrenal é controlado pelo hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), 

que estimula a síntese de hormônios pelas três camadas em que o córtex é dividido: zona 

glomerulosa, que corresponde a 15% do tecido e exerce a produção de 

mineralocorticoides (aldosterona), responsável pelo controle hidroeletrolítico e pelo 

controle da pressão arterial; zona fasciculada, localizada no meio do córtex, compõe 80% 

dele e produz os glicocorticoides (sendo o mais importante o cortisol), responsáveis por 

promover a gliconeogênese; por último a zona reticulada, mais espessa e interna, 

compreende 5% do total do córtex, produz  uma pequena quantidade de hormônios 

sexuais, principalmente hormônios masculinos que apresentam fraca atividade 

androgênica (PAULA, 2018;  REECE, 2012).   

  

  CONTROLE DA LIBERAÇÃO DE GLICOCORTICÓIDES   

   A produção de glicocorticoides é controlada pelo hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH), secretado na pituitária anterior (adenohipófise) que por sua vez é controlada 

pelo hormônio liberador de corticotrofina (CRH), do hipotálamo. O CRH e ACTH são 

secretados em intervalos regulares, o que resulta em picos de oscilação de cortisol no 

organismo durante o dia. Em cães, há relatos que a concentração desses hormônios é mais 

elevada nas primeiras horas da manhã, enquanto em gatos, maior concentração ao 

anoitecer. (MOONEY, PETERSON, 2015).  

   O cortisol tem papel essencial na resposta do organismo perante as situações de 

estresse de longa duração, como inanição, infecção e inflamação crônica. Durante 

períodos de estresse, os níveis de ACTH e cortisol permanecem elevados, pois o efeito 

do estresse tende a inibir o mecanismo de feedback negativo comum (MOONEY, 

PETERSON, 2015; REECE, 2012).  
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  CLASSIFICAÇÃO DO HIPERADRENOCORTICISMO  

O HAC pode ocorrer de forma espontânea ou iatrogênica, uma das formas 

espontâneas é o HAC pituitário-dependente (HPD) que corresponde a 80% (oitenta por 

cento) dos casos. É caracterizado pelo excesso de secreção de ACTH, onde ocorre 

hiperplasia adrenocortical bilateral e secreção excessiva de cortisol e/ou hormônios 

sexuais (JERICÓ 2014).   

Há uma falha no mecanismo de feedback negativo do cortisol no ACTH, 

ocorrendo assim a secreção exacerbada de ACTH, mesmo mediante ao hipercortisolismo. 

Há uma estimativa, aproximada, de que 85% (oitenta e cinco por cento) dos cães com 

HAC apresentam tumor de hipófise, também conhecida como glândula pituitária. 

Adenomas das células corticotróficas da parte distal, no qual o ACTH tem ação 

controlada pelo CRH, e adenomas da parte intermediária onde o ACTH sofre controle 

neuronal direto, principalmente pela inibição dopaminérgica, são os mais comuns tipos 

de tumores de pituitária relatados em cães (PAULA, 2018; JERICÓ, 2014).  

A maioria dessas neoplasias são microadenomas compostos de células 

cromófobas, bem diferenciadas, com tamanho inferior a 10 mm de diâmetro. Aqueles 

com tamanho superior a 10 mm de diâmetro, são denominados macroadenomas e 

possuem a capacidade de comprimir estruturas adjacentes e causar sintomatologia 

neuronal conforme sua expansão dorsal para próximo do hipotálamo e tálamo. Por sua 

vez, os carcinomas hipofisários são extremamente raros (JERICÓ 2014).  

Já o HAC adrenal-dependente corresponde de 15 a 20% (quinze a vinte e cinco 

por cento) dos casos de HAC endógeno. É causado por um tumor de adrenal unilateral, 

mas há também relatos de tumores adrenais bilaterais, sendo sua ocorrência 

extremamente rara. Tanto adenomas como adenocarcinomas, crescem espontaneamente, 

causando aumento na secreção de ACTH, independente do controle hipofisário. (JERICÓ 

2014).  

 Deste modo, o cortisol originado desses tumores substitui a ação do CRH 

hipotalâmico e as concentrações plasmáticas de ACTH na hipófise. Esse feedback 

negativo crônico acaba gerando atrofia da região cortical da glândula adrenal, 

proporcionando grande diferença entre as glândulas visualizadas na ultrassonografia 

(MOONEY; PETERSON, 2015).   

Quando há ausência de metástase, a diferenciação entre tumores benignos e 

malignos se torna difícil, porém de modo geral os adenomas não metastatizam, são 
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pequenos e não muito invasivos, enquanto os adenocarcinomas são invasivos, maiores, 

hemorrágicos e necróticos. Segundo Nelson, eles podem invadir estruturas locais como 

rim, fígado e veia cava ou metastatizar por via hematógena para fígado e pulmão 

(NELSON; COUTO, 2015).   

A calcificação tumoral tem prevalência em 50% (cinquenta por cento) dos casos, 

tanto em tumor maligno quanto benigno. Além do cortisol, os tumores adrenais podem 

secretar progesterona, hidroxiprogesterona, aldosterona, androstenediona e estradiol, 

ambos os hormônios sexuais, em diferentes combinações.  

