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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo analisar os prontuários clínicos de 45 cães que

apresentaram  positividade para Síndrome de Cushing e avaliar a sua relação

com alterações nas glândulas adrenais. O sinal clínico mais comum foi a poliúria e

polidipsia (80%) e o achado laboratorial mais frequente foi o aumento da fosfatase

alcalina (85%). Em relação as glândulas adrenais, as alterações mais importantes

vistas em exames ultrassonográficos foram o diâmetro transversal máximo dos

polos caudais esquerdo e direito acima do limite superior (75% e 71%,

respectivamente) e a presença de 7 tumores nos polos craniais das glândulas

adrenais de 7 animais.

Palavras-chaves:  Hipercortisolismo, hiperadrenocorticismo, canino
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ABSTRACT

This study aimed to analyze the clinical records of 45 dogs that were positive for

Cushing's Syndrome and evaluate its relationship with changes in the adrenal

glands. The most common clinical symptom was polyuria and polydipsia (80%)

and the most frequent laboratory finding was the increase in alkaline phosphatase

(85%). Regarding the adrenal glands, the most important changes seen on

ultrasound exams were the maximum transverse diameter of the left and right

caudal poles above the upper limit (75% and 71%, respectively) and the presence

of 7 tumors in the cranial poles of the adrenal glands of 7 animals.

Key-words: Hypercortisolism, hyperadrenocorticism, canine
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1. INTRODUÇÃO

A Síndrome de Cushing é uma endocrinopatia caracterizada pelo

hipercortisolismo persistente na circulação sanguínea, podendo ser de origem

endógena ou exógena (DE MARCO, 2015). Foi descoberto em 1932 por Harvey

Cushing, um neurocirurgião que associou tumores basofílicos em humanos com a

hiperplasia do córtex da glândula supra-renal (CUSHING, 1969). Foi proposto pelo

quadro de veterinários endocrinologistas de renome mundial do Projeto ALIVE,

que foi fundado pela European Society of Veterinary Endocrinology (ESVE) em

2016 e foi endossado pela Society for Comparative Endocrinology (SCE), desde

março de 2021, o desencorajamento do uso da nomenclatura

hiperadrenocorticismo, visto que não é uma hiperfunção de toda a glândula

adrenal e sim da elevação na concetração do cortisol. A Síndrome de Cushing,

pode ser classificada atualmente em três tipos: Hipercortisolismo Hipófise-

Dependente (HHD), Hipercortisolismo Adrenal-Dependente (HAD) e de origem

Iatrogênica. Os sinais clínicos mais comuns são poliúria, polidipsia, polifagia,

abdômen abaulado, atrofia muscular, intolerância ao exercício, dispneia,

hepatomegalia, alopecia, atrofia cutânea, rarefação pilosa, disqueratinização e

telangiectasia (FELDMAN & NELSON, 2004; KOOISTRA & GALAC, 2012; DE

MARCO, 2015). Outros achados menos comuns podem ser anestro persistente,

atrofia testicular, hipotireoidismo secundário, incontinência urinária, trombos

espontâneos, diabetes mellitus e hipertensão sistêmica (NELSON, 2015).

Os testes mais utilizados para confirmação são o teste de supressão com

baixa dose de dexametasona e o teste de estimulação com hormônio

adrenocorticotrófico (ACTH). O tratamento mais recomendado é o Trilostano

(Vetoryl®) o que limita a produção de cortisol (COOK et al., 2010).

