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RESUMO 

O hiperadrenocorticismo (HAC) canino, também chamado de síndrome de Cushing, é uma 
condição que resulta da excessiva produção ou administração crônica de glicocorticoide. Essa 
endocrinopatia tem maior incidência em cães adultos, especialmente a partir dos seis anos de 
idade, tendo como raças predispostas o Poodle, Teckel, Boxer, os terrier e Beagle. O HAC pode 
ser classificado como hipófise-dependente, adreno-dependente, iatrogênico e atípico. Existem 
diversos sinais clínicos e alterações laboratoriais que podem estar relacionadas ao HAC, e que 
sugerem o diagnóstico desta endocrinopatia. O trabalho foi realizado um estudo retrospectivo, 
onde todos os animais foram diagnosticados com hiperadrenocorticismo. As alterações 
bioquímicas  observadas no estudo foram aumento da atividade sérica de fosfatase alcalina (FA) 
e alanina aminotransferase (ALT), hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. O objetivo do 
trabalho foi avaliar as principais alterações bioquímicas observadas em pacientes diagnosticados 
com hiperadrenocorticismo pelo teste de supressão por baixa dose de dexametasona.  

Palavras-chave: Cushing; Hiperfosfatasemia; Hipercolesterolemia, Hipertrigliceridemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Canine hyperadrenocorticism (HAC), also called Cushing's syndrome, is a condition that results 
from excessive production or chronic administration of glucocorticoid. this endocrinopathy has a 
higher incidence in adult dogs, especially from the six years of age, having as predestined breeds 
Poodle, Teckel, Boxer, terriers and Beagle. HAC can be classified as pituitary-dependent, adreno-
dependent, iatrogenic and atypical. There are several clinical signs and laboratory abnormalities 
that may be related to CAH, and suggest the diagnosis of this endocrinopathy. The work was 
performed a retrospective study, where all animals were diagnosed with hyperadrenocorticism. 
The biochemical changes observed in the study were increased serum alkaline phosphatase 
(ALF) and alanine aminotransferase (ALT) activity, hypercholesterolemia and 
hypertriglyceridemia. The objective of this study was to evaluate the main biochemical changes 
observed in patients diagnosed with hyperadrenocorticism by the low dose dexamethasone 
suppression test. 

Keywords: Cushing; Hyperphosphatasemia; Hypercholeterolemia; Hypertriglyceridemia. 
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1 RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

O estágio curricular supervisionado é a última disciplina obrigatória da 

grade de Medicina Veterinária das Faculdades Integradas de Ourinhos – FIO 

sendo importante para poder aprimorar os conhecimentos aprendidos durante o 

curso de medicina veterinária. Os estágios foram realizados no mês de agosto 

na UEL (Universidade Estadual de Londrina), supervisionado pelo Médico 

Veterinário Andrei K. Fabretti, e no mês de setembro na clínica bem-Estar Animal 

de Jacarezinho-PR supervisionado pelo Médico Veterinário Gustavo D’ 

Alessandro Hernandes Batista e no mês de outubro no Hospital Veterinário 

FISIOPET, em Santos-SP, supervisionado pelo Médico Veterinário Alex Antônio 

do Carmo Fonseca. Tem como objetivo a apresentação das atividades e as 

casuísticas acompanhadas durante os estágios supervisionados, 

aperfeiçoamento da prática e o convívio em equipe.  

 

1.1 MÊS DE AGOSTO – UEL 

O estágio na UEL foi realizado no período do dia 03 ao dia 30 de agosto, 

no setor de clínica médica de animais de companhia.  

O hospital veterinário da UEL fica localizado dentro do centro universitário 

da UEL, Avenida Robert Koch N°60 no município de Londrina, Paraná. Para a 

rotina os estagiários eram divididos por semana em setores da clínica médica de 

animais de companhia como internamento e rotina.  

INTERNAMENTO: 

No internamento eram aferidos os parâmetros dos animais como 

frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, mucosas, tempo de 

preenchimento capilar (TPC), pressão arterial, além de verificar o acesso 

venoso. Auxílio na administração de medicações dos animais, e de suas dietas. 

Cuidado com a limpeza dos animais e das baias e passeio com animais 

internados.  
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Os estagiários acompanhavam as reuniões clínicas que eram realizadas 

todos os dias, logo pela manhã, onde eram passados para os professores todos 

os casos atendidos.  

ROTINA: 

As principais atividades desenvolvidas durante o estágio na rotina foram 

o acompanhamento e auxílio aos residentes no atendimento clínico e realização 

de exames complementares dos casos triados para a área de clínica médica de 

animais de companhia. Auxílio e acompanhamento nos exames de imagens 

como radiografia e ultrassom. 

Acompanhamento da reunião clínica que era realizada todos os dias, logo 

no início da manhã, onde era passado para os professores todos os casos 

atendidos. A casuísta do estágio está representada no quadro 1. 

Quadro 1: Casuística dos casos no mês de agosto na UEL 

SISTEMA ACOMETIDO ESPÉCIE NÚMERO DE ANIMAIS 

INFECCIOSO     

Complexo respiratório felino Felino 5 

Cinomose Canino 1 

Parvovirose Canino 2 

Tosse dos canis Canino 1 

Erliquiose Canino 6 

ZOONOSES     

Leptospirose  Canino 6 

PARASITOLOGIA     

Toxocara canis Canino 5 

GASTROENTEROLOGIA     

Gastroenterite hemorrágica Canino 3 

Gastroenterite medicamentosa Canino 3 

Gastrite Canino 6 

Pancreatite Canino  3 

Pancreatite Felino 3 

CARDIOLOGIA   

Ascite Canino  5 

Ascite Felino 2 

DERMATOLOGIA   

Alergias Canino 4 

Dermatofitose Canino 1 

Otite Canino 3 
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DAPE Canino 2 