Em relação ao HAC iatrogênico, este ocorre pela excessiva administração de 

glicocorticoides exógenos, geralmente por prescrição terapêutica nos casos de distúrbios 

imunomediados, alérgicos e dermatite atópica. Muitos corticoides tópicos são absorvidos 

sistemicamente, administrados principalmente em pele inflamada, tem capacidade de 

suprir a função adrenocortical, podendo ser mais ou menos intensa, de acordo com o 

veículo, dose, tempo de administração, além do mais, induz os sinais clínicos de HAC.   

O uso excessivo de glicocorticoides exógenos supre as concentrações plasmáticas 

de CRH hipotalâmico e ACTH hipofisário, resultando em atrofia adrenal bilateral 

(JERICÓ, 2014; MOONEY, PETERSON 2015; NELSON, COUTO, 2015).  

  PREDISPOSIÇÃO   

A Síndrome de Cushing é predominante em cães idosos e de meia idade, entre os 

6 a 10 anos de vida. Embora essa enfermidade não tenha predisposição sexual, o 

diagnóstico é mais frequente nas fêmeas do que em machos, sendo predispostas as raças 

Poodle (de todos os portes), Dachshund, pequenos Terriers (por exemplo, Yorkshire,  

Jack Russell, Staffordshire Bull Terrier), Pastor Alemão, Beagle e Labrador Retriever. 

(NELSON, COUTO, 2015).  

Segundo os mesmos autores, o HAC pituitário-dependente tende a ocorrer em 

cães de pequeno porte, 75% (setenta e cinco por cento) dos diagnosticados pesam menos 

de 20 kg, enquanto no HAC adrenal-dependente aproximadamente 45% (quarenta e cinco 

por cento) dos cães pesam mais de 20 kg, caracterizando tropismo por raças de grande 

porte.  
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  SINAIS CLÍNCOS  

A exposição crônica e aumento da concentração de glicocorticoides na corrente 

sanguínea trazem uma série de manifestações clínicas e alterações físicas de início 

insidioso, sendo lentamente progressivo, ocorrendo melhoras e recidivas durante meses 

(JERICÓ, 2014).   

Sinais clínicos como alopecia e letargia, podem ser confundidos pelo proprietário 

como processo natural do envelhecimento do cão, assim como o aumento de apetite, sinal 

característico de cães com HAC, pode ser interpretado como comportamento saudável 

pelo proprietário (MOONEY; PETERSON, 2015).   

Em alguns casos, os sinais clínicos aparecem evidentes já de início, progredindo 

rapidamente. Cães de grande porte e aqueles que têm início recente da doença muitas 

vezes não apresentam manifestações clínicas características da doença em comparação a 

cães de raças menores (SILVA, 2016).   

Os sinais clínicos do HAC em ordem de frequência aproximada são:  

• Poliúria e polidipsia;  

• Polifagia e ganho de peso;  

• Abdômen abaulado;  

• Fraqueza muscular;  

• Dispneia e taquipneia;   

• Letargia e baixa intolerância ao exercício;  

• Alterações cutâneas;  

• Alopecia endócrina;  

• Calcinose cutânea.  

• Anestro persistente e atrofia testicular;  

  

 Poliúria e Polidipsia   

Observa-se poliúria e polidipsia na maioria dos cães com Síndrome de Cushing. 

Denomina-se poliúria quando a produção de urina é maior que 50ml/kg/dia, e polidipsia 

quando o consumo de água ultrapassa 100ml/kg/dia (MOONEY 2015).   

Tutores dos animais relatam sede excessiva, noctúria e incontinência/micção 

pelos cômodos da casa. Estes são alguns dos principais motivos pelo qual o proprietário 

procura o Médico Veterinário.   



7  

  

Embora a causa não esteja muito esclarecida, é atribuída ao aumento da taxa de 

filtração glomerular, inibição do hormônio antidiurético (ADH) pela neurohipófise 

(diabetes insípido central) e também pela resposta inadequada ao ADH em nível de 

ductos coletores renais (diabetes insípido nefrogênica) (JERICÓ, 2014).  

  

Polifagia e ganho de peso   

O aumento do apetite é um sinal bastante comum, porém muitos proprietários 

associam de maneira positiva e saudável. Este distúrbio se torna perceptível quando há 

ingestão de corpo estranho, coprofagia e ansiedade excessiva na hora da alimentação 

(JERICÓ, 2014).   

O apetite depravado pode trazer preocupações principalmente quando o animal 

anteriormente apresentava pouco apetite. A saciedade e comportamento de compulsão 

alimentar são controlados por regiões específicas do sistema nervoso central (SILVA, 

2016). 

A polifagia ocorre devido à diminuição da concentração de CRH pelo cortisol, 

visto que o CRH tem ação inibitória sobre o centro hipotalâmico da fome, o aumento do 

cortisol leva á polifagia (LEAL,2008) 

O ganho de peso está ligado a polifagia, uma vez que, mesmo que os animais 

recebam o manejo dietético adequado, podem apresentar ganho de peso ao desenvolver 

HAC. Isto ocorre devido ao cortisol reduzir a necessidade de energia de manutenção e 

taxa metabólica ou perante o seu efeito na intolerância ao exercício.  

O cortisol também influencia no aumento dos depósitos de distribuição de 

gordura dorsal e abdominal, o que caracteriza a aparência de “tampo de mesa” quando o 

cão é visto de cima para baixo (MOONEY; PETERSON, 2015).  

