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Resumo 

O hipoadrenocorticismo é uma doença endócrina, pouco comum em cães, resultante da 

produção insuficiente de glucocorticóides e mineralocorticóides pela glândula adrenal. 

O hipoadrenocorticismo primário é caracterizado pela destruição da adrenal, podendo 

esta ter várias origens, sendo as principais, a imunomediada e a idiopática.  

É uma doença sistémica e crónica que afeta múltiplos sistemas do organismo, tais como 

o gastrointestinal e renal. Deste modo, por ser uma doença que apresenta uma elevada

variabilidade clínica, é facilmente confundida com outras doenças sistémicas, particularmente 

com a insuficiência renal aguda e a gastroenterite crónica. Assim, justifica o seu difícil 

diagnóstico e o facto de ser diariamente subdiagnosticada na prática clínica. 

Uma completa análise e recolha da história pregressa do animal, assim como uma boa 

anamnese aquando da consulta, são dados essenciais para encaminhar o clínico para o alcance 

do diagnóstico. Deve ser realizado um exame físico rigoroso e registados todos os sinais 

clínicos apresentados pelo animal de forma a que seja possível a elaboração de uma lista de 

diagnósticos diferenciais. A associação de um correto exame clínico com os exames 

complementares adequados permite o acesso a um diagnóstico preciso e ao delineamento de 

um tratamento eficaz. 

É uma doença de progressão favorável, se diagnosticada e tratada precocemente. 

Assim, torna-se necessário um vasto e bem fundamentado conhecimento em todas áreas 

da medicina interna, para conseguir ter sucesso e confiança na condução a um diagnóstico 

definitivo e assim, um melhor tratamento e prognóstico do paciente.  

A presente dissertação apresenta-se dividida em duas partes. Uma primeira, em que é 

feita uma revisão bibliográfica da doença abordada e uma segunda, onde são apresentados casos 

clínicos acompanhados ao longo do estágio curricular. 

Esta área está em constante evolução e investigação, sendo necessária uma atualização 

periódica de conhecimentos. Cabe ao médico veterinário manter-se sempre atualizado no que 

diz respeito ao lançamento de novos fármacos e outros estudos que vão surgindo 

permanentemente na comunidade científico. 

Palavras-chave: Hipoadrenocorticismo primário, Doença de Addison, cão, glândula adrenal. 
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Abstract: 

Hypoadrenocorticism is an endocrine disease, uncommon in dogs, resulting from 

insufficient production of glucocorticoids and mineralocorticoids by the adrenal gland. 

Primary hypoadrenocorticism is characterized by adrenal destruction, which may 

have several origins, the main ones are immunomediate and idiopathic. 

It’s a systemic and chronic disease that affects multiple systems such as 

gastrointestinal and renal. Therefore, because it is a disease that has a high clinical variability, it is 

easily mistaken for other systemic diseases, particularly with acute renal failure and chronic 

gastroenteritis. Thus, it justifies its difficult diagnosis and the fact that it is daily underdiagnosed 

in clinical practice. 

A thorough analysis and collection of the animal's past history, as well as a good 

anamnesis, are essential to guide the clinician to reach the diagnosis. A rigorous physical 

examination should be performed and all clinical signs presented should be registered in order 

to make a list of differential diagnoses. The association of a correct clinical examination with 

the appropriate complementary exams allows access to an accurate diagnosis and the design of 

an effective treatment. 

It is a disease of favorable progression, if diagnosed and treated early. 

Thus, a vast and well-founded knowledge in all areas of internal medicine is necessary 

to be successful and confident in leading to a definitive diagnosis and so, better treatment and 

prognosis of the patient. 

This dissertation is divided in two parts. The first is a bibliographic review of the 

disease and the second describes clinical cases accompanied in the curricular stage. 

This area is constantly evolving and under investigation, requiring periodic updating 

of knowledge. It is up to the veterinarian to be updated with new treatments, therapeutic drugs 

and other studies that are emerging in the scientific community. 

Keywords: Primary hypoadrenocorticism, Addison's disease, dog, adrenal gland. 





xiii 

Índice Geral 

Introdução……………………………………………………………………………………...1 

Capítulo I- Revisão Bibliográfica…………………………………….………………………...3 

1. Glândulas Adrenais……………………………………………….………………………….3 

    1.1. Localização anatómica………………………………………………………………….3 

    1.2. Circulação sanguínea………………………………………….………………………...4 

    1.3. Composição histológica e fisiologia………………………….…………………………4 

2. Hipoadrenocorticismo……………………………………………………………………….6

    2.1. Hipoadrenocorticismo Primário vs Secundário………………………………………...6 

    2.2. Hipoadrenocorticismo Primário………………………………………………………...8 

2.2.1. Epidemiologia……………………………………….…………………………...8 

2.2.2. Etiologia………………………………………………………………………..10 

2.2.3. Fisiopatologia…………………………………………………………………..12 

       2.2.3.1. Glucocorticóides…………………………………………………………12 

2.2.3.1.1. Função no organismo…………………………………….………....12 

2.2.3.1.2. Regulação da secreção……………………………………………...13 

2.2.3.1.3. Consequências da deficiência no organismo…………….………….14 

       2.2.3.2. Mineralocorticóides……………………………………………………...15 

2.2.3.2.1. Função no organismo………………………………….……………15 

2.2.3.2.2. Regulação da secreção……………………………………………...15 

2.2.3.2.3. Consequências da deficiência no organismo………….…………….16 

2.2.4. Diagnóstico……………………………………………………………………..17 

       2.2.4.1. História Clínica e Sinais Clínicos………………………….……………..18 

       2.2.4.2. Exame Físico…………………………………………………………….19 

       2.2.4.3. Exames complementares de diagnóstico………………….……………...19 

2.2.4.3.1. Hemograma………………………………………….……………...19 

2.2.4.3.2. Perfil Bioquímico………………………………….………………..21 

       2.2.4.3.2.1. Alterações eletrolíticas………………….……………………21 

       2.2.4.3.2.2. Alteração nos parâmetros renais……………………………...23 

       2.2.4.3.2.3. Alteração nas enzimas hepáticas………………………….….23 

       2.2.4.3.2.4. Outras alterações………………………………….………….24 

2.2.4.3.3. Análise de urina…………………………………………………….24 



xiv 

2.2.4.3.4. Exames imagiológicos……………………………………………...25 

       2.2.4.3.4.1. Radiografia…………………………………………………..25 

       2.2.4.3.4.2. Ecografia abdominal…………………………………………26 

2.2.4.3.5. Eletrocardiografia…………………………………………………..29 

2.2.4.3.6. Exames endócrinos específicos………………………………….….30 

       2.2.4.3.6.1. Teste de estimulação com ACTH………………………….…30 

       2.2.4.3.6.2. Concentração basal de cortisol…………………………….…33 

       2.2.4.3.6.3. Concentração plasmática de aldosterona………………….….34 

       2.2.4.3.6.4. Concentração plasmática de ACTH endógena…………….…34 

       2.2.4.3.6.5. Rácio cortisol: ACTH………………………………………..35 

       2.2.4.3.6.6. Rácio aldosterona: renina………………………….…………36 

2.2.5. Diagnósticos Diferenciais………………………………………….…………...37 

2.2.6. Tratamento……………………………………………………….……………..38 

       2.2.6.1. Tratamento em crise adisoniana aguda……………………….…………..38 

2.2.6.1.1. Fluidoterapia………………………………………………………..38 

2.2.6.1.2. Suplementação com glucocorticóides………….…………………...40 

2.2.6.1.3. Suplementação com mineralocorticóides………….………………..41 

2.2.6.1.4. Medidas adicionais…………………………….……………………41 

2.2.6.1.5. Possíveis complicações………………………….………………….43 

       2.2.6.2. Tratamento de manutenção…………………………….………………...44 

2.2.6.2.1. Suplementação com glucocorticóides…………….………………...44 

2.2.6.2.2. Suplementação com mineralocorticóides………….………………..45 

       2.2.6.2.2.1. Pivalato de Desoxicorticosterona………….…………………46 

       2.2.6.2.2.2. Fludrocortisona………………………………………………47 

2.2.7. Prognóstico……………………………………………………………………..48 

Capítulo II – Apresentação e discussão dos casos clínicos……………….…………………...51 

1. Caso clínico nº 1……………………………………………………….……………………51 

    1.1. Identificação do animal…………………………………………….…………………..51 

    1.2. Anamnese……………………………………………………………………………...51 

    1.3. Exame Físico…………………………………………………………………………..52 

    1.4. Diagnósticos Diferenciais………………………………………….…………………..52 

    1.5. Exames complementares………………………………………………………………52 

    1.6. Diagnóstico………………………………………………………….…………………53 



xv 

    1.7. Tratamento…………………………………………………………………………….53 

    1.8. Evolução……………………………………………………………………………….54 

    1.9. Prognóstico…………………………………………………………………………….55 

    1.10. Discussão…………………………………………………….……………………….55 

2. Caso clínico nº 2………………………………………………………….…………………59 

    2.1. Identificação do animal……………………………………………….………………..59 

    2.2. Anamnese……………………………………………………………………………...59 

    2.3. Exame Físico…………………………………………………………………………..59 

    2.4. Diagnósticos Diferenciais…………………………………………….………………..60 

    2.5. Exames complementares………………………………………………………………60 

    2.6. Diagnóstico……………………………………………………………….……………64 

    2.7. Tratamento…………………………………………………………………………….64 

    2.8. Evolução……………………………………………………………………………….64 

    2.9. Prognóstico…………………………………………………………………………….67 

    2.10. Discussão…………………………………………………………….……………….67 

3. Caso clínico nº 3…………………………………………………………….………………70 

    3.1. Identificação do animal………………………………………………….……………..70 

    3.2. Anamnese……………………………………………………………………………...70 

    3.3. Exame Físico…………………………………………………………………………..70 

    3.4. Diagnósticos Diferenciais………………………………………….…………………..71 

    3.5. Exames complementares………………………………………………………………71 

    3.6. Diagnóstico…………………………………………………….………………………73 

    3.7. Tratamento…………………………………………………………………………….74 

    3.8. Evolução……………………………………………………………………………….74 

    3.9. Prognóstico…………………………………………………………………………….78 

    3.10. Discussão……………………………………………….…………………………….78 

4. Caso clínico nº 4……………………………………………………………….……………82 

    4.1. Identificação do animal…………………………………………………….…………..82 

    4.2. Anamnese……………………………………………………………………………...82 

    4.3. Exame Físico…………………………………………………………………………..82 

    4.4. Diagnósticos Diferenciais………………………………………………….…………..83 

    4.5. Exames complementares………………………………………………………………83 

    4.6. Diagnóstico………………………………………………………………….…………85 



xvi 

    4.7. Tratamento…………………………………………………………………………….85 

    4.8. Evolução……………………………………………………………………………….85 

    4.9. Prognóstico…………………………………………………………………………….87 

    4.10. Discussão………………………….………………………………………………….87 

Capítulo III – Referências Bibliográficas…………………………………….……………….91 

 

 

 

  



xvii 

Índice de Imagens 

Figura 1- Localização anatómica das glândulas adrenais e estruturas associadas no cão 

(Mattoon et al., 2015)……………………………………………………………..……………3 

Figura 2- Representação esquemática do suprimento sanguíneo da glândula adrenal no cão 

(Junqueira e Carneiro, 2008)…………………………………………………………………...4 

Figura 3- Esquema das principais vias de biossíntese de esteroides adrenais (Feldman et al., 

2015)…………………………………………………………………………………………...5 

Figura 4- Representação esquemática de um corte histológico da glândula adrenal (Koeppen, 

2009)…………………………………………………………………………………..……….6 

Figura 5- Representação esquemática do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (Ettinger et al., 

2017)……………………………………………..…………………………………………...14 

Figura 6- Representação esquemática do Sistema Renina-Angiotensina (Feldman et al., 

2015)………………………………………………………………………………………….16 

Figura 7- Raio X Latero-Lateral (A) e Ventro-Dorsal (B) de um cão com hipoadrenocorticismo 

em que é evidente uma microcardia e diminuição da vasculatura pulmonar. (Feldman et al., 

2015)………………………………………………………………………………………….25 

Figura 8A- Imagem ecográfica, em eixo longitudinal, de uma glândula adrenal esquerda com 

apenas 0,30 cm de largura. (Mattoon et al., 2015)……………………..……………………....27 

Figura 8B- Imagem ecográfica, em eixo longitudinal, de uma glândula adrenal direita, com 

apenas 0,4 cm de largura e localizada entre a veia cava caudal e a aorta. (Mattoon et al., 

2015)………………………………………………………………………………………….27 

Figura 9- Imagem ecográfica, em eixo transversal, de uma massa localizada na glândula 

adrenal direita (setas). (Mattoon et al., 2015)…………………….…………………………..28 

Figura 10- Traçado eletrocardiográfico de um paciente com hipoadrenocorticismo com uma 

concentração de potássio de 5,6 mEq/L. É notável a onda T apiculada. (Feldman et al., 

2015)………………………………………………………………………………………….29 

Figura 11- Traçado eletrocardiográfico de um paciente com hipoadrenocorticismo com uma 

concentração de potássio de 9,4 mEq/L. É notável a ausência de ondas P e o encurtamento e 

alargamento do complexo QRS. (Feldman et al., 2015)………………………………………30 

Figura 12- Gráfico ilustrativo e comparativo das concentrações plasmáticas de cortisol antes e 

depois da estimulação com ACTH de animais saudáveis e animais com hipoadrenocorticismo. 

(Ettinger et al., 2017)………………………..………………………………………………...32 



xviii 

Figura 13- John Smith (Original)……………………………………………………………..51 

Figura 14- Luna (Original)…………………………………………………………………...59 

Figura 15- Imagem radiográfica torácica, em projeção latero-lateral da Luna (Imagem 

gentilmente cedida pelo HVBV)………………………………………………………………62 

Figura 16- Imagem ecográfica abdominal da Luna. Observa-se a glândula adrenal esquerda 

com dimensões de 0,5 cm. (Imagem gentilmente cedida pelo HVBV)..…………….………...63 

Figura 17- Ritinha (Imagem gentilmente cedida pelos tutores)………………………………70 

Figura 18 A- Imagem ecográfica abdominal da Ritinha. Observa-se o cólon espessado com 

conteúdo líquido luminal anecogénico. (Imagem gentilmente cedida pelo HVBV)…………..73 

Figura 18 B- Imagem ecográfica abdominal da Ritinha. Observa-se a glândula adrenal 

esquerda com reduzidas dimensões (0,3 cm). (Imagem gentilmente cedida pelo HVBV)…….73 

Figura 19- Indy (Original)……………………………………………………………………82 

Figura 20 A- Imagem ecográfica abdominal da Indy. Observa-se a adrenal esquerda com 

reduzidas dimensões (0,29 cm). (Imagem gentilmente cedida pelo HRVM)………..………..84 

Figura 20 B- Imagem ecográfica abdominal da Indy. Observa-se espessamento da camada 

muscular do trato gastrointestinal. (Imagem gentilmente cedida pelo HRVM)……………….84 

Figura 20 C- Imagem ecográfica abdominal da Indy. Observa-se uma linfadenomegalia 

mesentérica reativa. (Imagem gentilmente cedida pelo HRVM)……………………………...84 

  



xix 

Índice de Tabelas 

Tabela 1- Descrição das raças com menor e maior predisposição para o hipoadrenocorticismo 

(Feldman et al., 2015)…………………………………………………………………………..9 

Tabela 2- Sensibilidade e especificidade da contagem de linfócitos para o diagnóstico de 

hipoadrenocorticismo no cão. (Feldman et al., 2015)…………………………………………21 

Tabela 3- Sensibilidade e especificidade do rácio sódio-potássio para o diagnóstico de 

hipoadrenocorticismo no cão. (Feldman et al., 2015)…………………………………………22 

Tabela 4- Diferenciação entre hipoadrenocorticismo primário, atípico ou secundário através da 

medição das concentrações de eletrólitos e de testes endócrinos específicos. (Lanen, Sande and 

Saim, 2014)…………………………………………………………………………………...36 

Tabela 5- Doenças que se podem assemelhar ao hipoadrenocorticismo canino e respetivos 

sinais/ sintomas. (Feldman et al., 2015) e (Ramsey & Herrtage, 2005)………….…………….37 

Tabela 6- Resultados do hemograma e análises bioquímicas do John Smith. (Informações 

gentilmente cedidas pelo HVBV)……………………………………………………………..53 

Tabela 7- Resultados do ionograma do John Smith, realizado no segundo dia de internamento. 

(Informações gentilmente cedidas pelo HVBV)………………………………………………54 

Tabela 8- Resultados do hemograma e análises bioquímicas da Luna. (Informações gentilmente 

cedidas pelo HVBV)…………………………………………………………………………..61 

Tabela 9- Resultados das provas de coagulação da Luna. (Informações gentilmente cedidas 

pelo HVBV)…………………………………………………………………………………..62 

Tabela 10- Resultado do teste de estimulação com ACTH da Luna. (Informação gentilmente 

cedida pelo HVBV)…………………………………………………………………………...64 

Tabela 11- Resultado da creatinina realizada à Luna no segundo dia de internamento. 

(Informação gentilmente cedida pelo HVBV)………………………………………………...65 

Tabela 12- Resultados do hemograma e ionograma da Luna, doze dias após iniciar o protocolo 

de tratamento para o hipoadrenocorticismo. (Informação gentilmente cedida pelo HVBV)…..66 

Tabela 13- Resultado do ionograma da Luna, no dia da segunda administração de DOCP. 

(Informação gentilmente cedida pelo HVBV)………………………………………………...67 

Tabela 14- Resultados do hemograma e análises bioquímicas da Ritinha. (Informação 

gentilmente cedida pelo HVBV)………………………………………………………………71 

Tabela 15- Resultado do teste de estimulação com ACTH da Ritinha. (Informação gentilmente 

cedida pelo HVBV)…………………………………………………………………………...73 



xx 

Tabela 16- Resultados do hemograma da Ritinha, no segundo dia de internamento. (Informação 

gentilmente cedida pelo HVBV)………………………………………………………………74 

Tabela 17- Resultado do ionograma da Ritinha no 5º dia de internamento (Informação 

gentilmente cedida pelo HVBV)………………………………………………………………75 

Tabela 18- Resultados do hemograma da Ritinha, uma semana após a alta hospitalar. 

(Informação gentilmente cedida pelo HVBV)………………………………………………...76 

Tabela 19- Resultados do ionograma da Ritinha, no dia da segunda administração de DOCP. 

(Informação gentilmente cedida pelo HVBV)………………………………………………...76 

Tabela 20- Resultados do ionograma da Ritinha, dez dias após a segunda administração de 

DOCP. (Informação gentilmente cedida pelo HVBV)…………………………………..……77 

Tabela 21- Resultados do ionograma da Ritinha, no dia da terceira administração de DOCP. 

(Informação gentilmente cedida pelo HVBV)………………………………………………...77 

Tabela 22- Resultados do ionograma da Ritinha no dia da quarta administração de DOCP. 

(Informação gentilmente cedida pelo HVBV)………………………………………………..78 

Tabela 23- Resultados do hematócrito e análises bioquímicas da Indy. (Informação gentilmente 

cedida pelo HRVM)…………………………………………………………………………...83 

Tabela 24- Resultados do teste de estimulação com ACTH da Indy. (Informação gentilmente 

cedida pelo HRVM)…………………………………………………………………………...85 

Tabela 25- Resultados das análises bioquímicas da Indy, no segundo dia de internamento. 

(Informação gentilmente cedida pelo HRVM)………………………………………………..86 

Tabela 26- Resultados das análises bioquímicas da Indy, sete dias após a alta hospitalar. 

(Informação gentilmente cedida pelo HRVM)……………………………………………….. 86 

 

  

  



xxi 

Lista de siglas/acrónimos, abreviaturas e símbolos 

% – percentagem 

μg – micrograma 

ACTH – hormona adrenocorticotrópica 

BID – a cada 12 horas 

CRH – hormona libertadora de corticotrofina 

DOCP- pivalato de desoxicorticosterona 

ECG – electrocardiograma 

g – grama 

HRVM – Hospital Referência Veterinária Montenegro 

HVBV – Hospital Veterinário do Baixo Vouga 

IM – intramuscular 

IV – intravenosa 

K+ – ião potássio 

kg – quilograma 

L – litro 

mEq – miliequivalentes 

mg – miligrama 

mL – mililitro 

mmol – milimol 

Na+ – ião sódio 

NaCl – cloreto de sódio 

nmol – nanomol 

PO – per os 

PU/PD – poliúria/polidipsia 

SC – subcutânea 

SID – a cada 24 horas 

TFG – taxa de filtração glomerular 

U – unidades 

VCM – volume corpuscular médio 





1 

Introdução: 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária foi realizado no 

Hospital Veterinário do Baixo Vouga (HVBV), do dia 3 de setembro de 2018 até 31 de 

dezembro de 2018, e no Hospital Referência Veterinária Montenegro (HRVM), do dia 2 de 

janeiro de 2019 até 28 de fevereiro de 2019. Ambos os estágios se debruçaram na área de clínica 

e cirurgia de animais de companhia. 

Estes estágios tiveram como principal objetivo a preparação para a vida profissional 

futura, permitindo o acompanhamento de procedimentos médico-veterinários e a aplicação 

prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Para além disso foram essenciais para 

a realização de um trabalho prático científico.  

O tema da dissertação, “Hipoadrenocorticismo Primário no cão”, foi escolhido tendo 

por base a baixa prevalência de casos de hipoadrenocorticismo em animais de companhia em 

hospitais e clínicas veterinárias e devido ao facto da doença abordada interligar várias áreas da 

Medicina Interna.  

Ao longo do período de estágio foram acompanhados casos clínicos da doença referida, 

em diferentes estadios da mesma. Permitiu, deste modo, uma reflexão acerca dos procedimentos 

e decisões mais corretos a tomar em diversas situações e quais os meios de diagnóstico e 

terapêuticas mais utilizados. 

Este trabalho contempla uma revisão bibliográfica da doença, com uma breve 

apresentação do funcionamento normal da glândula adrenal, assim como a apresentação de 

quatro casos clínicos observados durante o estágio curricular. 

Três dos casos foram recolhidos aquando o seu diagnóstico e um caso já tinha o 

diagnóstico prévio, mas o animal apresentava-se em crise adisoniana. Tem como objetivo a 

perceção da doença na íntegra, incluindo os sinais clínicos mais percetíveis e comuns nos 

pacientes com hipoadrenocorticismo, os principais exames complementares realizados e o 

tratamento mais indicado nos diferentes casos e diferentes graus de severidade da doença. 

Permite também uma comparação e discussão dos casos observados com a revisão bibliográfica 

realizada, a fim de um reconhecimento mais precoce da doença, permitindo aprimorar as 

práticas clínicas. 
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Capítulo I- Revisão Bibliográfica 

1. Glândulas Adrenais

1.1. Localização anatómica 

As glândulas adrenais, também chamadas de glândulas supra-renais, são dois órgãos 

bilobados, ovóides, alongados e encapsulados, que se localizam na região retroperitoneal, na 

superfície ventral da musculatura lombar, mediais ao polo cranial dos respetivos rins. 

Apresentam tamanhos e formas assimétricas e as mesmas variam com o peso corporal, a idade, 

a raça e as condições fisiológicas do indivíduo (Junqueira e Carneiro, 2008).  

A glândula adrenal esquerda geralmente apresenta uma forma de amendoim, com os 

polos alargados e bem definidos. Posiciona-se no bordo craniomedial do rim esquerdo, 

ventrolateralmente à aorta abdominal, entre as artérias mesentéricas e celíacas e as artérias 

renais esquerdas (Figura 1) (Mattoon et al., 2015).  

A glândula adrenal direita normalmente apresenta uma forma de vírgula. Tem uma 

localização mais profunda e cranial que a esquerda, posicionando-se entre o bordo craniomedial 

do rim direito e a veia cava caudal (Figura 1). Está limitada ventralmente pelo lóbulo caudal do 

fígado e dorsalmente pela musculatura sublombar e o pilar diafragmático direito. A artéria e 

veia renais direitas são o seu limite caudal (Mattoon et al., 2015). 

A artéria frénico-abdominal tem um percurso dorsal a cada glândula e a veia frénico-

abdominal está ventralmente a cada glândula adrenal (Figura 1) (Mattoon et al., 2015) 

Figura 1- Localização anatómica das glândulas adrenais e estruturas associadas no cão. 

(Mattoon et al., 2015) 



Capítulo I- Revisão Bibliográfica 

Hipoadrenocorticismo Primário no cão 

4 

1.2. Circulação sanguínea 

 

As glândulas adrenais são cercadas por capilares sanguíneos e recebem várias artérias 

ao seu redor. Estas posteriormente ramificam-se e formam o plexo subcapsular, constituindo 

três grandes grupos de artérias: artérias da cápsula, artérias do córtex e artérias da medula 

(Junqueira e Carneiro, 2008). 

