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Resumo: O hiperadrenocorticismo (HAC) e a diabetes melito (DM) são as endocrinopatias mais comuns 

em cães e relacionam-se a altos níveis séricos de cortisol e hiperglicemia persistente, respectivamente. O 

HAC pode ocorrer devido a tumores ou hiperplasia de hipófise, tumores adrenocorticais ou administração 

exógena de corticoides. A maioria dos cães diagnosticados são de meia idade a idosos e possuem a forma 

dependente da hipófise. A DM ocorre devido às capacidades do cortisol de gliconeogênese e antagonismo 

ao efeito da insulina. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de hiperadrenocorticismo associado à 

ocorrência de diabetes melito em um cão, sem raça definida, com 11 anos de idade, apresentando poliúria, 

polidipsia, polifagia, abdome distendido e cansaço fácil. Sabe-se que 10% dos cães com 

hiperadrenocorticismo podem desenvolver diabetes melito e, quando apenas a última doença é 

diagnosticada, a resistência à insulina induzida pelo cortisol impede o bom controle glicêmico.  
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HYPERADRENOCORTICISM AND DIABTETES MELLITUS IN A DOG 

Abstract: Hyperadrenocorticism (HAC) and diabetes mellitus (DM) are the most common 

endocrinopathies in dogs and are related to high serum levels of cortisol and persistent hyperglycemia, 

respectively. HAC can occur due to tumors or hypophysis hyperplasia, adrenocortical tumors or 

exogenous administration of corticosteroids. Most of the diagnosed dogs are middle aged to elderly and 

have the pituitary dependent form. DM occurs due to cortisol's abilities of gluconeogenesis and 

antagonism of the insulin effect. The objective of this study is to report a case of hyperadrenocorticism 

associated with the occurrence of diabetes mellitus in a dog, with no defined breed, at 11 years old, 

presenting polyuria, polydipsia, polyphagia, distended abdomen and easy fatigue. It is known that 10% of 

dogs with hyperadrenocorticism can develop diabetes mellitus, and when only the latter disease is 

diagnosed, the insulin resistance induced by cortisol prevents good glycemic control. 
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Introdução 

 O hiperadrenocorticismo e a diabetes melito são umas das endocrinopatias mais comuns dos 

cães e caracterizam-se por aumento nos níveis séricos de cortisol e glicosúria associada à hiperglicemia 

persistente, respectivamente (NELSON; COUTO, 2010).  

 O cortisol é produzido pelo córtex das adrenais a partir da estimulação por ACTH e possui ações 

como: estimulação da gliconeogênese hepática, aumento da glicemia, inibição da captação da glicose pela 

insulina, aumento da lipólise, inibição da síntese de mediadores inflamatórios, inibição da síntese proteica 

e aumento da taxa de filtração glomerular (CUNNINGHAM, 2004). Os glicocorticoides estimulam a 

gliconeogênese e antagonizam o efeito da insulina, inibindo a captação da glicose pela insulina, levando à 

diabete por esteroide (DUKES, 1993). 

 O hiperadrenocorticismo dependente de hipófise é o tipo mais comum e ocorre devido a tumores 

secretores de ACTH (NELSON; COUTO, 2010).  

 Os principais sinais clínicos incluem: polifagia, poliúria, polidipsia, alopecia bilateral simétrica, 

fraqueza muscular e abdome distendido (NELSON; COUTO, 2010). Algumas consequências são: 

hipertensão, tromboembolismo pulmonar, calcificação brônquica, polineuropatia, diabetes melito, 

alterações comportamentais e cegueira (CUNNINGHAM, 2004).  

 Achados laboratoriais no HAC incluem: linfopenia e eosinopenia; hiperglicemia (DUKES, 

1993); hipercolesterolemia; aumento de fosfatase alcalina; aumento da alanina aminotransferase; 

densidade urinária frequentemente menor que 1.020 e proteinúria (NELSON; COUTO, 2010). Na DM, é 

possível observar: leucocitose neutrofílica, hiperglicemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 
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aumento da alanina aminotransferase, aumento da fosfatase alcalina, glicosúria, proteinúria e bacteriúria 

(NELSON; COUTO, 2010). 