  

Abdômen pendular  

A  distensão  abdominal  é  o  sinal  clinico 

 clássico  em  cães  com hiperadrenocorticismo.   

O abdômen pendular está associado a diversos fatores, entre ele a acúmulo de 

tecido adiposo na região abdominal, hepatomegalia, atrofia e astenia dos músculos 

abdominais, que são secundários ao catabolismo proteico (JERICÓ, 2014).   

A fraqueza do músculo abdominal facilita a palpação do animal no exame físico 

(MOONEY; PETERSON, 2015).   
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O glicocorticoide tem efeito direto no tecido adiposo aumentando a taxa de 

lipólise e redistribuindo a gordura no fígado e abdômen (SILVA, 2016).  

  

Fraqueza Muscular  

São achados frequentes demonstrados por intolerância ao exercício e começo 

gradativo de letargia, sinais que muitas vezes são confundidos pelo proprietário como 

fatores recorrentes ao envelhecimento.   

O proprietário começa a prestar atenção na fraqueza muscular quando o animal 

se torna incapaz de subir escadas, saltar do carro ou cama. A fraqueza muscular ocorre 

perante a perda de músculos, resultado do catabolismo proteico e diminuição exacerbada 

da bomba-sódio-potássio no músculo esquelético (MOONEY, PETERSON, 2015; 

SILVA, 2016).   

Em alguns casos, cães com HAC podem apresentar miotonia como sinal clínico, 

ocasionada pela contração muscular persistente, que continua após estímulo voluntário 

ou involuntário. Essa condição é predominante da raça Poodle, mas foram constatados 

em outras raças, nessas condições os animais apresentam andar rígido, com membros 

eretos ou andar semelhante ao salto de coelho. Os membros acometidos permanecem 

rígidos e retornam rapidamente a distensão após ser flexionado passivamente 

(MOONEY; PETERSON, 2015).   

Além disso, cães com HAC tem maior incidência de ruptura de ligamento cruzado 

(JERICÓ, 2014).  

  

  Dispneia e taquipneia   

  Problemas respiratórios em cães com HAC são notados decorrentes da fadiga e 

de respiração ofegante após esforço físico, resultado de uma série de fatores, tais como 

diminuição do volume torácico resultante do acúmulo de gordura na caixa torácica, 

aumento da pressão ocasionada pelo abdômen distendido e fraqueza dos músculos 

respiratórios (JERICÓ, 2014).   

  Outro problema respiratório não muito comum, mas que pode ser desencadeado 

no HAC é o tromboembolismo pulmonar, que pode estar associado à perda glomerular 

de proteína, ocasionando a redução da concentração de antitrombina III, onde ocorre 

hiperpneia que progride para dispneia (PAULA, et al; 2018).  
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  Fadiga e intolerância ao exercício  

  Grande parte dos cães que desenvolvem Síndrome de Cushing apresentam 

cansaço excessivo e intolerância ao exercício físico, resultado da perda de músculos e 

fraqueza muscular (MOONEY; PETERSON, 2015).  

  

  Alterações cutâneas  

   De início, os cães que possuem HAC apresentam mudanças comuns na pelagem, 

perdendo o brilho e o aspecto saudável.   

  Pele fina e elástica principalmente na região ventral do abdômen é uma 

característica clássica, ocasionada pelos corticosteroides que inibem a síntese de DNA e 

mitose celular do tecido epidérmico e diminuem a síntese de colágenos pelos fibroblastos 

cutâneos podendo ainda causar supressão imunotópica, aumentando a vulnerabilidade á 

infecções bacterianas e causando retardo na cicatrização de feridas (SILVA, 2016).   

   Essas modificações na fisiologia da célula tegumentar levam a várias alterações 

cutâneas, dentre elas alopecia simétrica (bilateral ou não), rarefação pilosa, 

disqueratinização, telangiectasia, estriações, comedões, discromia do pelame, 

hematomas, má cicatrização, calcinose cutânea, entre outras (JERICÓ, 2014; PAULA, et 

al., 2018).  

  

  Calcinose cutânea  

  A calcinose cutânea pode ser vista em até 60% (sessenta por cento) dos pacientes, 

está provavelmente relacionada às alterações induzidas pelos glicocorticoides no 

metabolismo ósseo, ocorrendo a deposição de cálcio na derme, causando lesões cutâneas. 

As lesões macroscópicas podem variar, porém nota-se predileção pelas regiões do 

pescoço, axila, e regiões inguinais. (MOONEY, PETERSON 2015)  

   Em geral a calcinose cutânea se apresenta como uma placa de massa firme, de 

coloração esbranquiçada, circundada por margem eritrematosa. Grandes placas tendem a 

se quebrar, causando infecção bacteriana secundária e há formação de crostas (SILVA, 

2016; MOONEY, PETERSON 2015; JERICÓ 2014).  
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Alopecia endócrina  

  O afinamento dos pelos é um relato frequente em cães com 

hiperadrenocorticismo, o que gera alopecia simétrica bilateral ou não, em razão do efeito 

inibidor do cortisol na fase anágena (fase de crescimento) do ciclo piloso.   

   A alopecia não é seguida de prurido e se instala principalmente no flanco, 

abdômen ventral, pescoço, região peitoral e períneo. A cabeça e as patas geralmente são 

as últimas áreas envolvidas.   