Este trabalho teve como objetivo analisar quais os principais sinais clínicos

relacionados à Síndrome de Cushing encontrados na rotina de um hospital

veterinário escola, quais as principais alterações nas glândulas adrenais e

correlacionar estas informações. Os pacientes analisados foram atendidos entre

os anos de 2016 a 2021 pelo serviço médico do Hospital Veterinário de Pequenos

Animais da Universidade de Brasília (HVET-UnB), representando ao total 45 cães

confirmados pelos testes hormonais.
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2. SÍNDROME DE CUSHING

O hipercortisolismo hipófise-dependente (HHD) acomete entre 80% a 85%

dos casos de Síndrome de Cushing espontânea nos cães. Ocorre por um tumor

hipofisário corticotrófico que secreta grandes quantidades de ACTH gerando uma

hiperplasia normalmente bilateral do córtex das glândulas adrenais e uma

excessiva secreção de glicocorticoides como cortisol e/ou hormônios sexuais

oriundos da zona fasciculada das adrenais (DE MARCO, 2015). Mesmo com altas

doses de cortisol na circulação sanguínea, não ocorre o feedback negativo em

relação a secreção de ACTH, o que reduziria assim seus níveis (KEMPPAINEN &

SARTIN, 1984; BEHREND et al. 2013).

O Hipercortisolismo Adrenal-Dependente (HAD) acomete 15% a 20% dos

casos de Síndrome de Cushing espontânea em cães (DE MARCO, 2015). Os

tumores adrenocorticais mais comuns são adenomas ou adenocarcinomas, que

ocorrem com a mesma frequência (NELSON, 2015).

Os tumores adrenocorticais funcionais secretam aleatoriamente excessivas

quantidades de cortisol na circulação sanguínea, independentemente do eixo

hipotálamo-hipófise. Normalmente, é unilateral e a glândula adrenal contralateral

sofre atrofia cortical já que as concentrações plasmáticas de ACTH estão sendo

suprimidas pelo cortisol produzido pelo tumor adrenocortical funcional. (NELSON,

2015).

A Síndrome de Cushing de causa iatrogênica ou hipercortisolismo exógeno

ocorre quando há uso de glicocorticoides exógenos em doses excessivas ou por

tempo prolongado nos cães, muitas vezes objetivando o tratamento de alergias,

doenças autoimunes, pela ação anti-inflamatória ou para o tratamento de

neoplasias (KOOISTRA & GALAC, 2012). Dependendo da concentração, tempo

de uso, veículo e potência, os glicocorticoides podem suprimir a função

adrenocortical tanto no ACTH hipofisário quanto no hormônio liberador de

corticotropina hipotalâmico, e assim causar atrofia das glândulas adrenais

bilateralmente (DE MARCO, 2015). O teste de estimulação com ACTH é o

padrão-ouro para diagnóstico de HAC iatrogênico (BEHREND et al., 2013).
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2.1 SINAIS CLÍNICOS

O sinal clínico clínica mais comum em pacientes com Síndrome de Cushing

é o quadro de poliúria e polidipsia (PU/PD). A poliúria é conhecida por ocorrer

devido à osmorregulação comprometida pela liberação de vasopressina e pelo

excesso de glicocorticóide interferindo na ação da vasopressina no rim

(KOOISTRA & GALAC, 2012). A polifagia ocorre em mais de 90% dos cães por

ação direta do excesso de glicocorticoide interferindo na sensação de saciedade.

O abdômen abaulado é considerado um sinal clássico e ocorre em mais de 80%

dos cães, visto que os glicocorticoides atuam sobre os adipócitos alterando a

mobilização lipídica e o seu acúmulo.

Frequentemente ocorre astenia e atrofia muscular secundárias aos efeitos

catabólicos esteroidais podendo gerar cansaço fácil e intolerância ao exercício

(DE MARCO, 2015). Outros sinais comuns descritos por BEHREND et al. (2013)

são hepatomegalia e hipertensão sistêmica.

As alterações cutâneas (alopecia, rarefação pilosa, atrofia cutânea,

telangiectasia, hiperpigmentação, hematomas, comedões e calcinose cutânea)

podem ocorrer, visto que os glicocorticoides diminuem a produção de colágeno

pelos fibroblastos cutâneos, inibem a síntese de DNA e a divisão celular,

causando supressão imunopática local, deixando assim o animal mais suscetível

às infecções bacterianas (DE MARCO, 2015; BEHREND et al., 2013).