As artérias do córtex ramificam-se entre as células da glândula, formando capilares que 

desaguam em vasos capilares da medula. As artérias da medula atravessam o córtex e 

ramificam-se, formando uma extensa rede de capilares da mesma (figura 2). Assim, a medula 

tem um suprimento duplo de sangue, ou seja, arterial pelas artérias medulares e venoso através 

das artérias corticais (Junqueira e Carneiro, 2008). 

A junção entre estas duas redes de capilares forma as veias medulares que, unidas, 

constituem a veia adrenal ou supra-renal (figura 2). Esta última, no lado direito desagua na veia 

cava inferior e na veia renal, no lado esquerdo (Junqueira e Carneiro, 2008). 

 

 

Figura 2- Representação esquemática do suprimento sanguíneo da glândula adrenal no cão 

(Junqueira e Carneiro, 2008) 

 

1.3. Composição histológica e fisiologia 

 

Ao corte transversal, cada glândula é composta por duas camadas concêntricas. Uma 

camada periférica e de cor amarelada, denominada de córtex e uma camada central de cor 

acinzentada, a medula. Estas têm origens embriológicas distintas e, deste modo, diferem tanto 
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a nível estrutural como funcional (Junqueira e Carneiro, 2008). 

O córtex, tem origem mesodérmica, do epitélio celomático, e tem como função a 

produção de glucocorticóides, mineralocorticóides e androgénios. Devido às diferenças na 

disposição das suas células, este está dividido em 3 camadas: glomerulosa, fasciculada e 

reticular. A zona glomerulosa é a camada mais externa que se localiza imediatamente abaixo 

da cápsula e constitui 25% do córtex. A zona fasciculada é a camada intermédia que ocupa 60% 

do córtex. Por fim, a zona reticular é a camada interna e que constitui apenas 15% do córtex 

adrenal (Lanen et al., 2014; Ettinger et al., 2017). 

As diferentes camadas produzem diferentes esteroides, como os glucocorticóides 

(principalmente o cortisol), os mineralocorticóides (principalmente a aldosterona) e os 

androgénios. Estas moléculas derivam todas do colesterol, no entanto, o tipo de esteroides 

produzido por cada camada depende das enzimas intervenientes no processo de transformação 

do colesterol, como é possível observar na figura 3 (Ettinger et al., 2017). 

Figura 3- Esquema das principais vias de biossíntese de esteroides adrenais. (Feldman et al., 

2015) 
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Assim, as zonas reticular e fasciculada têm funções semelhantes, relativamente à 

produção de glucocorticóides e esteroides androgénicos (figura 4). As células das zonas 

referidas têm a atividade da 17-alfa-hidroxilase, que permite a passagem da pregnenolona e da 

progesterona, em 17-alfa-hidroxipregnenolona e 17-alfa-hidroxiprogesterona, respetivamente. 

Sendo estas moléculas percursoras do cortisol e dos androgénios, conferem-lhes a capacidade 

de produção dos mesmos (Ettinger et al., 2017). 

A zona glomerulosa é a única camada que produz mineralocorticóides, uma vez que não 

tem a atividade da 17-alfa-hidroxilase, e assim não tem a capacidade de produzir cortisol ou 

androgénios. No entanto, contem a enzima aldosterona sintase, que permite a conversão da 

desoxicorticosterona em aldosterona (figura 4) (Ettinger et al., 2017). 

 

 

Figura 4- Representação esquemática de um corte histológico da glândula adrenal (Koeppen, 

2009). 

 

A medula tem origem neuroectodérmica, na crista neural, e produz as catecolaminas 

(epinefrina e norepinefrina), que são hormonas que afetam o sistema nervoso simpático 

(Junqueira e Carneiro, 2008). 

 

2. Hipoadrenocorticismo 

 

2.1. Hipoadrenocorticismo primário vs secundário  

 

O hipoadrenocorticismo é uma doença endócrina, pouco comum no cão, caracterizada 

pela insuficiência de secreção de glucocorticóides, mineralocorticóides ou ambos, por parte da 

glândula adrenal (Nelson e Couto, 2014). 
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Esta doença foi abordada pela primeira vez, no âmbito da medicina humana, por Thomas 

Addison, em 1855, como um síndrome clínico de “anemia, languidez geral, debilidade, 

fraqueza notável na função cardíaca, alteração peculiar da coloração da pele e irritabilidade no 

estômago” (Kristian e Husebye, 2008). A autópsia demonstrava atrofia das adrenais e não havia 

qualquer tratamento para esta doença, acabando na morte de todos os pacientes. Apenas em 

1942, Thorn e a sua equipa, constataram que o acetato de desoxicorticosterona sintética 

apresentava um efeito benéfico no tratamento da insuficiência da adrenal e em 1950 

reconheceu-se os três tipos de hormonas produzidos pela glândula adrenal: os glucocorticóides 

(cortisol), os mineralocorticóides (aldosterona) e os androgénios. Esta doença foi reconhecida 

como um problema clínico nos cães apenas em 1953 e desde aí a investigação da sua 

fisiopatologia, diagnóstico e tratamento tem sido constante (Feldman et al., 2015). 

O hipoadrenocorticismo pode ser classificado em primário ou secundário, dependendo 

da sua fisiopatologia (Lanen et al., 2014). 

O primário, também denominado de Doença de Addison, engloba mais de 95% dos 

casos, e é causado pela destruição bilateral da glândula adrenal. Neste caso, como todas as 

camadas do córtex da adrenal são afetadas, há uma deficiência na produção tanto de 

glucocorticóides como de mineralocorticóides. Assim, resulta num quadro clínico de 

hipocortisolemia, devido à destruição das zonas fasciculada e reticular, e em alterações 

eletrolíticas, como a hiponatremia, hipocloremia e hipercalémia devido à destruição da zona 

glomerular, produtora da aldosterona (Greco, 2007; Feldman et al., 2015). 

Está descrito que 30% dos casos de hipoadrenocorticismo primário, numa fase inicial 

de diagnóstico, apresentam níveis baixos de cortisol mas valores eletrolíticos normais, ou seja, 

há deficiência em glucocorticoides, mas não na secreção de mineralocorticóides. Se estas 

alterações persistirem, estes casos estão referidos na literatura como hipoadrenocorticismo 

atípico. Estes animais apresentam sinais clínicos que derivam da deficiência de 

glucocorticoides, que usualmente são sinais gastrointestinais, hipoalbuminemia e/ou 

hipocolesterolemia (Wakayama et al., 2017). Assim, pela sua apresentação clínica, é 

vulgarmente confundido com diversas doenças gastrointestinais, desde as patologias gástricas 

primárias até à enteropatia por perda de proteína (Lyngby e Sellon, 2016). 

O hipoadrenocorticismo secundário é menos comum e é causado por uma redução na 

secreção da ACTH pela hipófise anterior ou uma redução da secreção de CRH pelo hipotálamo. 

As causas mais comuns para uma insuficiência secundária das adrenais são as lesões 

destrutivas, como inflamações e tumores na hipófise ou no hipotálamo, e a administração 
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exógena de glucocorticóides a longo prazo. A ausência de ACTH ou CRH resulta numa atrofia 

das zonas fasciculada e reticular, havendo assim um comprometimento da produção de 

glucocorticóides. Assim, como a camada glomerulosa permanece intacta, não há interferência 

na produção de mineralocorticóides (Lanen et al., 2014). 

 

2.2. Hipoadrenocorticismo primário 

 

2.2.1. Epidemiologia 

 

O hipoadrenocorticismo primário, em cães, tem uma prevalência de aproximadamente 

0,06 a 0,28% e uma incidência de aproximadamente 0,5 por 1000 cães por ano, sendo assim 

considerada, por todos os autores, como uma doença rara (Boag et al., 2014; Feldman et al., 

2015). 

  A doença pode surgir em qualquer idade, no entanto, é mais frequente em cães jovens e 

de meia-idade, sendo que a idade mais comum de diagnóstico é aos 3-4 anos (Ettinger et al., 

2017). No entanto, o diagnóstico pode ser feito, praticamente, a qualquer idade, estando descrito 

um intervalo desde os 3 meses aos 14 anos (Boag et al., 2014). 

Usualmente, os pacientes com hipoadrenocorticismo atípico apresentam idades 

superiores, entre os 6 e 7 anos, comparativamente aos que apresentam a forma típica da doença 

(Lathan e Thompson, 2018). 

Relativamente ao sexo, está descrito uma maior incidência da doença nas fêmeas, cerca 

de 64% a 70% dos casos reportados (Lathan e Thompson, 2018). 

O hipoadrenocorticismo pode surgir em qualquer raça, no entanto, há raças com maior 

e menor predisposição, havendo, portanto, uma componente genética nesta doença (tabela 1). 

Supõe-se que a Doença de Addison tenha uma componente hereditária, mas o modo de 

transmissão ainda não é totalmente claro e está sob contínua investigação (Oberbauer et al., 

2006; Feldman et al., 2015). 

Segundo alguns autores, as raças Caniche, Cão de Água Português e Duck Tolling 

Retriever da Nova Escócia têm uma transmissão hereditária autossómica recessiva, tendo assim 

uma maior predisposição para a doença (Famula et al., 2003; Oberbauer et al., 2006; Hughes 

et al., 2007) . 

A raça Bearded Collie tem também uma elevada propensão a desenvolver a doença, 

apesar do seu modo de transmissão hereditária ainda não ser conhecido (Oberbauer et al., 2002).  
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Estas quatro raças referidas não demonstram predisposição relativamente ao sexo (Feldman et 

al., 2015). 

Outras raças que também são afetadas frequentemente, apesar de não estar provada a 

sua heritabilidade, são os Cairn Terriers, Rottweilers, Dogue Alemão e West Highland White 

Terriers (Lathan e Thompson, 2018). 

As raças descritas com menor risco de desenvolver hipoadrenocorticismo são Yorkshire, 

Pit Bull, Chihuahua e Lhasa Apso (Ettinger et al., 2017).  

Tabela 1- Descrição das raças com menor e maior predisposição para o hipoadrenocorticismo 

(Feldman et al., 2015) 

Raça Maior 

predisposição 

Menor 

predisposição 

Airedale Terrier X 

Basset Hound X 

Bearded Collie X 

Boxer X 

Cão de Água Português X 

Chihuahua X 

Cocker Spaniel X 

Dalmata X 

Dogue Alemão X 

Duck Tolling Rettriever da 

Nova Escócia 

X 

Golden Retriever X 

Lhasa Apso X 

Pastor de Shetland X 

Pitt Bull X 

Rottweiler X 

São Bernardo X 

Shih Tzu X 

Soft Coated Wheaten 

Terrier 

X 

Springer Spaniel X 

Standard Poodle X 

West Highland White 

Terrier 

X 

Yorkshire Terrier X 

Zwergspitz X 
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2.2.2. Etiologia 

 

A insuficiência adrenal primária pode ter várias etiologias, tais como o 

comprometimento da esteroidogénese, hipoplasia ou digenesia adrenal e a destruição da adrenal 

(Lathan e Thompson, 2018). 

A destruição do córtex da adrenal resulta numa secreção inadequada de glucocorticóides 

e mineralocorticóides e tem, na maioria dos casos, origem idiopática ou imunomediada. No 

entanto, pode ser também originada por metastização de tumores malignos, lesões 

granulomatosas, amiloidose, hemorragias, doenças infeciosas, adrenoleucodistrofia, sarcoidose 

e causas iatrogénicas (Klein e Peterson, 2010; Mitchell e Pearce, 2012; Lathan e Thompson, 

2018). Alguns autores defendem que os cães com hipoadrenocorticismo podem ser afetados por 

mais do que uma doença imuno-mediada, como o hipotiroidismo, diabetes mellitus, 

hipoparatiroidismo ou vitiligo (Lanen et al., 2014; Malerba et al., 2015). 

Os tumores que metastizam com maior frequência para as glândulas adrenais são os 

tumores pulmonares, mamários, prostáticos, gástricos, carcinomas pancreáticos e melanomas. 

No entanto, apenas os linfomas e a neoplasia anaplástica bilateral foram descritos como causa 

de insuficiência da adrenal nos cães (Ettinger et al., 2017). 

A lesão granulomatosa pode ser causada por várias doenças tais como a blastomicose, 

histoplasmose e criptoccocose (Nelson e Couto, 2014). 

O enfarte hemorrágico, apesar de ser considerado raro em cães, pode ser secundário a 

trauma, infeção, necrose ou coagulopatia (Ettinger et al., 2017). 

As causas do hipoadrenocorticismo primário iatrogénico incluem a descontinuidade 

repentina da administração crónica de glucocorticóides, remoção cirúrgica das glândulas 

adrenais e destruição adrenal secundária à administração de fármacos, como o trilostano e 

mitotano, utilizados no tratamento do hiperadrenocorticismo pituitário-dependente (Meeking, 

2007; Klein e Peterson, 2010).  

O mitotano é citotóxico para a glândula adrenal, podendo até mesmo causar necrose da 

mesma. O seu efeito é temporário, no entanto está descrito que apenas 5% dos cães com 

hiperadrenocorticismo que fazem terapia com mitotano, apresentam uma permanente 

deficiência em glucocorticóides (Feldman et al., 2015). 

O trilostano provoca uma supressão da glândula adrenal, que usualmente é reversível 

mas pode provocar necrose e hemorragia da mesma, terminando num hipoadrenocorticismo 

primário permanente (Feldman et al., 2015). King e Morton demonstram que 15% dos cães 



Capítulo I- Revisão Bibliográfica 

Hipoadrenocorticismo Primário no cão 

11 

tratados com trilostano desenvolveram hipoadrenocorticismo nos primeiros 2 anos de 

tratamento e 25% nos 4 anos de tratamento. No entanto, na maioria dos casos, as primeiras 

ocorrências de hipoadrenocorticismo são transitórias (King e Morton, 2017). 

Para além dos fármacos utilizados no tratamento do hiperadrenocorticismo, há também 

outras drogas que podem provocar supressão adrenal, tais como o acetato de megestrol e 

delmadinona (Lathan e Thompson, 2018). 

Um estudo revelou a existência de autoanticorpos contra a enzima de clivagem do 

citocromo P450, a desmolase do colesterol (P450 scc), em cães com o diagnóstico de 

hipoadrenocorticismo, o que remete para a origem imunomediada da doença. Está também 

descrita uma maior expressão da P450 scc nos ovários, agindo assim como um estímulo 

antigénico e, deste modo, reforçar a afirmação de que há uma maior predisposição da doença 

nas fêmeas (Boag et al., 2018) . 

Um outro estudo descreveu a presença de anticorpos em circulação contra a enzima 21-

hidroxilase em 85% dos pacientes diagnosticados com hipoadrenocorticismo. A restante 

percentagem de pacientes está descrita como tendo Doença de Addison de origem idiopática 

(Duncan e Corbet, 2015). 

Em medicina Humana, o hipoadrenocorticismo está descrito como sendo o resultado de 

uma adrenalite linfoplasmocitária com destruição autoimune do córtex da adrenal. Nos cães, a 

adrenalite linfoplasmocitária é também reportada, no entanto, os aspetos histológicos da 

adrenalite ou da atrofia adrenocortical não estão devidamente caracterizados, uma vez que a 

avaliação histológica não é um requisito para o alcance do diagnóstico e as necrópsias não são 

realizadas no momento do diagnóstico. Por estes motivos, a patogenia não é ainda um assunto 

totalmente claro. Assim, suspeita-se que a atrofia adrenocortical idiopática resulte de uma 

adrenalite com infiltração imunomediada difusa de linfócitos, células plasmáticas e macrófagos 

provocando assim, em estadio final, uma destruição das células das camadas adrenocorticais 

(Frank et al., 2013). 

Um estudo realizado por Frank, Valentin e Miller, em 2013, concluiu que o tipo e 

distribuição do infiltrado indicam se o córtex da adrenal é o principal alvo e, portanto, causador 

dos sinais clínicos, ou se é apenas uma das manifestações envolvidas num processo sistémico. 

Assim, a presença de um infiltrado linfoplasmocitário difuso no córtex da adrenal é, 

normalmente, associada a uma atrofia severa do córtex, enquanto que uma inflamação não 

linfoide, geralmente multifocal, não associada a atrofia severa adrenocortical, remete apenas 

para a envolvência da adrenal num processo sistémico (Frank et al., 2013). 
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A etiologia genética da Doença de Addison tem sido um assunto bastante estudado nas 

últimas três décadas. Vários alelos que codificam moléculas do sistema imunitário e que estão 

relacionados com a suscetibilidade à doença foram identificados, incluindo 3 locis associados 

à auto-imunidade e outros que codificam proteínas envolvidas em respostas imunes inatas. O 

número de locis que contribuem para o desenvolvimento da doença está a aumentar 

gradualmente ao longo do tempo. No entanto, é necessária mais investigação no sentido de 

descobrir o gene ou os genes responsáveis por conferir maior suscetibilidade à doença e, deste 

modo, esclarecer por completo a etiologia da doença (Mitchell e Pearce, 2012). 

A etiologia do hipoadrenocorticismo atípico ainda não é completamente conhecida, mas 

um estudo realizado descreve que, em alguns casos, a zona glomerulosa do córtex adrenal não 

tenha sido atingida pela destruição imunomediada (Frank et al., 2013).  

 

2.2.3. Fisiopatologia 

 

2.2.3.1. Glucocorticóides 

 

2.2.3.1.1. Função no organismo 

 

Os glucocorticóides atuam no organismo de diversas formas, sendo essenciais para a 

homeostase através da regulação do metabolismo dos glúcidos, proteínas e lípidos (Feldman et 

al., 2015). 

O cortisol tem uma função importante no auxílio da manutenção da pressão sanguínea, 

do equilíbrio hidrostático e do volume vascular. Aumenta também a sensibilidade vascular às 

catecolaminas e mantem o tónus, integridade e a permeabilidade vascular. Adicionalmente, 

estimula a eritrocitose e contraria o stress (Klein e Peterson, 2010). 

Quando o animal se apresenta em jejum, os glucocorticóides ajudam na preservação da 

glicemia nos valores normais de referência (60 a 120 mg/dL) através da estimulação do aumento 

gluconeogénese e diminuição do consumo periférico de glicose (Barrett et al., 2010; Klein e 

Peterson, 2010). 

Para além de estimularem a gliconeogénese e no fígado, também interferem na remoção 

dos ácidos gordos e glúcidos do sangue, promovendo novas fontes de energia e síntese de 

proteínas (Feldman et al., 2015). 
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Apresentam um efeito catabólico nos órgãos periféricos, como a pele, músculos e tecido 

adiposo, provocando a degradação de proteínas e lípidos cujos subprodutos são, posteriormente, 

retirados do sangue pelos hepatócitos (Feldman et al., 2015). 

Têm também influência na manutenção do normal funcionamento da mucosa 

gastrointestinal e na absorção e digestão de nutrientes. O cortisol apresenta ainda propriedades 

anti-inflamatórias através da estimulação de leucócitos e supressão de citocinas, e também ação 

imunossupressora, uma vez que promovem a degradação de linfócitos e impedem a sua divisão 

mitótica (Feldman et al., 2015). 

 

2.2.3.1.2. Regulação da secreção (Eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal) 

 

O hipotálamo é o responsável pela função da hipófise, uma vez que os neurónios do 

hipotálamo que segregam a CRH têm axónios que terminam na hipófise anterior. Assim, esta 

conexão entre o hipotálamo e a hipófise anterior, denominada de sistema porta hipofisário, 

transporta a CRH do hipotálamo até à hipófise anterior e estimula a secreção da ACTH por 

parte da mesma. Posteriormente, a ACTH é libertada na corrente sanguínea e liga-se aos 

recetores no córtex da adrenal, estimulando assim a síntese do cortisol (Junqueira e Carneiro, 

2008). 

A regulação da síntese e secreção do cortisol é feita por feedback negativo. Ou seja, à 

medida que aumenta a concentração de cortisol no plasma, há inibição da produção da CRH no 

hipotálamo e, consequentemente da ACTH na hipófise. (Ettinger et al., 2017) Por sua vez, a 

ACTH limita a produção de CRH também por feedback negativo (Lanen et al., 2014). 

Os fatores que estimulam a libertação da CRH são o stress, a hipoglicémia e o exercício 

físico (Junqueira e Carneiro, 2008). A estimulação da secreção de CRH pelo hipotálamo é 

também mediada por citocinas (interleucinas1 e 6, alfa-TNF), leptina, dopamina, arginina-

vasopressina (AVP) e angiotensina II (Ettinger et al., 2017).  

A ACTH é segregada de um modo pulsátil, episódico e não circadiano, com 6 a 12 picos 

por dia (Ettinger et al., 2017).  

A figura 5 comtempla uma representação esquemática do eixo Hipotálamo-Hipófise-

Adrenal assim como o seu modo de regulação por feedback negativo. 
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Figura 5- Representação esquemática do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (Ettinger et al., 

2017) 

 

2.2.3.1.3. Consequências da deficiência no organismo 

 

Uma deficiência em glucocorticóides provoca sinais gastrointestinais como anorexia, 

vómitos, diarreia e perda de peso, alterações no estado mental como a letargia, hipotensão, 

hipoglicemia, fraqueza muscular devido à diminuição de mobilização de proteína e gordura dos 

tecidos, uma maior suscetibilidade para o stress e perda de tónus e integridade nos vasos 

sanguíneos. Pode haver também uma diminuição da motilidade gastrointestinal, diminuição da 

perfusão dos tecidos, hipovolémia, inflamação e úlceras na mucosa gástrica (Feldman et al., 

2015; Nelson e Couto, 2014). 

A hiponatremia normalmente está associada a uma deficiência em mineralocorticóides 

mas também pode ocorrer aquando uma deficiência em glucocorticoides, devido a uma 

estimulação pela secreção de vasopressina (Feldman et al., 2015). 
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2.2.3.2. Mineralocorticóides 

 

2.2.3.2.1. Função no organismo 

 

Os mineralocorticóides, especificamente a aldosterona, têm uma ação vital no 

organismo, na medida em que mantem o balanço eletrolítico de sódio e potássio e regula a 

homeostase da água corporal (Klein e Peterson, 2010). 

A aldosterona é a principal hormona que aumenta a reabsorção de sódio, cloro e água e 

a excreção de potássio, principalmente, pelo rim, mas também, apesar de em menor proporção, 

pelas glândulas sudoríparas, glândulas salivares e células epiteliais da mucosa intestinal 

(Meeking, 2007; Feldman et al., 2015).  

No rim, no túbulo contornado distal e no tubo coletor, a reabsorção de sódio e 

consequentemente de cloro e excreção de potássio, estão totalmente dependentes da 

aldosterona. Esta tem a capacidade de aumentar o número de canais de potássio e sódio na 

membrana luminal e aumentar a atividade da bomba ATPase sódio-potássio na membrana 

basolateral, possibilitando assim a troca iónica do potássio pelo sódio que posteriormente é 

excretado pelas células para o lúmen (Barrett et al., 2010). O cloro é reabsorvido passivamente 

devido ao gradiente eletroquímico criado pela reabsorção de sódio, fazendo com que a 

reabsorção de cloro seja dependente da reabsorção de sódio (Feldman et al., 2015).  

A absorção de água e expansão do volume de fluido extracelular ocorre 

secundariamente à retenção de iões de sódio (Barrett et al., 2010). 

A aldosterona, para além de estimular a reabsorção de sódio e cloro e a excreção de 

potássio, também estimula a excreção de iões de hidrogénio (Klein e Peterson, 2010). 

 

2.2.3.2.2. Regulação da secreção (Sistema Renina-Angiotensina) 

 

A síntese dos mineralocorticóides é regulada, essencialmente, pelo sistema renina-

angiotensina, mas também pela concentração sérica de potássio (figura 6). A ACTH tem pouco 

efeito na secreção de aldosterona mas a sua total ausência diminui a concentração da mesma. 

No entanto, é curioso referir que uma hipofisectomia não resulta numa deficiência em 

aldosterona (Ettinger et al., 2017). 

O aumento ou a diminuição da concentração de potássio pode, respetivamente, estimular 

ou suprimir a secreção de aldosterona pelo córtex da glândula adrenal (Klein e Peterson, 2010).  
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O Sistema Renina-Angiotensina desempenha um papel fundamental na regulação da 

pressão arterial e na homeostase do volume sanguíneo através da regulação da troca de iões de 

sódio e potássio nos túbulos renais (Mochel et al., 2013). Consiste numa cascata de reações que 

se inicia com a libertação da renina pelos rins. Esta atua no angiotensinogénio e provoca a 

libertação da angiotensina I que, posteriormente, é convertida em angiotensina II, nos pulmões, 

pela sua enzima conversora (Meeking, 2007). A angiotensina II desempenha uma importante 

função na estimulação direta da secreção da aldosterona, uma vez que aumenta a conversão do 

colesterol em pregnenolona e a corticosterona em aldosterona (Klein e Peterson, 2010; Ettinger 

et al., 2017). 

Os estímulos que induzem a ativação do Sistema renina-angiotensina, ou seja, a 

libertação da renina, são a diminuição do volume do fluido extracelular, da pressão sanguínea 

sistémica e da concentração de iões de sódio no filtrado renal (Ettinger et al. 2017). 