   Normalmente a coloração da pelagem é mais clara que o normal e quando a tosa 

é realizada em cães com HAC, ocorre uma falha frequente no crescimento de novos pelos 

(MOONEY; PETERSON, 2015).  

  

  Anestro persistente e atrofia testicular  

  Anestro e atrofia testicular ocorrem devido ao efeito do feedback negativo da alta 

concentração de cortisol na pituitária, suprimindo a secreção dos hormônios 

gonadotróficos. As fêmeas não castradas, com Síndrome de Cushing, geralmente param 

de ciclar muitas vezes por anos, indicando o tempo da doença. No macho não castrado 

os testículos se tornam moles e esponjosos (SILVA, 2016).  

  

  Sinais neurológicos  

  Os sinais neurológicos podem estar presentes no HAC pituitário-dependente, 

geralmente no início do tratamento com trilostano e mitotano, devido à remoção do 

feedback negativo sobre a hipófise e hipotálamo, permitindo que os tumores hipofisários 

cresçam rapidamente causando edema e aumento da pressão intracraniana.   

 Os sinais neurológicos mais comuns são: depressão, desorientação, perda do 

comportamento aprendido, andar em círculos, pressionar a cabeça contra objetos, ataxia, 

cegueira, anisocoria e convulsões (PAULA et al., 2018).  

  

  OUTRAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS   

  Normalmente, cães com HAC podem desenvolver outras manifestações clínicas 

recorrentes a doença.   

   A poliúria grave pode levar ao gotejamento de urina, principalmente quando o 

animal está dormindo e o proprietário percebe a incontinência urinária. A 

hipercoagulabilidade pode provocar a formação de trombos espontâneos, geralmente em 
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vasos pulmonares. A resistência à insulina induzida pelo cortisol pode levar à diabetes 

mellitus (NELSON; COUTO, 2015).  

  A hipercoagulabilidade nos pacientes com Síndrome de Cushing, pode ocorrer 

em decorrência dos glicocorticoides em níveis excessivos promoverem a estimulação da 

síntese hepática, de certos fatores pró-coagulantes, nomeados fatores V, VIII e IX bem 

como o fibrinogênio e o plasminogênio; também é confirmado em estudos que o 

complexo trombina-antitrombina (usualmente descrito como marcador subclínico de 

hipercoagulabilidade) se encontra aumentado nos animais com hiperadrenocorticismo. 

Outros fatores comuns no HAC, como a obesidade, a hemoconcentração, a hipertensão 

arterial e as glomerulopatias, também podem predispor a tromboembolismo (LEAL, 

2008)  

  É fácil perceber quando um cão com HAC desenvolve diabetes mellitus, devido 

ao aumento repentino da sede, produção de urina e da glicosúria. Entretanto é um desafio 

quando se tenta determinar se um cão com diabete melito estabelecida possui Síndrome 

de Cushing. O maior indício utilizado pelos clínicos é a resistência à insulina, que é 

subjetiva, pois apresenta um grande diferencial de diagnósticos. Deste modo, o 

diagnóstico de HAC no cão diabético é mais provável se o animal possui alopecia 

bilateral simétrica, calcinose cutânea e hepatomegalia (ETTINGER; FELDMAN, 2004).  

   Infecções do trato urinário também são comuns nos cães com Síndrome de 

Cushing, podendo se estender aos rins. Resistência diminuída para infecção pode resultar 

da inibição induzida pelo glicocorticoide na migração de neutrófilos e macrófagos para 

a área de infecção. Urina diluída aumenta a susceptibilidade para infecção do trato 

urinário, porém diminui susceptibilidade para pielonefrite (ETTINGER, FELDMAN, 

2004; MARTINS, JERICÓ, 2017).  

  

  DIAGNÓSTICO  

   Deve ser feita uma avaliação completa em qualquer cão com suspeita de 

hiperadrenocorticismo, desde uma anamnese detalhada e exame físico completo, a 

exames laboratoriais como hemograma completo, painel bioquímico sérico, urinálise 

com cultura bacteriana e ultrassonográfica abdominal, que irá trazer informações valiosas 

em relação à causa do distúrbio (NELSON; COUTO, 2015).   

   Os testes hormonais são empregados na sequência como suporte para o 

diagnóstico presuntivo da doença. Um resultado hormonal compatível com HAC 

endógeno associado aos sinais clínicos, achados ultrassonográficos e testes de dosagem 
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de ACTH plasmático permitem concluir o diagnóstico definitivo de Síndrome de 

Cushing, auxiliando na escolha de um protocolo terapêutico adequado para cada paciente 

(JERICÓ, 2014).   

  

  HEMOGRAMA  

   O achado hematológico mais compatível com HAC é o leucograma de estresse 

com linfopenia e eosinopenia relativas e absolutas (MOONEY; PETERSON, 2015).   

O hemograma também apresenta linfocitose por neutrofilia sem desvio a 

esquerda. Dessa forma, é possível observar aumento no número eritrócitos, aumento na 

taxa de hemoglobina e plaquetas, como resultado de uma estimulação da medula óssea.  

  Assim, como neutrofilia e monocitose discreta a moderada possivelmente 

resultante de uma menor marginação capilar e diapedese, ambos estão associados à 

excessiva concentração de glicocorticoides na circulação sanguínea (SILVA, 2016; 

MOONEY, PETERSON, 2015).   