ENDOCRINOLOGIA   

Diabetes mellitus Felino 1 

Diabetes mellitus Canino 5 

Hepatopatia Canino 2 

Hiperadrenocorticismo Canino 1 

TOXICOLOGIA     

Intoxicação por Organofosforado canino 3 

Intoxicação por carbamato  Felino 1 

NEUROLOGIA     

Convulsão Canino 4 

Tetraparesia Canino 1 

ONCOLOGIA     

Neoplasias Canino 2 

NEFROUROLOGIA     

Obstrução uretral Felino 4 

Hidronefrose Felino 1 

DEMAIS PROCEDIMENTOS     

Transfusão sanguínea Canino 7 

Ultrassom Felino 4 

Ultrassom Canino 12 

Radiografia Canino 15 

Eutanásia Canino 6 

TOTAL=  130 

 

1.2 MÊS DE SETEMBRO- CLÍNICA BEM ESTAR ANIMAL 

O estágio foi realizado no período do dia 01 ao dia 30 de setembro. A 

Clínica Bem Estar Animal está localizada na Rua Padre de Mello, nº 1027, no 

município de Jacarezinho, Paraná (Figura 1). A clínica é composta por uma sala 

de recepção, uma sala de espera, um consultório (Figura 2), sala de internação 

(Figura 3), centro cirúrgico (Figura 4) sala de exames radiológicos, 

ultrassonográficos, exames laboratoriais e um toalete. 

As principais atividades desenvolvidas durante o estágio foram: auxílio em 

consultas (exames físicos, coleta de material para exames) e cirurgias, no 

cuidado dos animais internados (passeando com animais internados, 

administração das medicações, higiene do local e dos animais), auxílio na 

realização dos exames solicitados. A casuísta do estágio está representada na 

Quadro 2. 
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Figura 1- Fachada da Clínica Bem Estar Animal 

 

FONTE: Gustavo Hernandes, 2017. 

 

Figura 2-  Consultório da Clínica Bem Estar Animal 

 

FONTE: Gustavo Hernandes, 2017. 
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Figura 3- Internação da Clínica Bem Estar Animal 

 

FONTE: Gustavo Hernandes, 2017. 

 

 

 

 

Figura 4- Centro cirúrgico da Clínica Bem Estar Animal 

 

FONTE: Gustavo Hernandes, 2017. 
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Quadro 2: casuísticas dos casos no mês de setembro- Clinica Bem-Estar Animal 

SISTEMA ACOMETIDO ESPÉCIE NUMERO DE ANIMAIS 

INFECCIOSO     

Cinomose Canino 8 

Parvovirose Canino 3 

Erliquiose Canino 10 

CARDIOLOGIA     

Cardiopatia Canino 2 

DERMATOLOGIA     

DAPE Canino 2 

Otite Canino 10 

Alergias Canino 10 

Demodiciose Canino 1 

TOXICOLOGIA     

Intoxicação por carbamato ou 
Organofosforado Canino 1 

NEUROLOGIA     

Convulsão Canino 2 

Tetraparesia   2 

Paresia de membros pélvicos Canino 3 

ONCOLOGIA     

Neoplásias Canino 8 

NEFROUROLOGIA     

Obstrução uretral Felino 5 

Doença renal Canino 5 

Doença renal Felino 2 

ORTOPEDIA     

Talas Canino 4 

Talas Felino 2 

Fratura de rádio e ulna Canino 2 

Fratura de mandíbula Canino 2 

Fratura de fêmur Canino 3 

ODONTOLOGIA     

Periodontites Canino 2 

CIRURGIAS     

Castração Felino 10 

Castração Canino 20 

Limpeza de tártaro Canino 10 

Noduletomia Canino 7 

Amputação de membro pélvico esquerdo Canino 1 

Cesariana de emergência Felino 1 

Colocação de fixador externo Canino 5 

Colocação de pino Canino 2 
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Colopexia Canino 1 

Ressecção da cabeça do fêmur Canino 3 

Retirada de corpo estranho Canino 2 

DEMAIS PROCEDIMENTOS     

Miíase Felino 3 

Ultrassom Canino 20 

Radiografia Canino 20 

Radiografia Felino 8 

Vacinas Canino 55 

Eutanásia Canino 1 

TOTAL   258 

 

1.3 MÊS DE OUTUBRO- HOSPITAL VETERINARIO FISIOPET 

A Fisiopet é um Hospital 24 horas que está localizado na Avenida Pedro 

Lessa, nº 2079, no município de Santos, São Paulo. O estágio foi realizado no 

período do dia 02 ao dia 30 de outubro. 

O hospital é composto por uma recepção, sala com esteira aquática, três 

consultórios, sala de internação, sala de raio-x, sala de procedimento, um centro 

cirúrgico e um toalete. Seu funcionamento é 24 horas, onde os atendimentos 

iniciavam às 8 horas e terminavam às 20 horas, após este horário plantão. O 

hospital conta atualmente com uma equipe de aproximadamente 12 médicos 

veterinários e 6 estagiários sendo divididos em escala.  

O hospital possui diversas especialidades veterinárias como: ortopedia, 

anestesiologia, oftalmologia, cardiologia e diagnóstico de imagem 

(ultrassonografia e radiologia). 

Quando o proprietário chega com o animal para o atendimento, 

primeiramente é realizado o cadastro na sala de recepção para aqueles que 

passarão pela primeira vez pelo atendimento e após é encaminhado para um 

consultório conforme o agendamento. Na internação os proprietários têm direito 

a dois horários de visita sendo do meio dia a uma da tarde e das dezenove as 

vinte horas.  