 O teste de supressão por baixa dose de dexametasona é um dos principais métodos de 

diagnóstico e consiste em diminuir a secreção do ACTH pela hipófise (CUNNINGHAM, 2004).  

 O tratamento para a doença pode ser realizado utilizando-se o mitotano ou o trilostano. O 

mitotano é um fármaco que provoca necrose seletiva do córtex da adrenal (REINE, 2007). Já o trilostano, 

age inibindo de maneira competitiva a 3- β-hidroxisteroide-desidrogenase (HERRTAGE, 2009). 

 O tratamento da diabetes melito em cães com hiperadrenocorticismo pode ser realizado com a 

insulina lenta de fonte insulina ou com a insulina recombinante humana e, recomenda-se iniciar o 

tratamento com uma dose de 0,25 UI/kg a cada 12 horas (NELSON; COUTO, 2010). 

  

Relato de caso 

Foi atendido no hospital veterinário da UFMS, um cão sem raça definida, fêmea, porte médio, 

15kg, com 11 anos de idade. Queixa principal: animal apresentava-se ofegante há aproximadamente 2 

dias. Também havia poliúria, polidipsia, polifagia e queda de pelos, sinais presentes há pelo menos 4 

anos. 

No exame físico o animal apresentou-se alerta, com comportamento moderadamente agressivo, 

normohidratado, com mucosas normocoradas, temperatura de 39,2 °C, 116bpm, TPC de 2 segundos, 

pressão arterial igual a 180mmHg, abdome abaulado e queda de pelos. 

As suspeitas clínicas incluiram hiperadrenocorticismo e diabetes melito, além de endocardiose. 

Foram solicidados hemograma; urinálise; dosagens séricas de lípase, alanina amino transferase, 

creatinina, ureia e fosfatase alcalina; radiografia de tórax; ultrassonografia abdominal e ecocardiograma. 

A radiografia de tórax revelou calcificação dos aneis traqueais e das cartilagens da tireóide, 

padrão brônquico e aumento da silhueta cardíaca em câmaras direitas. No exame ultrassonográfico 

observou-se esplenomegalia moderada, os rins apresentaram corticais hiperecogênicas em relação ao 

fígado, a adrenal esquerda apresentou-se aumentada em seu polo cranial. Não foram observadas outras 

alterações no exame e não foi possível avaliar a adrenal direita. No exame ecocardiográfico, observou-se 

regurgitação mitral e tricúspide de grau discreto, concluindo-se o diagnóstico de doença valvar crônica 

discreta de mitral e insuficiência mitral e tricúspide discreta. 

O hemograma revelou como única alteração, a trombocitose (587000mm³; valores de 

referência:200000 a 500000 mm³ ). O exame bioquímico apresentou aumento nos níveis séricos de 

alanina amino transferase (150,7 UI/L; valores de referência: 21 a 102 UI/L) e fosfatase alcalina (626,8 

UI/L; valores de referência:20 a 156 UI/L), as demais dosagens séricas apresentaram-se dentro dos 

limites normais para a espécie. Na urinálise, foi observado glicosúria e proteinúria, sem mais alterações. 

Foi solicitado ao proprietário, retorno com o animal em jejum para dosagem sérica de glicose. O 

resultado revelou hiperglicemia em jejum (493,38mg/dL; valores de referência: 70 a 110mg/dL). O 

quadro de glicosúria associado à hiperglicemia em jejum confirmou a suspeita de diabetes melito. 

O teste de escolha para o diagnóstico de hiperadrenocorticismo foi o teste de supressão por baixa 

dose de dexametasona. A dosagem sérica de cortisol da primeira amostra (amostra basal) apresentou 

83,60ng/ml (valor de referência: 5,0 a 55,0ng/ml), a dosagem da segunda amostra revelou valor de 

5,80ng/dl (valor de referência: 0 a 15ng/dl) e a última dosagem apresentou resultados iguais a 28,8ng/dl 

(valor de referência: 0 a 15ng/dl), confirmando a suspeita de hiperadrenocorticismo. 

Foi instituído o seguinte tratamento: trilostano 3mg/kg, a cada 24 horas; insulina isófana com 

protamina 0,25UI/kg, a cada 12 horas; maleato de enalapril 0,5mg/kg, a cada 12 horas e recomendações 

quanto à mudança dietética para cão diabético. 