 

 

Figura 6- Representação esquemática do Sistema Renina-Angiotensina (Feldman et al., 2015) 

 

 

2.2.3.2.3. Consequências da deficiência no organismo 

 

As principais consequências da deficiência em mineralocorticóides, principalmente de 

aldosterona, são as alterações eletrolíticas como a hiponatremia, hipocloremia e hipercalemia. 

Estas resultam da incapacidade do rim em conservar sódio e cloro e excretar potássio e iões de 

hidrogénio (Nelson e Couto, 2014). 
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A constante perda de sódio e cloro leva a uma perda de água e, consequentemente, a 

uma diminuição do volume de fluido extracelular. Deste modo, pode-se afirmar que a 

hiponatremia e hipocloremia podem levar a quadros de hipovolemia, hipotensão, hipoperfusão 

dos tecidos e diminuição da taxa de filtração glomerular, levando a uma azotemia pré-renal 

(Feldman et al., 2015). 

A hipercalemia é consequência da hipoperfusão renal que, ao reduzir a filtração 

glomerular, diminui a troca de iões pelos túbulos contornados distais. A principal manifestação 

da hipercalemia no organismo é o seu efeito deletério na função cardíaca, provocando uma 

diminuição da excitabilidade do miocárdio, aumento do período refratário e diminuição da 

velocidade de condução do impulso cardíaco, portanto, bradicardia. A hipoxia secundária à 

hipovolemia e hipoperfusão dos tecidos é também responsável pela disfunção do miocárdio. 

Quando a concentração sérica de potássio excede os 10 mEq/L, podem ocorrer situações de 

fibrilhação ventricular ou até mesmo paragem cardíaca (Feldman et al., 2015). 

A acidose metabólica desenvolve-se como resultado da incapacidade de reabsorver 

bicarbonato e iões de cloro nos túbulos renais assim como pela incapacidade do rim de excretar 

resíduos metabólicos e iões de hidrogénio. Esta agrava a hipercalemia uma vez que promove a 

saída de iões de potássio do espaço intracelular para o espaço extracelular (Feldman et al., 

2015). 

A desidratação estimula a libertação da hormona antidiurética (ADH) para aumentar a 

reabsorção de água no rim. Contudo, devido ao efeito da diluição, pode exacerbar a 

hiponatremia e hipocloremia. A depleção de sódio diminui a capacidade renal de concentrar 

urina, o que leva à produção de uma urina diluída (Meeking, 2007). 

A poliúria com polidipsia compensatória resulta da natriurese e consequente alteração 

no gradiente de concentração renal (Feldman et al., 2015). 

 

2.2.4. Diagnóstico 

 

O hipoadrenocorticismo é uma doença que usualmente é referida na literatura como “the 

great pretender” ou “great mimic” devido à sua capacidade de se assemelhar com várias 

doenças comuns nos cães, tornando o seu diagnóstico num verdadeiro desafio (Meeking, 2007; 

Klein e Peterson, 2010). 
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2.2.4.1. História Clínica e Sinais Clínicos 

 

A apresentação clínica de um cão com hipoadrenocorticismo é extremamente variável, 

pelo que um animal pode apresentar-se ambulatório e num estado de doença moderada ou em 

choque hipovolémico (Klein e Peterson, 2010). 

A destruição da glândula adrenal é um processo gradual, pelo que, numa fase inicial da 

doença, pode só se manifestar aquando uma situação de stress induzida, por exemplo, por um 

trauma, uma cirurgia, uma infeção ou uma simples mudança no ambiente. À medida que a 

destruição da glândula vai progredindo, a doença manifesta-se independentemente das 

condições de stress (Feldman et al., 2015). 

Está descrito que apenas a partir dos 90% de destruição da glândula é que surgem 

manifestações clínicas. Assim, os cães em fases iniciais de hipoadrenocorticismo podem ter 

manifestações agudas, episódicas ou graduais da doença e estas podem não traduzir a 

severidade e duração da mesma (Lanen et al., 2014; Feldman et al., 2015). 

Como não há nenhum sinal patognomónico ou característico da doença, a história 

clínica é um dos parâmetros essenciais para estabelecer um diagnóstico. A história clínica 

característica de um doente com hipoadrenocorticismo inclui um quadro episódico de letargia, 

desidratação e possíveis transtornos gastrointestinais, que melhora significativamente com 

tratamento de suporte, como repouso, fluidoterapia e administração de glucocorticóides 

(Feldman et al., 2015). 

 Os sinais clínicos da Doença de Addison são vagos e inespecíficos, podendo ser 

atribuídos a doenças do foro gastrointestinal, insuficiência renal ou doença neurológica. Estes 

são provocados pela deficiência em glucocorticóides e mineralocorticóides e podem surgir em 

diferentes graus de severidade e com diferentes formas de progressão, variando de cão para cão 

(Klein e Peterson, 2010; Ettinger et al., 2017).  

Assim, os sinais que mais frequentemente aparecem na prática clínica são a anorexia e 

pouco apetite (88 a 95%), letargia (85 a 95%) e vómitos (68 a 75%). Também podem surgir 

sinais de fraqueza (51-75%), perda de peso (40 a 50%), diarreia (35%), polidipsia e poliúria (17 

a 25%), tremores (17-27%), colapso (10%) e dor abdominal (8%). Em estados mais avançados, 

podem ocorrer episódios de convulsões consequentes da hipoglicemia, hematemese, melena e 

hematoquezia consequentes das hemorragias gastrointestinais, ataxia e dificuldades 

respiratórias (Klein e Peterson, 2010; Feldman et al., 2015). 
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O megaesófago, apesar de reversível, foi descrito em 1992 por Bartges e Nielson em 

poucos casos de hipoadrenocorticismo em cães com deficiência em glucocorticóides.  

Os pacientes que apresentam hipoadrenocorticismo atípico têm uma maior duração dos 

sinais clínicos comparativamente com o típico. Os sinais clínicos refletem apenas uma 

insuficiência em cortisol, pelo que os mais comuns são anorexia, letargia, vómitos, diarreia e 

polidipsia. A hipovolemia, como geralmente surge secundariamente a uma deficiência em 

mineralocorticóides, neste caso não está presente (Lathan e Thompson, 2018). 

 

2.2.4.2. Exame físico 

 

 As alterações que se observam ao exame físico são também vagas e inespecíficas e 

dependem da severidade da doença. Estas são, letargia (87%), baixa condição corporal (82%), 

fraqueza (66-69%), desidratação (42%), choque ou colapso (24 a 29%), hipotermia (15-34%), 

bradicardia (22 a 25%), pulso femoral fraco (22%), melena e hematoquezia (17%) que resultam 

em mucosas pálidas devido à anemia e dor abdominal (Klein e Peterson, 2010; Feldman et al., 

2015).  

A hipotensão arterial sistólica pode também estar presente devido à deficiência em 

glucocorticóides, sendo que estes desempenham um papel importante na manutenção da 

pressão arterial (Feldman et al., 2015; Ettinger et al., 2017).  

Numa situação de crise adisoniana, as manifestações clínicas são as mesmas referidas 

anteriormente, por sua vez, há uma maior severidade dos sinais. Assim, podem apresentar-se 

em colapso ou em choque hipovolémico (Lathan e Thompson, 2018). 

 

2.2.4.3. Exames complementares de diagnóstico 

 

2.2.4.3.1. Hemograma 

 

Apesar de nem todos os animais apresentarem o mesmo quadro clínico e de variar muito 

entre casos, as alterações típicas no hemograma de um animal com hipoadrenocorticismo 

incluem uma anemia não regenerativa, normocítica e normocrómica, eosinofilia, neutrofilia e 

linfocitose (Meeking, 2007). 

A anemia normalmente é de ligeira a moderada com hematócrito entre os 20% e os 35%, 

sendo os valores de referência normais de um cão adulto, entre os 37% e os 55%. Esta anemia 



Capítulo I- Revisão Bibliográfica 

Hipoadrenocorticismo Primário no cão 

20 

é justificada pela diminuição na produção de glóbulos vermelhos devido à deficiência em 

cortisol, podendo assim concluir que os animais com hipoadrenocorticismo atípico, ou seja, que 

apenas têm deficiência em glucocorticóides, têm uma maior probabilidade de desenvolver 

anemia do que os animais que apresentam deficiência tanto em glucocorticóides como em 

mineralocorticóides. Em associação, a anemia tem também origem nas perdas de sangue pelo 

sistema gastrointestinal. No entanto, uma reduzida percentagem, 17%, dos cães com 

hipoadrenocorticismo apresentam melena ou hematoquezia e em apenas 5% resulta numa 

anemia severa. Numa fase inicial da doença, quando a anemia é ligeira, esta pode ser mascarada 

pela desidratação que habitualmente os animais apresentam. Assim, neste caso, a anemia só é 

notável após o tratamento de suporte com fluidoterapia (Nelson e Couto, 2014; Lathan e 

Thompson, 2018). 

O mais característico da doença é a ausência de um leucograma de stress. Este tipo de 

leucograma, com neutrofilia, linfopenia, eosinopenia e monocitose, surge com bastante 

frequência em doenças sistémicas que podem ser facilmente confundidas com o 

hipoadrenocorticismo devido à semelhança da história e dos sinais clínicos, permitindo excluir 

alguns diagnósticos diferenciais (Lanen et al., 2014; Feldman et al., 2015). 

A presença de linfocitose é também o resultado da deficiência em cortisol, uma vez que 

este provoca leucopenia devido à redistribuição de linfócitos circulantes e faz com que os 

linfócitos permaneçam sequestrados nos linfonodos e na medula óssea, em vez de entrar em 

circulação no sistema linfático e sanguíneo. Assim, perante uma diminuição dos níveis de 

cortisol, vai haver um aumento no número de linfócitos em circulação (Ettinger et al., 2017). 

De acordo com um estudo efetuado, todos os cães com diagnóstico de 

hipoadrenocorticismo tinham uma contagem de linfócitos superior a 0,75 x 103 células. No 

entanto, este mesmo estudo revela que apenas 35% dos animais com a mesma contagem de 

linfócitos apresentam a doença de Addison. Portanto, pode-se concluir que este parâmetro 

apresenta uma sensibilidade de 100%, possibilitando a exclusão do diagnóstico da doença em 

casos que apresentem linfopenia (Feldman et al., 2015). 

A variação da especificidade e sensibilidade da contagem sérica de linfócitos, consoante 

o seu valor, encontra-se representado na tabela 2. 
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Tabela 2- Sensibilidade e especificidade da contagem de linfócitos para o diagnóstico de 

hipoadrenocorticismo no cão (Feldman et al., 2015). 

 

 

2.2.4.3.2. Perfil bioquímico 

 

2.2.4.3.2.1. Alterações eletrolíticas 

 

A hiponatremia, hipocloremia e hipercalemia são as principais alterações eletrolíticas 

que se verificam em animais com hipoadrenocorticismo e são as que melhor permitem 

estabelecer um diagnóstico presuntivo (Meeking, 2007). 

A hiponatremia verifica-se em 86% dos casos de hipoadrenocorticismo primário, a 

hipocloremia apenas em 40% dos casos e a hipercalemia verifica-se em 95% (Klein e Peterson, 

2010; Feldman et al., 2015). 

A concentração de sódio varia entre o valor normal, 140-152 mEq/L, e 105 mEq/L e a 

concentração de potássio varia entre o valor normal, 3.6-5.8 mEq/L, e 10 mEq/L. O rácio entre 

a concentração destes dois eletrólitos, rácio sódio-potássio, é um meio de diagnóstico rápido e 

com baixos custos, utilizado frequentemente na prática clínica e que permite detetar uma 

insuficiência da adrenal (Adler et al., 2007). Quanto menor for a concentração de sódio e maior 

a de potássio, mais baixo será o rácio. O valor normal deste rácio varia entre 27:1 e 40:1 e em 

animais com insuficiência da adrenal é, normalmente, inferior a 20 (Feldman et al., 2015).  

A variação da especificidade e sensibilidade do rácio de sódio-potássio consoante o seu 

valor, encontra-se representado na tabela 3.  
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Tabela 3- Sensibilidade e especificidade do rácio sódio-potássio para o diagnóstico de 

hipoadrenocorticismo no cão (Feldman et al., 2015). 

 

 

Assim, pode-se concluir que valores de rácio baixos indicam uma maior probabilidade 

de apresentar hipoadrenocorticismo mas um rácio normal ou elevado não exclui o diagnóstico 

(Nelson e Couto, 2014; Lathan e Thompson, 2018). Este quadro é possível em situações em 

que haja uma destruição seletiva da zona fasciculada e reticular, em estadios inicias da doença 

em que não há destruição completa da zona glomerular, quando há um aumento da ingestão de 

sódio como compensação da natriurese ou quando há uma doença concomitante, por exemplo, 

hipotiroidismo, que mascaram as alterações eletrolíticas (Feldman et al., 2015). 

Cães com o rácio inferior a 27 já têm indicação para realizar o teste de estimulação com 

ACTH para confirmação do diagnóstico. O rácio inferior a 24 tem uma elevada probabilidade 

de confirmação do diagnóstico após o teste de estimulação com ACTH (Adler et al., 2007). 

Está descrito que a combinação de um baixo valor de rácio sódio-potássio com a 

presença de linfocitose tem maior sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de 

hipoadrenocorticismo que ambos os parâmetros separados (Seth et al., 2011). 

Outras alterações eletrolíticas que, por vezes, se verificam em animais com 

hipoadrenocorticismo são a hiperfosfatemia e hipercalcémia, sendo esta última a menos 

comum, concomitantemente com a hipoalbuminemia e a sua fisiopatologia ainda desconhecida 

(Feldman et al., 2015). 

A hiperfosfatemia está descrita em 66 a 85% dos casos de hipoadrenocorticismo 

primário e é consequência da diminuição da taxa de filtração glomerular e da diminuição da 

excreção renal de iões de fosfato, secundariamente à hipovolemia (Klein e Peterson, 2010). 

A hipercalcemia surge em 30% dos casos com hipoadrenocorticismo e, usualmente, não 

causa manifestações clínicas visíveis pelo que não é necessário tratamento específico. O cálcio 

ionizado pode ou não estar alterado. O mecanismo subjacente a esta alteração ainda não é 
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totalmente conhecido mas pondera-se que esteja relacionado com a diminuição da taxa de 

filtração glomerular e consequente diminuição da excreção renal de iões de cálcio (Klein e 

Peterson, 2010).  

Para além das alterações eletrolíticas, pode-se também verificar azotemia, acidose 

metabólica, hipoglicemia, hipoalbuminemia, hipocolesterolemia, e aumento das enzimas 

hepáticas (Feldman et al., 2015). 

 

2.2.4.3.2.2. Alteração nos parâmetros renais 

 

A azotemia pré renal é comum em animais com hipoadrenocorticismo primário (66 a 

95% dos casos) com valores elevados de ureia e creatinina, e esta surge como consequência da 

hipovolémia, hipotensão, hipoperfusão renal e desidratação (Klein and Peterson, 2010a). Uma 

desidratação severa pode provocar uma insuficiência renal aguda, no entanto, na maioria dos 

casos, os parâmetros bioquímicos renais retornam facilmente aos valores de referência após a 

terapia de suporte que engloba a fluidoterapia e reposição hormonal (Ettinger et al., 2017; 

Lathan e Thompson, 2018). 

Em cães com hipoadrenocorticismo que apresentam azotemia normalmente a ureia está 

mais aumentada comparativamente com a creatinina. Este facto pode ser explicado pela 

hemorragia existente no sistema gastrointestinal, que é comum nesta doença, uma vez que esta 

hemorragia provoca um aumento na produção de amónia que posteriormente é absorvida na 

circulação portal e convertida em ureia pelo fígado (Feldman et al., 2015). 

 

2.2.4.3.2.3. Alteração das enzimas hepáticas 

 

O aumento ligeiro a moderado das enzimas hepáticas (alanina aminotransferase, 

fosfatase alcalina e aspartato aminotransferase) a nível sérico observa-se em 30 a 50% dos casos 

e é causado pela hipoperfusão, colestase e dano isquémico dos hepatócitos (Feldman et al., 

2015; Ettinger et al., 2017). 
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2.2.4.3.2.4. Outras alterações 

 

A acidose metabólica é secundária à retenção de iões de hidrogénio provocada pela 

diminuição da aldosterona, e está descrito em 60% dos cães com hipoadrenocorticismo. 

Normalmente não representa um quadro severo (Ettinger et al., 2017). 

A hipoglicemia surge como consequência da deficiência em glucocorticóides uma vez 

que o cortisol desempenha uma importante função na glicogénese e gliconeogénese. 

Desenvolve-se em menos de 20% dos casos de hipoadrenocorticismo primário e geralmente é 

classificada como ligeira, relativamente à sua severidade. Quando severa, pode provocar 

convulsões (Feldman et al., 2015; Ettinger et al., 2017). 

A hipoalbuminemia ocorre em apenas 17 a 39% dos casos e é resultado da diminuição 

da produção de albumina pelo fígado, diminuição dos nutrientes e da sua absorção, secundários 

à anorexia e perda pelo sistema gastrointestinal (Klein e Peterson, 2010). 

A hipocolesterolemia, está presente em 17,5% dos casos de hipoadrenocorticismo 

(Klein e Peterson, 2010). 

A hipoalbuminemia e hipocolesterolemia não são muito comuns e as suas causas são 

ainda desconhecidas mas, provavelmente, são provocadas pela isquemia no trato 

gastrointestinal e pela lesão hepática (Ettinger et al., 2017). 

 

2.2.4.3.3. Análise de urina 

 

É importante referir que a colheita de urina deve ser realizada anteriormente à terapia 

com fluidos para que não haja adulteração dos resultados (Klein e Peterson, 2010). 

O valor da densidade urinária num cão com hipoadrenocorticismo, ou seja, com uma 

função renal normal e azotemia pré renal secundária a desidratação, deveria ser igual ou 

superior a 1,030. No entanto, a densidade urinária num cão com insuficiência renal primária 

seria isostenúrica (1,008 a 1,020). Assim, seria possível distinguir a azotemia pré renal por 

insuficiência da adrenal da insuficiência renal aguda (Nelson e Couto, 2014). 

No entanto, a maioria dos cães com hipoadrenocorticismo apresenta uma reduzida 

capacidade de concentração de urina devido à perda crónica de sódio pela urina, depleção do 

teor de sódio na medula renal, perda do normal gradiente de concentração medular e pouca 

capacidade de reabsorção de água pelos túbulos coletores renais, revelando assim uma urina 
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isostenúrica, inferior a 1,030. Assim, a distinção entre a azotemia pré-renal por insuficiência da 

adrenal e a azotemia por falência renal aguda é dificultada (Nelson e Couto, 2014).  

 

2.2.4.3.4. Exames imagiológicos 

 

2.2.4.3.4.1. Radiografia 

 

Na radiografia torácica, numa projeção latero-lateral, cães com hipoadrenocorticismo e 

consequente hipovolemia apresentam microcardia, estreitamento do arco aórtico descendente, 

dos vasos pulmonares e da veia cava caudal (Figura 7) (Nelson e Couto, 2014). 

 

 

Figura 7- Raio X Latero-Lateral (A) e Ventro-Dorsal (B) de um cão com hipoadrenocorticismo 

em que é evidente uma microcardia e diminuição da vasculatura pulmonar. (Feldman et al., 

2015) 

 

As alterações referidas não são específicas da doença e podem surgir em qualquer 

animal com desidratação e hipovolemia. No entanto, devem induzir o clínico a considerar o 

diagnóstico de hipoadrenocorticismo (Klein e Peterson, 2010). 

Na radiografia torácica, tanto em projeção latero-lateral como em dorsoventral, pode ser 

também observado megaesófago, apesar de ser um achado muito pouco comum (Melián et al., 

1999). 
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A radiografia abdominal usualmente não demonstra nenhuma anormalidade. No 

entanto, em alguns cães com hipoadrenocorticismo foi descrito, nas projeções latero-lateral e 

ventrodorsal, apresentarem o fígado com reduzidas dimensões, provavelmente também 

relacionado com a hipovolemia (Ettinger et al., 2017).  

Assim, um estudo concluiu que cães com hipoadrenocorticismo sem início de 

tratamento apresentam uma ou mais das alterações radiográficas referidas anteriormente, 

causadas essencialmente pela depleção do volume sanguíneo (Melián et al., 1999). 

 

2.2.4.3.4.2. Ecografia abdominal 

 

Devido à natureza dos sinais clínicos, a ultrassonografia abdominal é dos primeiros 

exames complementares escolhidos para uma avaliação geral do paciente e que permite o início 

do processo de estreitamento e encaminhamento até a um diagnóstico (Mattoon et al., 2015). 

A ultrassonografia abdominal permite uma visualização da glândula adrenal do cão, 

especificamente da diminuição ou aumento das suas dimensões e possíveis massas. Permite 

também a deteção de invasão de estruturas adjacentes às adrenais e, assim, identificar a presença 

de metástases (Mattoon et al., 2015).  

No entanto, a visualização de uma ou de ambas as glândulas adrenais pode não ser 

possível devido a diversos fatores, como a pequena dimensão das glândulas, presença de peito 

profundo, obesidade, sobreposição de uma víscera com gás, falta de colaboração do paciente 

(Mattoon et al., 2015). 

A glândula adrenal esquerda, geralmente em forma de amendoim com os polos das 

extremidades alargados e bem definidos, é melhor visualizada no abdómen esquerdo com o cão 

posicionado em decúbito dorsal para permitir que o gás migre para a zona ventral, permitindo 

assim uma melhor visualização do rim e da adrenal. Em casos particulares de cães com peito 

profundo, apesar de ser menos comum, a pesquisa da adrenal deve ser feita no 12º espaço 

intercostal esquerdo. A aorta abdominal, o polo cranial do rim esquerdo e a artéria renal 

esquerda são os principais pontos de referência para a pesquisa da glândula adrenal esquerda 

(Mattoon et al., 2015). 

A glândula direita, geralmente mais alongada e em forma de vírgula, é mais facilmente 

observável na zona craniomedial no abdómen, ou nos 11º ou 12º espaços intercostais direito, 

dependendo da conformação corporal. A sua visualização é mais difícil devido à sua localização 

anatómica mais profunda e mais cranial, por vezes sobrepostas pelas costelas. Usualmente, é 
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encontrada caudal à última costela, craniomedialmente ao hilo renal e lateral ou dorsolateral à 

veia cava caudal (Mattoon et al., 2015). 

A aparência ecográfica normal de uma glândula adrenal é uniformemente 

hipoecogénica, por vezes confundível com as estruturas vasculares que a rodeiam, sem a 

utilização do modo Doppler (Mattoon et al., 2015). 

Um cão com hipoadrenocorticismo geralmente revela diminuição nas dimensões das 

glândulas adrenais com largura máxima de 0,3cm, particularmente a glândula direita que, por 

vezes, nem se consegue identificar, sendo a largura máxima normal de uma glândula adrenal 

num cão adulto de 0,74 cm (Figura 8, A e B) (Feldman et al., 2015; Mattoon et al., 2015). 

 

 

Figura 8 

A- Imagem ecográfica, em eixo longitudinal, de uma glândula adrenal esquerda com apenas 

0,30 cm de largura (Mattoon et al., 2015). 

B- Imagem ecográfica, em eixo longitudinal, de uma glândula adrenal direita, com apenas 0,4 

cm de largura e localizada entre a veia cava caudal e a aorta (Mattoon et al., 2015). 

 

Esta alteração pode ser altamente sugestiva de atrofia adrenocortical, no entanto, 

glândulas adrenais com dimensões normais não excluem o diagnóstico de 

hipoadrenocorticismo (Nelson e Couto, 2014). Da mesma forma que a presença de glândulas 

adrenais de reduzidas dimensões não confirma o diagnóstico (Feldman et al., 2015). 

Por outro lado, também podem apresentar dimensões normais ou aumentadas se a 

origem da doença estiver numa doença infiltrativa, por exemplo, neoplasia (figura 9) ou doença 

fúngica que invade o córtex da adrenal (Lanen et al., 2014). 
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Figura 9- Imagem ecográfica, em eixo transversal, de uma massa localizada na glândula 

adrenal direita (setas) (Mattoon et al., 2015). 

 

Um estudo comparou as medições ultrassonográficas das glândulas adrenais (altura e 

largura) de três grupos distintos: 30 cães com hipoadrenocorticismo primário, 14 cães saudáveis 

e 10 cães com doenças com sinais clínicos que mimetizam o hipoadrenocorticismo. Este estudo 

concluiu que cães com hipoadrenocorticismo primário possuem as glândulas adrenais com 

menor largura comparativamente com os dois restantes grupos e que a glândula adrenal 

esquerda dos animais com hipoadrenocorticismo se apresentava com uma altura menor que as 

dos cães saudáveis. Assim, o estudo sugere que a ultrassonografia, especificamente a avaliação 

da largura da adrenal esquerda, é um importante parâmetro para suportar o diagnóstico de 

hipoadrenocorticismo (Wenger et al., 2010). 

A mineralização da glândula adrenal, associada ao seu aumento de dimensões, pode 

sugerir um tumor adrenocortical (Mattoon et al., 2015). 

Um autor descreve que massas irregulares e de grandes dimensões nas glândulas 

adrenais, assim como lesões nodulares com dimensões inferiores a 20 mm, são frequentemente 

identificados como nódulos ou adenomas hiperplásicos corticais (Pagani et al., 2016). 

