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Introdução

As glândulas adrenais são responsáveis pela 
produção de diversos hormônios, são dividas em córtex 
que produz mineralocorticóides e glicocorticóides além 
de produzir esteróides androgênios e medula que 
produz adrenalina e noradrenalina. O 
Hiperadrenocorticismo (Síndrome de Cushing) consiste 
em uma elevação na produção de cortisol 
(glicocorticóide) hormônio produzido no córtex (zona 
fasciculada maior produção e zona reticular) das 
glândulas adrenais localizadas cranialmente aos rins 
[1].

 A síntese dos glicocorticóides tem o colesterol como 
principal precursor, a primeira etapa da síntese de 
esteróides envolve a clivagem enzimática da cadeia 
lateral da molécula esteróide, levando a formação de 
um composto C-21 conhecido como pregnenolona, a 
diferença entre os mineralocorticóides (aldosterona) e 
os glicocorticóides (cortisol) é um grupo hidroxila C-
17, que é parte da molécula de glicocorticóides. Como 
se supunha, as células da zona fasciculada e reticular 
possuem a enzima hidroxilante para o C-17 à 17 α-
hidroxilase, enquanto células da zona glomerular não 
possuem esta enzima.

Em concentrações normais apenas 10% do cortisol 
apresenta-se em sua forma livre, 70% do cortisol 
plasmático é ligado a uma globulina chamada 
transcortina ou globulina ligante de corticosteróide. A 
transcortina tem uma alta afinidade por cortisol e 
corticosterona, mas sua capacidade de ligação é 
limitada. Outros 20% do cortisol plasmático são 
ligados à albumina, apesar de que sua afinidade por 
cortisol é bem menor que a da transcortina. A 
transcortina mantém o cortisol ativo até atingir o órgão 
alvo e também o protege da rápida inativação pelo 
fígado e excreção pelos rins [2].

Os principais efeitos dos glicocorticóides sobre um 
animal sadio é a estimulação da neoglicogênese 
hepática, que envolve conversão de aminoácidos em 

carboidratos resultando em aumento do glicogênio 
hepático e uma tendência a aumentar os níveis de 
glicose sanguínea, os glicocorticóides inibem a 
captação de glicose e o metabolismo nos tecidos 
periféricos, particularmente no músculo e células 
adiposo sendo este efeito chamado de efeito 
antiinsulínico [5].

Na Síndrome de Cushing os níveis elevados de 
cortisol sérico causam os sinais clínicos, existindo 
diversas possibilidades para o aumento do nível de 
cortisol (tumor hipofisário, hiperplasia hipofisária, 
tumores adrenais, hiperplasia adrenal, ou tumores não 
endócrinos, podendo ainda ser iatrogênico pela 
administração de glicocorticóides) [2]. 
Aproximadamente 85% dos cães com 
hiperadrenocorticismo têm doenças relacionadas à 
hipófise, enquanto 15% exibem tumores adrenais [3]. 
A síndrome de cushing é uma doença comum em cães 
de meia idade ou velha (7-12 anos) [5]. As raças mais 
predispostas são os Poodles, Dachshunds, Yorkshire 
Terrier, Pastor Alemão, Beagle, Labrador e Boxer. 
Machos e fêmeas são acometidos na mesma proporção. 
O HDH é mais comum em cães menores (75% tem 
menos de 20 kg) enquanto que o tumor adrenal é mais 
comum em cães com mais de 20 kg. 

Independente da localização da anormalidade 
primária, os sinais clínicos são similares em todas as 
formas do hiperadrenocorticismo, com raras exceções. 
Um grande tumor na hipófise pode causar sinais 
neurológicos como estupor ou desorientação, ou um 
grande tumor de adrenal pode causar um aumento 
abdominal do lado acometido. A maioria dos cães com 
síndrome de Cushing apresenta sinais que progridem 
lentamente e não são alarmantes para o proprietário, 
que os confunde com sinais de envelhecimento, até que 
se tornem graves. Os sinais são as seqüelas dos efeitos 
combinados gliconeogênicos, imunossupressores, 
antiinflamatórios, catabólicos protéicos e lipolíticos dos 
glicocorticóides em vários sistemas orgânicos. Os 
sinais clínicos e achados físicos mais comuns incluem 



poliúria, polidipsia, polifagia, aumento de volume 
abdominal e obesidade, hepatomegalia, alopecia 
simétrica bilateral poupando a cabeça e extremidades 
distais, hiperpigmentação cutânea, pelagem fina, 
infecções cutâneas, respiração ofegante, fraqueza 
muscular, letargia e, em machos atrofia testicular [4].

