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Resumo: O hiperadrenocorticismo iatrogênico é uma desordem hormonal causada pelo uso prolongado 
de corticosteroides. Este relato de caso descreve os sinais clínicos, exames laboratoriais e tratamento de 
um animal com hiperadrenocorticismo iatrogênico e leishmaniose. O animal apresentava-se com nível de 
consciência alerta, mucosas normocoradas, abdome distendido, pele fina com vasos sanguíneos bem 
visíveis, atrofia dos músculos temporais, alopecia bilateral, comedões na parte ventral do abdome, lesões 
exsudativas e purulentas nos membros pélvicos e pressão arterial elevada. O tutor relatou o uso de 
prednisolona e alopurinol para tratamento de leishmaniose por um ano e quatro meses. Depois do 
diagnóstico de hiperadrenocorticismo iatrogênico o animal foi submetido a tratamento com diminuição 
gradativa da prednisolona.
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IATROGENIC HYPERADRENOCORTICISM  IN DOG WITH LEISHMANIASIS: Case Report
Abstract: Iatrogenic hyperadrenocorticism is a hormonal disorder caused by prolonged use of 
corticosteroids. This case report describes the clinical signs, laboratory tests and treatment of an animal 
with iatrogenic hyperadrenocorticism and leishmaniasis. The animal presented with alert level of 
consciousness, normal mucous membranes, distended abdomen, thin skin with well-visible blood vessels, 
temporal muscle atrophy, bilateral alopecia, comedones in the ventral part of the abdomen, exudative and 
purulent lesions on the pelvic limbs, and high blood pressure. The owner reported the use of prednisolone 
and allopurinol for leishmaniasis treatment for one year and four months. After the diagnosis of iatrogenic 
hyperadrenocorticism the animal underwent treatment with gradual decrease of prednisolone.
Keywords: corticosteroids, hormonal, Leishmania sp.

Introdução
Hiperadrenocorticismo (HAC), também conhecido como Síndrome de Cushing, é uma 

endocrinopatia provocada por níveis excessivos de cortisol no organismo. Esta elevação do hormônio em 
questão pode ser causada por um tumor na hipófise, um tumor adrenocortical ou pode ser iatrogênico 
(Birchard&Sherding, 2008). O hiperadrenocorticismo hipófise dependente é o mais comum. Consiste no 
desenvolvimento de uma neoplasia secretora de hormônio adrenocorticotrópico (ACTH), resultando em 
hiperplasia adrenocortical bilateral devido à excessiva estimulação das adrenais, pelo ACTH, para 
produzir cortisol (Nelson & Couto, 2010).

O hiperadrenocorticismo iatrogênico consiste em uma desordem causada pelo uso prolongado de 
corticosteróides com fins terapêuticos, na maioria dos casos em processos alérgicos ou imunomediados 
(Ferasin, 2001); além do uso em medicamentos para os olhos, ouvido ou pele, principalmente em cães 
com menos de 10kg (Nelson & Couto, 2010). Pelo tempo prolongado, os níveis de cortisol exógeno se 
elevam excessivamente, causando feedback negativo sobre hipotálamo e hipófise e, com isso, as 
liberações do hormônio liberador de corticotrofina (CRH) pelo hipotálamo e de ACTH pela hipófise são 
reduzidas. Por isso, o córtex das adrenais não é estimulado a produzir cortisol, uma vez que este 
hormônio já está presente em demasia no organismo, portanto ocorre atrofia bilateral das adrenais.  Este 
tipo de hiperadrenocorticismo é mais comum em cães, pois gatos são mais resistentes ao uso prolongado 
de corticóides (Ferasin, 2001). Os sinais clínicos do hiperadrenocorticismo iatrogênico são os mesmos 
encontrados em animais com as formas de hiperadrenocorticismo espontâneo. Dentre estes, podemos citar 
como principais: abdome pendular, alopecia bilateral simétrica, poliúria, polidipsia, polifagia, 
hiperpigmentação, seborreia, pele fina e calcinose cutânea (Birchard&Sherding, 2008).
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O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrência de hiperadrenocorticismo iatrogênico em um cão 
em tratamento para leishmaniose. 

Relato de caso
Em agosto de 2017 foi atendido no hospital veterinário da UFMS um cão da raça Labrador, 

fêmea, com quatro anos de idade, não castrada, com úlceras nos lábios. Foi solicitada citologia das 
úlceras, e exame sorológico para leishmaniose (E.L.I.S.A. e R.I.F.I com diluição total). O resultado da 
citologia foi compatível com as células epiteliais normais. Foi receitado Isetionato de Hexamidina e 
Cloridrato de tetracaína (Hexomedine spray®). Em abril de 2018 o animal retornou com as mesmas 
lesões na língua e no lábio inferior. Foi solicitado hemograma e nova citologia das úlceras no lábio. O 
hemograma não mostrou maiores alterações, e na citologia, foi observada presença de celularidade 
moderada com predomínio de neutrófilos íntegros, moderada quantidade de macrófagos espumosos 
contendo formas amastigotas de Leishmania sp. intracitoplasmáticas, discreta quantidade de plasmócitos 
e linfócitos maduros.