Na ecografia abdominal de um animal com hipoadrenocorticismo também é possível a 

visualização do fígado com dimensões reduzidas, alteração que já foi referida no exame 

complementar radiográfico (Ettinger et al., 2017). 
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2.2.4.3.5. Eletrocardiografia 

 

Perante um animal em choque ou colapso, com bradicardia, é essencial a realização de 

um eletrocardiograma (Klein e Peterson, 2010).  

Como foi referido anteriormente, a hipercalemia, quando severa, provoca alteração da 

condução cardíaca e na excitabilidade da membrana celular, e estas alterações manifestam-se 

no eletrocardiograma. Assim, a gravidade das anormalidades demonstradas no ECG são 

diretamente proporcionais à severidade da hipercalemia (Nelson e Couto, 2014).  

 A alteração da condução cardíaca pode levar a um quadro de bradicardia, fibrilhação 

ventricular, diminuição da contração ventricular ou até paragem cardíaca (Klein e Peterson, 

2010). Assim, a hipercalemia é uma situação de emergência que requer uma rápida deteção e 

resposta terapêutica (Meeking, 2007). 

 A hipercalemia sérica diminui o rácio entre o potássio intracelular e o potássio 

sanguíneo, resultando numa diminuição do potencial de repouso da membrana (Feldman et al., 

2015). 

 Estas alterações deveriam provocar um aumento da excitabilidade da membrana, uma 

vez que a despolarização persistente inativaria os canais de sódio da membrana. No entanto, as 

manifestações clínicas demonstram o contrário, ocorrendo fraqueza muscular e distúrbios na 

condução cardíaca (Feldman et al., 2015). 

 O eletrocardiograma reflete o efeito da hipercalemia na despolarização atrial e 

ventricular pelas alterações na onda P e no complexo QRS e na repolarização ventricular 

representada pelas alterações na onda T (Feldman et al., 2015). 

Aquando uma ligeira hipercalemia, com concentração de potássio de 6,0 a 7,0 mEq/L, 

a bradicardia pode já estar presente e, no ECG observa-se uma onda T apiculada e um 

encurtamento do intervalo QT (figura 10) (Ettinger et al., 2017).  

 

 

Figura 10- Traçado eletrocardiográfico de um paciente com hipoadrenocorticismo com uma 

concentração de potássio de 5,6 mEq/L. É notável a onda T apiculada. (Feldman et al., 2015) 
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Quando a concentração de potássio é superior a 7,0 mEq/L, há um alongamento do 

intervalo PR e do complexo QRS e uma diminuição da amplitude do complexo QRS (Ettinger 

et al., 2017).  

Quando a concentração de potássio excede o 7,5 a 8 mEq/L poderá haver um 

alargamento ou eventual desaparecimento da onda P (figura 11), acompanhado por uma 

bradicardia já severa (Ettinger et al., 2017). 

 

 

Figura 11- Traçado eletrocardiográfico de um paciente com hipoadrenocorticismo com uma 

concentração de potássio de 9,4 mEq/L. É notável a ausência de ondas P e o encurtamento e 

alargamento do complexo QRS. (Feldman et al., 2015) 

 

A alteração final que se verifica quando a concentração de potássio excede os 10 a 11 

mEq/L é caracterizado por um padrão das ondas sinusoidais à medida que o complexo QRS vai 

alargando até se fundir com a onda T que posteriormente vai originar uma fibrilhação 

ventricular (Klein e Peterson, 2010). 

 

2.2.4.3.6. Exames endócrinos específicos 

 

2.2.4.3.6.1. Teste de estimulação com ACTH 

 

O teste de estimulação com ACTH é considerado o exame de eleição para o diagnóstico 

definitivo de hipoadrenocorticismo e fornece a informação da capacidade de produção de 

cortisol por parte das zonas fasciculada e reticular, em resposta a um estímulo máximo da 

glândula adrenal (Klein e Peterson, 2010). 

É importante referir que este teste deve ser realizado antes de iniciar o tratamento com 

corticosteroides a longo prazo, uma vez que pode interferir com os resultados provocando um 

falso aumento dos mesmos. Os esteroides de curta-ação, como a prednisona, se já iniciado como 

tratamento, devem ser removidos do plano terapêutico pelo menos 12 a 24 horas antes da 

realização do teste. Os de longa-ação, como o acetato de metilprednisolona, pelo menos quatro 

semanas (Lathan e Thompson, 2018). 
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A cositrofina e o tetracosactido são moléculas sintéticas que contêm os 24 primeiros 

aminoácidos biologicamente ativos da hormona ACTH e são os produtos utilizados para o teste 

de estimulação. O teste pode ser feito a qualquer hora do dia uma vez que, contrariamente ao 

humano, os cães não possuem ritmo circadiano para a secreção de cortisol (Lathan e Thompson, 

2018). 

A dose mais baixa de ACTH que estimula a secreção máxima de cortisol em cães 

saudáveis é 0,5 µg/kg. No entanto, a dose mais baixa de ACTH descrita que resulta na 

estimulação cortical máxima em cães com suspeita de disfunção adrenal é 5 µg/kg, mas pode 

atingir a dose máxima 250 µg/kg (Feldman et al., 2015). 

Um estudo recente, no sentido de reduzir o custo da realização do teste de estimulação 

com ACTH, avaliou a hipótese de utilização de uma dose mais baixa de cositrofina. Assim, 

testou a resposta da concentração basal de cortisol a uma estimulação com apenas 1 µg/dL e 

comparou com a resposta a uma dose de 5 µg/dL. Concluiu-se que as respostas foram 

equivalentes, no entanto deverão ser feitas mais investigações neste âmbito (Botsford et al., 

2018). 

Para a realização deste teste são necessárias duas amostras sanguíneas, uma antes da 

administração da dose suprafisiológica de ACTH e outra 1 ou 2 horas (dependendo se é 

utilizada a dose máxima ou a dose mínima da hormona sintética, respetivamente) após a 

administração da ACTH. Posteriormente, é feita a medição dos níveis de cortisol de ambas as 

amostras (Klein e Peterson, 2010). 

A administração da ACTH pode ser realizada por via intravenosa ou intramuscular, no 

entanto, em animais gravemente desidratados, a administração intramuscular iria ser absorvida 

mais lentamente sendo então preferível a administração intravenosa nestas situações (Feldman 

et al., 2015). 

Num animal saudável, com um normal funcionamento das glândulas adrenais, a ACTH 

provoca um aumento significativo na concentração de cortisol. Assim, a concentração basal de 

cortisol antes da estimulação com ACTH, é expectável que seja 0,5-0,6 µg/dL e após a 

estimulação com ACTH seja superior a 2 µg/dL. No entanto, num cão com 

hipoadrenocorticismo primário, há um aumento nulo ou ligeiro do nível de cortisol, após a 

estimulação com ACTH, como podemos confirmar no gráfico representado na figura 12 

(Ettinger et al. 2017). 
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Figura 12- Gráfico ilustrativo e comparativo das concentrações plasmáticas de cortisol antes e 

depois da estimulação com ACTH de animais saudáveis e animais com hipoadrenocorticismo. 

(Ettinger et al., 2017)  

 

Deste modo, para que haja confirmação de diagnóstico de hipoadrenocorticismo 

primário, a concentração de cortisol antes e após a estimulação com ACTH deverá ser inferior 

à concentração de cortisol basal de referência, 2 µg/dL. Está descrito que a maioria dos cães 

com hipoadrenocorticismo primário apresenta uma concentração inferior a 1 µg/dl (Feldman et 

al., 2015). 

No hipoadrenocorticismo secundário, o teste de estimulação não demonstra qualquer 

resposta devido à atrofia adrenocortical existente causada pela falta de estimulação por parte da 

ACTH (Greco, 2007). 

Outras causas para a falta de resposta ao teste de estimulação referido, incluem a 

administração de glucocorticóides anteriormente à realização do mesmo, tratamento com 

mitotano, trilostano ou cetoconazol, falta de eficácia na molécula sintética de ACTH devido a 

armazenamento incorreto, uso de doses inapropriadas de ACTH, administração incorreta da 

ACTH (Feldman et al., 2015). 

Uma das limitações que este teste apresenta é o facto de apenas se basear nas medições 

de cortisol, ou seja, apenas avalia a capacidade da adrenal de produzir glucocorticóides e não 

mineralocorticóides. Portanto, este teste não permite a distinção entre hipoadrenocorticismo 

primário e o secundário (Feldman et al., 2015). Apesar de o hipoadrenocorticismo iatrogénico 

ser facilmente detetável com base da história clínica de administração prolongada de fármacos 
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que provocam a supressão da glândula adrenal, também não é possível identificá-lo com base 

neste teste de estimulação (Ettinger et al., 2017). 

 

2.2.4.3.6.2. Concentração basal de cortisol 

 

Os cães com hipoadrenocorticismo apresentam valores de concentração basal de cortisol 

significativamente mais baixos do que cães saudáveis ou cães com doenças que mimetizam o 

hipoadrenocorticismo (Boretti et al., 2015). 

Este teste tem 99,3% de especificidade, no entanto tem apenas 75% de sensibilidade em 

animais que apresentam alterações nos valores eletrolíticos (Lathan and Thompson, 2018). 

Assim, apesar de não ser útil para o diagnóstico de hipoadrenocorticismo, é 

essencialmente utilizado para a exclusão da doença de qualquer lista de diagnósticos 

diferenciais. Uma medição da concentração de cortisol basal com valor superior a 2 µg/dL (55 

nmol/L) exclui o diagnóstico de hipoadrenocorticismo. Por outro lado, concentrações inferiores 

a 2 µg/dL não o confirmam, uma vez que há animais saudáveis, com eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal normal e com uma resposta normal à estimulação com ACTH que apresentam baixas 

concentrações de cortisol basal. Neste caso, torna-se necessário a realização de um teste de 

estimulação da ACTH para o alcance de um diagnóstico definitivo (Ettinger et al., 2017).  

Um estudo realizado, para além de confirmar o referido anteriormente, descreve que 

uma concentração de cortisol basal inferior a 0.2 µg/dL (5,5 nmol/L) tem uma excelente 

especificidade. No entanto, é necessária mais investigação para confirmação da afirmação e 

possível aplicação na prática clínica (Gold et al., 2016). 

Este teste, é particularmente utilizado em cães com sinais crónicos de doença 

generalizada e suspeitos de apresentar apenas deficiência em glucocorticóides, com rácio de 

sódio e potássio normal, isto é, hipoadrenocorticismo atípico (Feldman et al., 2015; Ettinger et 

al., 2017). 

É facilmente realizado, é rápido e tem custos inferiores ao teste de estimulação com 

ACTH. No entanto, não pode ser esquecido o facto de o cortisol ter uma secreção episódica que 

varia ao longo do dia (Ettinger et al., 2017). 
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2.2.4.3.6.3. Concentração plasmática de aldosterona 

 

O doseamento da aldosterona plasmática, tanto basal como após estimulação com 

ACTH, é um teste que não é realizado com muita frequência, uma vez que, na prática clínica, 

a deficiência em mineralocorticóides é muitas vezes deduzida pelas alterações eletrolíticas 

(hiponatremia e hipercalemia). Para além disso, não é um teste de fácil acessibilidade e não é 

totalmente fiável visto que está descrito alguns cães saudáveis apresentarem níveis baixos de 

aldosterona (Klein e Peterson, 2010; Feldman et al., 2015). 

Este teste permite a distinção entre hipoadrenocorticismo primário e secundário através 

do doseamento da aldosterona, antes e após a estimulação com ACTH. Na maioria dos cães 

com hipoadrenocorticismo primário, é expectável que a concentração de aldosterona esteja 

diminuída antes e após a estimulação. No entanto, no hipoadrenocorticismo secundário, a 

aldosterona deverá apresentar valores normais, antes e após a estimulação, uma vez que a 

ACTH tem uma reduzida influência na secreção da aldosterona (Feldman et al., 2015). 

 

2.2.4.3.6.4. Concentração plasmática de ACTH endógena 

 

A concentração plasmática de ACTH endógena é superior em cães com 

hipoadrenocorticismo do que em animais saudáveis ou com doenças que mimetizam o 

hipoadrenocorticismo (Boretti et al., 2015). 

A medição da concentração endógena de ACTH é também útil em casos em que o 

diagnóstico de hipoadrenocorticismo já esteja confirmado mas que, no entanto, apresentam 

concentrações eletrolíticas normais. Deste modo, este teste vai permitir a distinção entre o 

hipoadrenocorticismo primário do secundário e, consequentemente determinar a necessidade 

de controlo das concentrações eletrolíticas a longo prazo. Assim, uma concentração de ACTH 

superior aos valores de referência confirma o diagnóstico de hipoadrenocorticismo primário 

enquanto uma concentração inferior ou dentro dos valores de referência, confirma um 

diagnóstico de hipoadrenocorticismo secundário (Feldman et al., 2015). 

Tendo o diagnóstico de hipoadrenocorticismo secundário confirmado não é necessário 

controlo das concentrações eletrolíticas uma vez que não está prevista a sua alteração. Por sua 

vez, cães com o diagnóstico de hipoadrenocorticismo primário, terão de controlar regularmente 

os valores eletrolíticos visto que a falência adrenocortical está em progressão e quando afetar a 

secreção de mineralocorticóides vai, consequentemente, provocar alterações eletrolíticas, 
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necessitando tanto de suplementação de glucocorticóides como de mineralocorticóides 

(Feldman et al., 2015). 

A única desvantagem descrita na utilização deste teste é a instabilidade e 

vulnerabilidade da hormona. Assim a amostra deve ser colhida para um tubo com EDTA e 

imediatamente analisada sem episódios de refrigeração ou congelação prévios (Greco, 2007). 

 

2.2.4.3.6.5. Rácio Cortisol: ACTH 

 

A dificuldade na disponibilidade da molécula sintética de ACTH e o seu elevado custo 

para a realização do teste de estimulação com ACTH, levam diversos autores a investigar novos 

métodos de diagnóstico do hipoadrenocorticismo (Lathan e Wills, 2014). 

Estudos revelam que a medição do rácio Cortisol: ACTH tem sido proposta como teste 

de diagnóstico alternativo ao teste de estimulação da ACTH para o diagnóstico de 

hipoadrenocorticismo primário (Lathan e Wills, 2014; Boretti et al., 2015). 

Em cães saudáveis, o cortisol aumenta em resposta ao aumento da concentração da 

ACTH (Feldman et al., 2015). No entanto, cães com hipoadrenocorticismo primário apresentam 

baixas concentrações de cortisol e altas de ACTH. Assim, o rácio Cortisol: ACTH é 

significativamente mais baixo em cães com hipoadrenocorticismo do que em animais saudáveis 

(Lathan e Thompson, 2018). 

 O rácio Cortisol:ACTH permite também a distinção entre o hipoadrenocorticismo 

primário e o secundário uma vez que no hipoadrenocorticismo secundário, tanto a concentração 

de cortisol como a de ACTH se apresentam baixas (Javadi et al., 2006). No entanto, este teste 

não pode ser utilizado para diagnóstico definitivo de hipoadrenocorticismo secundário (Lathan 

e Thompson, 2018). 

 Assim, este teste pode ser um potencial substituto do teste de estimulação com ACTH e 

tem vantagens sobre o mesmo. Entre elas, o facto de apenas ser necessário uma colheita de 

sangue, ter uma metodologia simples, não ser necessário uma amostra da molécula sintética de 

ACTH e ser financeiramente mais vantajoso. No entanto também apresenta desvantagens que 

estão relacionadas com o manuseamento específico e delicado da amostra para a medição da 

ACTH endógena, que é rapidamente degradada (Feldman et al., 2015). As recomendações do 

manuseamento da ACTH variam entre laboratórios mas a maioria recomenda a congelação da 

amostra imediatamente após a colheita (Lathan e Thompson, 2018). 
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2.2.4.3.6.6. Rácio Aldosterona: Renina 

 

Em situações de deficiência em aldosterona, a incapacidade de retenção de sódio leva a 

uma hipovolemia, estimulando deste modo a libertação de renina. Assim, cães com 

hipoadrenocorticismo primário demonstram uma baixa concentração plasmática de aldosterona 

acompanhada com um aumento da atividade da renina (Quinkler et al., 2014). Portanto, o uso 

deste teste, em semelhança com o rácio Cortisol:ACTH, permite distinguir cães saudáveis de 

cães com hipoadrenocorticismo primário (Javadi et al., 2006; Feldman et al., 2015).  

O rácio Aldosterona:Renina permite avaliar a deficiência em mineralocorticóides e o 

correto funcionamento do sistema Renina-Angiotensina, enquanto que o teste de estimulação 

com ACTH apenas avalia os glucocorticóides (Javadi et al., 2006). 

Assim, a associação do rácio Cortisol : ACTH com rácio Aldosterona : Renina, fornece 

um diagnóstico mais específico de hipoadrenocorticismo primário do que o teste de estimulação 

com ACTH (Javadi et al., 2006). 

 No entanto, este método envolve testes hormonais difíceis de realizar, principalmente 

a avaliação da atividade da renina, sendo pouco provável a sua utilização frequente na prática 

clínica futura, e por isso, apenas utilizado em medicina humana (Klein e Peterson, 2010). 

 

A seguinte tabela (Tabela 4) permite diferenciar os diferentes tipos de 

hipoadrenocorticismo, através da medição das concentrações de eletrólitos e de testes 

endócrinos específicos acima referidos (Lanen et al., 2014). 

 

Tabela 4- Diferenciação entre hipoadrenocorticismo primário, atípico ou secundário através da 

medição das concentrações de eletrólitos e de testes endócrinos específicos. (Lanen et al., 2014) 

 

 Primário Atípico Secundário 

Eletrólitos Alterados Normais Normais 

Cortisol pré e pós ACTH Baixo Baixo Baixo 

ACTH endógena Alto  Alto Baixo 

Rácio Cortisol:ACTH Baixo  Baixo Alto 

Rácio Aldosterona:Renina Baixo Baixo Normal 
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2.2.5. Diagnósticos Diferenciais 

 

Devido à diversidade e inespecificidade dos sinais clínicos que a Doença de Addison 

apresenta, a lista de diagnósticos diferenciais é longa e engloba diversos sistemas do organismo, 

como podemos confirmar na tabela 5 (Ramsey e Herrtage, 2005). 

No entanto, a associação entre a história clinica, sinais clínicos e resultados de exames 

complementares permite facilmente a confirmação ou exclusão do diagnóstico de 

hipoadrenocorticismo (Ettinger et al., 2017). 

 

Tabela 5- Doenças que se podem assemelhar ao hipoadrenocorticismo canino e respetivos 

sinais/sintomas (Ramsey e Herrtage, 2005; Feldman et al., 2015). 

 

Sinais/ Sintomas Afeção/ Doença 

- Desidratação, PU/PD, vómito, anorexia; 

- BUN e creatinina aumentados, albumina 

diminuída 

- Densidade urinária entre 1.008 e 1.120; 

Insuficiência renal 

- Anorexia, vómitos e diarreia; 

- Albumina e colesterol diminuídos.  

Doença gastrointestinal 

- Vómitos, diarreia, perda de peso; 

- Albumina, colesterol e glicose diminuídos; 

- Fígado com dimensões reduzidas na 

radiografia e ecografia abdominal; 

- Enzimas hepáticas diminuídas. 

Doença hepática 

- Dor abdominal, desidratação, anorexia, 

vómito e diarreia 

Pancreatite aguda 

- Fraqueza, regurgitação e vómito Miastenia gravis 

- Fraqueza e letargia Hipotiroidismo 

- Colapso e mucosas pálidas Anemia 

- Sinais sistémicos variados Neoplasia (exemplo: linfoma) 
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2.2.6. Tratamento 

 

O tipo de tratamento depende do estado clínico em que o animal se apresenta, isto é, em 

crise adisoniana ou com sinais clínicos crónicos de doença. Depende também da natureza da 

insuficiência, ou seja, glucocorticóides, mineralocorticóides ou ambos. A maioria dos cães com 

insuficiência adrenal primária apresenta-se em vários estadios de crise adisoniana aguda, 

necessitando de tratamento imediato (Meeking, 2007; Nelson e Couto, 2014). 

 

2.2.6.1. Tratamento crise adisoniana aguda 

 

A crise adisoniana inclui tanto a deficiência em glucocorticóides como também de 

mineralocorticóides (Greco, 2007). 

Perante um caso de crise adisoniana, o tratamento deverá ser implementado o mais 

brevemente possível, principalmente se apresentar alterações eletrolíticas (Nelson e Couto, 

2014).  

Em caso de não estar estabelecido ainda um diagnóstico, é importante que este seja feito 

antes de iniciar a terapia com glucocorticóides. No entanto, se o animal se apresentar em choque 

hipovolémico, o procedimento ideal será iniciar o tratamento para o mesmo e, ao mesmo tempo, 

confirmar o diagnóstico com o teste de estimulação da ACTH (Greco, 2007). 

O tratamento de urgência de um cão com suspeita de hipoadrenocorticismo inclui a 

deteção e correção de arritmias, correção da hipotensão, hipovolemia, alterações eletrolíticas, 

acidose metabólica, hipoglicemia e anemia, se presentes (Feldman et al., 2015). Desta forma, 

nesta fase, deverá ser iniciada fluidoterapia, suplementação com glucocorticóides e a realização 

do teste de estimulação com ACTH (Meeking, 2007).  

   

2.2.6.1.1. Fluidoterapia 

 

A administração intravenosa de fluidos é considerada a componente mais importante do 

tratamento da crise adisoniana, uma vez que a principal causa de morte em animais em crise 

adisoniana é a hipovolemia (Klein e Peterson, 2010). No entanto, para além de melhorar a 

hipovolemia, ajuda também na correção das alterações eletrolíticas (hipercalemia, 

hiponatremia, hipocloremia) e da acidose metabólica (Lathan e Thompson, 2018). 
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A colocação do catéter deve ser feita numa veia principal, como a jugular ou cefálica e 

a fluidoterapia deverá ser iniciada a uma taxa recomendada para pacientes em choque, isto é, 

80-90 mL/kg/h. Deverá ser administrada a um terço da dose, ou seja, 20 a 30 mL/kg, sob a 

forma de bólus IV durante cerca de 10 minutos. A resposta a este bólus deverá ser avaliada com 

base na frequência cardíaca, intensidade de pulso femoral, pressão arterial, tempo de repleção 

capilar e estado mental. Os restantes bólus, com a dose a cima referida, são repetidos mediante 

as necessidades do paciente e até este se apresentar hemodinamicamente estável, que 

normalmente acontece ao fim de 30 minutos (Feldman et al., 2015). 

Posteriormente, deverá continuar a fluidoterapia com uma taxa que inclua a manutenção 

+ hidratação + perdas, geralmente aproximadamente 5 mL/kg/h (Gunn et al., 2016). 

Relativamente ao tipo de fluido, é recomendado o uso de NaCl 0.9% devido à 

hiponatremia e hipercalemia existentes. Este fluido cristaloide contem sódio e cloro mas não 

contem potássio, permitindo assim a correção das alterações eletrolíticas numa fase inicial 

(Ettinger et al., 2017). Apesar de ser o tipo de fluido tipicamente usado, este apresenta também 

algumas desvantagens. O facto de apresentar um pH baixo poderia facilitar a presença de uma 

acidose metabólica, no entanto, a correção da hiponatremia e hipercalemia torna-se prioritária 

relativamente ao risco de acidose iatrogénica. Pode também provocar aumentos muito bruscos 

na concentração de sódio que está descrito poder causar mielinolise pôntica central. Assim, as 

concentrações de sódio, nas primeiras 2 a 3 horas deverão aumentar 1-2 mEq/L e nas primeiras 

24 horas, 8-12mEq/L, ou seja, não deverão aumentar mais do que 10 a 12 mEq/L/dia (Feldman 

et al., 2015; Ettinger et al., 2017). 

As concentrações eletrolíticas devem ser controladas após a estabilização inicial e a cada 

6-12 horas até as concentrações de sódio e potássio se encontrarem dentro dos valores de 

referência (Lathan e Thompson, 2018). 

Alguns clínicos preferem a utilização do fluido Lactato Ringer, visto ser mais 

alcalinizante e, deste modo, permite uma correção da acidose metabólica de uma forma mais 

eficiente. Apesar de este fluido cristaloide ter uma pequena concentração de potássio, continua 

a permitir a correção da hipercalemia por diluição e aumento da perfusão renal (Lathan e 

Thompson, 2018). 
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2.2.6.1.2. Suplementação com glucocorticóides 

 

A reposição de glucocorticóides não é um parâmetro tão urgente, mas é bastante 

importante durante uma situação de crise, uma vez que a sua deficiência é responsável pela 

hipoglicemia, sinais gastrointestinais, hipotensão e debilidade generalizada características de 

um paciente em crise (Lathan e Thompson, 2018). 

