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Revendo o Hiperadrenocorticismo
Descrito pela 1ª vez em 1932 pelo cirurgião Harvey Cushing, o hiperadrenocorticismo é uma
endocrinopatia relativamente frequente em medicina veterinária. Traduz-se num excesso de
produção de cortisona pelas glândulas adrenais. Na prática, o HAC pode ser: ACTH-dependente
(excesso de produção de ACTH derivado de um adenoma hipofisário ou produção ectópica de
ACTH), ACTH-independente (hipercortisolémia secundária a um tumor funcional da adrenal ou
induzido pela alimentação) ou iatrogénico (secundário a corticoterapia exógena)1.
É uma endocrinopatia com uma prevalência estimada em 0.20-0.28%, mais frequente em
fêmeas com idade superior a 6 anos.
O diagnóstico baseia-se na identificação dos sinais clínicos clássicos (poliuria/polidipsia,
polifagia), alterações laboratoriais (elevação da fosfatase alcalina sérica, densidade urinária
inapropriadamente concentrada, trombocitose...), o resultado coerente em pelo menos um
teste funcional compatível (teste de supressão pela dexametasona em baixa dose ou teste de
estimulação com ACTH) e alterações imagiológicas que corroborem com a suspeita clinica2.
Actualmente os padrões do teste de supressão de dexametasona têm sido alvo de estudo e
serão debatidos em detalhe. Além do clássico resultado de ausência de supressão (T4 e T8h >
1microg/dl e ambos > 50% de T0h) e supressão parcial (T4 e T8 > 1microg/dl mas um deles <
50% de T0), foram recentemente descritos o padrão de escape (T8 > 1microg/dl e T4 <
1microg/dl) e invertido (T4 > 1microg/dl e T8 < 1microg/dl), estes dois últimos com menor valor
preditivo positivo para identificação da doença3.
Sempre que possível, o diagnóstico do hiperadrenocorticismo deve ser confirmado através dos
testes funcionais acima descritos e a distinção entre hipofisário-dependente ou adrenaldependente deve ser efectuada não só através de exames imagiológicos (ultrassonografia
abdominal, tomografia computorizada) como recorrendo ao doseamento da ACTH endógena.
Quando tratar?
A decisão de tratar ou não um animal com hiperadrenocorticismo nem sempre é linear. O cão
deverá apresentar sinais clínicos e laboratoriais compatíveis e o resultado dos testes funcionais
e dos exames de imagiologia devem corroborar a suspeita clinica. De salientar que os sinais
clínicos são preponderantes na decisão terapêutica. Um animal que não apresente polifagia,
poliuria/polidipsia ou alterações laboratoriais compatíveis é pouco provável que apresente
hiperadrenocorticismo, mesmo que os testes funcionais o evoquem. De relembrar que nenhum
teste é 100% sensível e específico pelo que os resultados devem ser interpretados de forma
criteriosa.
Como tratar?
Existem várias opções terapêuticas para o hiperadrenocorticismo destacando-se a cirurgia
(hipofisectomia ou adrenalectomia), radioterapia (de momento indisponível em Portugal) ou o
tratamento médico. Este último é o mais frequentemente instaurado e baseia-se, actualmente,
na administração de trilostano. Este composto é um inibidor da enzima 3 beta-hidroxisteroide
desidrogenase (3 beta-HSD) a qual é essencial à produção de cortisol pelo córtex da adrenal.

Existem outros fármacos descritos no tratamento do hiperadrenocorticismo (como a
cabergolina, o pasireotide ou o octreotido) os quais são utilizados sobretudo a nível da
investigação e com menor evidência científica face ao trilostano.
Como monitorizamos o tratamento?
A monitorização de um animal com trilostano é controversa e tem sido alvo de estudo nos
últimos anos. Os sinais clínicos são a ferramenta mais importante e que permite ao médico
veterinário aferir a progressão e controlo da doença. É esperado que, durante as primeiras
semanas, o animal reduza a polifagia e a poliuria/polidipsia. Os sinais cutâneos demoram mais
tempo a normalizar e no inicio do tratamento, o pelo pode mesmo parecer pior (devido a queda
de pelo em telogénese e agravamento da descamação).
Até há pouco tempo, o teste de estimulação ACTH era utilizado na monitorização da capacidade
da reserva da adrenal. Em animais sob tratamento com trilostano, o teste de estimulação era
efectuado 2-4 horas após a toma do medicamento (período do pico de ação deste). Contudo, o
teste ACTH nunca foi validado como ferramenta de monitorização terapêutica e os resultados
do teste nem sempre se revelam coerentes com um bom controlo clinico. Além disso, nem
sempre existe ACTH exógena disponível no mercado, o que impede momentaneamente a
realização do teste. Com vista a contornar este problema e na constante pesquisa de
alternativas viáveis para a correcta monitorização de cães com hiperadrenocorticismo, foi
recentemente descrito o uso de cortisol pré-trilostano4. Este doseamento reflecte um melhor
controlo clinico que o clássico teste de estimulação com ACTH. Apesar de poder ser afectado
por factores extrínsecos como o stress, o cortisol pré-trilostano é actualmente um dos
parâmetros mais credíveis para a monitorização de animais sob tratamento com trilostano
sendo o valor base ideal de 2-5 microg/dl. Assim, se um animal não apresentar sinais clínicos e
o cortisol pre-trilostano estiver nestes valores, podemos concluir que estamos perante um bom
controlo da doença. Recentemente o autor esteve envolvido num estudo multicêntrico que
identifica a haptoglobina que, em conjunto com o cortisol pré-trilostano, aparenta ser um
potencial biomarcador útil para a monitorização do hiperadrenocorticismo (dados
preliminares). São contudo necessários mais estudos acerca dos métodos de monitorização de
animais com hiperadrenocorticismo sob tratamento com trilostano.
As complicações do hiperadrenocorticismo tais como mucocelo biliar, diabetes mellitus
concomitante, pancreatite, urolitiase, hipertensão arterial sistémica e tromboembolismo não
devem ser descuradas e o seu rastreio deve ser contemplado na monitorização terapêutica de
animais sob tratamento.
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