As atividades desenvolvidas durante o estágio foram: auxílio em 

procedimentos ambulatoriais, acompanhamento e auxílio nas consultas de 

clínica médica geral e nas consultas com veterinários especialistas, auxílio em  

cirurgias, no cuidado dos animais internados, passeio com os animais 



19 
 

internados, administração das medicações, coleta de exames laboratoriais, 

avaliação dos parâmetros vitais dos animais (frequência cardíaca, frequência 

respiratória, temperatura e pressão arterial), encaminhamento de animais para 

exames  e auxilio na realização dos exames solicitados. A casuísta do estágio 

está representada na Quadro 3. 

Quadro 3: Casuísticas dos casos no mês de outubro- Hospital Veterinário 

FISIOPET 

SISTEMA ACOMETIDO ESPÉCIE NUMERO DE ANIMAIS 

INFECCIOSO     

Tosse dos canis Canino 2 

PIF Felino 2 

Erliquiose Canino 3 

GASTROENTEROLOGIA     

Gastroenterite hemorrágica Canino 2 

Gastroenterite medicamentosa Canino 1 

Gastrite Canino 2 

Pancreatite Canino   1 

CARDIOLOGIA   

Cardiopatia Felino 3 

Cardiopatia Canino  8 

DERMATOLOGIA   

Otite Canino 4 

Alergias Canino 7 

Sarna Demodécica Canino 1 

DAPE  Canino  2 

ENDOCRINOLOGIA   

Diabetes mellitus Canino 5 

Diabetes mellitus Felino 5 

Shunt porta sistêmico Canino 1 

Hiperadrenocorticismo Canino 4 

TOXICOLOGIA     

Intoxicação por Organofosforado Canino 1 

NEUROLOGIA     

Convulsão Canino 4 

Síndrome Vestibular Canino 3 

ONCOLOGIA     

Neoplasias Canino 6 

NEFROUROLOGIA     

Obstrução uretral Felino 3 

Doença renal Canino 4 
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Doença renal Felino 7 

Calculo em bexiga Canino 1 

Cistite por proteus spp. Canino 1 

ORTOPEDIA     

Talas Canino 4 

Talas Felino 2 

ODONTOLOGIA     

Periodontites Canino 2 

CIRURGIAS  2 

Esplenectomia  Canino   

Castração Felino 3 

Castração Canino 5 

Limpeza de tártaro Canino 5 

Retirada de nódulos Canino 2 

Amputação de membro pélvico esquerdo Felino 1 

Laparotomia exploratória Canino 1 

DEMAIS PROCEDIMENTOS     

Transfusão sanguínea Canino 3 

Ultrassom Felino 4 

Ultrassom Canino 15 

Ecocardiograma Canino 16 

Ecocardiograma Felino 1 

Eletrocardiograma Canino 16 

Eletrocardiograma Felino 1 

Radiografia Canino 25 

Radiografia Calopsita 1 

Radiografia Felino 5 

Vacinas Canino 50 

Eutanásia Canino 6 

TOTAL   253 
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2 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

O hiperadrenocorticismo (HAC) é uma endocrinopatia mais comumente 

observada em cães (BEHREND; KEMPPAINEN, 2001), sendo rara em gatos 

(HOENING et al., 1991). Essa enfermidade acomete principalmente cães 

adultos, geralmente a partir dos seis anos de idade (LING et al., 1979; 

PETERSON, 1984; BEHREND, 2015). O principal envolvido nessa patologia é 

cortisol, um hormônio esteroide, que quando produzido excessivamente ou 

administrado de forma crônica ao animal desenvolve o hiperadrenocorticismo 

(BEHREND; KEMPPAINEN, 2001), embora precursores do cortisol também 

possam ser os causadores dos sinais clínicos (CATHARINE, 2009). 

Essa doença, também conhecida como Síndrome de Cushing, envolve 

um conjunto de manifestações clínicas muito características resultantes da 

exposição crônica do organismo a concentrações circulantes elevadas de 

glicocorticoides. Foi descrita primeiramente em humanos em 1932 por Cushing, 

e em 1939 foi descrita no cão, com o nome de síndrome de Cushing canino 

(GROSSMAN, 2004; NICOLAS, 2004). 

O HAC pode ocorrer tanto em animais puros, como nos cães sem raça 

definida, embora existam determinadas raças predispostas; dentre as de 

pequeno porte, podem ser citados o Poodle, Teckel, Terriers e Beagle. Dentre 

as raças de grande porte, destacam-se o Pastor Alemão, Labrador Retriever e 

os Boxers (FELDMAN; NELSON, 2004; MELIÁN et al, 2010). O 

hiperadrenocorticismo hipófise-dependente (HAC-HD) é mais comumente 

observado em raças de pequeno porte, com pesos inferiores a 20 kg (FELDMAN; 

NELSON, 2004), enquanto o hiperadrenocorticismo adreno-dependente (HAC-

AD) pode afetar igualmente raças de pequeno, médio e grande porte 

(PETERSON, 2007). 

O hiperadrenocorticismo pode ser espontâneo, classificado como HAC-

HD, HAC-AD e HAC atípico, ou iatrogênico, quando ocasionado pela 

administração excessiva de glicocorticoides. O hiperadrenocorticismo 

espontâneo acomete principalmente cães de meia idade a idosos, embora já 
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tenha sido relatado em cães de até seis meses de idade (FELDMAN; NELSON, 

2004; PETERSON, 2007; MELIÁN et al., 2010). Os cães com HAC-AD tendem 

a ser mais velhos no momento do diagnóstico, entre 11 e 12 anos de idade 

(PETERSON, 2007). De 55% a 60% dos cães diagnosticados são fêmeas 

(FELDMAN, 2004), embora não existam estudos avaliando se a população de 

fêmeas é maior que a população de machos (BEHREND, 2015).  