  

  BIOQUÍMICO   

  

  Enzimas hepáticas (FA e ALT)  

   Na bioquímica sérica, a principal alteração é o aumento da concentração de 

fosfatase alcalina (FA), que caracteriza 90% (noventa por cento) dos casos, essa alteração 

corresponde de 5 a 40 vezes o limite superior do intervalo de referência, sendo o teste 

bioquímico de triagem mais sensível ao hiperadrenocorticismo. Isso ocorre porque os 

glicocorticoides causam necrose hepatocelular, acúmulo de glicogênio e interferem no 

fluxo sanguíneo hepático (PAULA, et al., 2018; MOONEY, PETERSON, 2015).   Essa 

elevação além de ser secundária a coléstase hepática ocorre também pela presença 

específica de uma isoforma da Fosfatase Alcalina (FA) induzida pelos glicocorticoides 

endógenos ou exógenos, caracterizada exclusivamente na espécie canina (JERICÓ, 

2014).   

  Comumente nota-se um aumento discreto de Alanina Aminotransferase (ALT) 

secundário a lesão hepática provocada pelo acúmulo de glicogênio no fígado (PAULA, 

et al., 2018).  
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  Glicose  

   Uma alteração comum é a hiperglicemia que acontece devido ao antagonismo a 

ação da insulina e ao aumento da glicogênese hepática, resultado da ação dos 

glicocorticoides (JERICÓ, 2014).   

   Cerca de 20% (vinte por cento) dos cães desenvolvem diabetes mellitus 

concomitante a doença de Cushing, isso porque no início ocorre o aumento das 

concentrações de insulina, para manter a normoglicemia, mais tarde, as células do 

pâncreas se esgotam e as células beta são destruídas (JERICÓ, 2014; PAULA, et al., 

2018).  

  Colesterol e triglicerídeos  

    Em geral, há um aumento da concentração de colesterol na corrente sanguínea 

(<8mmol/L) caracterizado pela estimulação da lipólise através dos glicocorticoides 

(PAULA, et al., 2018).   

   Deve-se ressaltar que este não é um achado específico, pois várias outras doenças 

consideradas no diagnóstico diferencial, dentre elas o hipotireoidismo, diabetes mellitus 

e nefropatia com perda de proteína, também apresentam o nível de colesterol elevado 

(MOONEY; PETERSON, 2015).   

  O aumento dos triglicerídeos também é observado, porém menos comumente 

comparado ao colesterol, sendo a determinação deste importante, pois a lipemia pode 

interferir na mensuração correta de vários parâmetros laboratoriais (MOONEY, 

PETERSON, 2015; PAULA, et al., 2018).  

  Ureia e creatinina  

   Normalmente os níveis de concentração de ureia e creatinina aparecem dentro 

dos valores normais ou diminuídos, resultado da diurese induzida pelo efeito dos 

glicocorticoides e redução da permeabilidade tubular (PAULA, et al., 2018).   

  Urinálise  

   Em geral a densidade específica de urina é <1,015 e com frequência observa-se 

hipostenúria (<1,008), desde que não haja privação de água.   

Normalmente encontra-se glicosúria, principalmente em casos de diabetes mellitus 

concomitantes (PAULA, et al., 2018).  

  Cultura  

   Em 50% (cinquenta por cento) dos casos de HAC, constata-se Infecção do Trato 

Urinário (ITU) devido à retenção de urina dentro da bexiga superdistendida, associado 
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ao seu esvaziamento incompleto, dado pela fraqueza muscular. (MOONEY; 

PETERSON, 2015).  

   Para esses autores, alguns sinais clínicos de ITU são em decorrência do efeito 

imunossupressor que o excesso de glicocorticoide causa. Não há indícios de hematúria 

ou células inflamatórias no exame, entretanto é importante a cultura bacteriana de 

amostras de urina por meio da cistocentese, para descartar infecção, pois a ITU pode se 

estender aos rins e causar uma pielonefrite.  

  

  

EXAMES DE IMAGEM  

  Radiografia   

   O exame radiográfico do tórax e abdômen é recomendado em todos os casos com 

suspeita comprovada de HAC. Porém são poucos os pacientes que apresentam aumento 

ou mineralização da glândula adrenal (MOONEY; PETERSON, 2015).   

   Destaca-se a observação radiográfica de calcificações distróficas na pele, anéis 

traqueais e brônquios primários, porém raramente encontram-se calcificações no fígado, 

mucosa gástrica e nos ramos abdominais da artéria aorta (SILVA, 2016).   

   A radiografia torácica deve ser considerada para descartar desenvolvimento de 

metástase pulmonar de carcinoma adrenocortical e para detectar alterações que indicam 

a presença de tromboembolismo pulmonar, tais como a dilatação da artéria pulmonar e 

eventual presença de derrame pleural (LEAL, 2008).   

   A nível abdominal há um bom contraste radiográfico, possibilitando a 

identificação das estruturas em virtude dos grandes depósitos de gordura no abdômen 

(MOONEY; PETERSON, 2015).   

   Além de possibilitar achados como distensão abdominal precoce, confirmar 

hepatomegalia e distensão vesical marcada (LEAL, 2008).    

