Insuficiência Adrenal
Introdução
A Insuficiência Adrenal Primária é causada por lesão no córtex adrenal. Afeta todas
as camadas corticais adrenais, gerando tanto deficiência de mineralocorticoides
quanto de glicocorticoides.
A Insuficiência Adrenal Secundária/Terciária é causada por lesão no sistema
hipotálamo-hipofisário com redução do ACTH, o qual possui ação estimuladora
predominante nos glicocorticoides, sem afetar tanto os mineralocorticoides.
Em resumo:
Na Insuficiência Adrenal Primária, temos cortisol baixo com ACTH elevado.
Na insuficiência Adrenal Secundária, temos cortisol baixo com ACTH baixo.
Os principais achados clínicos nos pacientes com insuficiência adrenal são, na
ordem:
1. Fadiga
2. Hiperpigmentação cutânea
3. Perda ponderal
4. Anorexia, náuseas e vômitos
5. Hipotensão
6. Pigmentação mucosa
7. Dor abdominal
A hiperpigmentação cutânea é explicada pela ação do ACTH, um estimulador da
Pro-Opio-melanocortina (POMC), a qual é responsável pela síntese de melanina,
gerando hiperpigmentação cutânea e mucosa, caracteristicamente em torno dos

lábios, na gengiva, na linha da palma da mão, leito ungueal e aréolas. Portanto,
pacientes com insuficiência adrenal primária (ACTH elevado) possuem
hiperpigmentação, já nos casos secundários, não há alteração de pigmentação.

Insuficiência Adrenal Primária (Doença de Addison)
Etiologia:
Adrenalite Auto-imune (70-90%); Infecções (Tuberculose, CMV, HIV, Sífilis);
Metástases (pulmão, mama, rim); Amiloidose; Trauma; Sepse; Síndrome de
Waterhouse-Friedrichsen; Hiperplasia adrenal congênita; Adrenalectomia bilateral;
uso de Cetoconazol ou Rifampicina (inibidores enzimáticos da síntese de cortisol) ou
até mesmo uso de etomidato, usado para promover hipnose durante anestesias e
entubação orotraqueal.
A adrenalite-autoimune é a causa mais comum de Doença de Addison, sendo
causada por uma destruição auto-imune da glândula Adrenal que pode ser
esporádica ou pode fazer parte das síndromes poliglandulares autoimunes, que são:
1. Síndrome Poliglandular Autoimune tipo I: Insuficiência Adrenal + Candidíase
Mucocutânea + Hipoparatireoidismo. Em geral, ocorre na infância.
2. Síndrome Poliglandular Autoimune tipo II (Síndrome de Schmidt): Insuficiência
Adrenal + Doença tireoidiana autoimune + Diabetes tipo I. É a mais comum.
Ocorre em adultos. Pode haver vitiligo, anemia perniciosa, miastenia gravis e
alopecia associados.
A tuberculose é uma causa importante de insuficiência adrenal primária nos países
em desenvolvimento, causada pela disseminação hematogênica da micobactéria.
A sepse por gram negativos é uma causa importante de infarto supra-renal bilateral
pelo estado de choque com hipoperfusão tecidual, levando à Síndrome de
Waterhouse-Friederichsen, que está classicamente relacionada a meningococcemia.
Já a Hiperplasia Adrenal congênita é causada pela deficiência de enzimas necessárias
à síntese de corticoide, sendo mais comum a deficiência de 21-Hidroxilase.

Insuficiência Adrenal Secundária
Etiologia:
Uso de corticoides exógenos com suspensão abrupta; Necrose hipofisária pós-parto
(Síndrome de Sheehan); Tumores hipofisários e hipotalâmicos; Hipofisite Linfocítica.
A dose de corticoide diária máxima para não haver supressão do eixo hipotálamohipófise-adrenal é de 5mg/dia de Prednisona ou 0,3-0,5mg/dia de Dexametasona.
Apesar de divergências na literatura, considera-se que doses mais elevadas que essas
suprimem o eixo caso sejam utilizadas por 3 semanas ou mais. Ou seja, de- vemos
tomar muito cuidado ao manejar pacientes que fazem uso crônico de corticoides,
uma vez que a suspensão ou redução brusca das doses de corticoide podem leválos a um quadro de insuficiência adrenal aguda.
Dentre todas as causas de insuficiência adrenal (dentre primárias e secundárias), o
uso crônico de corticoides é a mais comum.