Outros achados menos comuns podem ser anestro persistente, atrofia

testicular, hipotireoidismo secundário, incontinência urinária, frouxidão

ligamentar, paralisia no nervo facial, tromboembolismo e Diabetes Melittus

(BEHREND et al., 2013).



XV

2.2. DIAGNÓSTICO

O teste hormonal mais empregado como triagem para a síndrome de

Cushing é o teste de supressão de baixa dose de dexametasona. A mensuração

da concentração do cortisol 8 horas após a aplicação da baixa dose é reconhecida

como confiável, sensível e específica. A dexametasona possui duração de 3 a 6

horas em cães com HHD, diferentemente de cães saudáveis com duração de 24 a

48 horas. Ela suprime transitoriamente a secreção de ACTH pela hipófise em 60 a

65% dos cães com HHD e não suprime a secreção de ACTH em cães com HAD

(FELDMAN & NELSON, 2004). É o teste de escolha para triagem do paciente, a

não ser que haja suspeita de Síndrome de Cushing iatrogênico (BEHREND et al.,

2013).

O teste de estimulação com ACTH irá avaliar a resposta da glândula adrenal

ao estímulo de ACTH exógeno e pode ser realizado em qualquer hora do dia

(BEHREND et al., 2013).

Em alguns casos, cães com sinal clínico e que apresentaram resultados

normais para testes de supressão de dexametasona e estimulação por ACTH,

também conhecido como Síndrome de Cushing atípico, podem apresentar a

concentração sérica elevada de outros hormônios esteroidais precursores do

cortisol, como desoxicorticosterona, 11-desoxicortisol, aldosterona, progesterona,

17-hidroxiprogesterona, estrógenos ou andrógenos é recomendado nestes

animais fazer o painel androgênico ou esteroide, estimulando com o ACTH e

assim mensurar estes hormônios precursores do cortisol (DE MARCO, 2015).

Exames complementares como hemograma completo, dosagem sérica de

fosfatase alcalina (FA), alanina aminotransferase (ALT), colesterol, triglicerídeos,

glicemia, urinálise auxiliam no diagnóstico (DE MARCO, 2015). Segundo

NELSON (2015), se recomenda também cultura bacteriana da urina e aferição

da pressão sistêmica. BEHREND et al. (2013) recomendam a realização da

relação proteína/creatinina da urina  (UPC).
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3. EXAMES DE IMAGEM

O exame ultrassonográfico é uma boa opção devido ao seu custo, facilidade

e da não necessidade de ser feito um procedimento com anestesia como a

tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Sendo assim

considerado uma boa opção para visualização das glândulas adrenais como um

dos teste de triagem caso para a Síndrome de Cushing. Os exames de

ultrassonografia abdominal, tomografia computadorizada e ressonância magnética

são melhores escolhas para a caracterização das fontes de excesso de hormônio

(KOOISTRA & GALAC, 2012).

As glândulas adrenais são pequenas e se localizam na região craniodorsal

do abdômen. A adrenal esquerda (AE) encontra-se adjacente a aorta e a adrenal

direita (AD) encontra-se adjacente a veia cava caudal. Glândulas adrenais

normais são hipoecoicas em relação a gordura ao seu redor e devem ser bem

definidas. A presença bem demarcada da região entre córtex e medula são

indicativos de normalidade. A AE tem formato bilobado alongado e é descrita

frequentemente com o formato de amendoim. A AD possui uma forma mais

complexa com seu polo cranial (PCr) em forma de V e mais difícil de ser

visualizado claramente, já o polo caudal (PCa) é alongado e mais facilmente

identificado (D’ANJOU & PENNINCK, 2015).

A mensuração do comprimento da glândula adrenal é considerado menos

relevante, pois as glândulas frequentemente não são lineares. Dado o potencial

de erros de medição, principalmente para glândulas profundas em cães grandes,

este número de referência deve ser combinado com outros recursos, como o

forma e ecogenicidade da glândula adrenal (D’ANJOU & PENNINCK, 2015).