Pode ser iniciada 1 a 2 horas após o início do tratamento com fluídos, permitindo deste 

modo a realização do teste de estimulação da ACTH. No entanto, se for estritamente necessário 

iniciar o tratamento antes de realizar o teste diagnóstico, a dexametasona com uma dose inicial 

de 0,5-4,0 mg/kg num bólus IV, com uma repetição de 2 a 6 horas, deverá ser a escolha, em 

detrimento de esteroides como a prednisolona, prednisona, metilprednisolona, fludrocortisona, 

cortisona e hidrocortisona (Feldman et al., 2015). Um outro protocolo terapêutico consiste na 

administração da dexametasona num bólus de 0,1-2,0 mg/kg, com posterior administração de 

0,05-0,1 mg/kg em infusão contínua durante 12 horas (Lathan e Thompson, 2018). 

Após a colheita das duas amostras de sangue para realização do teste de diagnóstico, 

fármacos como e o sucinato sódico de metilprednisolona (1 mg/kg, IV, a cada 6 horas), O 

hemissucinato ou fosfato de hidrocortisona (2 mg/kg, IV, a cada 8 horas) e o sucinato sódico 

de hidrocortisona administrado por via endovenosa na infusão (0,5-0,625 mg/kg/h) ou em bólus 

de 5-20 mg/kg cada 6 horas, já podem ser utilizados (Lathan e Thompson, 2018).  

A hidrocortisona é uma molécula sintética análoga ao cortisol que apresenta uma 

atividade tanto glucocorticóide como mineralocorticóide. Deste modo, a associação do 

tratamento com hidrocortisona e fluidoterapia está descrita como um rápido regulador da 

hipercalemia do animal em crise adisoniana, no entanto deve-se ter em atenção o rápido 

aumento da concentração de sódio que pode estar subjacente a este tratamento (Gunn et al., 

2016).  

Por outro lado, o tratamento com a dexametasona pode ser mantido a uma dose de 0,05 

mg/kg, IV, a cada 8-12 horas, até ser possível a administração oral de prednisolona (Mélian et 

al., 2008). Esta é iniciada a uma dose de 0,5 mg/kg, duas vezes por dia (BID) e posteriormente 

é feito um desmame de 0,5 mg/kg por dia, mediante as manifestações clinicas apresentadas pelo 

paciente (Lathan e Thompson, 2018). 

As doses dos fármacos destinados à suplementação de glucocorticóides são bastante 

variáveis ao longo da literatura (Gunn et al., 2016). 
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2.2.6.1.3. Suplementação com mineralocorticóides 

 

Está descrito que a administração de uma dose de um mineralocorticóide injetável de 

ação rápida, durante as primeiras horas de tratamento, pode ajudar no equilíbrio dos valores 

eletrolíticos. No entanto, este mesmo autor refere que na atualidade, não dispomos de nenhum 

mineralocorticóide injetável de ação rápida no mercado, pelo que a fluidoterapia é suficiente 

para repor a hipovolemia, corrigir a hiponatremia e a hipercalemia (Mélian et al., 2008). 

Feldman descreve que a administração antes do estabelecimento do diagnóstico, de uma 

dose de pivalato de desoxicorticosterona intramuscular, apesar de ser um mineralocorticóides 

de ação prolongada, em associação com a administração IV de uma solução salina, corrigiriam 

as alterações eletrolíticas em animais com hipoadrenocorticismo em apenas 24 horas. Relata 

também que não está descrito nenhum efeito adverso na sua administração, caso o diagnóstico 

de hipoadrenocorticismo não seja posteriormente confirmado (Feldman et al., 2015). 

 A partir do momento em que o animal começa a alimentar-se sozinho, deve ser iniciada 

a administração de mineralocorticóides de ação prolongada que irá ser abordada no tratamento 

de manutenção (Mélian et al., 2008). 

 

2.2.6.1.4. Medidas adicionais 

 

Outro tratamento de suporte deverá ser adicionado mediante as alterações metabólicas 

que o animal apresentar (Meeking, 2007). 

Grande parte dos cães que se apresentam em crise manifesta transtornos 

gastrointestinais, sendo o mais frequente os episódios de vómito. Assim, deverá ser adicionado 

ao tratamento um fármaco anti-emético, como por exemplo a metoclopramida, ondansetron ou 

citrato de maropitant. Também poderá ser necessário a administração de gastroprotetores como 

o sucralfato, fármacos antagonistas dos recetores H2, por exemplo a ranitidina, ou inibidores 

da bomba de protões, como o omeprazol, devido à ulceração gástrica. Uma vez que há uma 

elevada translocação de bactérias do trato gastrointestinal em cães com sinais gastrointestinais 

significativos, também poderá ser necessária a administração profilática de antibióticos como 

a ampicilina (Lathan e Thompson, 2018). 

A acidose metabólica geralmente é ligeira, com valores de bicarbonato sérico de 13 a 

17 mmol/L, e é resolvida com a fluidoterapia, à medida que a hipovolemia diminui e a taxa de 

filtração glomerular e perfusão tecidual melhoram. A administração de bicarbonato não é 
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aconselhada, no entanto, cerca de 10% dos casos apresentam uma acidose metabólica severa 

com valores de bicarbonato sérico de 9 a 12 mmol/L e, perante esta situação, já se torna 

necessário a suplementação dos fluidos com bicarbonato (Klein e Peterson, 2010). A dose de 

bicarbonato necessária, em mmol/L, é calculada da seguinte forma: 0,3 X peso corporal (kg) X 

(24-HCO3 do paciente) e deverá ser administrada 25 a 50% da dose calculada, durante 6 horas. 

O objetivo principal do tratamento com bicarbonato é aumentar o pH para 7,2 e o HCO3 para 

12 mmol/L (Klein e Peterson, 2010; Feldman et al., 2015).  

A hipercalemia é, provavelmente, a alteração eletrolítica mais relevante e mais urgente 

de ser corrigida devido à sua cardiotoxicidade. Quando a hipercalemia é ligeira ou moderada, 

a concentração de potássio diminui rapidamente em resposta à fluidoterapia, sendo esta 

corrigida pela diluição e melhoria na perfusão renal (Nelson e Couto, 2014; Lathan e 

Thompson, 2018). 

No entanto, em casos em que a hipercalemia é severa, ou seja, superior a 8-9 mEq/L ou 

quando é acompanhada de bradiarritmias que não melhoram com a administração intravenosa 

de fluidos, deverá ser implementado um tratamento suplementar (Feldman et al., 2015). É 

importante referir que a decisão de instituição de tratamento de emergência para a hipercalemia 

no paciente deverá ser baseada na severidade das anormalidades presentes no ECG e não no 

valor de potássio sérico (Meeking, 2007). 

Um dos tratamentos suplementares propostos é a administração de insulina (0,2 a 0,5 

U/kg), que estimula a entrada de potássio nas células, diminuindo assim a concentração sérica 

do mesmo e, consequentemente, as alterações cardíacas. Está descrito, após a administração de 

insulina, a administração de um bólus de dextrose (1 a 2 g/unidade de insulina) com o objetivo 

de controlar os efeitos hipoglicémicos da insulina (Feldman et al., 2015). A combinação da 

insulina com a dextrose tem um início de efeito, 15 minutos após a sua administração e tem 

uma duração de 6 horas (Meeking, 2007). No entanto, esta opção obriga uma ponderação mais 

cuidada devido ao risco de hipoglicemia, tratando-se de um animal já com predisposição para 

tal. Assim, a glicemia deverá ser monitorizada a cada 30-60 minutos até se encontrar 

estabilizada (Nelson and Couto, 2014).  

Uma outra opção de tratamento suplementar, normalmente utilizado aquando quadros 

mais severos de cardiotoxicidade secundária a hipercalemia, é a administração de gluconato de 

cálcio. Este, apesar de não diminuir a concentração sérica de potássio, melhora a excitabilidade 

do miocárdio, protegendo-o dos efeitos da hipercalemia, temporariamente, durante cerca de 30 

a 60 minutos. Deve ser administrado lentamente gluconato de cálcio a 10% (0,5 a 1,5 mL/kg 
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durante 2 a 5 minutos IV) uma vez que pode provocar arritmias e aumento da severidade da 

bradicardia se administrado rapidamente (Meeking, 2007). A sua administração deve ser 

acompanhada pela monitorização contínua do ECG e deve ser cessada quando as alterações do 

mesmo se encontrarem normalizadas (Feldman et al., 2015). 

  O uso de cloreto de cálcio não é recomendado em cães devido à irritação que provoca a 

nível venoso (Lathan e Thompson, 2018).  

No caso de o animal apresentar hipoglicemia com manifestação clínica, deverá ser 

administrado um bólus inicial de 0,5 a 1,0 mL/kg de dextrose a 50%. Por outro lado, se ainda 

não forem detetáveis sinais clínicos, o fluido deverá ser suplementado com dextrose a 2.5% ou 

5%, dependendo da severidade da hipoglicémia (Klein e Peterson, 2010; Nelson e Couto, 2014). 

Em pacientes que apresentem uma anemia severa devido à perda sanguínea pelo sistema 

gastrointestinal, poderá ser necessário transfusão sanguínea ou suporte coloidal (Feldman et al., 

2015). 

A maioria dos animais com quadro agudo responde ao tratamento de urgência, 

melhorando o seu estado de consciência e atividade nas primeiras 2 a 4 horas de uma forma 

surpreendente. Esta resposta ao tratamento é muito característica e indicativa de 

hipoadrenocorticismo, permitindo diferenciar de outras patologias como a insuficiência renal 

aguda e gastroenterite, cuja resposta não é assim tão rápida (Mélian et al., 2008). 

Nos dias seguintes é importante cessar a fluidoterapia e iniciar a ingestão de comida, 

assim como iniciar o protocolo de manutenção com glucocorticóides e mineralocorticóides 

(Feldman et al., 2015). 

 

2.2.6.1.5. Possíveis complicações 

 

As principais complicações associadas ao tratamento da crise adisoniana são a 

insuficiência renal aguda e a mielinolise pôntica central (Lathan e Thompson, 2018). 

 A insuficiência renal aguda pode acontecer secundariamente à isquemia renal provocada 

pelo prolongamento pela hipotensão, hipovolemia e défices da função cardíaca (Lanen et al., 

2014). 

 A mielinólise pôntica central já foi referida anteriormente, e é o resultado da rápida 

correção da hiponatremia crónica, não dando ao cérebro tempo de ajuste. Assim, ocorre um 

desequilíbrio de água e eletrólitos no fluido que envolve o tecido nervoso provocando sinais 

neurológicos que incluem depressão, fraqueza, ataxia, paresia e diminuição da perceção de 
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sensibilidade. Esta pode surgir dias após a administração da taxa de choque de fluidos (Lanen 

et al., 2014). 

  

2.2.6.2. Tratamento de manutenção 

 

Estando o diagnóstico de hipoadrenocorticismo confirmado, o tratamento de 

manutenção é feito com medicações orais e iniciado após o animal estar devidamente hidratado, 

sem necessidade de fluidoterapia, com concentrações eletrolíticas dentro dos valores de 

referência, sem episódios de vómito ou diarreia e a comer com apetite. Este tratamento baseia-

se na suplementação de glucocorticóides e mineralocorticóides para toda a vida do animal. Se 

o animal apresentar concentrações séricas de sódio e potássio normais, apenas necessita de 

suplementação com glucocorticóides (Ettinger et al., 2017). 

 

2.2.6.2.1. Suplementação com glucocorticóides 

 

O fármaco de eleição para a suplementação de glucocorticoides é a prednisona, com 

uma dose inicial de 0,2 a 1,0 mg/kg/SID, administrado por via oral. Esta dose, posteriormente, 

é gradualmente ajustada até ser identificada a dose mínima que o animal necessita para que não 

manifeste sinais clínicos. Se começar a apresentar sinais gastrointestinais ou se o fármaco não 

estiver a fazer efeito, a dose tem de ser aumentada. Se começar a apresentar sinais de 

hiperadrenocorticismo, como a poliúria, polidipsia ou polifagia, a dose terá de ser diminuída. 

A necessidade de administração de uma dose superior a 0,5mg/kg de prednisona é indicativa 

da existência de uma doença concomitante (Feldman et al., 2015). 

Assim, um cão em tratamento de manutenção é considerado estável quando não 

apresenta sinais clínicos característicos de excesso ou deficiência em glucocorticóides e os 

valores eletrolíticos de sódio, potássio e cloro, se encontram dentro dos valores de referência. 

No entanto, um estudo recente concluiu que a monitorização do tratamento com medições 

regulares da ACTH endógena, ajuda a otimizar a terapia de suplementação com 

glucocorticóides, especificamente com a prednisolona. Deste modo, o sobretratamento clínico 

com glucocorticóides poderia ser identificado e evitado (Zeugswetter e Haninger, 2018). 

 Todos os detentores devem ter glucocorticóides disponíveis em casa e, aquando 

situações de elevado stress, fisiológico ou emocional, deverão administrar a dose duplicada dos 

mesmos (Nelson e Couto, 2014). Idealmente esta dose deveria ser iniciada na manhã anterior à 
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situação de stress e permaneceria durante 1 a 2 dias seguintes ao episódio de stress (Lathan e 

Thompson, 2018). 

 

2.2.6.2.2. Suplementação com mineralocorticóides 

 

Cães com evidência de deficiência em mineralocorticóides, ou seja, hipercalemia, 

hiponatremia e hipocloremia, deverão ter a devida suplementação para que a homeostase 

eletrolítica seja alcançada. Para tal, os fármacos de eleição são o acetato de fludrocortisona ou 

o pivalato de desoxicorticosterona (DOCP) (Feldman et al., 2015). 

A escolha do suplemento de mineralocorticóides depende de vários fatores, como a 

disponibilidade do produto, o custo do tratamento e a preferência pessoal do clínico uma vez 

que estudos provam que não há diferença no controlo dos valores eletrolíticos e no tempo de 

sobrevivência de um animal tratado com fludrocortisona ou com pivalato de 

desoxicorticosterona (Squibb, 1997; Baumstark et al., 2014). 

Alguns cães com o diagnóstico de hipoadrenocorticismo não respondem eficazmente ao 

tratamento ou apresentam efeitos adversos ao mesmo. A causa mais comum é a administração 

de uma dose insuficiente de mineralocorticóides, principalmente quando os animais têm como 

protocolo de tratamento a fludrocortisona. Outras causas incluem um diagnóstico incorreto, 

administração incorreta de medicações ou a presença de doenças concomitantes, tal como 

hipotiroidismo ou neoplasia (Feldman et al., 2015). 

O tratamento com mineralocorticóides é essencialmente monitorizado através das 

concentrações de sódio, cloro e potássio (Ettinger et al., 2017). No entanto, visto que em cães 

com o diagnóstico de hipoadrenocorticismo a atividade da renina plasmática é 

significativamente mais alta do que em cães saudáveis, autores investigaram a possibilidade de 

monitorização do tratamento com mineralocorticóides através da atividade da renina plasmática 

e comparou esta atividade em cães tratados com fludrocortisona e com pivalato de 

desoxicorticosterona. Este estudo concluiu que a atividade da renina é realmente uma 

ferramenta bastante fiável na monitorização do tratamento com mineralocorticóides e concluiu 

também que o tratamento com DOCP é mais eficaz a suprimir a atividade da renina 

comparativamente com a fludrocortisona. No entanto, este método não é normalmente utilizado 

na prática clínica devido à dificuldade de manuseamento e processamento da amostra 

(Baumstark et al., 2014). 
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2.2.6.2.2.1. Pivalato de desoxicorticosterona (DOCP) 

 

O pivalato de desoxicorticosterona é administrado a cada 25 dias a uma dose de 2,2 

mg/kg por via intramuscular ou subcutânea (Ramsey, 2014). 

O ajuste da dose é baseado nos níveis eletrolíticos de sódio e potássio que devem ser 

controlados 12 e 25 dias após cada administração, pelo menos durante as primeiras 2 a 3 

administrações. Se, no controlo realizado 12 dias após a primeira administração, o cão 

apresentar hiponatremia e/ou hipercalemia, ou ambos, a dose de fármaco deve ser aumentada 

10%. Da mesma forma que se as análises eletrolíticas demonstrarem hipocalemia e/ou 

hipernatremia, a dose é diminuída 10% (Lathan e Thompson, 2018).  

Se ao dia 25 os valores eletrolíticos se encontrarem de acordo com os valores de 

referência, o intervalo entre administrações pode ser alargado de 25 para 30 dias (Lathan e 

Thompson, 2018). 

Quando a dose já se encontra ajustada, para minimizar custos de idas ao veterinário para 

administração do fármaco, este pode administrado, por via subcutânea, pelo detentor. 

Posteriormente, recomenda-se a reavaliação com intervalos de 3 a 6 meses, incluindo exame 

físico completo e medição dos valores eletrolíticos (Nelson e Couto, 2014; Feldman et al., 

2015). 

Vários estudos foram realizados no sentido de minimizar os custos do tratamento com 

DOCP. Para tal, foram investigados dois métodos, sendo que um incluiu a diminuição da dose 

do fármaco em cada administração e o outro, o aumento do intervalo entre as administrações 

permitindo, assim, a diminuição do número de administrações por ano (Nurre et al., 2017). 

 Estudos revelaram que uma dose inferior a 2,2 mg/kg de DOCP pode ser utilizada no 

tratamento a longo prazo do hipoadrenocorticismo, apesar da dose do fármaco ser bastante 

variável e deve ser adaptada a cada animal (Bates, Shott and Schall, 2013). Assim, um estudo 

concluiu que uma dose inicial de 1,5 mg/kg é suficiente e eficaz no controlo dos sinais clínicos 

e mantem os valores eletrolíticos de acordo com os valores de referência, na maioria dos cães 

com hipoadrenocorticismo, tendo como exceção cães jovens (Sieber-ruckstuhl et al., 2019). 

Um outro estudo, com o objetivo de minimizar o número de administrações de DOCP 

por ano e deste modo, diminuir o custo do tratamento, concluiu que efeito do DOCP tem uma 

duração superior a 30 dias com os valores eletrolíticos dentro dos valores de referência, 

podendo assim alargar o intervalo entre administrações. O intervalo de dose individual deve ser 

testado pela medição da concentração de sódio e potássio a cada semana, a começar 25 dias 
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após a administração de DOCP, para identificar a duração de ação. Deste modo, o intervalo é 

determinado pela subtração de 7 dias à duração da ação (Nurre et al., 2017). 

Os animais tratados com pivalato de desoxicorticosterona necessitam de associar ao 

tratamento a prednisona, apesar de ser em doses baixas (0.25mg/kg a cada 12 horas), uma vez 

que este não tem atividade glucocorticóide (Feldman et al., 2015). 

Este fármaco é bastante eficiente a normalizar os níveis eletrolíticos. A sua única 

desvantagem, devido à sua associação com a prednisona, é o facto de poder provocar poliúria 

e polidipsia, que se intensificam na semana da administração da medicação mas que melhoram 

ao longo do mês (Lathan e Thompson, 2018). 

 

2.2.6.2.2.2. Fludrocortisona  

 

A fludrocortisona é administrada por via oral, com uma dose inicial de 0,01-0,02 

mg/kg/dia, uma ou duas vezes por dia e posteriormente, é gradualmente ajustada para uma dose 

com um intervalo entre 0,05-0,2 mg/kg/dia (Kristian e Husebye, 2008; Ramsey, 2014).  

O ajuste da dose deverá ser feito com intervalos de uma semana até os valores dos 

eletrólitos se encontrarem dentro dos valores de referência e em semelhança com o fármaco 

referido anteriormente, tem também como objetivo identificar a dose mínima de fludrocortisona 

que impede o aparecimento de sinais clínicos. Se apresentar hiponatremia e/ou hipercalemia, a 

dose é aumentada 0,05 a 0,1 mg/dia, e o mesmo acontece no sentido inverso. Quando as 

concentrações de eletrólitos se apresentarem normalizadas, a medição destes mesmos valores 

deve ser reavaliada a cada 3-6 meses (Duncan e Corbet, 2015). 

Durante os primeiros 6 a 18 meses de terapia, normalmente, a dose aumenta, 

acompanhando a contínua destruição adrenocortical e depois acaba por estabilizar (Duncan e 

Corbet, 2015). 

A fludrocortisona tem uma intensa atividade mineralocorticóide, mas também apresenta 

alguma atividade glucocorticóide intrínseca (Baumstark et al., 2014). Assim, cerca de 50% dos 

pacientes não precisam de associar um glucocorticóide ao tratamento a longo prazo. No entanto, 

a prednisona deve ser administrada a todos os animais juntamente com a fludrocortisona, 

inicialmente a uma dose de 0,1-0,5 mg/kg/dia, SID, ou 0,1 a 0,22 mg/kg, BID, até estes 

apresentarem os valores eletrolíticos normalizados e ausência de sinais clínicos (Lathan e 

Thompson, 2018; Zeugswetter e Haninger, 2018). 
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As desvantagens da utilização desta medicação incluem a dificuldade em determinar a 

dose ideal, uma vez que são necessárias elevadas doses do fármaco para controlar as alterações 

eletrolíticas. Deste modo, a atividade glucocorticóide desta elevada dosagem pode resultar no 

desenvolvimento de sinais de hipercortisolismo, isto é, poliúria, polidipsia e, em alguns cães 

está descrito incontinência urinária (Nelson e Couto, 2014). 

Apesar de não ser consensual entre os autores, um estudo revelou que a frequência de 

administrações diárias de fludrocortisona não influencia no tempo de estabilização do animal. 

Isto é, uma única administração diária ou a administração bidiária, não interfere no tempo que 

o animal demora a demonstrar ausência de sinais clínicos e os valores dos eletrólitos 

regularizados. Este mesmo estudo descreve também que a administração conjunta da 

fludrocortisona com a prednisolona é extremamente vantajoso para o alcance da estabilização 

do animal, comparativamente com a administração apenas de fludrocortisona. O animal deve 

continuar com a prednisolona no plano terapêutico até se encontrar estável (Roberts et al., 

2016). 

  

2.2.7. Prognóstico 

 

Em caso de crise adisoniana, se o animal receber rapidamente o adequado tratamento e 

acompanhamento hospitalar e uma rápida confirmação de diagnóstico, aproximadamente em 

48 horas poderá ter alta hospitalar (Ettinger et al., 2017). 

Geralmente o prognóstico é excelente, apesar de alguns detentores optarem pela 

eutanásia devido ao elevado custo e longevidade do tratamento. No entanto, depende da origem 

da destruição adrenocortical, uma vez que se a origem estiver numa causa granulomatosa ou 

neoplásica, o prognóstico demonstra-se mais reservado (Feldman et al., 2015). 

O fator mais importante na determinação do prognóstico de um paciente em tratamento 

de manutenção é a educação e gestão de expectativas do detentor. Este deve estar 

consciencializado acerca da doença, da necessidade de medicação para toda a vida e do 

cumprimento de todas as reavaliações médicas. A perceção de alguma alteração na doença, por 

parte do detentor, é também um parâmetro essencial para o sucesso do tratamento e 

consequentemente, para uma maior esperança e qualidade de vida para o animal (Nelson e 

Couto, 2014). 
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O correto ajuste das doses de glucocorticóides e mineralocorticóides e a administração 

correta da medicação são também fatores muito importantes para evitar uma crise adisoniana 

e, consequentemente, para um bom prognóstico (Lathan e Thompson, 2018). 

Os fatores como a idade, raça, sexo e peso não interferem no prognóstico (Feldman et 

al., 2015) 
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Capítulo II- Apresentação de casos clínicos 

Introdução 

No decorrer do estágio no HVBV e no HRVM tive a oportunidade de acompanhar 

quatro casos de hipoadrenocorticismo, os quais apresento de seguida. Em três casos 

acompanhei o momento de diagnóstico da doença, e no outro uma situação de crise Adisoniana. 

Os casos clínicos abordados serão detalhadamente descritos para permitir a 

interpretação da abordagem clínica, diagnóstica e terapêutica utilizada em cada caso. Neste 

capítulo também vão ser comparados os dados e terapêuticas de cada caso clínico com a revisão 

bibliográfica efetuada no capítulo I. 

1. Caso clínico nº 1

1.1. Identificação do animal 

o Nome: John Smith (Figura 13)

o Espécie: Canina

o Raça: Indeterminada

o Sexo: Macho, inteiro

o Idade: 14 anos

o Peso: 17,9kg

1.2.Anamnese 

O John Smith deu entrada no dia 22 de outubro de 2018 no HVBV, em situação de 

urgência, com um quadro de prostração severa, após dois dias anorexia, vómitos e diarreia.  

Foi diagnosticado com hipoadrenocorticismo primário em 2013 e encontrava-se a fazer 

medicação crónica desde o momento do diagnóstico. Esta consistia em prednisolona a 0,28 

mg/kg (1 comprimido de Lepicortinolo® 5 mg, PO, SID), fludrocortisona a 0,017 mg/kg, PO, 

BID (3 comprimidos de Astonin® 0,1 mg, PO, BID) e ranitidina a 2 mg/kg (¼ de comprimido 

Figura 13 – John Smith 

(Original). 
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de Ranitidina® 150 mg, PO, BID). 

Devido aos episódios de vómito que o animal apresentou, o detentor tomou a iniciativa 

de interromper a medicação durante os dois dias anteriores a este episódio. 