No dia dois de setembro de 2019 o animal retornou ao hospital veterinário com o tutor 
queixando-se de feridas na pele. Fazia tratamento para leishmaniose com alopurinol e prednisolona há um 
ano e quatro meses. Relatou nesse momento aumento do consumo de água após iniciar o tratamento. No 
exame físico, animal apresentava-se com nível de consciência alerta, mucosas normocoradas, frequência 
cardíaca de 108bpm e frequência respiratória não mensurada, pois o animal estava bastante ofegante. 
Apresentava abdome distendido, pele fina com vasos sanguíneos bem visíveis, atrofia dos músculos 
temporais, alopecia bilateral, comedões na parte ventral do abdome e lesões exsudativas e purulentas nos 
membros pélvicos. A pressão arterial estava elevada (180 mmHg, ref.: 98mmHg).Foram solicitados 
exames hematológicos, de modo que o hemograma evidenciou anemia normocítica normocrômica 
(erit4,34x106/µL, ref.: 5,5 a 8,5x106/µL; volume globular 27,7%, ref.: 37 a 55%; V.C.M. 63,8fL, ref.: 60 a 
77fL; C.H.C.M. 33,6g/dL, ref.: 32 a 36g/dL), linfopenia (240mm3, ref.: 1.000 a 4.800mm3) e 
trombocitopenia (60.000mm3, ref.: 200.000 a 500.000mm3). No exame bioquímico, havia 
hipoproteinemia (proteína total 5,25g/dl, ref.: 5,4 a 7,1g/dl) por hipoalbuminemia (albumina 1,9g/dl, ref.: 
2,6 a 3,3g/dl), alanina aminotransferase elevada (ALT 280,7UI/L, ref.: 21 a 86UI/L), 
aspartatoaminotransferase aumentada (AST 31,8UI/L, ref.: 6,2 a 13UI/L)e fosfatase alcalina 
extremamente aumentada (FA 1329,1UI/L, ref.: 20 a 156UI/L). Na urinálise, foi constatada intensa 
proteinúria (500mg/dl, ref.: negativo), sangue oculto (50 eritr/µl, ref.: negativo) e densidade de 1.020 
(ref.: 1013 a 1035). A ultrassonografia abdominal revelou hepatoesplenomegalia marcante, e não foi 
possível visualização das adrenais devido à falta de preparo prévio ao exame. Diante desses achados, foi 
determinado que o animal desenvolvera hiperadrenocorticismo secundário ao uso de prednisolona e foi 
instituída redução gradativa do corticoide, além de uso de anti-hipertensivo e antibioticoterapia.

Discussão
O animal fora diagnosticado com leishmaniose visceral cerca de um ano antes desta consulta e 

tratado com alopurinol (leishmaniostático) e prednisolona (anti-inflamatório esteroidal) por todo esse 
tempo sem exames laboratoriais e ajustes da medicação durante esse período. Os achados físicos de 
alterações cutâneas, abdômen abaulado e polidipsia associados aos achados laboratoriais de elevação 
marcante de fosfatase alcalina e linfopenia são sugestivos de hiperadrenocorticismo, que aliado ao fato do 
uso prolongado de corticosteroides, justifica-se como iatrogênico. Segundo Moreira et al. (2009), em 
animais com hiperadrenocorticismo, observa-se eritrocitose e leucograma de estresse com leucocitose por 
neutrofilia, eosinopenia, linfopenia e monocitose, porém, nesse caso, o animal não apresentava esse 
padrão de resultados, com exceção da linfopenia, que é decorrente de lise induzida por corticosteroides 
diante da administração de doses elevadas durante período prolongado (Feldman, 1999; Moreira etal., 
2009). Segundo Lima & Nascimento (2009), o achado laboratorial da fosfatase alcalina bastante alta é um 
dos indicadores mais confiáveis de hiperadrenocorticismo, pois os glicocorticóides tanto endógenos 
quanto exógenos produzem isoenzima hepática especifica da fosfatase alcalina. 

A urinálise é talvez um dos estudos iniciais mais importantes na avaliação de cães com HAC. A 
anormalidade mais frequente é o achado de urina diluída (densidade especifica inferior a 1013) que 
ocorre em 85% dos casos (Feldman, 1999; Moreira et al., 2009). Segundo Lima & Nascimento (2009), os 
glicocorticóides reduzem a reabsorção tubular renal de água através do aumento da taxa de filtração 
glomerular e do fluxo sanguíneo renal e também por meio da inibição do hormônio antidiurético (ADH) a 
nível tubular. A densidade urinária (1020) e a polidipsia que o animal apresentou são consequência disso; 
já a proteinúria é evidência da lesão tubular causada pela hipertensão. A decisão do tratamento foi 
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tomada com base nos sinais clínicos e anamnese, descartando a necessidade de confirmação do 
diagnóstico hormonal. Sendo assim, foi reduzida gradativamente a dose e o intervalo do uso de 
corticoide, 20mg, uma vez ao dia, até a possibilidade de realizar os testes endócrinos específicos. Foi 
receitado também cloridrato de benazepril, 4mg, uma vez ao dia por 30 dias, para controle da pressão 
arterial; e marbofloxacina para tratamento das lesões de pele. 

Conclusão
Diante da sintomatologia sugestiva associada à anamnese e histórico do animal, podemos concluir que o 
uso prolongado de glicocorticóides induziu o hiperadrenocorticismo iatrogênico neste animal, sem, 
entretanto, a confirmação diagnóstica com o teste de estimulação pelo ACTH.
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