O diagnóstico do HAC é baseado nos sinais clínicos do animal, nas 

alterações hematológicas e bioquímicas observadas, como o aumento da 

atividade sérica da FA e da ALT, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia 

(HERRTAGE, 2004; NELSON; COUTO, 2006; RAMSEY; RISTIC, 2007; 

KOOISTRA; GALAC, 2010; ALENZA, 2011). A creatinina e ureia séricas estarão 

dentro ou abaixo dos valores de referência, pois os glicocorticoides estimulam a 

diurese e reduzem a permeabilidade tubular, com isso, podendo ter uma perda 

contínua de ureia e creatinina pela urina (MOONEY; PETERSON, 2004; 

ALENZA, 2011; HERRTAGE, 2011).  

O objetivo do presente trabalho foi avaliar as principais alterações 

bioquímicas observadas em pacientes diagnosticados com 

hiperadrenocorticismo pelo teste de supressão por baixa dose de 

dexametasona, a fim de auxiliar na suspeita e confirmação do diagnóstico da 

doença. 

 

2.2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.2.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA 

As glândulas adrenais são dois órgãos bilobados que estão localizados 

craniomedialmente aos rins, sendo que seu tamanho varia de acordo com a 

espécie e a raça (Figura 5) (DYCE et al., 2004; MOURA, 2015). 

Anatomicamente, é dividida nas porções cortical produzindo os glicocorticoides 

(cortisol), mineralocorticoides (aldosterona) e hormônios sexuais (GROOTERS, 

2015) e medular produzindo as catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) 

(GETTY, 2000). Histologicamente, a camada cortical pode ser dividida em três 

zonas celulares diferentes que controlam a produção de hormônios esteroidais 

derivados do colesterol (CHASTAIN, 1997; NELSON, 2001).  
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FIGURA 5: Esquemas representativos da anatomia canina evidenciado a forma e posição das 
glândulas adrenais em relação às estruturas adjacentes. 

 

Fonte: MOURA, 2015. 
 

A mais externa dessas três camadas, a zona glomerulosa, produz 

aldosterona em resposta à estimulação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA) e hipercalemia (GROOTERS, 2015) e é deficiente na 

atividade da 17 alfa-hidroxilase, o que faz com que esta zona seja incapaz de 

sintetizar cortisol ou hormônios sexuais (FELDMAN, 2004). A célula glomerulosa 

tem capacidade para desidrogenar a 18- hidroxicorticosterona, possibilitando a 

síntese de aldosterona. A zona fasciculada, a camada média, é a mais espessa 

das três camadas corticais. Esta zona, juntamente com a mais estreita, a zona 

reticular, mais interna, produz o cortisol e em menor quantidade os hormônios 

sexuais (GRECO; STABENFELDT, 2012; BEHREND, 2015). Células dentro 

dessas duas camadas do córtex adrenal têm atividade da enzima 17 alfa-

hidroxilase e podem sintetizar a 17 alfa-hidroxipregnenolona e a 17 alfa-

hidroxiprogesterona, precursora do cortisol. Estas zonas são reguladas 

principalmente pelo ACTH, o qual estimula a conversão do colesterol em 

pregnenolona, a etapa limitante da esteroidogênese adrenal (FELDMAN, 2004). 

 O sistema nervoso central, em conjunto com o eixo hipotalâmico-

hipofisário adrenal (H-H-A) (Figura 6), são essenciais para o equilíbrio do 

organismo (CUNNINGHAM, 2004). O hipotálamo libera CRH, um polipeptídeo 

composto por 41 resíduos de aminoácidos, que atua na hipófise, fazendo com 

que haja liberação do ACTH, um hormônio peptídico com 39 aminoácidos, 

processado a partir de uma grande molécula precursora, a pró-

opiomelanocortina, que irá agir sobre as adrenais, as quais produzirão 
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hormônios glicocorticoides sob esse estímulo (NICHOLS; PETERSON; 

MULLEN, 1998; FELDMAN, 2004). O limite de cortisol que mantém a produção 

do CRH é de 1µg/dL; acima disso, há inibição da liberação de CRH, fato que 

interrompe a síntese de esteroides adrenais glicocorticoides (CHASTAIN, 1997; 

NICHOLS; PETERSON, 1998). 

Para a biossíntese dos esteroides adrenais, o colesterol é substância 

fundamental (CHASTAIN, 1997; PETERSON, 1998); porém ele depende de 

ações das enzimas intramitocondriais, da porção glandular, da zona e da enzima 

em questão que atuar, para que tenha a transformação em glicocorticoides, 

mineralocorticoides ou hormônios sexuais (BOLFER; DA SILVA; LANZA, 2014).  

 
FIGURA 6: Esquema simplificado do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal.  

 

Fonte: MOURA,2015. 

 

Os glicocorticoides vão atuar de várias formas, dependendo do local de 

ação. No fígado estimulam a gliconeogênese, enquanto nos rins facilitam a 

excreção de água ao inibir a atividade do hormônio antidiurético (ADH) no túbulo 

distal.  No estômago, estimulam a liberação de ácido gástrico e bloqueiam a 

resposta inflamatória suprimindo o sistema imune. Facilitam a lipólise e causam 

a redistribuição de gordura para o fígado e abdômen e estimulam o catabolismo 

proteico em todos os tecidos com a exceção do cérebro e coração (GRECO; 

STABENFELDT, 2012). 
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 2.2.2 ETIOLOGIA 

 

O hiperadrenocorticismo pode ser espontâneo, associado à secreção 

exagerada de ACTH pela hipófise ou por carcinomas secretores de ACTH, 

classificado como hipófise-dependente (HAD-HD), ou associado à doença 

primária da glândula adrenal, denominado hiperadrenocorticismo adreno-

dependente (HAC- AD) e atípico, quando há aumento dos precursores do 

cortisol. Pode também ser classificado como iatrogênico, que ocorre pela 

administração excessiva ou prolongada de glicocorticoides pelo médico 

veterinário ou tutor (BEHREND, 2015). 