 

1.3.Exame Físico 

 

Ao exame físico geral, o paciente apresentava sinais de choque hipovolémico, com 

prostração marcada, mucosas pálidas, fraca reação a estímulos, desidratação severa (prega de 

pele persistente e TRC aumentado), ligeira bradicardia (cerca de 64 bpm), taquipneia (cerca de 

40 rpm), hipotermia (temperatura corporal de 37,1 ºC) e pulso femoral fraco. 

 

1.4.Diagnósticos diferenciais 

 

Perante o diagnóstico prévio de hipoadrenocorticismo, os sinais clínicos apresentados 

pelo animal e a história de interrupção de medicação crónica para o tratamento da Doença de 

Addison, o diagnóstico mais provável nesta situação, seria a crise adisoniana. 

Como diagnósticos diferenciais poder-se-ia considerar qualquer doença passível de 

provocar vómitos e diarreia, entre os quais, gastroenterite de origem alimentar ou infecciosa, 

neoplasia do trato digestivo, pancreatite, intoxicação alimentar, hepatopatia, doença renal 

crónica. 

 

1.5.Exames complementares 

 

Colheu-se uma amostra de sangue para realização de hemograma, ionograma e 

bioquímica sérica geral. Esta última incluiu a medição de ureia, creatinina, GPT, albumina e 

glucose. 

Os resultados do hemograma não revelaram alterações aparentes, consoante os valores 

considerados de referência. No entanto, os resultados das análises bioquímicas demonstraram 

azotemia (aumento dos valores de ureia e creatinina) e aumento da transaminase (GPT). O 

ionograma demonstrou as alterações típicas de uma situação de crise adisoniana: hiponatremia, 

hipocloremia e hipercalemia, com um rácio de sódio:potássio de 24:1. (Tabela 6) 
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Tabela 6- Resultados do hemograma e análises bioquímicas do John Smith. (Informações 

gentilmente cedidas pelo HVBV).  

Análise Parâmetro Resultado Valores de referência 

Hemograma 

Eritrócitos (×1012/L) 7,14 5,00 - 8,10 

Hemoglobina (g/dl) 15,7 12 – 18 

Hematócrito (%) 43,8 37 – 55 

V.C.M. (fl) 61,3 60 – 77 

H.C.M. (pg) 22 20 – 25 

C.H.C.M. (g/dl) 35,9 32 – 36 

RDW (%) 15,9 12,5 – 17,2 

Leucócitos (×103/µL) 8,28 6,0 – 17,0 

Neutrófilos (×103/µL) 6,64 3,62 – 12,30 

Eosinófilos (×103/µL) 0,14 0,04 – 1,62 

Basófilos (×103/µL) 0,01 0,00 – 0,12 

Linfócitos (×103/µL) 0,91 0,83 – 4,91 

Monócitos (×103/µL) 0,58 0,14 – 1,97 

Plaquetas (×103/µL) 202 150 – 500 

Bioquímica Creatinina (mg/dl) 3,6 0,4 – 1,4 

Ureia (mg/dl) 72,4 9.2 – 29.2 

Albumina (g/dL) 2,7 2,6 – 4,0 

GPT (U/l) 107 17 – 78 

Glicose (mg/dL) 122 75 – 128 

Sódio (mmol/L) 130  141 – 152 

Potássio (mmol/L) 5,5 3,8 – 5,0 

Cloro (mmol/L) 90 102 – 117 

Rácio Sódio:Potássio 24:1 27:1 – 40:1 

1.6.Diagnóstico 

Com a associação dos dados recolhidos na anamnese, a avaliação dos sinais clínicos e 

exame físico, e ionograma característico, chegou-se ao diagnóstico de crise Adisoniana. 

1.7.Tratamento 

O John Smith ficou internado no HVBV e iniciou, de imediato, fluidoterapia 
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endovenosa com NaCl 0,9% a uma taxa inicial de 50 mL/kg/h durante 2 horas. De seguida, a 

taxa foi reduzida para 10 mL/kg/h, durante 6 horas, até se reduzir para uma taxa de manutenção 

de 3 mL/kg/h, com a qual se manteve no restante período de internamento. Foram 

frequentemente avaliados a frequência cardíaca e respiratória, TRC, pulso femoral, prega de 

pele e temperatura, particularmente nas primeiras horas de estabilização, para avaliação da 

redução da taxa de fluidoterapia.  

Foi administrada uma toma única de dexametasona a uma dose de 0,25 mg/kg (4 mL de 

Vetacort®, IV), 0,5 mg/kg de metoclopramida (1,8 mL de Primperan®, SC, BID), 2 mg/kg de 

ranitidina (1,5 mL de Bloculcer®, SC, BID) e 10 mg/kg de metronidazol (40 mL de 

Metronidazol®, IV, BID.) 

O animal foi mantido com oxigenoterapia até estabilização da frequência respiratória. 

1.8.Evolução 

Nas primeiras 12 horas de internamento ainda apresentou um vómito aquoso e um 

episódio de diarreia líquida castanha. No segundo dia de internamento repetiu-se o ionograma, 

que se encontrava mais normalizado, com rácio de sódio:potássio de 30:1, permanecendo 

apenas a hipocloremia. (Tabela 7) 

Tabela 7- Resultados do ionograma do John Smith, realizado no segundo dia de internamento. 

(Informações gentilmente cedidas pelo HVBV). 

Parâmetro Resultado Valores de referência 

Sódio (mmol/L) 142 141 – 152 

Potássio (mmol/L) 4,8 3,8 – 5,0 

Cloro (mmol/L) 97 102 – 117 

Rácio Sódio:Potássio 30:1 27:1 – 40:1 

Após a cessação dos vómitos foi lentamente iniciada a ingestão de água e de pequenas 

quantidades de dieta intestinal húmida (Royal Canin® Gastrointestinal). Aquando o início de 

ingestão de comida, reiniciou também as administrações diárias de prednisolona e 

fludrocortisona, com as doses e frequência de administração referidas anteriormente. 

No total permaneceu internado durante dois dias, e a decisão do momento da alta deveu-

se ao facto de as situações dos vómitos e diarreia se apresentarem corrigidas, o animal ter 
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recuperado o apetite e o comportamento considerado normal pelos detentores, e também o facto 

de haver alguma contenção de custos. 

Teve alta com a medicação crónica de Addison que já lhe tinha sido anteriormente 

atribuída, juntamente com metronidazol (um comprimido e meio de Flagyl® 250mg, PO, BID) 

durante 6 dias, completando deste modo 8 dias de antibiótico. 

O John Smith compareceu à consulta de reavaliação 48 horas após a alta, mas uma vez 

que apresentava contenção de custos, não foram realizadas análises sanguíneas neste dia. 

Confirmou-se com os tutores que os sinais de vómitos e diarreia tinham desaparecido por 

completo, que não apresentava sinais clínicos da doença e que se apresentava ativo e a comer 

com apetite, pelo que a dose da medicação crónica foi mantida.  

Foi explicado aos detentores que caso voltasse a ter algum sintoma, contactassem 

imediatamente o Médico Veterinário e que não cessassem a medicação sem indicação do 

mesmo. 

1.9.Prognóstico 

O prognóstico do John Smith é bastante favorável, uma vez que a sua estabilização foi 

conseguida em 48h e que foi possível a reversão dos sinais clínicos iniciais. 

1.10.Discussão 

O John Smith foi diagnosticado com hipoadrenocorticismo quando tinha 8 anos de 

idade, pelo que não estava compreendido na faixa etária mais prevalente da doença (animais 

jovens, mais frequentemente entre os 3 e 4 anos de idade) 

Tinha implementado como tratamento de manutenção do hipoadrenocorticismo, o 

protocolo de suplementação de mineralocorticoides com fludrocortisona. Este incluía a 

fludrocortisona associada à prednisolona e ranitidina como protetor gástrico, em doses 

compreendidas entre o intervalo de referência referido por Ramsey et al.. Apesar da 

fludrocortisona ter uma atividade glucocorticoide intrínseca e em 50% dos pacientes ser 

possível retirar a prednisolona do plano terapêutico, neste caso foi necessário manter a mesma 

para que o animal não demonstrasse sinais clínicos da doença. 

Os sinais clínicos apresentados pelo paciente (anorexia, vómitos e diarreia) enquadram-

se entre os mais comuns em pacientes em crise adisoniana. De acordo com Klein e Peterson, 
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88 a 95% dos pacientes apresentam anorexia, 68 a 75% apresentam vómitos e 35% têm diarreia, 

devido essencialmente à deficiência em glucocorticoides. Ao exame físico, o animal 

apresentava-se em choque hipovolémico, situação descrita por Lathan e Thompson como sendo 

uma das manifestações clínicas de maior severidade na doença de Addison e presente em 24 a 

29% dos pacientes em pacientes com hipoadrenocorticismo. Segundo Klein e Peterson, a 

fraqueza apresentada ao exame físico é visível em 66 a 69% dos casos, a hipotermia em 15-

34%, a bradicardia em 22-25% e o pulso femoral em 22%. 

O valor do hematócrito de 43,8% estava dentro dos valores de referência (37 a 55%), 

no entanto, uma vez que o animal apresentava as mucosas pálidas, podemos supor que 

provavelmente se encontrava anémico, sendo este resultado irreal justificado pela extrema 

desidratação. Para confirmar, dever-se-ia ter repetido o hemograma após correção da situação 

de choque hipovolémico, no entanto, por contenção de custos dos tutores, não foi feito. Esta 

provável anemia seria uma consequência da diminuição da produção de glóbulos vermelhos 

devido à deficiência em cortisol. Em relação ao leucograma, não foi verificada linfocitose, 

descrito por Feldman como sendo uma alteração típica da doença.  

Relativamente ao perfil bioquímico, o animal apresentava azotemia e aumento da 

enzima GPT. Segundo Ettinger et al., a azotémia pré renal está presente em 66 a 95% dos casos, 

devido à hipovolemia, desidratação e hipoperfusão renal. Estes mesmos autores constataram 

que o aumento ligeiro a moderado das enzimas hepáticas a nível sérico observa-se em 30 a 50% 

dos casos com hipoadrenocorticismo. Este aumento é também justificado pela hipoperfusão e 

dano isquémico dos hepatócitos. O ionograma apresentado é o típico de um animal em crise 

adisoniana, com hiponatremia, hipercalemia e hipocloremia e rácio de sódio:potássio de 23,6:1. 

De acordo com Feldman et al., um rácio inferior a 24 tem uma sensibilidade de 62% e uma 

especificidade de 96%. 

Teria sido importante a realização de ecografia abdominal para descartar outros 

diagnósticos diferenciais direcionados para o trato gastrointestinal. No entanto, pela contenção 

de custos apresentada pelos detentores e pela elevada probabilidade de se tratar de uma crise 

adisoniana, a ecografia não foi realizada. 

Assim, perante o diagnóstico de hipoadrenocorticismo em 2013, os dados recolhidos na 

anamnese, a avaliação dos sinais clínicos apresentados pelo animal e o ionograma 

característico, chegou-se ao diagnóstico de crise adisoniana. Especula-se então que esta 

situação descrita tenha sido desencadeada pela interrupção da administração da medicação 

crónica para o tratamento do hipoadrenocorticismo. 
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O tratamento implementado foi o descrito por Nelson e Couto perante uma situação de 

crise adisoniana. Isto inclui um tratamento mais breve possível com fluidoterapia e 

suplementação com glucocorticoides. A taxa de fluidos efetuada de 50 mL/kg/h foi ligeiramente 

abaixo da descrita na bibliografia (80-90 mL/kg/h) uma vez que se tratava de um cão geriátrico, 

em que o excesso de fluídos poderia causar uma sobrecarga a nível cardíaco e renal devido ao 

aumento brusco das pressões sanguíneas. A dose de glucocorticoides de 0,25 mg/kg também 

foi ligeiramente inferior à recomendada por Feldman et al., de 0,5 a 4 mg/kg, uma vez que ainda 

não era conhecida a origem dos vómitos. Devido ao risco de ulceração gastrointestinal por 

glucocorticoides, num animal que já apresentava vómitos antes, optou-se por começar o 

tratamento com uma dose mais baixa e ir avaliando a evolução e sintomas. Como o animal 

respondeu favoravelmente, não houve necessidade de ajuste desta dose. 

O paciente foi ainda medicado com metoclopramida e ranitidina, para correção dos 

episódios de vómito relatados, e com metronidazol devido à diarreia, uma vez que este 

composto possui atividade antibacteriana contra bacilos gram-negativos anaeróbios, bacilos 

gram-positivos esporulados e todos os cocos anaeróbios. 

A melhoria do animal foi notória após o tratamento de urgência, recuperando em poucas 

horas o estado mental ativo, que segundo Mélian é uma situação muito característica da crise 

adisoniana. 

A repetição do ionograma 24 horas após a implementação da terapêutica descrita, 

demonstrou uma normalização do rácio sódio:potássio para 30:1. A concentração de sódio 

aumentou 12 mEq nas primeiras 24 horas, uma vez que no primeiro dia era de 130 mEq/L e no 

segundo dia de 142 mEq/L. Este aumento encontra-se no limite descrito uma vez que, de acordo 

com Ettinger, Feldman e Côté, a concentração de sódio só deverá aumentar nas primeiras 24 

horas, 8-12 mEq/L, havendo o risco de desenvolver mielinolise pôntica central devido a 

aumentos muito bruscos. 

Assim, o John Smith, com as medidas terapêuticas tomadas, recuperou, tendo ficado 

internado apenas 2 dias. Deste modo, foi de acordo ao descrito por Ettinger, Feldman e Côté 

que mencionam que se o animal receber rapidamente o tratamento adequado tem alta hospitalar 

ao fim de 48 horas. 

 Para casa foi recomendado continuar o tratamento crónico para a doença com as 

medicações e doses já antes descritas e foi adicionado o metronidazol durante mais 6 dias, para 

completar assim 8 dias de antibiótico. 
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Realizou a primeira monitorização 48 horas após a alta. Apresentava-se ativo, a comer 

com apetite e com ausência de sinais clínicos da doença, pelo que as doses de medicação foram 

mantidas. 

Com este caso, concluímos que a administração rigorosa e regular da medicação 

destinada ao tratamento crónico do hipoadrenocorticismo é essencial para a ausência de crises 

e, consequentemente, para um bom prognóstico da doença. 
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2. Caso clínico nº 2

2.1. Identificação do animal 

o Nome: Luna (Figura 14)

o Espécie: Canina

o Raça: Serra da Estrela

o Sexo: Fêmea, esterilizada

o Idade: 2 anos e 8 meses

o Peso: 34,7 kg

2.2. Anamnese 

A Luna deu entrada no HVBV a 19 de novembro de 2018 com um quadro de tremores, 

prostração, taquipneia e vómitos biliares esverdeados (um no dia anterior e três nesse dia).  

O detentor relatou que tinha colocado, poucos dias antes, Paraquat® e raticidas no 

terreno à volta da casa, ao qual a Luna tinha permanente acesso. Esta cadela era corretamente 

vacinada e desparasitada e fora esterilizada aos 8 meses de idade. Embora comesse 

maioritariamente ração seca, pontualmente tinha acesso a comida caseira. 

2.3. Exame Físico 

Ao exame físico geral, a Luna apresentava-se prostrada, com temperatura corporal de 

37,8 ºC, mucosas rosadas, TRC de 3 segundos e pulso femoral forte. A frequência respiratória 

estava aumentada (cerca de 44 rpm) e a frequência cardíaca 84 bpm. À auscultação cardíaca, o 

clínico descreveu a presença de sons abafados.  

Foi evidente algum grau de ataxia, tremores e fraqueza nos membros posteriores. À 

palpação abdominal, demonstrou algum desconforto. 

Figura 14 – Luna 

(Original)
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2.4. Diagnósticos diferenciais 

 

A informação recolhida na anamnese levou, numa primeira instância, a liderar a lista de 

diagnósticos diferenciais, uma intoxicação por Paraquat® ou por raticidas, seguido de gastrite 

por indiscrição alimentar, ingestão de corpo estranho e pancreatite, particularmente pelos 

vómitos, prostração e desconforto abdominal.  

 

2.5. Exames complementares 

 

Atendendo à suspeita inicial de intoxicação pelos produtos acima referidos, começou 

por se proceder à colheita de sangue para realização de hemograma, bioquímica sérica geral, 

ionograma e provas de coagulação (Tempo de Protrombina e Tempo de Tromboplastina Parcial 

Ativado). Como o animal se apresentava ligeiramente taquipneico e havia a possibilidade de 

ingestão de Paraquat®, fez-se uma radiografia torácica, em projeção lateral, após 1 hora de 

oxigenoterapia e com a frequência respiratória nos 36 rpm. Foi realizada também uma ecografia 

abdominal. 

 

Análises sanguíneas 

 

Como é possível observar na tabela 8, o hemograma demonstra um aumento do número 

de eritrócitos, assim como da hemoglobina e valor do hematócrito. Relativamente ao 

leucograma, este revela uma ligeira eosinofilia. 

 A bioquímica sérica demonstra azotemia, com valores elevados de ureia e creatinina, 

hiperalbuminemia e aumento das proteínas totais. Os valores de GPT, glicose, lipase e fosfatase 

alcalina encontram-se normalizados. (Tabela 8) 

 O ionograma apresenta hiponatremia, hipercalemia e hipocloremia, com rácio de 

sódio:potássio de 22:1. (Tabela 8) 
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Tabela 8- Resultados do hemograma e análises bioquímicas da Luna. (Informações gentilmente 

cedidas pelo HVBV).  

Análise Parâmetro Resultado Valores de referência 

Hemograma 

Eritrócitos (×1012/L) 9,10 5,00 - 8,10 

Hemoglobina (g/dl) 23,0 12 – 18 

Hematócrito (%) 65,2 37 – 55 

V.C.M. (fl) 71,7 60 – 77 

H.C.M. (pg) 25,2 20 – 27 

C.H.C.M. (g/dl) 35,2 32 – 36 

RDW (%) 13,9 12,5 – 17,2 

Leucócitos (×103/µL) 12,39 6,0 – 17,0 

Neutrófilos (×103/µL) 6,20 3,62 –12,30 

Eosinófilos (×103/µL) 1,84 0,04 – 1,62 

Basófilos (×103/µL) 0,01 0,00 – 0,12 

Linfócitos (×103/µL) 3,43 0,83 – 4,91 

Monócitos (×103/µL) 0,91 0,14 –1,97 

Plaquetas (×103/µL) 246 150 – 500 

Bioquímica Creatinina (mg/dl) 2,5 0,4 – 1,4 

Ureia (mg/dL) 76,0 9.2 – 29.2 

Albumina (g/dL) 4,2 2,6 – 4,0 

GPT (U/L) 46 17 – 78 

Glicose (mg/dL) 83 75 – 128 

Lipase (U/L) 60 10 – 160 

Proteínas Totais (g/dL) 9,0 5,0 – 7,2 

Fosfatase Alcalina (U/L) 22 13 – 83 

Sódio (mmol/L) 132  141 – 152 

Potássio (mmol/L) 5,9 3,8 – 5,0 

Cloro (mmol/L) 100 102 – 117 

Rácio Sódio-Potássio 22:1 27:1 – 40:1 
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Provas de coagulação 

 

Os valores de coagulação estavam normais (Tabela 9).  

  

Análise Parâmetro Unidade Resultado 
Valores de 

referência 

        

 

Provas de 

Coagulação 

 

 

TP (Tempo de 

Protrombina) 

 

Segundos 17 11 – 17 

TTPA (Tempo de 
Tromboplastina 
Parcial Ativado) 

 

Segundos 101 72 – 102 

 

Tabela 9- Resultados das provas de coagulação da Luna. (Informações gentilmente cedidas 

pelo HVBV).  

 

Radiografia torácica 

A radiografia torácica não demonstrou alterações dignas de relevo, como é possível 

observar na figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Imagem radiográfica torácica, em projeção latero-lateral da Luna. (Imagem 

gentilmente cedida pelo HVBV). 
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Ecografia abdominal 

Na ecografia abdominal a bexiga encontrava-se moderadamente distendida, com parede 

de espessura normal e com presença de ligeiro sedimento hiperecogénico, que não produzia 

sombra acústica. Os rins apresentavam-se simétricos, com dimensões normais (cerca de 7,3 cm) 

e com boa diferenciação cortico-medular. A glândula adrenal esquerda apresentava-se 

ligeiramente diminuída, com 5,0 milímetros (figura 16), medidos no pólo caudal, e não foi 

possível a visualização da glândula adrenal direita. O baço e fígado estavam 

normodimensionados, com parênquima homogéneo e a vesícula biliar encontrava-se 

moderadamente distendida, com conteúdo anecogénico, sem sedimento. O estômago 

encontrava-se vazio, com uma espessura de parede de 3,3 milímetros. O intestino tinha bastante 

gás e espessura normal em toda a sua extensão, notando-se a presença de muito gás no intestino 

delgado. Quanto ao pâncreas, apresentava dimensões e ecogenicidade normais, não se 

observando qualquer reatividade da gordura adjacente. Não se detetou nenhuma evidência de 

linfadenomegalia, nem de líquido livre abdominal. 

Figura 16 – Imagem ecográfica abdominal da Luna. Observa-se a glândula adrenal esquerda 

com dimensões de 0,5 cm. (Imagem gentilmente cedida pelo HVBV). 
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Perante os resultados dos exames complementares acima referidos, houve a necessidade 

de realização do teste de estimulação com ACTH para o alcance de um diagnóstico definitivo. 

 

Teste de estimulação com ACTH 

 

 Este teste revelou valores diminuídos da medição tanto de cortisol basal como de 

cortisol após a estimulação com ACTH. (Tabela 10) 

 

Tabela 10- Resultado do teste de estimulação com ACTH da Luna. (Informação gentilmente 

cedida pelo HVBV). 

 

 

 

 

 

2.6. Diagnóstico 

 

O resultado do teste de estimulação de ACTH em associação com as alterações 

eletrolíticas características da deonça confirmou o diagnóstico de hipoadrenocorticismo 

primário. 

 

2.7. Tratamento 

 

Perante os sinais clínicos que a Luna apresentava, ficou internada no HVBV. Após os 

resultados do hemograma, bioquímicas e ionograma (que demoraram cerca de 10-15 minutos 

após a colheita de sangue) iniciou fluidoterapia com NaCl 0,9% a 208 mL/h (6 mL/kg/h) 

durante 8 horas, tendo-se depois reduzido a taxa de infusão de soro para 3 mL/kg/h. 

Foi inicialmente medicada com 1 mg/kg de maropitant (3,5 mL de Cerenia, SC, SID), 

0,5 mg/kg de metoclopramida (3,5 mL de Primperan®, SC, BID), 2 mg/kg de raniditina (2,3 

mL de Bloculcer®, SC, BID).  

 

2.8. Evolução 

 

No dia seguinte ao primeiro dia de internamento ainda apresentava ligeiros tremores e 

Parâmetro Resultado Valor de Referência 

Cortisol basal (µg/dL) ˂0,01 0,50 – 3,0 

Cortisol pós-ACTH (µg/dL) ˂0,01 6,0 – 17,0 



Capítulo II- Apresentação de casos clínicos 

Hipoadrenocorticismo Primário no cão 

65 

ainda não apresentava apetite, no entanto, já não apresentava vómitos. Repetiu-se o 

microhematócrito, que normalizou para 49%. Manteve-se a taxa de fluidos de 3 mL/kg/h e 

cessou-se a administração de maropitant, tendo-se mantido a restante medicação, nas doses 

descritas anteriormente. Esta medicação foi mantida até à chegada do resultado do teste de 

estimulação com ACTH. 

Dois dias após o internamento repetiu-se a creatinina, que já apresentava valores 

normais (tabela 11). Neste dia a Luna recuperou também o apetite, tendo começado a comer 

dieta húmida intestinal (Royal Canin Gastrointestinal). 

Tabela 11- Resultado da creatinina realizada à Luna no segundo dia de internamento. 

(Informação gentilmente cedida pelo HVBV). 

Análise Parâmetro Resultado Valores de referência 

Bioquímica Creatinina (mg/dl) 0.9 0,4 – 1,4 

Após a chegada do resultado do teste de estimulação de ACTH, de um laboratório 

externo, no dia 24 de novembro, iniciou-se a administração de 0,2 mg/kg de metilprednisolona 

(0.17 mL de Solu-Medrol® 40 mg, IV, SID), e manteve-se a ranitidina, na dose já referida. 

Nos seguintes dois dias, foi cessada a fluidoterapia e a via de administração das 

medicações foi alterada para a via oral pelo que incluíam 2 mg/kg de ranitidina (meio 

comprimido de Ranitidina® 150 mg, PO, BID) e 0,2 mg/kg de prednisolona (um comprimido 

e meio de Lepicortinolo® 5 mg, PO,SID).  

Teve alta no dia 26 de novembro com a seguinte medicação e indicações para casa: 2 

mg/kg de ranitidina (1/2 comprimido de Ranitidina® 150 mg, PO, BID) e 0,2 mg/kg de 

prednisolona (um comprimido e meio de Lepicortinolo® 5 mg, PO, SID), sendo que estas duas 

medicações deveriam ser tomadas todos os dias, ad eternum.  

Quando estável, iniciou o protocolo de tratamento do hipoadrenocorticismo com DOCP. 