Diagnóstico de Insuficiência Adrenal
Como confirmar a Insuficiência Adrenal? Através do teste de estimulação com
ACTH (250mcg) e dosagem do cortisol após 30-60 minutos. O esperado é um aumento
de 20mcg/dL na dosagem do cortisol. Caso esse aumento não ocorra, está
confirmado o diagnóstico de insuficiência adrenal.
Qual a causa da Insuficiência Adrenal? Clinicamente, se o paciente possuir
hiperpigmentação, pensamos em causas primárias (ACTH elevado), caso contrário
pensamos em causas secundárias (ACTH reduzido). Laboratorialmente, o diagnóstico
é feito pela dosagem de ACTH.
Na doença de Addison, o ACTH está elevado (> 50pg/ml) pois não há corticoide
circulante suficiente para suprimir a produção de ACTH.
Já na insuficiência secundária, o problema está no eixo hipotálamo-hipófise,
gerando produção reduzida de ACTH com consequente diminuição do cortisol
circulante.

Crise Addisoniana - Insuficiência Adrenal Aguda
As principais causas são: Suspensão abrupta de corticoide, Infecções, Cirurgia e
Trauma.
Achados clínicos:
1. Hipoglicemia (lembrar que o cortisol é um hormônio hiperglicemiante).
2. Hiponatremia, Hipercalemia (lembrar que o efeito mineralocorticoide gera
retenção de sódio e perda de potássio nos rins)
3. Hipotensão e choque refratário (lembrar do importante efeito
mineralocorticoide na regulação pressórica e que o glicocorticoide possui efeito
permissivo sobre as aminas endógenas).
4. Eosinofilia (lembrar que o cortisol possui efeito modulador na imunidade).
5. Desidratação (efeito retentor de sódio e água do cortisol).
6. Náuseas e vômitos
7. Pseudo-Abdome Agudo

Dica de Prova...
A maioria das questões sobre insuficiência adrenal requer que o candidato
reconheça pelo resumo do quadro o diagnóstico de insuficiência adrenal. Então
pense nesse diagnóstico quando o autor apresentar um paciente com sintomas
gastrointestinais (náuseas, dor abdominal e vômitos) associados a hipotensão,
desidratação e alterações laboratoriais como Hipercalemia e Hiponatremia.
O tratamento da Crise Adrenal Aguda é feito com reposição de glicocorticóides e
medidas de suporte hemodinâmico com reposição de cristaloides, corrigindo os
distúrbios eletrolíticos presentes e repondo glicose quando necessário. O
tratamento de fatores desencadeantes, como infecção, é fundamental para a

reversão do quadro.
A reposição de corticoide é feita inicialmente com hidrocortisona 100mg EV de
6/6h no primeiro dia, reduzindo-se a dose para 50mg de 6/6h caso o paciente
atinja a estabilidade hemodinâmica.
Nos casos refratários à reposição de corticoides, a dose deve ser aumentada até 200400mg/dia de Hidrocortisona.
Efeitos do excesso de cortisol
O cortisol tem efeitos inibitórios em uma gama de respostas imunes mediadas por
células T e B, assim como nas funções fagocíticas.
O uso de corticoide resulta em leucocitose neutrofílica pelo fenômeno de marginação
no vaso, que é afetado devido a diminuição de adesão dos neutrófilos no endotélio
vascular. Esta diminuição leva ao aumento de neutrófilos circulantes no vaso, porém
diminuição da entrada nos sítios de inflamação, resultando em supressão da resposta
inflamatória. Há uma dramática redução nos eosinófilos, monócitos e linfócitos
circulantes. Diante dessas alterações, temos um risco maior de infecções, em especial,
por:
- Strongyloides stercoralis: Reativação latente deste patógeno pode levar a superinfecção com risco de óbito. Ocorre uma invasão disseminada de orgão, pela
própria larva ou secundária a bacteremia por gram negativo facilitadas na
reativaçao latente. Deve ser testado a presença deste agente em pacientes que
estão em uso de corticóide e que vivem em áreas de exposição.
- Tuberculose: É uma grande preocupação em pacientes que fazem uso de doses
moderadas à altas. Portanto deve ser excluído a presença de tuberculose ativa
com história, exame físico e radiografia de tórax. Deve-se avaliar a presença de
tuberculose latente com PPD. Pacientes com prova tuberculínica > 5 mm devem
ser tratados com isoniazida por 6 meses.
- Patógenos oportunistas como Pneumocystis jirovecii
- Herpes Zoster
O corticóide é muito usado em pacientes críticos em atividade de doença autoimune,
sendo normalmente necessário altas doses como 0,5 a 1g de Metilprednisolona IV
(pulsoterapia).
Nestes doentes além dos cuidados com as infecções expostas acima devemos realizar