Em cães com HHD, as glândulas adrenais podem estar simétricas, com o

tamanho normal ou podem estar aumentadas de tamanho (BEHREND et al.,

2013). As glândulas adrenais de alguns cães com HHD apresentam

ecogenicidade mista, sendo consideradas mais hipoecóicas comparadas com as

glândulas adrenais de animais saudáveis (CHOI et al., 2011).

Em cães com HAD, a maioria dos tumores adrenocorticais funcionais são

unilaterais. Sua imagem ultrassonográfica consiste em assimetria moderada,

adrenocortical contralateral atrofiada (espessura da adrenal < 0,4 - 0,5 cm) e a
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destruição da arquitetura normal dos tecidos. Possíveis metástases podem ser

identificados por radiografia torácica e por ultrassonografia abdominal. (BEHREND

et al., 2013)

Para a mensuração das glândulas adrenais utiliza-se como denominações:

“comprimento” - dimensão máxima craniocaudal medida no plano sagital;

“espessura” ou “diâmetro transversal máximo (DTM)” - dimensão máxima

dorsoventral medida no plano sagital ou transversal; e “largura” - dimensão

mediolateral máxima medida no plano transversal (SOULSBY et al., 2014).

SOULSBY et al. (2014) relatam que o tamanho das glândulas adrenais se

correlacionam com o peso corporal nos cães saudáveis, criando intervalos de

referência, categorizando os cães de pequeno porte (< 10 kg), médio porte (10-30

kg) e grande porte (> 30 kg). É relatado que a espessura do PCa da glândula

adrenal no plano sagital foi a melhor dimensão para avaliar o tamanho da glândula

adrenal com base em baixa variabilidade, maior facilidade e confiabilidade na

medição. É proposto que para uma glândula adrenal de um cão saudável ter um

tamanho normal, a mensuração da espessura do Pca no plano sagital de um cão

de pequeno porte < 10 kg seja ≤ 0,54 cm; de um cão de médio porte (10-30kg)

seja ≤ 0,68 cm; e de um cão de grande porte > 30 kg seja ≤ 0,80 cm. Sendo então

estes os valores usados neste trabalho para definir o aumento das glândulas

adrenais.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi desenvolvido no Hospital Veterinário da Universidade de

Brasília (HVET-UnB) com objetivo de identificar os cães que apresentaram

positividade para Síndrome de Cushing, correlacionando com  seus sinais clínicos

assim como alterações nas glândulas adrenais por meio do exame

ultrassonográfico, tais como tamanho, forma e/ou ecogenicidade. Este estudo

abrangeu a casuística dos anos de 2016 a 2022 do setor da clínica médica do

HVET-UnB.

Primeiramente, foi realizada consulta nas atas que contém o registro

manuscrito dos médicos veterinários sobre seus pacientes do HVET-UnB. Nas

atas, é possível obter dados dos animais como número do prontuário, sexo, raça,

idade, peso, se foi realizado consulta ou retorno, diagnóstico/diagnósticos

diferenciais e qual procedimento foi realizado.

Foi feita então a seleção dos animais que apresentaram  positividade para

Síndrome de Cushing. Foram avaliados todos também quais os principais sinais

clínicos que estes animais manifestaram e se existia aumento das glândulas

adrenais, forma, ecogenicidade e presença de tumores ou calcificações.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os anos de 2016 e 2022 foram atendidos 5.517 cães no setor de

clínica médica de pequenos animais do Hospital Veterinário da Universidade de

Brasília (HVET-UnB).

Dos 45 pacientes que foram triados pelos livros de registro, que

apresentaram  positividade para Síndrome de Cushing, 35 são fêmeas (78%) e 10

são machos (22%). Do número total de cães, 27 possuiam peso inferior a 10 kg

(60%), enquanto que 14 cães apresentavam peso entre 10 e 25 kg (30%), e 4

cães pesavam mais de 25 kg (10%).