 

Discussão 

A idade do paciente deste relato corresponde à idade dos outros casos observados na literatura. A 

maioria dos animais diagnosticados são cães de meia idade a idosos (VARGAS, 2009). 

De acordo com Nelson; Couto (2010), o hemograma pode apresentar trombocitose, eritrocitose e 

neutrofilia com linfopenia, enquanto o exame bioquímico frequentemente apresenta dosagens séricas de 

fosfatase alcalina e alanina aminotransferase aumentadas, o que está de acordo com os achados deste 

caso, onde foram observados trombocitose e elevação dos níveis da fosfatase alcalina e da alanina 

aminotransferase. 

 A urinálise revelou proteinúria e glicosúria. Isto pode ser explicado pelo fato dos 

glicocorticoides aumentarem a taxa de filtração glomerular, levando à hipertensão sistêmica e glomerular 
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e podem levar ao quadro de glomerulonefrite, enquanto a glicosúria pode ocorrer devido à diabetes melito 

(NELSON; COUTO, 2010). 

Os principais sinais clínicos observados pelo proprietário foram: poliúria, polidipsia e polifagia. 

Sedundo Dukes (1993), a maior parte dos cães apresenta polifagia e, devido ao aumento da taxa de 

filtração glomerular provocado pelos glicocorticoides, e devido à diurese osmótica devido à glicose, 

ocorre poliúria e polidipsia compensatória. 

Na radiografia de tórax, é esperado que os cães com HAC apresentem calcificação da traqueia e 

brônquios, enquanto na ultrassonografia é possível avaliar adrenomegalia, hepatomegalia, 

hiperecogênicidade hepática e distensão da bexiga (NELSON; COUTO, 2010). No paciente atendido, foi 

possível observar calcificação da traqueia, adrenomegalia (adrenal esquerda) e distensão da bexiga. 

No animal sadio, mesmo com dose baixa de dexametasona, a secreção de cortisol deve ser 

suprimida, mas no animal com hiperadrenocorticismo dependente de hipófise os valores voltam a se 

elevar em menos de 8 horas e, no animal com tumor adrenocortical os níveis séricos de cortisol não são 

afetados (KERR, 2003). Em aproximadamente 60% dos casos dependentes de hipófise diagnosticados por 

este método, ocorre certa supressão do ACTH pela hipófise após a administração do corticoide 

(NELSON; COUTO, 2010). O paciente atendido apresentou redução nos níveis de cortisol após a 

administração de dexametasona, sugerindo-se um caso de hiperadrenocorticismo dependente de hipófise. 

Estima-se que 10% dos animais acometidos por hiperadrenocorticismo desenvolvam DM devido ao 

antagonismo da ação da insulina e efeitos gliconeogênicos provocados pelo excesso de cortisol 

(HERRTAGE, 2009).  

 A diabetes melito pode ser tratada com a insulina recombinante humana e, para evitar a 

hipoglicemia sintomática, é recomendado iniciar a administração na dose inicial de 0,25UI/kg (NELSON; 

COUTO, 2010), conforme foi indicado ao paciente. Como fármaco de escolha para o 

hiperadrenocorticismo, optou-se pelo trilostano, que inibe de maneira competitiva a 3-β-hidroxisteroide-

desidrogenase (HERRTAGE, 2009), que serve de intermétio para que a pregnenolona se converta em 

progesterona nas adrenais (NELSON; COUTO, 2010).  

 

Conclusões 
O hiperadrenocorticismo é uma afecção de evolução lenta que cursa com grande variedade de 

sinais clínicos, podendo levar também ao desenvolvimento de DM . O diagnóstico deve ser realizado com 

base no histórico do animal, sinais clínicos e exame físico. Exames complementares como o hemograma, 

exame bioquímico, ultrassonografia e radiografia são necessários, mas é fundamental a realização de 

testes específicos que confirmem as doenças com base na dosagem sérica de cortisol, como o teste de 

supressão por baixa dose de dexametasona ou teste de estimulação por ACTH, além da glicemia em 

jejum e urinálise. O clínico deve detectar possíveis complicações decorrentes do hiperadrenocorticismo, 

como a diabetes melito. 
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