 

2.2.2.1 HIPERADRENOCORTICISMO HIPÓFISE-DEPENDENTE (HAC-HD) 

 

Cerca de 80-85% dos casos de hiperadrenocorticismo espontâneo canino 

são de origem hipofisária (KOOISTRA; GALAC, 2010; BEHREND, 2015). Por ter 

uma disfunção na hipófise, ocorre aumento da secreção de ACTH, 

consequentemente aumentando a produção de cortisol pelas adrenais, o que 

leva à hiperplasia e hipertrofia destas (HERRTAGE, 2004; MELIÁN et al., 2010). 

Isto pode ocorrer devido à existência de adenoma na pars distalis (70% dos 

casos) e, em menor prevalência, adenomas da pars intermedia (cerca de 30%) 

e hiperplasia das células corticotróficas (etiologia ainda desconhecida), mas crê-

se que a causa principal possa ter origem no hipotálamo, levando ao aumento 

da secreção de CRH, provocando hiperplasia das células hipofisária. Além disso, 

pode existir um microadenoma imperceptível e que não tenha sido identificado 

(NELSON, 2006; MELIÁN et al., 2010) ou, mais raramente, um adenocarcinoma 

da hipófise (PETERSON, 2007).  De maneira geral, os adenomas da pars 

intermedia possuem dimensões superiores aos adenomas da pars distalis 

(KOOISTRA; GALAK, 2010; MELIÁN et al., 2010).  

Os adenomas hipofisários podem ser classificados em microadenomas 

(menores que 10 milímetros [mm]), sendo que tumores menores que 3 mm são 

os mais observados em cães (NELSON, 2006), e macroadenomas (maiores que 

10 mm), com incidência de 10 a 15% por conta do crescimento lento. Os 

macroadenomas tendem a estar associados a prognósticos mais reservados, 
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envolvendo sinais clínicos neurológicos, com possível expansão dorsal e 

consequente compressão do hipotálamo e o tálamo. (FORNEL; DELISLE; 

DEVAUCHELLE, 2005; PETERSON, 2007). 

 

2.2.2.2 HIPERADRENOCORTICISMO ADRENO- DEPENDENTE (HAC-AD) 

 

O HAC-AD corresponde a cerca de 15 a 20% dos casos e está 

relacionado a neoplasias adrenocorticais, normalmente unilaterais, as quais 

levam diretamente ao excesso de produção de glicocorticoides (BEHREND; 

KEMPPAINEN, 2001; MELIÁN et al., 2010). O adenoma e o carcinoma 

adrenocortical ocorrem com a mesma frequência, e raramente são bilaterais 

(NELSON; COUTO,2006). Porém, os carcinomas possuem maior tamanho e 

podem invadir ou metastatizar para estruturas adjacentes (NELSON, 2006). A 

diferenciação entre adenomas e carcinomas pode ser realizada por avaliação 

morfológica e imunohistoquímica do tumor. Os carcinomas tem mais de 2 cm de 

diâmetro, fibrose tecidual periférica, invasão capsular, hemorragia e necrose. Já 

os adenomas estão associados à hematopoiese, trombos de fibrina e vacúolos 

citoplasmáticos (LABELLE et al., 2004). Algumas vezes pode haver neoplasia 

adrenocortical em uma glândula e um feocromocitoma (neoplasia da medula 

adrenal) na glândula contralateral (MELIÁN et al., 2010; BEHREND, 2015).  

Pelo aspecto fisiopatológico, as células neoplásicas aumentam a 

secreção de cortisol (MELIÁN et al., 2010). Os tumores adrenais secretarão de 

forma autônoma quantidade excessiva de cortisol, diminuindo assim a síntese 

de CRH e ACTH, pela inibição do eixo H-H-A. Esses tumores mais comumente 

são unilaterais, o que faz com que a adrenal contralateral esteja na maioria das 

vezes atrofiada (HESS, 2006; JOSSIER, 2007; MELIÁN et al., 2010; BEHREND, 

2015). Com isso, esses tumores respondem ao ACTH exógeno, mas não 

respondem à supressão pela administração de dexametasona (MELIÁN et al., 

2010). Além disso, os tumores adrenocorticais podem influenciar em menor 

frequência a liberação de aldosterona (MARTÍNEZ; PANCIERA; ABBOTT et al., 

2005; MACHIDA et al., 2008).  

2.2.2.3 HIPERADRENOCORTICISMO IATROGÊNICO  
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O HAC iatrogênico ocorre pela administração prolongada e/ou excessiva 

de glicocorticoides, seja pelo tutor ou pelo médico veterinário, para o tratamento 

de algumas doenças (NELSON; COUTO, 2006). A administração de 

glicocorticoides em excesso por longos períodos inibe a liberação de CRH e 

ACTH, provocando atrofia adrenocortical bilateral (OLIVEIRA, 2004; 

PETERSON, 2007). 

Os animais com HAC iatrogênico apresentam sinais clínicos semelhante 

aos casos de HAC espontâneos; contudo, no teste de estimulação pelo ACTH, 

apresentam resultados parecidos com cães diagnosticados com 

hipoadrenocorticismo (BEHREND; KEMPPAINEN, 2001).  

 

2.2.2.4 HIPERADRENOCORTICISMO ATÍPICO 

 

O HAC atípico ocorre quando há sinais clínicos, alterações hematológicas 

e bioquímicas compatíveis com HAC, porém os níveis de cortisol séricos basais 

e pós-supressão por dexametasona ou estimulação por ACTH estão normais ou 

limítrofes (GRECO, 2007; OLIVER, 2007; BEHREND, KENNIS, 2010). Nesta 

forma, não há aumento do cortisol, mas sim dos precursores, sendo o principal 

a 17-hidroxiprogesterona (NELSON; COUTO, 2003). 