No hiperadrenocorticismo hipófise-dependente 
micro ou macroadenomas hipofisários que sintetizam e 
secretam excesso de ACTH. A inibição normal por 
feedback da secreção de ACTH por níveis fisiológicos 
de cortisol não ocorre. Além dos efeitos sistêmicos do 
excesso de glicocorticóides, eles inibem outras funções 
hipofisárias e hipotalâmicas, resultando em 
hipotireoidismo secundário reversível (por inibição da 
secreção do TSH – tirotropina), anestro nas fêmeas ou 
atrofia testicular nos machos (por inibição do FSH -
hormônio folículo estimulante e LH - hormônio 
luteinizante) e baixa estatura em cães em crescimento 
(inibição do GH-hormônio do crescimento). No 
hiperadrenocorticismo por tumor adrenocortical o
carcinoma e o adenoma adrenocortical aparecem em 
igual freqüência [5]. Tumores bilaterais são raros. O 
tumor produz cortisol em excesso, que suprime a 
secreção de CRH e ACTH, provocando atrofia da 
adrenal não comprometida. O hiperadrenocorticismo 
iatrogênico acontece por meio da administração 
excessiva de glicocorticóides, geralmente usados no 
controle de doenças alérgicas ou imunomediadas. A 
administração crônica de glicocorticóides em excesso 
inibe o CRH e o ACTH, provocando atrofia 
adrenocortical bilateral [5]. Anormalidades químicas 
podem aparecer através do soro como atividade 
aumentada da fosfatase alcalina e alanina, 
hipercolesterolemia e hiperglicemia. Vários cães com 
hiperadrenocorticismo apresentam proteinúria 
resultante de glomeruloesclerose, além de apresentarem 
evidências de infecção do trato urinário. O hemograma
apresenta “leucograma de stress” (neutrofilia e 
monocitose) [4]. São utilizados alguns testes para 
confirmação da síndrome de cushing como o teste de 
supressão pela dexametasona em dose baixa (SDDB) e 
o teste da estimulação pela corticotrofina.

Metodologia

Na execução deste trabalho foi utilizada metodologia 
em pesquisa bibliográfica em livros didáticos referentes 
ao assunto abordado.

Discussão

     O hiperadrenocorticismo hipofisário representa 
aproximadamente 80% dos casos de HAC em cães. O 
HAC de origem adrenal está relacionado com presença 
de tumor (carcinoma/ adenoma) adrenocortical, que 
raras vezes é bilateral. Há também o HAC iatrogênico, 
que é resultado da administração excessiva de 
glicocorticóides CUNNIGHAM [1]. Geralmente 
acomete cães de meia idade a idosos, contudo no HAC 
hipofisário pode ocorrer em cães jovens NELSON E 
COUTO [5]. Os sinais mais comuns em 
hiperadrenocorticismo são: poliúria, polidipsia, 

polifagia, respiração ofegante, fraqueza da musculatura
abdominal, alopecia, hiperpigmentação da pele, úlcera 
gástrica e pancreatite GONZÁLEZ [4]. A dosagem de 
ACTH e cortisol é bastante importante e também 
deverão ser realizadas. Os testes realizados para 
confirmar o HAC são: teste da supressão com baixa 
dose de Dexametasona e teste da supressão com alta 
dose de Dexametasona. Atualmente o fármaco de 
escolha para o tratamento de HAC espontâneo é o 
Mitotano (Lisodren®), ele provoca necrose seletiva das 
zonas do córtex adrenal PETERSON [2]. O tratamento 
para o HAC adrenocortitrófico é indicado caso o
tratamento cirúrgico não seja possível ou em caso de 
doença residual após uma adrenalectomia FELDMAN 
[3].
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Figura 1. Localização das glândulas adrenais.                             Figura 2. Cadela 10anos com Hiperadrenocorticismo.

                                

Figura 3. Síntese de hormônios da glândula adrenal.                              Figura 3. Acumulo de gordura devido ao excesso de cortisol.