Dos animais selecionados para o estudo, 41 (91%) apresentaram alterações

na glândula adrenal como DTM acima do valor de referência para o polo caudal;

presença de nódulos e ou mineralizações; alteração da forma; e mudança da

ecogenicidade.

Dos sinais clínicos vistos, 36 cães (80%) apresentaram poliúria e polidipsia

(PU/PD). De acordo com FELDMAN & NELSON (2004) estas alterações são

descritas em 80 a 85% dos cães com HAC o que corrobora aos achados deste

estudo demonstrando que a PU/PD foram uma das manifestações clínicas mais

frequentes nos animais com suspeita de HAC.

Trinta e dois cães (71%) apresentaram polifagia, conforme FELDMAN &

NELSON (2004) são descritas em mais de 90% dos cães com HAC. Esta

diferença pode se dar por uma provável não percepção dos tutores quanto à

ingestão de alimentos. Em 2 estudos separados, 39% dos proprietários

subestimaram o escore corporal (EC) de seu animal de estimação, mesmo depois

de conhecerem a avaliação do EC por seu veterinário (ROHLF et al., 2010;

WHITE et al., 2011). Ademais, 20 animais (11%) eram obesos, com escore

corporal 5 (escala de 1 a 5).

Trinta e cinco cães (78%) apresentaram hepatomegalia confirmada em

exame ultrassonográfico, que é descrita como alteração comum segundo

FELDMAN & NELSON (2004), BEHREND et al. (2013) e NELSON (2015). 30

(67%) apresentavam abdômen abaulado. Tais alterações foram consideradas

menos comuns neste estudo, embora seja descrito em mais de 80% dos cães

com HAC por FELDMAN & NELSON (2004) e considerado como uma das
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alterações mais comuns por BEHREND et al. (2013) e NELSON (2015).15 cães

(33,3%) apresentaram alopecia, considerada um sinal clínico comum de acordo

com FELDMAN & NELSON (2004) e BEHREND et al. (2013). 8 cães (17,7%)

apresentaram lesões cutâneas como rarefação pilosa, comedões, atrofia cutânea,

telangiectasia e hiperpigmentação. Como observado neste estudo, FELDMAN &

NELSON (2004) e BEHREND et al. (2013) também consideram estes sinais

clínicos menos comuns no paciente HAC. Neste estudo, 7 animais (15%)

possuíam histórico de tratamento crônico com uso de corticoide.

A avaliação ultrassonográfica das glândulas adrenais encontra-se na Tabela

1. Para a mensuração das glândulas adrenais utilizou-se como denominações:

“Comprimento”, representando a dimensão máxima craniocaudal medida no plano

sagital; “Espessura” ou “Diâmetro transversal máximo (DTM)”, correspondendo à

dimensão máxima dorsoventral medida no plano sagital ou transversal; e

“Largura”, que representou a dimensão mediolateral máxima medida no plano

transversal (SOULSBY et al., 2014).

TABELA 1 – Avaliação ultrassonográfica das glândulas adrenais de cães com suspeita de

Síndrome de Cushing considerando como referência a mensuração da espessura do polo caudal

no plano sagital de um cão de pequeno porte < 10 kg seja ≤ 0,54 cm; de um cão de médio porte

(10-30kg) seja ≤ 0,68 cm; e de um cão de grande porte > 30 kg seja ≤ 0,80 cm. (SOUSLBY, et al

2014).

Mensuração
Nº de animais

com DTM
acima do valor
de referência

Média
(desvio

padrão) -
cm

Nº de
adrenais

com
tumores

Média
tamanho

tumoral (cm)

Adrenal Direita 32 0,7 0,29 15 1,06 cm

Adrenal Esquerda 34 0,73 0,37 10 —
DTM – Diâmetro Transversal Máximo.

No total foram encontrados 25 tumores em glândulas adrenais. Dois cães

(4%) apresentavam tumores bilaterais nos polos cranias da AE e AD. Os outros

23 cães apresentaram apenas um tumor em uma das glândulas adrenais, 13

foram visualizados na glândula adrenal direita e 8 na glândula adrenal esquerda.