 

2.3 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico de hiperadrenocorticismo canino é baseado nas 

informações obtidas pela anamnese completa, no conjunto de sinais clínicos 

observados, nas alterações de exame físico e de exames de triagem, como 

hemograma, painel bioquímico sérico, urinálise e, se possível, ultrassonografia 

abdominal. Após, a suspeita deve ser confirmada pelos testes endócrinos 

específicos (NICHOLS et al. 1998; NELSON, 2001; RAMSEY; RISTIC, 2007). 

Não se pode esquecer que outras doenças e condições, como hepatopatias, 

nefropatias, diabetes mellitus, diabetes insípido, pielonefrite, hipotireoidismo, 

sertoliomas e hipercalcemia, possuem sintomatologia e alterações laboratoriais 

que podem ser confundidas com as observadas no HAC (FELDMAN, 1996).  
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Apesar de serem descritos alguns tipos de hiperadrenocorticismo, seus sinais 

clínicos são semelhantes (BEHREND; KEMPPAINEN, 2001). Os sinais clínicos 

mais encontrados em animais com HAC são polifagia (aumento de ingestão de 

comida), polidipsia (aumento da ingestão de água) e pela inibição do ADH tem 

poliúria (aumento da produção de urina), abdômen abaulado, (PETERSON, 

2007; RAMSEY; RISTIC, 2007) manifestações dermatológicas como alopecia 

simétrica bilateral, hiperpigmentação cutânea, pelagem fina, pelo opaco e seco 

e infecções cutâneas (FELDMAN et al., 1997). Os sinais clínicos neurológicos 

são apatia, depressão, anorexia, head pressing, head tilt, ataxia, convulsão e 

cegueira (ALENZA, 2011; HERRTAGE, 2011). 

 Considera-se que pode apresentar alterações reprodutivas, nos machos 

levando a atrofia testicular e diminuição da libido (FELDMAN, 1996) e nas 

fêmeas anestro (NICHOLS et al.,1998; NEIGER, 2005). 

 

2.3.1 HEMOGRAMA 

 

No hemograma, é observado com grande frequência o chamado “leucograma de 

estresse” (leucocitose por neutrofilia, linfopenia, monocitose e eosinopenia 

(RAMSEY; RISTIC, 2007; FELDMAN; ETTINGER, 2010; MELIÁN et al., 2010). 

No geral, as alterações mais frequentes são linfopenia, pois os glicocorticóides 

fazem com que ocorra lise de linfócitos pela ação tóxica das membranas ou por 

redistribuição em baço e linfonodos, além de eosinopenia, pois há o sequestro 

de eosinófilos pela medula óssea (FELDMAN; NELSON, 1996; PETERSON, 

2007; MELIÁN et al., 2010). A neutrofilia e monocitose ocorre pois há o aumento 

da libertação destas células da medula óssea para os vasos sanguíneos e da 

diminuição da sua migração para os tecidos (FELDMAN; NELSON, 2004; 

HERRTAGE, 2004). Cerca de 87% dos animais afetados apresentam 

trombocitose, e isto ocorre pela ação dos glicocorticoides estimularem a 

eritropoiese na medula óssea (MOONEY; PETERSON, 2004; FELDMAN; 

NELSON, 2004; REUSCH, 2005; ALENZA, 2011; HERRTAGE, 2011). 
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2.3.2 BIOQUÍMICO SÉRICO  

 

Em 85% dos cães com HAC, é observado aumento da atividade sérica de 

FA, que ocorre pelo o aumento da isoenzima da FA que é induzida por 

corticoides (FELDMAN, 1999), embora não exista relação comprovada entre os 

níveis apresentados e a gravidade da doença.  

O hipercortisolismo também pode estar presente pois, os glicocorticoides 

fazem o estímulo da lipólise levando ao aumento do colesterol e de lipídios. Os 

triglicérides também podem estar aumentados, porém é um achado menos 

comum que o aumento do colesterol (RAMSEY; RISTIC, 2007; ALEZA, 2011). A 

hiperfosfatasemia não deve ser utilizada como parâmetro diagnóstico isolado, 

pois uma pequena parte dos animais diagnosticados com HAC pode apresentar 

níveis de atividade sérica de FA dentro dos valores de referência (NELSON, 

2006). Além disso, outros fatores podem ocasionar aumento da FA nos exames 

laboratoriais, por conta da presença das isoenzimas da FA (óssea, induzida por 

glicocorticóides, muscular, renal e  hepática) (KIDNEY; JACKSON, 1988).  

O aumento da atividade sérica da alanina aminotransferase (ALT) ocorre 

devido ao deposição de glicogênio nos hepatócitos e à lesão hepática 

ocasionada pelo hipercortisolismo (MOONEY; PETERSON, 2004). Atualmente 

indicam que atividade de 38UI/litro exclui HAC (RAMSEY; RISTIC, 2007). 

 Em cerca de 90% dos cães com HAC, é observado aumento dos níveis 

séricos de colesterol (hipercolesterolemia) e triglicérides (hipertrigliceridemia) 

isso ocorre devido à estimulação da lipólise, levando ao aumento das 

concentrações séricas de colesterol e triglicérides, porém, não são achados 

considerados específicos, pois podem ocorrer em outras patologias que levam a 

dislipidemias (HERRTAGE, 2004; RAMSEY; RISTIC, 2007; JERICÓ et al., 2009; 

MELIÁN et al, 2010; ALENZA, 2011). 

