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RESUMO 

Objetivou-se identificar os casos de hiperadrenocorticismo (HAC) em cães, 

onde a determinação de 17-hidroxiprogesterona (17-OHP) foi um método efetivo para 

o diagnóstico da sua forma oculta. Os dados foram obtidos a partir de informações de 

parte dos pacientes com HAC atendidos no Hospital Veterinário Anhembi Morumbi e 

na Clínica Veterinária Alto da Lapa, selecionados entre 2012 e 2017. Analisou-se 22 

pacientes caninos com HAC. Destes, 20 se mostraram  hipercortisolêmicos nos testes 

de supressão com baixa dose de dexametasona e estimulação com ACTH. Dos 4 

casos onde foi realizada a dosagem da 17-OHP, as avaliações demonstraram 

resultados positivos para HAC, sendo que 2 deles positivaram simultaneamente com 

testes consagrados, e os outros 2 necessitaram do teste de 17-OHP para diagnóstico, 

apresentando valores elevados de 17-OHP após ACTH. Nestes últimos, o tratamento 

indicado foi a adrenalectomia, em que apenas um paciente realizou o procedimento, 

com melhora na sintomatologia. Concluiu-se que a dosagem de 17-OHP, após 

estimulação com ACTH principalmente, é uma ferramenta útil no diagnóstico dos 

casos de HAC oculto canino.  

 

INTRODUÇÃO 

O HAC, ou síndrome de Cushing, é uma das endocrinopatias mais comuns 

observadas na espécie canina (RAMSEY; RISTIC, 2007). Os testes consagrados para 

a triagem de cães com HAC incluem o teste de estimulação com ACTH e o teste de 

supressão com baixa dose de dexametasona. (FRANK, et al., 2015). 

A 17-OHP é um dos esteróides intermediários produzidos quando o colesterol 

é metabolizado em cortisol. Tem sido hipotetizado que alguns cães com HAC podem 

ter anormalidades na concentração sérica de 17-OHP. (BENITAH, et al., 2005). 

O HAC oculto é considerado quando os cães apresentam sintomas 

característicos de hipercortisolemia, ausência de evidência de tumores adrenais 

secretoras de hormônio sexual e resultados dos testes de triagem para HAC dentro 

do intervalo de referência normal. (FRANK, et al., 2015). 

Segundo Ristic e colaboradores (2002) é possível que alguns cães tenham um 

desarranjo na via de produção de esteróides e que alguns dos precursores possam 



 

 

ser anormalmente aumentados.  

Recentemente, a dosagem da 17-OHP, antes e depois da estimulação com 

ACTH, tem sido sugerida como útil para ajudar a confirmar o diagnóstico de HAC em 

casos com resultados equivocados (RAMSEY; RISTIC, 2007).  

 

OBJETIVO 

O presente estudo tem como objetivo fazer uma caracterização dos casos 

clínicos de HAC canino, onde a determinação de 17-OHP foi um método efetivo para 

o diagnóstico da sua forma oculta.  

 

METODOLOGIA 

Serão analisados, de forma retrospectiva e prospectiva, de 2012 a 2017, os 

prontuários dos cães atendidos no Hospital Veterinário Anhembi Morumbi e Clínica 

Veterinária Alto da Lapa, com diagnóstico conclusivo de HAC. Nestes, serão 

analisados e comparados os resultados do exame clínico daqueles onde a 

hipercortisolemia foi identificada pelos testes de triagem padrão, como o teste de 

supressão com baixa dose de dexametasona e o teste de estimulação com ACTH 

(Grupo 1), com os animais, onde não se comprovou a hipercortisolemia e foi utilizada 

a dosagem das concentrações de 17-OHP (basais e pós estimulação com ACTH) para 

a realização do diagnóstico de HAC (Grupo 2). Para inclusão no estudo, serão 

avaliados apenas os registros de animais que apresentaram 2 ou mais sinais e 

sintomas comuns de HAC, aumento da atividade de FA e adrenomegalia.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Após o levantamento dos prontuários de pacientes diagnosticados com HAC do 

Hospital Veterinário Anhembi Morumbi e Clínica Veterinária Alto da Lapa entre 2012 

e 2017, alcançou-se até o momento uma amostra de 22 pacientes caninos. 

 

 



 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Dos 22 pacientes caninos com HAC analisados, 20 se mostraram positivos  na 

dosagem de cortisol pelo teste de supressão com baixa dose de dexametasona ou 

estimulação com ACTH. Dos 4 casos que foi realizada a dosagem da 17-OHP, todas 

as avaliações demonstraram resultados positivos para HAC, sendo que 2 deles 

positivaram simultaneamente com os testes consagrados, e os outros 2 necessitaram 

do teste de 17-OHP para diagnóstico (valores de cortisol normais), apresentando 

valores elevados de 17-OHP após ACTH. Nestes últimos, o tratamento indicado foi a 

adrenalectomia, sendo que apenas um paciente realizou o procedimento, com 

melhora na sintomatologia. Os resultados encontrados no presente estudo sugerem 

que a dosagem de 17-OHP, após estimulação com ACTH principalmente, é uma 

ferramenta útil no diagnóstico dos casos de HAC oculto canino.  
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