Destes, 18 tumores (86%) foram encontrados em polos craniais das adrenais.
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Todos os tumores não apresentaram sinal de metástase ou invasão em outros

tecidos. A média aritmética do diâmetro dos tumores foi de 1,06 cm. Todos os 25

animais com tumores apresentavam algum sinal clínico relacionado a Síndrome

de Cushing. Dos 25 tumores encontrados, 23 estavam em polos craniais das

glândulas adrenais (96%).

Além dos tumores e aumento do DTM, outras alterações nas glândulas

adrenais foram encontradas nos exames ultrassonográficos  7 animais (15,5%)

apresentaram alteração da forma. 12 (27%) apresentaram alteração da

ecogenicidade e 1 (2%) com calcificação.

Destes 41 animais com sinais clínicos relacionados a Síndrome de Cushing

e com alterações na glândula adrenal,  30 (73%) realizaram o teste de supressão

com baixa dose de dexametasona que confirmaram a condição; e 15 (27%)

realizaram o teste de estimulação com ACTH demonstrando positividade.

O teste com baixa dose de dexametasona foi o mais realizado por ser o

exame de escolha para triagem do paciente, a não ser que haja suspeita de

hipercortisolismo iatrogênico (BEHREND et al., 2013). Cães saudáveis

normalmente irão apresentar os valores de cortisol, 8 horas após a aplicação da

dexametasona, inferiores a 1 μg/dL. Cerca de 60% dos cães com HHD suprimem

o cortisol sérico às 4 horas para valores menores que 1,4 μg/dL ou valores abaixo

de 50% do seu cortisol basal, com posterior aumento às 8 h após a baixa dose de

dexametasona para valores maiores ou iguais a 1,4 μg/dL (FELDMAN &

NELSON, 2004). É um teste confiável, com sensibilidade variando de 85 a 100%

e especificidade de 44 a 73% (BEHREND et al., 2013).

O teste da concentração plasmática de cortisol irá avaliar a resposta das

glândulas adrenais ao ACTH exógeno (FELDMAN & NELSON, 2004). É o teste

padrão ouro para diagnóstico de HAC iatrogênico. Devido à sua baixa

sensibilidade, sua utilidade diagnóstica como um teste de triagem para

hipercortisolismo espontâneo é inferior ao teste com baixa dose de

dexametasona. A sensibilidade do teste de estimulação com ACTH para todas as

formas de hipercortisolismo espontâneo canino varia entre 57 a 95%. Foi

determinado que para cães com Síndrome de Cushing por causa de um tumor

adrenocortical funcional, a sensibilidade é de 57 a 63%, para cães com HHD é de

80-83% com intervalos de especificidade entre 59 e 93% (BEHREND, et al. 2013).
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6. CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo analisar os prontuários clínicos de 45 cães

que apresentaram  positividade para Síndrome de Cushing que foram atendidos

no HVET-UnB e avaliar a sua relação com alterações nas glândulas adrenais. O

método diagnóstico mais realizado para confirmar o diagnóstico foi o exame de

supressão com baixa dose de dexametasona, seguido pelo teste de estimulação

com ACTH exógeno. O sinal clínico mais comum foi a poliúria e polidipsia (80%) e

o achado laboratorial mais frequente foi o aumento da fosfatase alcalina (85%).

Em relação as glândulas adrenais, as alterações mais importantes vistas em

exames ultrassonográficos foram o diâmetro transversal máximo dos polos

caudais esquerdo e direito acima do limite superior (75% e 71%, respectivamente)

e a presença de 7 tumores nos polos craniais das glândulas adrenais de 7

animais.

Destes 41 animais com sinais clínicos relacionados a Síndrome de Cushing

e com alterações na glândula adrenal,  30 (73%) realizaram o teste de supressão

com baixa dose de dexametasona que confirmaram a condição; e 15 (27%)

realizaram o teste de estimulação com ACTH demonstrando positividade, o que

corresponde com os achados na literatura.
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