Outra achado é a hiperglicemia, que ocorre pelo estimulo á 

neoglicogênese hepática levando ao aumento da glicose no sangue e resistência 

à insulinica diminuindo a utilização da glicose periférica (PINCHBECK, 2008; DE 

MARCO, 2015). 
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A creatinina e a ureia podem apresentar valores normais ou abaixo do 

valorer de referência, pois os glicocorticóides estimulam a diurese (MOONEY; 

PETERSON, 2004; ALENZA, 2011; HERRTAGE, 2011).  

 

2.3.3 URINALISE TIPO I 

 

Em 85% dos casos de HAC canino, o paciente apresenta densidade 

urinária baixa entre os valores de 1,007 (faixa hipostenúrica) (CAPEN; MARTIN, 

1975) a 1,020 (MELIÁN et al, 2010).  Outra alteração que pode ser observada é 

a proteinúria, causados pelo aumento da pressão hidrostática e por um aumento 

na filtração glomerular levando a hipertensão sistêmica (NELSON, 2006). A 

causa da hipertensão sistêmica nestes casos ainda é desconhecida, porém 

acredita-se que com as altas taxas de cortisol circulantes vai haver retenção de 

sódio e água levando ao aumento da volemia e do débito cardíaco. Outra 

hipótese seria pela estimulação do sistema renina angiotensina e aumentar a 

resistência vascular periférica (JAVADI et al, 2003; BROWS, 2010). 

Por ter glicosúria e pelo efeito imunossupressor do cortisol há 

predisposição de infecções do trato urinário (HERRTAGE, 2004, MELIÁN et al., 

2010). A leucocitúria e a bacteriúria podem estar presentes, porém pelos efeitos 

imunossupresores dos glicocorticoides pode mascarar os achados, sendo 

importante realizar cultura e antibiograma (LEITÃO,2011). 

 

2.3.4 TESTES ENDÓCRINOS 

 

Os testes endócrinos servem para confirmar o hiperadrenocorticismo. O 

teste mais utilizado na rotina é o teste de supressão por baixa dose de 

dexametasona (TSBDD) pois tem de 90 a 95% de sensibilidade para HAC-HD e 

100% para HAC-AD (FELDMAN; NELSON, 2004), além da possibilidade de 

diferenciar HAC-HD de HAC-AD (DUNN, 1997; HERRTAGE, 2004; GRECO, 

2007). O teste de supressão por alta dose de dexametasona só é utilizado 

quando o teste com baixa dose de dexametasona não confirma o HAC-HD 

(NELSON, 2006). Sua vantagem é poder diferenciar HAC-HD de HAC-AD 

(VAESSEN; KOOISTRA; MOL, 2004; PETERSON, 2007). O teste de 

estimulação por ACTH possui a vantagem de diferenciar o HAC espontâneo do 
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iatrogênico, além de ser o de escolha para o controle do tratamento (MOONEY, 

2003), porém sua desvantagem é que não diferencia HAC-HD de HAC-AD 

(HERTAGE, 2001). O teste de relação cortisol/creatinina urinário (RCCR) é um 

teste de triagem (NELSON; COUTO, 2006), possui sensibilidade de 98% porém 

especificidade de 20% (RETO, 2005; FELDMAN, 2009; ALENZA, 2011).  

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram selecionados 14 cães adultos, na faixa etária de 4 a 14 anos de 

idade, provenientes da rotina do serviço de endocrinologia do laboratório 

veterinário EDAN, situado na cidade de Bauru/SP, no período de 2013 a 2017. 

Os cães foram diagnosticados com hiperadrenocorticismo pelo teste de 

supressão por baixa dose de dexametasona. Foram incluídos apenas animais 

com sinais clínicos característicos e sugestivos da doença, além de teste 

endócrino com níveis confirmatórios da doença (cortisol basal sérico acima de 4 

µg/dL, e pós-dexametasona acima de 1,2 µg/dL). 

Foi realizado estudo retrospectivo das principais alterações laboratoriais 

observadas nesses animais (triglicérides e colesterol séricos, glicemia, proteína 

total sérica, albumina, FA, GGT, ALT, ureia, creatinina) e a realização dos testes 

foram de acordo com as técnicas empregadas pelo laboratório. 

Os dados obtidos foram inseridos no programa informático Microsoft Excel 

2010 (Microsoft®), sendo o mesmo utilizado na construção de quadro e de 

gráficos, bem como para a obtenção de estatística descritiva (mediana). 

 

4 RESULTADOS 

Nem todos os animais realizaram todos os exames sugeridos (por opção 

do proprietário) (Quadro 4), onde podem ser observados os valores de cada 

parâmetro em cada paciente. O sexo não foi utilizado como fator de inclusão ou 

exclusão no experimento, embora a maioria dos animais analisados sejam 

fêmeas (Gráfico 1). 

Com relação à faixa etária dos animais diagnosticados com HAC no 

presente estudo, a faixa etária de nove a 13 anos foi a mais acometida, fato que 
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demonstra que se trata de endocrinopatia mais prevalente nesta população 

(animais adultos a idosos) (Gráfico 2). 

Com relação às raças, a mais acometida nesse estudo foi o Poodle, 

seguida pelo Yorkshire Terrier, sem raça definida (SRD), e em menor quantidade 

o Boxer, Teckel e Pinscher. 

 

 

Quadro 4: Resultados dos exames realizados de cada animal. 