A primeira administração deste fármaco foi no dia 30 de novembro, a uma dose de 2,2 mg/kg 

(3 mL de Zycortal® 25 mg, por via subcutânea, a cada 25 dias). 

Doze dias depois voltou para reavaliação, tendo os donos referido alguma diminuição 

do apetite. Neste dia colheu-se sangue para repetição de hemograma e ionograma, que se 

apresentavam com valores normais, exceto o valor do cloro que estava ligeiramente aumentado 

(tabela 12). 
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Tabela 12- Resultados do hemograma e ionograma da Luna, doze dias após iniciar o protocolo 

de tratamento para o hipoadrenocorticismo. (Informação gentilmente cedida pelo HVBV). 

 

Análise Parâmetro Resultado Valores de referência 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hemograma 

Eritrócitos (×1012/L) 5,75 5,00 - 8,10 

Hemoglobina (g/dl) 14,0 12 – 18 

Hematócrito (%) 41,5 37 – 55 

V.C.M. (fl) 72,2 60 – 77 

H.C.M. (pg) 24,3 20 – 27 

C.H.C.M. (g/dl) 33,6 32 – 36 

RDW (%) 13,7 12,5 – 17,2 

Leucócitos (×103/µL) 12,65 6,0 – 17,0 

Neutrófilos (×103/µL) 6,81 3,62 –12,30 

Eosinófilos (×103/µL) 1,39 0,04 – 1,62 

Basófilos (×103/µL) 0,02 0,00 – 0,12 

Linfócitos (×103/µL) 3,75 0,83 – 4,91 

Monócitos (×103/µL) 0,68 0,14 –1,97 

Plaquetas (×103/µL) 158 150 – 500 
 

Sódio (mmol/L) 152  141 – 152 
 

Potássio (mmol/L) 3,9 3,8 – 5,0 
 

Cloro (mmol/L) 120 102 – 117 
 

Rácio Sódio:Potássio 39:1 27:1 – 40:1 

 

No ionograma destacou-se uma ligeira hipercloremia. 

Os tutores foram contactados por telefone no dia 18 de dezembro, tendo referido que a 

Luna se encontrava ativa, a comer com apetite e sem episódios de tremores. 

No dia 25 de dezembro, repetiu-se o ionograma (tabela 13) que demonstrou a 

permanência da hipercloremia pelo que se procedeu à redução da dose do DOCP em 10%. 

Assim, foi realizada a 2ª administração de DOCP a 2 mg/kg (2,7 mL de Zycortal®, SC, a cada 

25 dias) . 
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Tabela 13- Resultado do ionograma da Luna, no dia da segunda administração de DOCP. 

(Informação gentilmente cedida pelo HVBV). 

Parâmetro Resultado Valores de referência 

Sódio (mmol/L) 145 141 – 152 

Potássio (mmol/L) 4,0 3,8 – 5,0 

Cloro (mmol/L) 139 102 – 117 

Rácio Sódio-Potássio 36:1 27:1 – 40:1 

2.9. Prognóstico 

A Luna tem um bom prognóstico uma vez que mantem a assiduidade às consultas de 

controlo, permitindo o ajuste das doses da medicação consoante os seus sinais clínicos e 

analítica sanguínea. 

2.10. Discussão 

O hipoadrenocorticismo, como já foi referido anteriormente, tem uma componente 

genética, permitindo a vários autores como Feldman, Lathan e Thompson, a elaboração de uma 

lista de raças com maior e menor predisposição. A Luna, sendo um exemplar da raça Serra da 

Estrela, não se encontra enquadrada nas raças nem de maior nem menor predisposição descritas 

para a doença.  

Relativamente à idade no momento do diagnóstico da doença, segundo Feldman, este 

pode ser feito em qualquer idade, apesar de ser mais frequente em cães jovens, como é o caso 

da Luna, que tinha 2 anos e 8 meses quando diagnosticada. Insere-se, assim, na faixa etária 

mais prevalente da doença. 

A paciente apresentou-se a consulta com história de tremores, que são relatados por 

Klein e Peterson em 17 a 27% dos casos de hipoadrenocorticismo, e vómitos, presentes em 68 

a 75% dos casos.  

Ao exame físico foram notórias uma clara prostração e fraqueza, descritos por Klein e 

Peterson em 51 a 75% dos casos da doença. A Luna apresentava-se também taquipneica, com 

sinais de desidratação e algum desconforto a nível abdominal. A desidratação está descrita em 

42% dos casos, por Klein e Peterson. O desconforto abdominal, apesar de estar descrito também 
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por Klein e Peterson em apenas 8% dos casos, poderia ser justificado pela presença de vómitos 

e a ligeira taquipneia ser consequência desse desconforto. 

Neste caso foram realizados diversos exames de diagnóstico (radiografia torácica, 

provas de coagulação, hemograma, bioquímica sérica geral, ionograma e ecografia abdominal), 

o que se compreende pelo facto de os sintomas do hipoadrenocorticismo serem inespecíficos e 

facilmente encaixarem noutras patologias. A insistência do proprietário na possibilidade de 

ingestão de paraquat ou raticidas levou a que se realizasse inicialmente uma radiografia torácica 

e provas de coagulação: a radiografia não demonstrou qualquer alteração digna de relevo e as 

provas de coagulação revelaram-se normais, pelo que se descartou a hipótese de intoxicação. 

Não era expectável que um animal com hipoadrenocorticismo apresentasse algum tipo de 

alteração nestes dois exames.  

No hemograma, o aumento da linha vermelha é justificado pela desidratação que o 

animal apresentava e a eosinofilia é descrita por Meeking como uma das alterações 

características de um animal com hipoadrenocorticismo, apesar de não apresentar juntamente a 

linfocitose e neutrofilia também descritas pelo mesmo autor. Relativamente à azotemia 

verificada, está descrita por Klein e Peterson a sua presença em 66 a 95% dos casos de 

hipoadrenocorticismo, devido à desidratação e hipoperfusão renal. A hiperalbuminemia e o 

aumento das proteínas totais são também consequência da desidratação, apesar de 17 a 39% 

dos casos demonstrarem hipoalbuminemia devido à diminuição de produção de albumina pelo 

fígado.  

O ionograma, que demonstrou hiponatremia, hipocloremia e hipercalemia, foi a 

principal análise que permitiu direcionar o diagnóstico para o hipoadrenocorticismo. A 

literatura revela que 86% dos pacientes com hipoadrenocorticismo apresentam hiponatremia, 

40% hipocloremia e 95% hipercalemia. A Luna tinha um rácio sódio:potássio de 22:1; como é 

inferior a 24, tem 62% de sensibilidade e 96% de especificidade, de acordo com a tabela 3, 

elaborada por Feldman et al..  

Posteriormente foi feita uma ecografia abdominal, que demonstrou a glândula adrenal 

esquerda com dimensões ligeiramente reduzidas, 5,0 mm, não tendo sido possível a 

visualização da glândula direita. Segundo Mattoon et al., cães com hipoadrenocorticismo 

geralmente revelam diminuição das dimensões das glândulas com largura máxima de 3,0 mm, 

no entanto, segundo Nelson e Couto, glândula adrenais com dimensões normais ou ligeiramente 

diminuídas não excluem o diagnóstico de hipoadrenocorticismo, como é o caso da Luna. 
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A presença do ionograma característico permitiu a suspeita da doença de Addison, cujo 

diagnóstico definitivo foi confirmado através do teste de estimulação com ACTH. De acordo 

com Lathan e Thompson, num cão com hipoadrenocorticismo, após a estimulação com ACTH 

há um aumento nulo ou ligeiro do nível de cortisol. Tal facto podemos verificar neste caso, em 

que o nível do cortisol basal era inferior a 0,01 µg/dL e após a estimulação manteve-se com os 

mesmos valores. 

Após a confirmação do diagnóstico de hipoadrenocorticismo, adicionou-se ao 

tratamento sintomático inicial a metilprednisolona, a uma dose de 0,2 mg/kg. Assim que o 

animal cessou vómitos e começou a comer, as administrações foram alteradas para via oral, 

tanto a ranitidina como a prednisolona, pelo que a dose de prednisolona se manteve a 0,2 mg/kg, 

estando assim de acordo com o intervalo de dose recomendado pelo autor Feldman. A paciente 

teve alta com estas medicações e, quando estável, iniciou o protocolo com DOCP para o 

tratamento crónico do hipoadrenocorticismo. A primeira administração foi com a dose descrita 

por Nelson e Couto, 2,2 mg/kg e o primeiro controlo foi marcado segundo a bibliografia para 

doze dias depois. Foi realizado hemograma, que estava normal e ionograma que, apesar de 

apresentar um rácio dentro dos valores de referência, tinha uma ligeira hipercloremia de 120 

com valores de referência entre os 102 e 117. Assim, a dose da segunda administração foi 

alterada para 2 mg/kg, correspondendo a uma redução de 10%, tal como indica Lathan e 

Thompson. Como o ionograma já se apresentava normalizado no dia da segunda administração, 

idealmente o intervalo de administrações poderia ser alargado de 25 para 30 dias. 

O caso da Luna não foi mais acompanhado devido ao término do estágio curricular mas, 

após posterior contacto com o Hospital, foi esclarecido que o animal manteve a medicação oral 

crónica já indicada e as administrações de DOCP nos intervalos descritos, e que se manteve 

relativamente estável, embora apresentando alguns episódios de tremores.  

O hipoadrenocorticismo, por ser uma doença com baixa prevalência e apresentar 

sintomas inespecíficos que facilmente são atribuídos a doenças mais frequentemente 

acompanhadas na prática clínica, não foi imediatamente considerado na lista de diagnósticos 

diferenciais prováveis. Assim, apenas após a realização do ionograma é que surgiu a suspeita 

da doença. 
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3. Caso clínico nº 3 

 

3.1. Identificação do animal 

 

o Nome: Ritinha (Figura 17) 

o Espécie: Canina 

o Raça: Pinscher 

o Sexo: Fêmea, esterilizada 

o Idade: 10 anos 

o Peso: 3.2 kg 

 

3.2.Anamnese 

 

A Ritinha apresentou-se à consulta no Hospital Veterinário do Baixo Vouga (HVBV), 

no dia 14 de outubro de 2018. O detentor relatou que a paciente apresentava perda de apetite 

desde há 1 semana atrás e apresentou 2 episódios de diarreias com sangue (melena), na 

madrugada do dia da consulta. Excluiu a possibilidade de ingestão de qualquer tipo de tóxico, 

fármaco ou corpo estranho e referiu que manteve sempre a mesma alimentação, ração seca 

Proplan® para cadelas esterilizadas. Era devidamente vacinada e desparasitada e não tinha 

historial de doença pregressa. 

 

3.3.Exame Físico 

 

Ao exame físico geral, a paciente apresentava-se bastante prostrada, com as mucosas 

ligeiramente pálidas e com sinais de desidratação (prega de pele de 3 segundos e TRC superior 

a 2 segundos). Apresentava uma temperatura corporal de 37,2 ºC, gânglios 

normodimensionados, frequência cardíaca de 140 bpm sem presença de sopro cardíaco 

percetível, frequência respiratória de 28 rpm e pulso femoral forte. Demonstrou uma ligeira 

tensão abdominal à palpação. 

 

 

Figura 17 – Ritinha 

(imagem gentilmente 

cedida pelos tutores) 
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3.4.Diagnósticos diferenciais 

Perante as alterações gastrointestinais que a Ritinha apresentava, a lista de diagnósticos 

diferenciais inclui enterite/gastroenterite (de origem bacteriana, vírica ou parasitária), 

pancreatite, ulceração gástrica, neoplasia do trato digestivo. E como causas extra-

gastrointestinais incluimos o hipoadrenocorticismo, hepatopatia, doença cardíaca, doença renal 

e septicemia.  

3.5. Exames complementares 

Perante os sinais clínicos e o exame físico apresentados, foram realizadas análises 

sanguíneas que incluíam um hemograma e bioquímica sérica (creatinina, ureia, fosfatase 

alcalina, GPT, ionograma e glicose), análises à urina, ecografia abdominal e, posteriormente, o 

teste de estimulação com ACTH. 

Análises sanguíneas 

Como é possível observar na tabela 14, o hemograma revelou uma ligeira neutropenia 

e uma linfocitose. A bioquímica sérica demonstrou uremia, um aumento da transaminase GPT 

e hipoglicemia. No ionograma destacou-se a hiponatremia e hipercalemia, com rácio de 

sódio:potássio de 22. 

Tabela 14- Resultados do hemograma e análises bioquímicas da Ritinha. (Informação 

gentilmente cedida pelo HVBV) (continua). 

Análise Parâmetro Resultado Valores de referência 

Hemograma 

Eritrócitos (×1012/L) 8,03 5,00 - 8,10 

Hemoglobina (g/dl) 18,6 12 – 18 

Hematócrito (%) 50 37 – 55 

V.C.M. (fl) 62,3 60 – 77 

H.C.M. (pg) 23,1 20 – 25 

C.H.C.M. (g/dl) 34,2 32 – 36 

RDW (%) 14,8 11,5 – 15,0 

Leucócitos (×103/µL) 11 8,0 – 17,0 
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Tabela 14- Resultados do hemograma e análises bioquímicas da Ritinha. (Informação 

gentilmente cedida pelo HVBV) (continuação). 

 

Análise Parâmetro Resultado Valores de referência 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Neutrófilos (×103/µL) 3,6 4 – 12,6 

Eosinófilos (×103/µL) 0 0,04 – 1,62 

Basófilos (×103/µL) 0 0,00 – 0,12 

Linfócitos (×103/µL) 6,6 0,8 – 5,1 

Monócitos (×103/µL) 0,8 0,0 – 1,8 

Plaquetas (×103/µL) 319 150 – 500 

Bioquímica Creatinina (mg/dl) 1 0,4 – 1,4 

 Ureia (mg/dl) 66,7 9.2 – 29.2 

ALP (U/L) 32 13 – 83 

GPT (U/l) 105 17 – 78 
 

Glicose (mg/dL) 47  60 – 120 
 

Sódio (mmol/L) 133  144 – 160 
 

Potássio (mmol/L) 6,1 3,5 – 5,8 
 

Cloro (mmol/L) 118 109 – 122 
 

Rácio Sódio-Potássio 22:1 27:1 – 40:1 

 

Análises urinárias 

 

A urina foi colhida por cistocentese ecoguiada para avaliação da densidade urinária e 

foi enviada para laboratório externo para medição do rácio proteína/creatinina e cultura urinária 

com antibiograma. 

A densidade urinária estava normal, 1,032 (valores de referência: 1,015 – 1,045) e o 

resultado da cultura urinária foi negativo, sem crescimento bacteriano ou micológico. O rácio 

proteína/creatinina de 0,07 (valores de referência: 0 – 0,5), interpreta-se como não proteinúrico, 

uma vez que é inferior a 0,2. 

 

Ecografia abdominal 

 

Na ecografia abdominal as alterações relevantes observadas foram o espessamento da 

parede do cólon, com presença de conteúdo líquido no lúmen (figura 18) e as reduzidas 

dimensões (0,3 cm) da glândula adrenal esquerda, medida no polo caudal (figura 19). Devido à 

Hemograma 
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presença de gás no duodeno não foi possível observar e medir as dimensões da adrenal direita. 

Teste de estimulação com ACTH 

Associando o resultado do ionograma com as dimensões da glândula adrenal esquerda 

na ecografia, o diagnóstico mais provável passou a ser o hipoadrenocorticismo primário, pelo 

que se avançou para a realização de um teste de estimulação com ACTH (Figura 15). 

Tabela 15- Resultado do teste de estimulação com ACTH da Ritinha. (Informação gentilmente 

cedida pelo HVBV). 

Parâmetro Resultado Valor de Referência 

Cortisol basal (µg/dL) ˂0,30 0,36 – 5,8 

Cortisol pós-ACTH (µg/dL) ˂0,30 

3.6.Diagnóstico 

O valor de cortisol pós-ACTH inferior a 2 µg/dL em associação com sinais clínicos e 

laboratoriais compatíveis confirma o diagnóstico definitivo de hipoadrenocorticismo primário. 

Figura 18 A - Imagem ecográfica abdominal da 

Ritinha. Observa-se o cólon espessado. 

(Imagem gentilmente cedida pelo HVBV). 

Figura 18 B - Imagem ecográfica abdominal da 

Ritinha. Observa-se a adrenal esquerda com 

reduzidas dimensões (0,3cm). (Imagem 

gentilmente cedida pelo HVBV). 
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3.7.Tratamento 

 

A Ritinha ficou internada no HVBV e inicialmente, foi implementado tratamento 

sintomático para as alterações gastrointestinais e desidratação. Foi instituída fluidoterapia com 

NaCl 0,9%, suplementado com 2,5% de glucose, a uma taxa de manutenção de 3 mL/kg/h 

durante 2 horas. Após nova medição de glicemia (117 mg/dL) passou-se a NaCl 0,9% sem 

suplementação, a uma taxa de 3 mL/kg/h. Foi administrada ranitidina a 2 mg/kg (0,25 mL de 

Bloculcer®, SC, BID), metronidazol a 10 mg/kg (6 mL de Metronidazol, IV, BID), probiótico 

(uma saqueta de Fortiflora, PO, SID) e dieta gastrointestinal seca e húmida (Royal Canin®). 

Após a chegada do resultado do teste de estimulação de ACTH no dia 18 de outubro, 

isto é, após 4 dias de internamento, foi acrescentado ao tratamento o pivalato de 

desoxicorticosterona (Zycortal®) a 2 mg/kg a cada 25 dias, por via subcutânea, e prednisolona 

a 0,2 mg/kg (1/8 comprimido de Lepicortinolo® 5mg, PO, BID). 

 

3.8.Evolução 

 

Dois dias após o início do tratamento, a Ritinha continuava com bastantes episódios de 

diarreias com sangue, cerca de quatro por dia, e foi realizado um novo hemograma que 

demonstrou uma grande diminuição da linha vermelha e a permanência da linfocitose (tabela 

16). 

 

Tabela 16- Resultados do hemograma da Ritinha, no segundo dia de internamento. (Informação 

gentilmente cedida pelo HVBV) (continua). 

 

Análise Parâmetro Resultado Valores de referência 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hemograma 

Eritrócitos (×1012/L) 3,41 5,00 - 8,10 

Hemoglobina (g/dl) 7,8 12 – 18 

Hematócrito (%) 21,7 37 – 55 

V.C.M. (fl) 63,7 60 – 77 

H.C.M. (pg) 22,8 20 – 25 

C.H.C.M. (g/dl) 35,9 32 – 36 

RDW (%) 13,0 11,5 – 15,0 

Leucócitos (×103/µL) 12,7 8,0 – 17,0 

  Neutrófilos (×103/µL) 5,7 4 – 12,6 

Eosinófilos (×103/µL) 0 0,04 – 1,62 
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Tabela 16- Resultados do hemograma da Ritinha, no segundo dia de internamento. (Informação 

gentilmente cedida pelo HVBV) (continuação). 

Análise Parâmetro Resultado Valores de referência 

Basófilos (×103/µL) 0 0,00 – 0,12 

Linfócitos (×103/µL) 6,2 0,8 – 5,1 

Monócitos (×103/µL) 0,8 0,0 – 1,8 

Plaquetas (×103/µL) 241 150 – 500 

No dia seguinte o valor do hematócrito baixou para 19% pelo que foi realizada uma 

transfusão de concentrado de eritrócitos DEA1.1+, após tipificação sanguínea. Após a 

transfusão, o valor do hematócrito estabilizou em 30% e a Ritinha apresentava-se mais ativa e 

a comer com mais apetite, tendo entretanto cessado os episódios de diarreias. 

Assim, no quarto dia de internamento, após a chegada do resultado do teste de 

estimulação com ACTH do laboratório externo, foi iniciado o protocolo de tratamento para o 

hipoadrenocorticismo. Ao fim de 5 dias de internamento, foi realizado o controlo do ionograma 

que se encontrava normalizado (tabela 17).  

Tabela 17- Resultado do ionograma da Ritinha no 5º dia de internamento (Informação 

gentilmente cedida pelo HVBV). 

Parâmetro Resultado Valores de referência 

Sódio (mmol/L) 152 144 – 160 

Potássio (mmol/L) 5,3 3,5 – 5,8 

Cloro (mmol/L) 114 109 – 122 

Rácio Sódio:Potássio 29:1 27:1 – 40:1 

Assim, a paciente teve indicação para alta médica com prednisolona a 0,2 mg/kg (1/8 

comprimido de Lepicortinolo® 5 mg, PO, BID) e famotidina a 0,78 mg/kg (1/4 de comprimido 

Lasa® 10 mg, PO, SID) e foi agendada uma consulta de controlo uma semana depois. Nesta 

consulta, foi realizado novamente um hemograma que demonstrou que a linha vermelha voltou 

à normalidade, no entanto, a linha branca revelava ainda uma ligeira linfocitose e também um 

ionograma, que se mantinha normal. (Tabela 18) 

Hemograma 
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Tabela 18- Resultados do hemograma da Ritinha, uma semana após a alta hospitalar. 

(Informação gentilmente cedida pelo HVBV). 

 

Análise Parâmetro Resultado Valores de referência 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hemograma 

Eritrócitos (×1012/L) 5,51 5,00 - 8,10 

Hemoglobina (g/dl) 12,9 12 – 18 

Hematócrito (%) 39,7 37 – 55 

V.C.M. (fl) 72,2 60 – 77 

H.C.M. (pg) 23,4 20 – 25 

C.H.C.M. (g/dl) 32,4 32 – 36 

RDW (%) 17,4 11,5 – 15,0 

Leucócitos (×103/µL) 13,6 8,0 – 17,0 

Neutrófilos (×103/µL) 6,9 4 – 12,6 

Eosinófilos (×103/µL) 0 0,04 – 1,62 

Basófilos (×103/µL) 0 0,00 – 0,12 

Linfócitos (×103/µL) 5,8 0,8 – 5,1 

Monócitos (×103/µL) 0,9 0,0 – 1,8 

Plaquetas (×103/µL) 445 150 – 500 
 

  Sódio (mmol/L) 145  144 – 160 

Ionograma 
 

 

 

 

Potássio (mmol/L) 4,3 3,5 – 5,8 

 

Cloro (mmol/L) 113 109 – 122 
 

Rácio Sódio:Potássio 34:1 27:1 – 40:1 

 

No dia da segunda administração de pivalato de desoxicorticosterona, ou seja, 25 dias 

após a primeira, foi realizado um ionograma para avaliar a necessidade de ajuste da dose do 

fármaco (tabela 19). 

O hematócrito estava a 48% e as proteínas totais a 7,2 g/l. 

 

Tabela 19- Resultados do ionograma da Ritinha, no dia da segunda administração de DOCP. 

(Informação gentilmente cedida pelo HVBV). 

 

Parâmetro Resultado Valores de referência 

Sódio (mmol/L) 144 144 – 160 

Potássio (mmol/L) 4,6 3,5 – 5,8 

Cloro (mmol/L) 110 109 – 122 

Rácio Sódio:Potássio 31:1 27:1 – 40:1 
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Uma vez que os valores eletrolíticos se encontravam normalizados e não havia 

manifestações clínicas da doença, a dose de DOCP manteve-se a 2 mg/kg. A consulta de 

controlo foi marcada para 10 dias depois. Nesta consulta, a detentora relatou que a Ritinha 

apresentava comportamento normal e bastante apetite. Foi então controlado novamente o 

ionograma, cujos resultados estavam normais e estão apresentados na tabela 20. 

Tabela 20- Resultados do ionograma da Ritinha, dez dias após a segunda administração de 

DOCP. (Informação gentilmente cedida pelo HVBV). 

Parâmetro Resultado Valores de referência 

Sódio (mmol/L) 138 141 – 152 

Potássio (mmol/L) 3,5 3,8 – 5,0 

Cloro (mmol/L) 115 102 – 117 

Rácio Sódio:Potássio 39:1 27:1 – 40:1 

A consulta seguinte foi marcada 15 dias depois, o que coincidiu com a toma da 3ª dose 

de DOCP. 

Nessa consulta foi realizado então um novo ionograma para controlo dos valores 

eletrolíticos (tabela 21). 

Tabela 21- Resultados do ionograma da Ritinha, no dia da terceira administração de DOCP. 

(Informação gentilmente cedida pelo HVBV). 

Parâmetro Resultado Valores de referência 

Sódio (mmol/L) 151 141 – 152 

Potássio (mmol/L) 3,6 3,8 – 5,0 

Cloro (mmol/L) 112 102 – 117 

Rácio Sódio:Potássio 42:1 27:1 – 40:1 

A hipocalemia apresentada e a concentração de sódio muito próxima do limite superior 

tornaram necessária a redução da dose de DOCP para 1,8 mg/kg. 

O controlo analítico foi então espaçado para um 1 mês depois, cujos resultados se 

apresentam na tabela 22. 
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Tabela 22- Resultados do ionograma da Ritinha no dia da quarta administração de DOCP. 

(Informação gentilmente cedida pelo HVBV). 

