
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: USO DE BAIXA DOSE DE ACTH  SINTÉTICO NO TESTE DE ESTIMULAÇÃO DA FUNÇÃO
ADRENAL PARA O DIAGNÓSTICO DE HIPERADRENOCORTICISMO CANINO  - AVALIAÇÃO DA
EFICÁCIA DIAGNÓSTICA

TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: MEDICINA VETERINÁRIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RENATA CASTILHO BRIZOLA MARTINSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MÁRCIA MARQUES JERICÓORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): CAMILA VASCONCELLOS, CAMILLA GONÇALVES GONZALES, DANIEL
BERNARDES CALVO, FABRÍCIO LORENZINI ARANHA MACHADO, FERNANDO MATHIAS BENTO,
FLÁVIA PASSONI DE OLIVEIRA, GABRIEL GARONE DE LUCCA, LÍVIA POVINHA SCALIZE, MARCELA
FUZETI GONÇALVES NETTO, PRISCILA VIAU FURTADO, TATIANA PACINI

COLABORADOR(ES): 



1.Resumo

  O hiperadrenocorticismo (HAC) canino é considerado a endocrinopatia de maior 

ocorrência nas clínicas  veterinárias, acometendo em sua maioria, a espécie canina. 

O HAC pode ser oriundo de uma hiperfunção adrenal (ACTH independente) ou hipo-

fisária (ACTH dependente), assim como, pode ser induzido pelo uso excessivo de 

glicocorticóides. Os testes de escolha para diagnosticar o HAC em pequenos ani-

mais são o teste de supressão com baixa dose de dexametasona, relação cortisol/

creatinina urinário e estimulação com ACTH. O teste de estimulação com ACTH é o 

único teste indicado para o controle de animais acometidos  com a doença, para ava-

liar a resposta á medicação; assim como uma forma rápida e confiável para o dia-

gnóstico de HAC. Os protocolos mais utilizados para realizar os  testes de estimula-

ção com ACTH utilizam-se de doses que variam entre 5ug/kg a 250ug/animal por 

administração endovenosa. Não se constatam estudos com doses menores que as 

de 5ug/kg. Objetiva-se neste estudo avaliar a função adrenal no cão com HAC atra-

vés do teste de estimulação com ACTH com a baixa dose de 1ug/kg. 

2.Introdução 

O (HAC) canino é definido como uma exposição crônica a níveis elevados de glico-

corticóides, é uma doença endócrina severa, cuja apresentação clínica é indispen-

sável para o seu diagnóstico final e subsequente eficaz terapia. Atualmente é consi-

derada a endocrinopatia de maior ocorrência nas clínicas veterinárias, acometendo 

em sua maioria, a espécie canina (FELDMAN et. al, 2015). 

 A possibilidade de acometimento pelo HAC é investigada, inicialmente, com base no 

histórico e no exame físico, onde o animal deve apresentar um ou mais dos sinais 

comuns da doença (BEHREND et al, 2013). Para que seja confirmada a suspeita 

diagnóstica, é necessário realizar determinados exames (BEHREND et. al 2013). Os 

testes usados com maior frequência para diagnosticar o HAC em pequenos animais 

são as determinações de cortisol sérico por meio do teste de supressão com baixa 

dose de dexametasona, relação cortisol/creatinina urinário e estimulação com ACTH.

O teste de estimulação com ACTH é utilizado não apenas como ferramenta diagnós-

tica mas também como uma forma de controle desta endocrinopatia. As vantagens 

deste teste estendem-se pela conveniência - por ser rápido e de simples realização 



(PETERSON et. al, 2007). O método de estimulação da função adrenal com ACTH 

resume-se na determinação do cortisol sérico antes e uma horas após a estimulação 

com ACTH sintético (PETERSON et, al, 2007). Os protocolos mais  comumente utili-

zados para realizar os testes  de estimulação com ACTH utilizam-se de doses que 

variam entre 5ug/kg a 250ug/animal por administração endovenosa (MARTIN et. al. , 

2007).. Observa-se também que uma baixa dose de ACTH pode ser igualmente efi-

caz ou mais  eficaz  que a utilização de uma dose muito elevada do hormônio sintéti-

co, diminuindo os custos para o proprietário e respeitando a fisiologia do animal 

(MARTIN et. al. , 2007).