  Ultrassonografia abdominal   

   A ultrassonografia abdominal é utilizada para avaliar o tamanho e formato das 

adrenais, assim como investigar outras possíveis anormalidades no abdômen como 

cálculos císticos, invasão vascular e trombo tumoral. (NELSON; COUTO, 2015).   O 

desafio para o técnico em ultrassonografia é distinguir consistentemente glândulas 

normais, hiperplásicas e neoplásicas. Se um tumor adrenal for identificado, a 

ultrassonografia é uma excelente opção para avaliar metástase hepática ou de outro órgão, 
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como também a compressão de tecidos adjacentes pelo tumor (MOONEY; PETERSON, 

2015).  

  Se ambas as adrenais forem avaliadas e estiverem relativamente iguais quanto ao 

tamanho e possuírem arquitetura normal, em um cão diagnosticado de outra forma como 

portador de HAC, isto se torna um fator considerável para hiperplasia adrenal 

correspondente ao HPD. Já a massa adrenal unilateralmente aumentada e a massa adrenal 

contralateral anormalmente pequena ou não visível é evidência de tumor adrenocortical 

(ETTINGER; FELDMAN, 2004).   

  

  

  Tomografia computadorizada e ressonância magnética  

  Atualmente a topografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM) 

tem se mostrado importantes no auxílio ao diagnóstico de tumores adrenais, hiperplasia 

adrenal e tumores hipofisários, porém ambas alternativas são caras e nem sempre estão 

disponíveis.   

  São indicadas inicialmente para a detecção um macroadenoma, determinação do 

tamanho e simetria das adrenais e presença de trombo tumoral na vasculatura adjacente 

(SILVA, 2016).   

   A RM é superior em comparação a TC na detecção de tumores hipofisários 

pequenos, ao mostrar características associadas ao tumor como edema, cisto, hemorragia 

e necrose (NELSON; COUTO, 2015).  

  

  TESTES ENDÓCRINOS   

   Os testes empregados na rotina clínica para diagnóstico de HAC endógeno são o 

teste de resposta ao ACTH, teste de supressão com baixa dose de dexametasona (SBDD) 

e relação cortisol-creatinina urinária (JERICÓ, 2014).  

   Porém, tais exames não permitem diferenciar hiperadrenocorticismo pituitário- 

dependente de hiperadrenocorticismo adrenal-dependente (JERICÓ, 2014).  

  Teste de resposta ao ACTH  

   O teste de resposta ao hormônio adrenocorticotrófico é o melhor teste de triagem 

para diferenciar hiperadrenocorticismo espontâneo de iatrogênico e para monitorar o 

tratamento com trilostano e mitotano (MOONEY; PETERSON, 2015).    
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   Resultados do teste de resposta ao ACTH encontram-se anormais em cerca de 

85% (oitenta e cinco por cento) dos casos de cães com HAC hipofisário, e 60% (sessenta 

por cento) daqueles com tumores adrenocortical (JERICÓ, 2014).    

  O teste avalia a resposta da glândula adrenal ao estímulo por ACTH exógeno. É 

feita a coleta de uma amostra de sangue previamente a administração de ACTH sintético, 

na dose de 5 ug/kg, intravenoso e, 1 hora depois, é realizada uma nova coleta para a 

mensuração de cortisol sérico. Os valores de cortisol após a administração de ACTH 

entre 6 e 18 ug/dL estão dentro dos valores normais de referência, valores menores ou 

iguais a 5 ug/dL são sugestivos de hiperadrenocorticismo iatrogênico ou 

hipoadrenocorticismo e valores acima de 24 ug/dL também são indicativos de Síndrome 

de Cushing, desde que os sinais clínicos e exames clínicos patológicos estejam relativos 

à doença (NELSON; COUTO, 2015).  

  Teste de supressão com baixa dose de dexametasona  

   O teste de supressão com baixa dose de dexametasona (SBDD) é considerado 

por muitos como o teste de escolha para o diagnóstico de HAC em cães (JERICÓ, 2014).   

Segundo Jesus (2019) este teste consiste em alguns passos: o paciente não pode estar 

fazendo uso de cortisona por pelo menos 60 dias; deve ser realizado a dosagem do cortisol 

sérico e aplicado dose baixa de dexametasona por via intravenosa ou intramuscular, de 

0,015 mg/kg. Após 8 horas de aplicação, realiza-se a aferição novamente do cortisol que 

deverá estar maior que 1µg/Dl.   

  Teste de relação cortisol-creatinina urinária  

   A avaliação da relação cortisol-creatinina urinária (RCCU) de apenas uma única 

amostra é capaz de determinar a excreção de cortisol urinário em um período de 24 horas.  

A coleta da urina deve ser realizada em casa, no período da manhã, evitando que o animal 

seja exposto a situação de estresse, logo após deve ser armazenada sob refrigeração até o 

encaminhamento para o laboratório para a dosagem de cortisol e creatinina urinária 

(JERICÓ, 2014).    

  Embora a o teste de RCCU seja bastante sensível para determinar o aumento da 

excreção de cortisol em cães, ele não é específico. Considera-se procedimento como um 

bom teste de triagem para HAC, pois valores dentro do intervalo de referência tornam o 

diagnóstico de hiperadrenocorticismo muito improvável (MOONEY; PETERSON, 

2015).  
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  TRATAMENTO  

  

  Mitotano  

   Mitotano é um fármaco adrenocorticolítico que destrói seletivamente as zonas 

fasciculadas e reticular, embora tenha tendência em preservar a zona glomerulosa do 

córtex adrenal. Recomenda-se terapia com mitotano apenas quando houver diagnóstico 

definitivo de hiperadrenocorticismo, devido sua potente ação. Nunca deve ser usado de 

forma empírica. (MOONEY; PETERSON, 2015).  