 

Parâmetro Resultado Valores de referência 

Sódio (mmol/L) 150 141 – 152 

Potássio (mmol/L) 4 3,8 – 5,0 

Cloro (mmol/L) 113 102 – 117 

Rácio Sódio:Potássio 38:1 27:1 – 40:1 

 

Perante os resultados do ionograma, a dose de DOCP foi mantida a 1,8 mg/kg e foi então 

administrada a 4ª toma do fármaco. 

 

3.9.Prognóstico 

 

O prognóstico da Ritinha é bastante favorável uma vez que a doença foi diagnosticada 

numa fase inicial, o que permitiu a imediata implementação de um protocolo terapêutico. Se a 

Ritinha mantiver a assiduidade às consultas de controlo, a doença terá uma maior probabilidade 

de permanecer estável sem manifestações de sinais clínicos. 

 

3.10.Discussão 

 

A Ritinha é uma cadela de raça Pinscher com 10 anos de idade. Esta raça não demonstra 

qualquer predisposição para o desenvolvimento da doença e a idade não está compreendida na 

faixa etária mais prevalente da mesma, sendo esta mais frequente em cães jovens. Está descrito 

por Lathan e Thompson uma maior incidência em fêmeas, com cerca de 64 a 70% dos casos 

reportados, o que coincide com o sexo deste animal. 

A paciente apresentou-se à consulta com um dos sinais clínicos mais frequentes da 

doença, descrito por Klein e Peterson em 88 a 95% dos casos, perda de peso. Apresentava 

também melena que está descrito pelo mesmo autor em apenas 17% dos casos e, 

consequentemente, apresentava tensão abdominal à palpação. Para além disso demonstrava 

também sinais de desidratação, presente em 42% dos pacientes com hipoadrenocorticismo e 

uma ligeira hipotermia, que segundo Klein, Peterson e Feldman está presente em 15 a 34% dos 

casos. 

Tendo em conta as alterações gastrointestinais que a Ritinha apresentava, as patologias 
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gastrointestinais primárias lideraram a lista de diagnósticos diferenciais, sendo as mais 

prováveis enterite/gastroenterite (de origem bacteriana, vírica ou parasitária), pancreatite, 

ulceração gástrica, neoplasia do trato digestivo. Pela anamnese descartaram-se alguns 

diferenciais possíveis, como indiscrição alimentar e intoxicação por tóxico ou fármaco. Uma 

vez que a paciente também apresentava uma ligeira hipotermia, acrescentam-se à lista de 

diagnósticos diferenciais, as causas extra-gastrointestinais tais como o hipoadrenocorticismo, 

hepatopatia, doença cardíaca, doença renal e septicemia.  

Perante o historial clínico, foram realizadas análises sanguíneas e urinárias, assim como 

uma ecografia abdominal. O hemograma demonstrou linfocitose com valores de 6,6×103/µL 

que, segundo Feldman é um parâmetro característico da Doença de Addison e corresponde a 

uma sensibilidade de 9% e especificidade de 100% uma vez que é um valor superior a 

6,0×103/µL. Apesar de a Ritinha apresentar as mucosas ligeiramente pálidas, o valor do 

hematócrito 50% poderia estar falseado pela desidratação/hemoconcentração, sendo o valor real 

mais baixo e justificado pelas perdas sanguíneas gastrointestinais. 

Relativamente à bioquímica sérica, a Ritinha apresentava-se urémica mas com valores 

de creatinina normais, tal facto é explicado por Feldman, pela hemorragia existente no sistema 

gastrointestinal. Há também um aumento da GPT que, segundo Ettinger, Feldman e Côté, está 

presente em 30 a 50% dos casos e é justificado pela hipoperfusão, colestase e dano isquémico 

dos hepatócitos. 

A hipoglicemia presente, segundo Klein e Peterson, desenvolve-se em apenas 20% dos 

casos de hipoadrenocorticismo e é resultado da deficiência em glucocorticoides, uma vez que 

estes desempenham uma importante função na glicogénese e gliconeogénese. O ionograma 

demonstrou ser o típico da doença com hiponatremia e hipercalemia e rácio de sódio potássio 

de 22. Como é inferior a 24, tem 62% de sensibilidade e 96% de especificidade, de acordo com 

a tabela 3, elaborada por Feldman.  

De acordo com Seth, a combinação de um baixo valor de rácio sódio:potássio com a 

presença de linfocitose tem uma elevada sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de 

hipoadrenocorticismo. 

Apesar de estar descrito que a maioria dos cães com hipoadrenocorticismo revelam uma 

urina isostenúrica inferior a 1,030 a Ritinha apresenta uma densidade normal de 1,032, o que 

pode ser justificado pela desidratação no momento da primeira consulta. 

Na ecografia abdominal, a paciente apresentava as adrenais tal como Mattoon, Nyland 

e Neelis as descrevem num caso típico de hipodrenocorticismo, ou seja, a adrenal esquerda com 
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dimensões de 0,3 cm e a direita não foi possível visualizar. 

O diagnóstico de hipoadrenocorticismo primário foi confirmado pelo teste de 

estimulação com ACTH cujo resultado do nível de cortisol basal e do nível de cortisol após a 

estimulação com ACTH é o mesmo (inferior a 0,3 µg/dL). Este resultado, de acordo com Lathan 

e Thompson, demonstra a incapacidade de produção de cortisol pelas glândulas adrenais em 

resposta a um estímulo máximo. 

O tratamento realizado inicialmente foi apenas de suporte, com fluidoterapia 

suplementada com glicose e sintomático para as alterações gastrointestinais.  

Ao longo destes dias, as perdas de sangue pelo trato gastrointestinal foram constantes, 

o que levou a uma descida do hematócrito para 19%. Segundo Nelson e Couto, a anemia num 

animal com hipoadrenocorticismo é de ligeira a moderada com hematócritos entre os 20% e os 

35%. No entanto, 5% dos 17% dos animais com hipoadrenocorticismo que apresentam melena 

ou hematoquezia, desenvolvem uma anemia severa após o tratamento de suporte com 

fluidoterapia. Assim, foi necessária a realização de uma transfusão sanguínea descrita por 

Feldman como necessário aquando uma anemia severa devido à perda sanguínea pelo trato 

gastrointestinal. Esta que permitiu a estabilização do hematócrito com valor de 30% e uma 

melhoria clínica significativa na paciente. 

Após a chegada do resultado do teste de estimulação com ACTH, foi implementado 

como tratamento crónico para a doença de Addison, o protocolo com DOCP uma vez que a 

Ritinha já se apresentava devidamente hidratada, ativa e a comer com apetite.  

Segundo Feldman, o pivalato de desoxicorticosterona não apresenta atividade 

glucocorticoide e, como tal, foi necessário associar a prednisolona ao tratamento. A dose de 

DOCP utilizada, 2 mg/kg foi ligeiramente inferior ao recomendado na literatura pelo autor 

Feldman, 2,2 mg/kg. No entanto, de acordo com Sieber-ruckstuhl uma dose inicial de 1,5mg/kg 

é suficiente para o controlo dos sinais clínicos e para manter normalizados os valores 

eletrolíticos, na maioria dos animais com hipoadrenocorticismo. A dose de prednisolona 

utilizada foi 0,2 mg/kg, BID, ligeiramente inferior ao recomendado por Feldman, 0,25 mg/kg, 

BID, devido à impossibilidade de dividir o comprimido na dose descrita. 

No dia da segunda administração de DOCP, respeitando o intervalo de 25 dias entre 

administrações descrito por Feldman, foi realizado um ionograma que se encontrava 

normalizado, pelo que a dose foi mantida. 

No dia da terceira administração, 25 dias após a segunda, o ionograma já demonstrava 

uma ligeira hipocalemia, pelo que houve a necessidade de reduzir a dose em 10% tal como 
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descrito por Lathan e Thompson. Assim, foi administrado DOCP a 1,8 mg/kg. 

No dia da quarta administração de DOCP o ionograma já se encontrava novamente 

normalizado, pelo que a dose foi mantida. 

Os controlos analíticos regulares que a Ritinha realizou foram muito importantes para 

averiguar possíveis ajustes na dose de fármaco e, assim, possibilitar a ausência de sinais clínicos 

da doença e situações de crise adisoniana. Para isto também contribuiu o facto de os tutores da 

Ritinha serem pessoas cuidadosas, cumprindo sempre a administração da medicação indicada 

pelos veterinários e a disponibilidade financeira para fazer todos os exames e administrações 

indicados segundo a bibliografia.   
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4. Caso clínico nº 4

4.1. Identificação do animal 

o Nome: Indy (Figura 20)

o Espécie: Canina

o Raça: Indeterminada

o Sexo: Fêmea, esterilizada

o Idade: 6 anos

o Peso: 4,850 kg

4.2.Anamnese 

A Indy apresentou-se no Hospital Referência Veterinária Montenegro (HRVM) no dia 

2 de fevereiro de 2019 com queixa de falta de apetite, prostração e vómitos há dois dias. A 

detentora relatou que a paciente ingeriu carne de vaca três dias antes da consulta.  

Em conversa com a detentora descartou-se a possibilidade de ingestão de tóxicos ou que 

tivesse sido administrada alguma medicação. 

A Indy foi diagnosticada com hipotiroidismo em abril de 2018, sendo esta a única 

doença digna de relevo que apresentou ao longo da vida. Era corretamente desparasitada e 

vacinada.  

Para o tratamento crónico do hipotiroidismo, a Indy tomava levotiroxina sódica a 0,02 

mg/kg, PO, SID (0,1 mL Leventa® 1mg/mL). 

4.3.Exame Físico 

Ao exame físico geral o animal apresentava-se alerta, com temperatura normal (38,3ºC), 

mucosas rosadas, frequência respiratória de 28 rpm, frequência cardíaca de 112 bpm e pulso 

femoral forte. A prega de pele e TRC, ambos de 2 segundos, apresentando-se assim 

ligeiramente desidratada. À palpação, detetou-se um ligeiro desconforto na região cranial do 

abdómen. 

Figura 19 – Indy (Original) 
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4.4.Diagnósticos diferenciais 

A presença dos sinais clínicos concomitantes de vómito agudo, anorexia e prostração 

leva-nos a pensar nos seguintes diagnósticos diferenciais mais prováveis: gastrite por 

indiscrição alimentar, pancreatite, ingestão de corpo estranho, neoplasia do trato digestivo, 

doença renal, hepatopatia. 

4.5.Exames complementares 

Perante os dados recolhidos através da anamnese, tornou-se necessário a realização de 

análises sanguíneas, que incluíam um hematócrito e bioquímicas séricas gerais (creatinina, 

ureia, albumina, GPT, glicose e proteínas totais), ionograma, ecografia abdominal e, 

posteriormente, o teste de estimulação com ACTH. 

Análises sanguíneas 

A analítica sanguínea demonstrou uma ligeira azotemia (provavelmente pré-renal), 

hipoglicemia e um quadro de alteração dos valores eletrolíticos com hiponatremia, 

hipocloremia e hipercalemia e com o rácio de sódio:potássio de 25:1 (tabela 23). 

Tabela 23- Resultados do hematócrito e análises bioquímicas da Indy. (Informação gentilmente 

cedida pelo HRVM). 

Análise Parâmetro Resultado Valores de referência 

Hematócrito (%) 53 37 – 55 

Bioquímica Creatinina (mg/dl) 1,5 0,4 – 1,4 

Ureia (mg/dl) 67,7 9.2 – 29.2 

Albumina (g/dl) 2,9 2.6 – 4.0 

GPT (U/l) 68 17 – 78 

Glicose (mg/dl) 49 60 – 120 

Proteínas totais (g/l) 6,8 5,5 – 7,5 

Sódio (mmol/l) 136  141 – 152 

Potássio (mmol/l) 5,5 3,8 – 5,0 

Cloro (mmol/l) 105 102 – 117 

Rácio Sódio:Potássio 25:1 27:1 – 40:1 
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Ecografia abdominal 

 

Na ecografia abdominal detetaram-se sinais de gastroenterite moderada, com 

espessamento generalizado da camada muscular. O pâncreas apresentava dimensões e 

ecogenicidade normais. Apresentava uma ligeira linfadenomegalia mesentérica reativa. A 

glândula adrenal esquerda apresentava dimensões do polo caudal inferior a 3 mm, (figura 21) e 

não foi possível a visualização da glândula adrenal direita. Excetuando estas alterações, a 

restante ecografia abdominal sem achados de relevo. 

 

 

Figura 20 A - Imagem ecográfica abdominal da Indy. Observa-se a adrenal esquerda com 

reduzidas dimensões (0,29 cm). (Imagem gentilmente cedida pelo HRVM). 

 

 

 

Figura 20 B - Imagem ecográfica 

abdominal da Indy. Observa-se 

espessamento da camada muscular do 

trato gastrointestinal. (Imagem 

gentilmente cedida pelo HRVM). 
 

Figura 20 C – Imagem ecográfica 

abdominal da Indy. Observa-se uma 

linfadenomegalia mesentérica reativa. 

(Imagem gentilmente cedida pelo 

HRVM). 
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As alterações características no ionograma e a reduzida dimensão da adrenal esquerda 

ecograficamente visualizada, levou à suspeita de Doença de Addison, pelo que foi realizado o 

teste de estimulação com ACTH, para confirmar ou rejeitar essa hipótese (tabela 24). 

Teste de estimulação com ACTH 

Tabela 24- Resultados do teste de estimulação com ACTH da Indy. (Informação gentilmente 

cedida pelo HRVM). 

Parâmetro Resultado Valor de Referência 

Cortisol basal (µg/dL) ˂0,20 1,0 – 6,0 

Cortisol pós-ACTH (µg/dL) ˂0,20 6,0 – 17,0 

4.6.Diagnóstico 

O valor de cortisol pós-estimulação inferior a 2,0 µg/dL, em associação com sinais 

clínicos e laboratoriais compatíveis, confirma o diagnóstico de hipoadrenocorticismo primário. 

4.7.Tratamento 

A Indy foi então internada no HRVM no dia da consulta e iniciou tratamento sintomático 

com fluidoterapia a uma taxa de manutenção de 2 mL/kg/h com NaCl 0.9% suplementada com 

glicose a 5%, ranitidina a 2 mg/kg (0,5 mL Bloculcer®, IV, BID, maropitant a 1 mg/kg (0,5 

mL Cerenia®, IV, SID) e uma toma de dexametasona a 1 mg/kg (4,85 mL Vetacort®, IV). 

Neste mesmo dia foi feita a colheita de sangue antes e após a administração intramuscular da 

ACTH sintética e ambas foram enviadas para um laboratório externo. 

Após a confirmação do diagnóstico de hipoadrenocorticismo pelo resultado da 

estimulação de ACTH, no dia 3 de fevereiro, iniciou as administrações de fludrocortisona a 

0,02 mg/kg (1/2 comprimido de Floninef® 0,1 mg, PO, BID). 

4.8.Evolução 

A Indy permaneceu internada no HRVM num total de 2 dias. No dia seguinte à sua 
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entrada, a paciente já se encontrava mais ativa, a comer com apetite, sem episódios de vómitos 

e com o exame físico geral dentro da normalidade.  

No dia 3 de fevereiro foram realizadas novas análises sanguíneas para avaliar a resposta 

ao tratamento (tabela 25). 

 

Tabela 25- Resultados das análises bioquímicas da Indy, no segundo dia de internamento. 

(Informação gentilmente cedida pelo HRVM). 

 

Análise  Parâmetro Resultado Valores de referência 

Bioquímica Creatinina (mg/dl) 0,4 0,4 – 1,4 
 

Sódio (mmol/l) 139  141 – 152 
 

Potássio (mmol/l) 4,5 3,8 – 5,0 
 

Cloro (mmol/l) 108 102 – 117 
 

Rácio Sódio:Potássio 31:1 27:1 – 40:1 

 

Uma vez que a Indy se apresentava ativa, com os valores de creatinina e eletrolíticos 

normalizados e já com bastante apetite, teve indicação de alta ao fim de 2 dias de internamento, 

com a seguinte terapêutica para domicílio: prednisolona a 0,25 mg/kg, PO, BID (1/4 

comprimido de Lepicortinolo® 5 mg, PO, BID), acetato de fludrocortisona a 0,01 mg/kg (1/2 

comprimido de Florinef® 0,1mg, PO, BID) e famotidina (1/2 comprimido de Lasa® 10 mg, 

PO, SID), até indicação contrária por parte do Médico Veterinário responsável. 

Foi agendada uma consulta de controlo 7 dias após a alta para reavaliar os sintomas e 

os valores sanguíneos (tabela 26) e deste modo averiguar a possibilidade de ajuste da dose de 

fludrocortisona e eventual início do processo de desmame da prednisolona. 

A Indy, apresentou-se à consulta de controlo sem quaisquer sinais clínicos e bastante 

ativa, no entanto a detentora relatou a presença de alguns episódios de tremores. 

 

Tabela 26- Resultados das análises bioquímicas da Indy, sete dias após a alta hospitalar. 

(Informação gentilmente cedida pelo HRVM) (continua). 

 

Análise Parâmetro Resultado Valores de referência 

Bioquímica Creatinina (mg/dl) 1,1 0,4 – 1,4 
 

Proteínas totais (g/l) 6,8 5,5 – 7,5 
 

 
 

 

 Glicose (mg/dl) 96 60 – 120 
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Tabela 26- Resultados das análises bioquímicas da Indy, sete dias após a alta hospitalar. 

(Informação gentilmente cedida pelo HRVM) (continua). 

Análise Parâmetro Resultado Valores de referência 

Sódio (mmol/l) 145,6  141 – 152 

Ionograma Potássio (mmol/l) 4,8 3,8 – 5,0 

Cloro (mmol/l) 107,9 102 – 117 

Rácio Sódio:Potássio 31:1 27:1 – 40:1 

Como é possível visualizar na tabela acima, para além de se apresentar clinicamente 

estável, a Indy apresentava-se também analiticamente estável com os valores renais, glicémicos 

e eletrolíticos normais.  

No entanto, devido à descrição de episódios de tremores, as doses de acetato de 

fludrocortisona e prednisolona foram mantidas. 

O acompanhamento entre consultas foi alargado pelo que foi agendado um novo 

controlo 1 mês após. Foi, no entanto, explicado à tutora que, caso houvesse alguma alteração 

do estado geral e se surgissem sintomas, deveria contactar imediatamente o Médico Veterinário 

e agendar um controlo o mais breve possível. 

4.9.Prognóstico 

O prognóstico da Indy é bastante favorável uma vez que a doença foi diagnosticada 

numa fase inicial o que permitiu a imediata implementação de um protocolo terapêutico. Se a 

Indy mantiver a assiduidade às consultas de controlo, a doença terá uma maior probabilidade 

de permanecer estável sem manifestações de sinais clínicos. 

4.10.Discussão 

A Indy, sendo uma cadela de raça indeterminada, com 6 anos de idade, segundo 

Feldman não está incluída nem na lista de raças mais predispostas para o hipoadrenocorticismo, 

nem na faixa etária mais prevalente da doença (3-4 anos). No entanto, segundo Lathan e 

Thompson, cerca de 64 a 70% dos casos reportados são fêmeas, como é o caso deste animal. 

De acordo com Lanen, Sande e Saim, esta doença tem uma origem imunomediada e, 

como tal, os animais podem ser afetados por mais do que uma doença imunomediada como por 

exemplo o hipotiroidismo. O caso da Indy é um exemplo uma vez que já tinha sido 
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diagnosticada há relativamente um ano atrás com hipotiroidismo, patologia para a qual estava 

a ser devidamente medicada. 

A paciente deu entrada com um quadro de falta de apetite, presente em 88 a 95% dos 

casos de hipoadrenocorticismo, segundo Klein e Peterson. Apresentava também episódios de 

vómitos, descrito em 68 a 75% dos casos e prostração, segundo os mesmos autores. Deste 

modo, a apresentava os sinais que mais frequentemente surgem em animais com 

hipoadrenocorticismo, apesar de vagos e inespecíficos. 

Ao exame físico a Indy apresentava todos os parâmetros dentro da normalidade, exceto 

uma ligeira desidratação e com desconforto abdominal. A desidratação é um parâmetro 

relativamente comum em animais com hipoadrenocorticismo, sendo relatado por Klein e 

Peterson em 42% dos casos, no entanto a dor abdominal apenas está descrito em 8% dos casos 

e pode ser justificada pelos episódios de vómitos e consequente irritação gástrica. 

Pelo facto de a Indy ter ingerido carne de vaca, a pancreatite e a gastrite por indiscrição 

alimentar lideravam a lista de diagnósticos diferenciais. No entanto, foram realizados exames 

complementares de diagnóstico (microhematócrito, painel geral de bioquímicas séricas, 

ionograma e ecografia abdominal) para chegar a um diagnóstico definitivo. Uma vez que não 

foi realizado hemograma, não é possível verificar se o animal apresentava as alterações típicas 

de hipoadrenocorticismo, descritas por Feldman. Apresentava uma ligeira diminuição da 

creatinina, sem relevância clinica e uma uremia significativa. Segundo Feldman, é frequente 

que animais com hipoadrenocorticismo tenham a ureia mais aumentada comparativamente com 

a creatinina, devido a uma possível hemorragia existente no trato gastrointestinal. Apresentava 

também hipoglicemia, que está descrito por Klein e Peterson, surgir em menos de 20% dos 

casos de hipoadrenocorticismo como consequência da importante função dos glucocorticoides 

na glicogénese e gliconeogénese. Relativamente ao ionograma, este apresentava hiponatremia 

e hipercalemia, características da doença, com um rácio de sódio:potássio de 25:1. Segundo 

Feldman, este rácio, sendo menor que 27, apresenta uma sensibilidade de 70% e especificidade 

de 94% de diagnóstico de hipoadrenocorticismo. 

Na ecografia foi observada a glândula adrenal esquerda com dimensões reduzidas (cerca 

de 0,3 cm) e não foi possível a visualização da adrenal direita. Estas alterações estão descritas 

por Mattoon, Nyland e Neelis como típicas de um animal com hipoadrenocorticismo, apesar de 

mencionar também que glândulas adrenais com dimensões normais não excluem o diagnóstico 

de doença de Addison, assim como as reduzidas dimensões das mesmas não confirmam o 

diagnóstico. 
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Assim, perante os resultados das análises sanguíneas, ecografia e ionograma altamente 

sugestivos de hipoadrenocorticismo, foi realizado o teste de estimulação com ACTH. O 

resultado do nível de cortisol basal e do nível de cortisol após a estimulação com ACTH foi o 

mesmo (inferior a 0,2 µg/dL). Assim, de acordo com Lathan e Thompson, demonstra a 

incapacidade de produção de cortisol pelas glândulas adrenais em resposta a um estímulo 

máximo, confirmando deste modo as suspeitas de Doença de Addison. 

O tratamento implementado inicialmente foi fluidoterapia suplementada com glicose 

para corrigir a desidratação e hipoglicemia, tratamento anti-emético sintomático e, por já haver 

uma suspeita de hipoadrenocorticismo, foi administrada uma toma de dexametasona a 1mg/kg, 

que se insere no intervalo de dose entre 0,5 e 4 mg/kg descrito por Feldman et al.. Foi utilizada 

a dexametasona como suplementação de glucocorticoide uma vez que, segundo Ettinger et al., 

este fármaco não interfere com o resultado do teste de estimulação com ACTH, que foi feito 

posteriormente a essa administração. 

A resposta a esta terapêutica foi notória, uma vez que no segundo dia de internamento 

a paciente já se encontrava bastante ativa, a comer com apetite, sem vómitos e com os valores 

eletrolíticos normalizados. 

Acabou por ter alta após dois dias de internamento, com as medicações que iriam fazer 

parte do seu tratamento crónico do hipoadrenocorticismo. Optou-se pelo protocolo com 

fludrocortisona a 0,01 mg/kg, BID, situando-se dentro do intervalo de doses aconselhado por 

Ramsey para uma fase inicial, 0,01-0,02 mg/kg. Apesar de, segundo Lathan e Thompson, a 

fludrocortisona apresentar alguma atividade glucocorticoide intrínseca e, deste modo, 50% dos 

pacientes não precisarem de associar um glucocorticoide ao tratamento a longo prazo, 

Zeugswetter e Haninger, defendem que a prednisolona deve ser administrada a todos os animais 

juntamente com a fludrocortisona, inicialmente a uma dose de 0,1 a 0,5 mg/kg, SID ou 0,1 a 

0,22 mg/kg, BID até que estes apresentem os valores eletrolíticos normalizados e ausência de 

sinais clínicos. Assim, a Indy tinha a prednisolona associada à fludrocortisona no seu plano 

terapêutico, a uma dose de 0,25 mg/kg, BID.  

Uma semana após a alta, apesar dos valores analíticos estarem normais, como a Indy 

apresentava alguns episódios de tremores, as doses de acetato de fludrocortisona e prednisolona 

foram mantidos. Caso contrário, iniciava-se o processo de desmame da prednisolona, uma vez 

de Roberts et al. descrevem que o animal deve continuar com a prednisolona no plano 

terapêutico até se encontrar estável.  

Após posterior contacto telefónico com o hospital, tive conhecimento que a Indy se tem 
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apresentado estável e sem sinais clínicos da doença. O diagnóstico precoce da doença foi 

essencial para um bom prognóstico. 
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