Na literatura nacional e internacional consultada, não se constatam estudos que ava-

liam a eficácia do uso do ACTH sintético na avaliação da função adrenal em casos 

de HAC canino, em doses menores que as de 5ug/kg.

3.Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a resposta adrenal de pacientes por-

tadores do HAC frente ao estímulo com ACTH sintético, em doses menores que as 

recomendadas pela literatura, comparando os resultados obtidos  a aqueles  oriundos 

de protocolos consagrados.

4.Justificativa

As concentrações de ACTH sintético utilizadas para realizar o teste de estimulação 

na avaliação do HAC canino são consideradas elevadas e suprafisiológicas. O pre-

sente trabalho visa minimizar a ocorrência de efeitos colaterais  e busca de economia 

financeira na utilização do produto.

5. Metodologia e desenvolvimento

Serão estudados no mínimo 10 pacientes da espécie canina oriundos do Hospital 

Veterinário da Universidade Anhembi Morumbi (HVUAM), portadores de HAC endó-

geno, os quais  serão submetidos ao teste de estimulação com ACTH sintético na 

dose convencional de 5ug/kg de peso. Em um intervalo com no mínimo 24 horas e 

no máximo 7 dias após o primeiro teste, o animal será submetido novamente ao tes-

te de estimulação com ACTH, com a dose proposta de 1ug/kg.



Para tanto foram adquiridas três ampolas de Synachten® (Novartis Pharma S.A.,  

França), sendo aliquotadas em frações de 10ug e em frações de 50ug, ambas ar-

mazenadas em seringas de baixo volume (0,3ml e 1,0ml, respectivamente)..Os pro-

prietários que aderirem ao estudo serão beneficiados com um desconto de 50% nos 

exames bioquímicos, hematológicos e urinálise completa do HVUAM e nas determi-

nações de cortisol com o teste padrão (5ug/kg) no Provet. Serão gerados um total de 

2 descontos consecutivos em forma de vouchers para que o proprietário utilize-os 

quando necessário.

As amostras de sangue obtidas serão destinadas à determinação de cortisol sérico 

por meio do radioimunoensaio, e  serão tabulados e submetidos  á análise estatísti-

ca, através dos  testes de Wilcoxon (comparação entre valores basais e após estímu-

lo com ACTH) e de Mann- Whitney (comparação entre as duas doses de ACTH tes-

tadas - padrão e baixa dose). 

6.Resultados preliminares

Até o momento, foram selecionados e submetidos ao protocolo sugerido seis cães 

portadores de HAC. 

7. Referências Bibliográficas

1. BEHREND, E.; KOOISTRA, H.; NELSON, R.; REUSCH, C.; SCOTT-MON-
CRIEFF; J. Diagnosis of Spontaneous Canine Hyperadrenocorticism: 2012 
ACVIM Consensus Statement (Small Animal). Journal of Veterinary Internal 
Medicine, v. 27, n. 6, p. 1292-1304, 2013.

2. FELDMAN, E. C., NELSON, R. W., REUSCH, C., SCOTT-MONCRIEFF, J. C. R., 
BEHREND, E. N.. Canine and feline endocrinology. St. Louis, Mo.: Saunders, 
2015. 669 p. 

3. GUPTILL, L.; SCOTT-MONCRIEF, J.; WIDMER, W. Diagnosis of Canine Hype-
radrenocorticism. Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice, 
v. 27, n. 2, p. 215-235, 1997.

4. MARTIN, L. et al. Effect of low doses of cosyntropin on serum cortisol con-
centrations in clinically normal dogs. Journal of the American Veterinary Medi-
cal Association, v. 230, n. 9, p. 1339-1339, 2007.

5. PETERSON, M. Diagnosis of Hyperadrenocorticism in Dogs. Clinical Techni-
ques in Small Animal Practice, v. 22, n. 1, p. 2-11, 2007.