   Antes do início terapêutico, deve-se avaliar o consumo de água diário do paciente 

durante períodos consecutivos de 24 horas. Caso não seja contestado o aumento do 

apetite e da ingestão de água, deve-se mensurar a concentração de cortisol pré tratamento, 

antes e após a estimulação com ACTH, com o intuito de monitorar os efeitos do 

tratamento (MOONEY; PETERSON, 2015).  

   A terapia com mitotano é dividida na fase de indução, com duração média de 10 

dias e fase de manutenção. Na fase de indução deve ser administrado por via oral na dose 

de 50mg/kg/dia, junto com o alimento, pois o mitotano é um medicamento lipossolúvel 

e sua absorção é baixa quando administrado por via oral a animais em jejum.   

   O tratamento diário deve ser contínuo até que qualquer uma das seguintes 

alterações seja observada:  

• O consumo diário do cão com HAC diminua para ≤60ml/kg/dia;  

• O cão demore mais para se alimentar do que antes do início do tratamento;  

• O cão apresente vômito ou diarreia;  

• O cão se torne indiferente e deprimido.  

   Então, o tratamento inicial com mitotano é suspenso e o cão é submetido à terapia 

de manutenção. Neste caso, a dose permanece 50 mg/kg, porém a administração passa a 

ser semanal, podendo-se dividir em 2 a 3 doses ao longo da semana, a depender do peso 

do animal. Modificações na dose e frequência de administração podem variar de 25 a 

100mg/kg/semana, dependendo dos sinais clínicos apresentados pelo animal, sejam de 

hiper ou hipoadrenocorticismo, juntamente com o resultado do teste de resposta ao 

ACTH (JERICÓ, 2014).  

   Os cães submetidos à terapia devem passar novamente por avaliação de 4 a 8 

semanas após o início do tratamento de manutenção, ou antes disso, se problemas sejam 

contestados (JERICÓ, 2014).  
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   A melhora do paciente é observada quando há redução do apetite, da produção 

de urina e do consumo de água. Força muscular e tolerância ao exercício melhoram nas 

primeiras 3 a 4 semanas, já as alterações dermatológicas demoram um pouco mais e seu 

progresso é variável (JERICÓ, 2014).  

   Recomenda-se reavaliação de 3 a 6 meses durante o restante da vida do animal, 

sendo que o reajuste da dose de mitotano varia de acordo com o resultado do teste de 

resposta ao ACTH (MOONEY; PETERSON, 2015).   

   As reações adversas mais comuns ao mitotano são irritação gástrica e vômito, 

que ocorrem logo após sua administração. Caso o desconforto gástrico seja resultante da 

sensibilidade ao fármaco e não associado ao hipoadrenocorticismo, a divisão adicional 

da dose e/ou o aumento do intervalo entre as administrações podem ajudar a diminuir o 

vômito (NELSON; COUTO, 2015).  

  

  

  Trilostano   

   O uso de Trilostano tem se mostrado bastante eficiente na redução do 

hiperadrenocorticismo em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos casos de HPD, 

atuando como inibidor competitivo da enzima o da 3-β-hidroxiesteroidedesidrogenase, 

que interfere na conversão da pregnenolona em progesterona na glândula adrenal, 

inibindo a produção de cortisol. (MOURA, 2015; MOONEY; PETERSON, 2015)  

   O Trilostano está disponível em cápsulas de 30, 60 e 120 mg por cápsula. A dose 

inicial indicada é de 2 a 6 mg/kg, a cada 24 horas, priorizando sua administração após a 

refeição para ser melhor absorvido. (MOONEY; PETERSON, 2015; NELSON; 

COUTO, 2015).    

  A melhor maneira de monitorar a terapia com trilostano é a percepção dos sinais 

clínicos reduzidos, principalmente a poliuria, polidipsia, polifagia e pelo HAC avaliado 

por meio do teste de resposta ao ACTH. Deve o exame ser realizado 4 a 6h após a 

administração do medicamento e 20 a 30 dias após o início da terapia. Esses mesmos 

controles deverão incluir exame clínico completo, realização de análises bioquímicas e 

hematológicas (SILVA, 2016; JERICÓ, 2014).    

   Os efeitos colaterais do trilostano incluem letargia, vômito e alteração nas 

concentrações de eletrólitos compatíveis com hipoadrenocorticismo.   
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  O hipoadrenocorticismo foi relatado em um pequeno número de cães e acredita-

se que seja resultado da necrose adrenocortical induzida pelo trilostano (NELSON; 

COUTO, 2015).  

  

  Fármacos alternativos  

   Existem vários outros fármacos para tratamento médico de HAC, dentre eles a 

cabergolina, cloridrato de seleginina, ciproeptadina e metirapona, que demonstram baixa 

eficácia ou ainda não foram pesquisados adequadamente e não são considerados como 

opção terapêutica importante (PAULA et al., 2018).  

  O cetaconazol é um antifúngico, derivado imidazólico de amplo espectro, que tem 

sido utilizado, obtendo sucesso em torno de 50 a 75% (cinquenta a setenta e cinco por 

cento) dos casos. A substância é capaz de suprimir a secreção do cortisol por interagir 

com o sistema enzimático esteroidogênico e interferir na biossíntese de esteroides.    