um monitoramento dos sinais vitais e de glicemia adequado durante a infusão pelos
efeitos colaterais agudos. Efeitos adversos graves como colapso cardiovascular,
hipocalemia e infarto agudo do miocárdio já foram descritos em pacientes que
receberam pulsoterapia.
A tabela abaixo mostra sinais e sintomas encontrados em pacientes expostos
crônicamente a corticoterapia, principalmente os que apresentam a síndrome de
cushing.

Feocromocitoma
Tumor neuroendócrino presente na medula da adrenal ou nos gânglios simpáticos
extra-adrenais que secretam catecolaminas. Origina-se das células cromafins que são
responsáveis pela produção de epinefrina (adrenalina) e norepinefrina
(noradrenalina). Durante a embriogênese, algumas células cromafins migram da crista
neural em direção à Aorta, gerando os gânglios paraórticos, sendo que o maior
desses gânglios recebe o nome de Órgão de Zuckerkandl. Tumores das células
cromafins presentes nesses órgãos extra-adrenais são chamados de Paragangliomas.
Além da localização, os tumores de células cromafins presentes na adrenal
diferenciam-se dos tumores extra-adrenais pelo tipo de produção de catecolaminas.
Os Feocromocitomas (tumores adrenais) produzem tanto adrenalina quanto

noradrenalina. Já os Paragangliomas (tumores extra adrenais) produzem
noradrenalina, e em geral não produzem epinefrina(adrenalina). Dessa forma, a
presença de nível aumentado de epinefrina pode sugerir um localização adrenal do
tumor.
90% dos tumores são benignos, unilaterais, adrenais, esporádicos e ocorrem em
adultos, mas para fixar mais ainda...
Regra dos 10: 10% são bilaterais, extra-adrenais, malignos, pediátricos, familiares
A presença de hipertensão lábil, com picos hipertensivos esporádicos associados à
cefaleia, palpitações e sudorese devem chamar atenção para o diagnóstico de
Feocromocitoma.
Devido às descargas adrenérgicas e sua consequente vasoconstricção periférica,
esses pacientes são hipovolêmicos, pois têm menor capacitância vascular periférica,
gerando uma hipovolemia relativa. Portanto eles podem apresentar hipotensão
postural asso- ciada ao quadro clínico.
Diagnóstico:
O diagnóstico é baseado na dosagem de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) e
seus metabólitos (metanefrinas e ácido vanilmandélico) na urina de 24h. A dosagem
de metanefrinas urinárias é o exame mais indicado por ser o mais sensível. Para
localização do tumor, pode-se realizar TC e RNM de abdome, ou Cintilografia com
MIBG (Metil-Iodo-Benzil-Guanidina) que é mais sensível para localização do sítio
tumoral.
Tratamento:
O tratamento envolve ressecção tumoral.
O preparo pré-operatório é fundamental nesses casos, uma vez que quando há
manipulação do tumor pode haver descarga adrenérgica importante podendo levar
a crises hipertensivas graves, resultando em AVE hemorrágico e outras complicações.
Portanto, o preparo pré-operatório é realizado inicialmente com alfa1bloqueadores (Ex: Fenoxibenzamina) para evitar vasoconstrição periférica mediada
pelos receptores. Após realizado o alfabloqueio, liberamos o sal na comida do

paciente para que haja restituição de sua volemia, permitindo então que,
posteriormente, seja realizado o betabloqueio não-seletivo.
No intra-operatório, as crises hipertensivas
Fentolamina ou Nitroprussiato de Sódio.

podem

ser

controladas com

Não se deve utilizar betabloqueadores isoladamente pelo risco de crise hipertensiva
grave devido ao bloqueio de receptores beta2 periféricos, levando a predomínio do
efeito alfa constrictor das catecolaminas tumorais.