Animal Triglicérides Colesterol Glicose FA Alb GGT ALT Ureia Prot 
total 

sérica 

Creat 

1 275 463 215 928   167    

2 172 117 90 1070  53,5 41 30  0,6 

3    552 2 5,9 114  5  

4 663 670  726 4,7 50 120 18 9,6 0,6 

5 187 270  190 2,3 4,1 94 28 8,5 1,6 

6 711 358 119 854 1,9 8 94 52 8,7 0,8 

7 89 461 128 1169 2 3,3 99 18 6,1 0,6 

8   185 1725 2,7 7,3  28 7,4 0,7 

9 217 280     52    

10   119 522    38  0,8 

11 497 294     74    

12   102 123 3,2 5,4 403 31 7 1,5 

13    746 2,4 7,1 223 61 6,2 1,4 

14 260 440  1028 2,5 30  47 6,2 1,3 

referência 20-112 125-270 70-110 20-156 2,6-3,3 1,2-6,4 21-73 21,4-59,9 5,4-7,1 0,5-1,5 

Legenda:  Alb – albumina; Prot total Sérica- Proteína Total Sérica; Creat - creatinina  

 

Pode-se observar no quadro 5 que a maioria dos animais do estudo 

apresentou aumento da atividade sérica da FA (91,7%), aumento da ALT 

(81,8%), hipercolesterolemia (77,8%), hipertrigliceridemia (88,9%) e 

hiperglicemia (71,4%). Já com relação aos níveis séricos de ureia (70%), 

creatinina (90%) e proteína total (44,5%), na maioria dos pacientes foram 

observados valores dentro da faixa normal de referência. A hipoalbuminemia foi 

observada em 66,7% dos animais. 
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Quadro 5:  Análise descritiva dos resultados dos exames laboratoriais bioquímicos. 

 Triglicérides Colesterol Glicose FA Alb GGT ALT Ureia Proteína 
total 

sérica 

Creat 

N 9 9 7 12 9 10 11 10 9 10 

N acima 8 7 5 11 1 6 9 1 4 1 

N abaixo 0 1 0 0 6 0 0 2 1 0 

% acima 88,9% 77,8% 71,4% 91,7
% 

11,1% 60,0
% 

81,8% 10,0% 44,4% 10,0% 

% abaixo 0,0% 11,1%  0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 20,0% 11,1% 0,0% 

Mediana 260 358 119 800 2,4 7,2 99 30,5 7 0,8 

Mínimo 89 117 90 123 1,9 3,3 41 18 5 0,6 

Máximo 711 670 215 1725 4,7 53,5 403 61 9,6 1,6 

Legenda: Alb – albumina; Creat – creatinina 

 

 

 

Gráfico 1: Comparação entre o número de machos e fêmeas diagnosticados com HAC. 
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Gráfico 2: Faixa etária dos animais diagnosticados com HAC. 

 

 

 

Gráfico 3: Raças dos animais diagnosticados com HAC. 

 

 

 

5- DISCUSSÃO 

No hiperadrenocorticismo canino, as raças mais predispostas são o 

Poodle, Teckel, várias raças de terrier, como Yorkshire terrier e Jack Russell, 

Beagle (HERRTAGE, 2001; MOONEY; PETERSON, 2004 REUSCH, 2005), 

Pastor Alemão, Labrador retriever e Boxer (FELDMAN; NELSON, 2004; MELIÁN 
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et al, 2010), o que corrobora os achados do presente estudo, que observou, 

dentre os animais diagnosticados com HAC, pacientes das raças Poodle (em 

maior quantidade), SRD, Yorkshire terrier, Boxer e Pinscher. 

Nelson, (2006) relata que cães adultos a idosos (acima dos seis anos de 

idade) são mais predispostos à ocorrência do HAC, fato confirmado pelo 

presente trabalho.  

Feldman (2004) relata ter diferença racial de 55 a 60% em fêmeas, fato 

confirmado no trabalho onde teve uma diferença de 10%, sendo 60% fêmeas e 

40% machos.  

No presente estudo 91,7%% tiveram o aumento da FA, isso porque o 

corticoide induz a isoenzima específica da FA, fazendo com que o aumento do 

corticoide leve a hiperfosfatasemia, confirmando com o estudo de Nelson; Couto 

(2006) e  Kooistra; Galac (2010).  

Aumento sérico da alanino transferase (ALT), foi de 81,8%, esse aumento 

acontece, pois, com o excesso de glicocorticóides levará a uma lesão hepática 

por acúmulo de gordura nos hepatócitos, confirmando com o estudo de Mooney 

e Peterson (2004). 

 Em cerca de 90% dos cães com HAC, é observado aumento dos níveis 

séricos de colesterol (hipercolesterolemia) e triglicérides (hipertrigliceridemia) 

(RAMSEY; RISTIC, 2007; ALENZA, 2011), o que corrobora os achados do 

presente estudo, que observou 88,9% dos animais com hipertrigliceridemia e 

77,8% com hipercolesterolemia. 

No presente trabalho a hiperglicemia estava presente em 71,4% dos 

animais, confirmando com o estudo de Pinchbeck (2008) e DE Marco (2015) isso 

ocorre pois eleva a gliconeogênese hepática e resistência a insulina. 

Herrtage (2004) e Silva (2005) relatam que o catabolismo proteico é 

estimulado pelo cortisol e isso é uma possível causa de aumento dos níveis 

séricos de ureia, no presente estudo os valores da ureia e a creatinina 

apresentaram-se de normal a diminuído e isso pode ter sido por conta da diurese 

promovida pelo efeito glicocorticóide fato confirmado no estudo de Alenza (2011) 

e Herrtage (2011). 

  O aumento da pressão hidrostática e aumento da filtração glomerular 

resultando em proteinúria, isso ocorre pelos efeitos hemodinâmicos dos 

glicocorticoides juntamente com a hipertensão sistémica, sendo que a albumina 
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é a principal proteína a ser perdida (FELDMAN, 1995; SMETS; MEYER; 

MADDENS; DAMINET, 2010).   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a hiperfosfatasemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 

hiperglicemia e o aumento a ALT são alterações que auxiliam o clínico a 

suspeitar de hiperadrenocorticismo em conjunto com os sinais clínicos que os 

animais apresentam, com isso o clínico solicita os testes endócrinos específicos 

para fechar o diagnóstico.  
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