  Entretanto, este fármaco induz mais efeitos colaterais que o trilostano e por isso 

só deve ser utilizado em casos de intolerância ao trilostano e mitotano (PAULA et al., 

2018).   

   A dose inicial a ser administrada é de 5mg/kg, por via oral, a cada 12 horas, 

durante 7 dias, para avaliar efeitos colaterais como icterícia, disorexia ou prostração. 

Caso não sejam observados, a dose é elevada a 10 mg/kg, 2 vezes ao dia, durante 14 dias, 

podendo chegar até 20mg/kg, 2 vezes ao dia (PAULA et al., 2018).   

   A eficácia do tratamento é determinada pelo teste de resposta ao ACTH após 15 

dias, onde se espera obter níveis de cortisol pós ACTH inferiores a 5 ug/dL. (PAULA et 

al., 2018; JERICÓ, 2014).  

  

  PROGNÓSTICO  

   O prognóstico de hiperadrenocorticismo depende do estado geral do animal e das 

possíveis complicações advindas de doenças concomitantes como cetoacidose diabética, 

tromboembolismo pulmonar, pancreatite. Além, ainda, das condições financeiras do tutor 

para custear o tratamento e realizar exames laboratoriais periódicos, para monitoramento 

do quadro da doença.   

   A expectativa de vida é de 2 a 4 anos, tanto para cães tratados com trilostano ou 

mitotano, porém esse prazo pode se estender para os animais acometidos mais jovens, a 

princípio por apresentarem menos riscos de doenças geriátricas concomitantes, como 

doença renal crônica e insuficiência cardíaca congestiva. (JERICÓ, 2014)  
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  CONCLUSÃO  

   Dentre as endocrinopatias, o hiperadrenocorticismo é uma das mais comuns em 

cães de meia idade a idosos, apresentando sinais clínicos discretos no início da doença. 

É de extrema importantância que o médico veterinário esteja atento ao perfil desse 

paciente, investigando os sinais clínicos, realizando uma anamnese detalhada com 

perguntas específicas ao tutor, que por muitas vezes pode ignorar alguns sinais pensando 

ser um comportamento saudável do mesmo.  

   Visto que a síndrome de Cushing é uma doença que desencadeia outros 

problemas secundários como a diabetes mellito, a investigação por meio de testes 

endócrinos em conjunto com exames laboratoriais e de imagem são fundamentais para o 

diagnóstico preciso. O tratamento clínico apresenta bastante eficácia, melhorando a 

qualidade de vida do paciente, por ser contínuo, requer comprometimento por parte do 

proprietário, pois o animal irá precisar de acompanhamento veterinário periódico até o 

fim de sua vida.  
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ANEXO A: DIRETRIZES PARA AUTORES  

AVISOS:  

- Não cobramos nenhum valor para submissão e publicação!   

- Classificação capes B4  

   

DIRETRIZES:  

Os trabalhos podem ser redigidos em português ou inglês. Os autores, assim como 

respectivas filiações, são preenchidas nos campos adequados durante a submissão do  

trabalho. NÃO DEVENDO ESTAR NO CORPO DO ARQUIVO SUBMETIDO. Desta  

forma, o sigilo dos autores durante a avaliação é garantido. A Veterinária em Foco 

sugere que o número máximo de autores por artigo seja 6 (seis). Artigos com número 

superior a 6 (seis) serão considerados exceções e avaliados pelo Conselho Editorial e, 

se necessário, solicitada a correção. O não atendimento de tal proposta pode implicar 

em recusa de sua publicação. Sugere-se, também, o número máximo de 20 páginas. 

Figuras, gráficos e tabelas devem ser colocados no corpo do texto onde forem citados. 

É importante ressaltar que pesquisas feitas com animais devem citar a aprovação da 

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Animais da instituição onde o 

trabalho foi realizado.  

1 - Artigo científico: TÍTULO (em português e inglês); RESUMO; Palavras-chave;  

ABSTRACT; Keywords; INTRODUÇÃO (com revisão de literatura); MATERIAL E 

MÉTODOS; RESULTADOS E DISCUSSÃO;CONCLUSÃO; AGRADECIMENTOS 

(opcional) e REFERÊNCIAS.  
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e REFERÊNCIAS.  

3 - Nota: TÍTULO (em português e inglês); RESUMO; Palavras-chave; ABSTRACT; 
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CASO; RESULTADOS E DISCUSSÃO; CONCLUSÃO e REFERÊNCIAS.  

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO  

Título em português: Fonte Times New Roman 14, caixa alta, centrado, negrito;  

Resumo: Fonte Times New Roman 11, espaço 1, justificado, com um máximo de 200 

palavras;  
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Título em inglês (obrigatório): Fonte Times New Roman 12, caixa alta, centrado; 

Abstract (obrigatório): Fonte Times New Roman 11, espaço 1, justificado;  
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Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 
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que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.  
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outra revista.  

2. O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF.  

3. O texto está em espaço simples; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico em 

vez de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas estão 
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Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista.  
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http://10.1.200.84/index.php/veterinaria/about/submissions#authorGuidelines
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http://10.1.200.84/index.php/veterinaria/about/submissions#authorGuidelines
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instruções disponíveis em Assegurando a avaliação pelos pares cega foram 
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