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Resumo 

 O Hiperadrenocorticismo é uma endocrinopatia resultante da exposição 

crônica aos glicocorticoides, apresentando como principal base etiológica a 

neoplasia hipófise dependente. A sintomatologia mais frequente observada é o 

ganho de peso associado a polifagia, poliúria e polidipsia. O diagnóstico definitivo é 

realizado por meio de exames bioquímicos e dosagens hormonais que confirmam 

hipercortisolemia. O tratamento é feito com inibidores da esteroidogênese ou 

fármacos adrenocorticolíticos. Diversas complicações associadas a esta 

enfermidade estão descritas na literatura, mas ressalta-se aqui a hiperlipidemia, por 

seu potencial aterogênico em cães. Objetiva-se com este estudo relacionar 

hipercortisolemia e aumento do risco de desenvolvimento da aterosclerose por meio 

de mensurações do colesterol total e suas frações em cães com 

Hiperadrenocorticismo. 

 

Introdução 

 O Hiperadrenocorticismo (HAC) ou síndrome de Cushing é uma doença 

endócrina caracterizada por anormalidade clínicas e químicas resultantes da 

exposição crônica à glicocorticóides. Esta enfermidade pode ser classificada como 

HAC adrenal dependente ou hipófise dependente. Ressalta-se ainda a forma 

iatrogênica, resultante da administração de fármacos que contenham 

glicocorticoides (DUNCAN, 2009, ROSA, 2011, HERRTAGE, 2009; NELSON, 2001; FELDMAN, 

2008). 

 Esta afecção tem como principais sintomas a poliúria, polidipsia, polifagia, 

distensão abdominal, ganho de peso, fraqueza muscular e presença de alopecia 

endócrina (HERRTAGE, 2009; NELSON, 2001).  

 Para o diagnóstico desta doença são realizados anamnese e exame físico, 

hemograma, exames bioquímicos e de imagem e dosagens hormonais para 

detecção de hipercortisolemia (HERRTAGE, 2009; ROSA et al. 2011).  

 Com relação à incidência da síndrome, podemos verificar por um estudo 

realizado por Massari (2011), o fato de que os tumores de glândula adrenal 

primários são relativamente raros em cães, representando cerca de 0,17% a 0,76% 

de todas as neoplasias em cães. Em humanos, há estudos comprovando que a 

incidência da síndrome de Cushing varia de 2 a 3 casos por milhão de habitantes 

por ano. (SHARMA, 2011).  



 As complicações associadas ao hipercortisolismo são: hipertensão arterial 

sistêmica, glomerulopatias, alterações de retina, resistência insulínica e/ou diabetes 

mellitus, tromboembolismo pulmonar, pancreatite e hiperlipidemia, que se traduz 

pelo aumento nas concentrações circulantes de triglicérides e colesterol. Assim 

sendo, a hiperlipidemia relaciona-se intimamente com o início do processo 

aterosclerótico (DUNCAN, 2009; JERICÓ et al. 2009).  

 A hiperlipidemia tem como característica, além do aumento de triglicérides 

e/ou colesterol, aumento da síntese de partículas LDL (lipoproteína de baixa 

densidade) pequenas e densas, redução do HDL (lipoproteína de alta densidade) e 

hiperlipemia pós-alimentação, o qual favorece a maior formação de triglicérides a 

partir dos ácidos graxos transportados ao fígado. Estas partículas oxidadas são 

captadas pelos macrófagos da parede arterial, contribuindo para formação de 

eventos inflamatórios e vasoconstritores locais que caracterizam o ínicio de um 

processo aterosclerótico. (PASSARELLI et al. 2005). 

 O tratamento do HAC pode ser medicamentos por uso de inibidores da 

esteroidogênese e/ou cirúrgico. Terapias auxiliares podem incluir dieta com baixa 

densidade energética, antioxidantes e fármacos hipolipidemiantes (XENOULIS, 2010). 

 

Objetivo 

 O presente estudo tem como objetivo mensurar as dosagens séricas do 

colesterol total e suas frações (VLDL-colesterol; HDL-colesterol; LDL-colesterol) em 

cães com Hiperadrenocorticismo. Objetiva-se também observar, se existe alguma 

correlação entre níveis elevados de cortisol e aumento da fração LDL-colesterol com 

diminuição da fração HDL-colesterol e seu possível potencial aterogênico. 

 

Metodologia e Desenvolvimento 

Serão estudados aproximadamente 20 a 30 cães de diferentes raças, 

oriundos do serviço de Clínica Médica de Pequenos Animais do Hospital Veterinário 

Anhembi Morumbi. Passarão por consulta agendada ou sistema de triagem 

hospitalar, com suspeita de HAC, com a devida autorização do seu proprietário. 

Serão realizados exames laboratoriais, tais como hemograma, função 

hepática e renal, dosagem de eletrólitos (sódio e potássio), glicemia, dosagem de 

triglicerídeos totais, colesterol total e frações (HDL, LDL, VLDL) e dosagens 

hormonais (teste de supressão com dexametasona ou estimulação por ACTH), 



coletados via punção venosa jugular ou cefálica, pressão arterial sistêmica, exames 

ultrassonográficos e de urina.  

 Serão criados dois grupos de animais, sendo que o primeiro será constituído 

por tratamento medicamentoso via oral (Trilostano ou Mitotano) e dieta hipocalórica. 

No segundo grupo, haverá também a inclusão de fibratos.   

 Os animais que fazem o uso de medicações como fenobarbital, ciclosporina e 

glicocorticóides (oral, otológico, cutâneo e oftálmico) ou que apresentam 

hipotiroidismo serão excluídos do estudo. 

 

Resultados preliminares 

 Ao final do projeto, os dados obtidos serão tabulados e compilados por 

análise estatística qualitativa e quantitativa, em relação às amostras estudadas e 

aos grupos analisados. 
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