Provas de Avaliação do Eixo Corticotróﬁco

Esta prova se baseia no fato de infundirmos insulina regular no sangue do paciente,
objetivando provocar uma hipoglicemia (glicemia abaixo de 40mg/dL) capaz de estimular a
secreção de cortisol.

Provas de estímulo do Cortisol
Introdução
Neste capítulo abordaremos as 4 Provas de estímulo que podem ser utilizadas na avaliação
diagnóstica da Insuﬁciência adrenal (IA): o teste de tolerância à insulina (ITT); a prova da
cortrosina 250mcg; a prova da cortrosina 1mcg e a prova do glucagon.
A IA é uma síndrome clínica decorrente de distúrbios do eixo Hipotálamo-Hipóﬁse-Adrenal
(HHA) que levam à incapacidade do córtex adrenal de produzir quantidades suﬁcientes de
hormônios esteróides, principalmente os glicocorticoides (pex: cortisol).
Apesar de rara, com uma prevalência variando de 4 a 28 casos a cada 100.000 habitantes
dependendo do subtipo, esta é uma condição que merece bastante atenção dos médicos
devido a elevada morbimortalidade quando não diagnosticada.
A IA apresenta diversos desaﬁos para seu diagnóstico. O primeiro desaﬁo é suspeitar
clinicamente de IA devido aos sinais e sintomas inespecíﬁcos. Uma vez superado o primeiro
desaﬁo e existindo uma suspeita clínica de IA, o próximo desaﬁo é a conﬁrmação laboratorial
da IA.
Atualmente, conforme recomendado no último consenso sobre o assunto (Consenso Europeu
de 2016), sempre devemos lançar mão das Provas Funcionais com dosagem de cortisol
sérico basal e após o estímulo para exclusão ou conﬁrmação do diagnóstico de IA.
O cortisol sérico matinal (associado à dosagem de ACTH) pode ser utilizado em casos agudos
com suspeita de IA, como medida emergencial para tentar deﬁnir o diagnóstico, porém assim
que o paciente estiver estável é recomendado a realização das provas de estímulo para
conﬁrmação diagnóstica.
A Prova da cortrosina 250mcg é atualmente a primeira escolha para o diagnóstico de IA
primária, segundo o consenso de 2016. O Teste de tolerância à insulina (ITT) devido aos seus

riscos e contraindicações deixou de ser a primeira opção e sugere-se seu uso quando a
suspeita for de Insuﬁciência adrenal secundária (permite também avaliar a deﬁciência de
outro hormônio hipoﬁsário, o GH) principalmente de início recente (4 a 6 semanas).
Já as Provas da Cortrosina 1mcg e do Glucagon tem indicações muito restritas, sendo a
primeira sugerida na suspeita de Insuﬁciência Adrenal secundária leve, especialmente em
pacientes com suspeita de IA após suspensão de uso crônico de glicocorticoides e a segunda
apenas se contraindicação e/ou impossibilidade de realização das outras 3 provas descritas.

01. Teste de tolerância à Insulina (ITT) com dosagem de Cortisol
1. Indicação
Suspeita de insuﬁciência adrenal

2. Racional
Esta prova se baseia no fato de infundirmos insulina regular no sangue do paciente,
objetivando provocar uma hipoglicemia (glicemia < 40mg/dL) capaz de estimular a secreção
de cortisol.
Sabe-se que, ﬁsiologicamente, a secreção de cortisol aumenta em situações de estresse
(como na hipoglicemia) e o que primeiro se perde quando uma pessoa desenvolve
Insuﬁciência adrenal é essa capacidade de aumento da secreção de cortisol em resposta ao
estresse.
A hipoglicemia (glicemia < 40mg/dL) é uma situação de estresse provocável e um potente
estimulador da liberação de CRH pelo hipotálamo, que por sua vez estimula a secreção de
ACTH pela hipóﬁse e este estimula a síntese e liberação de cortisol pelas glândulas adrenais,
permitindo assim testar todo o eixo hipotálamo-hipóﬁse-adrenal.
Obs: Esta prova continua sendo o padrão-ouro no diagnóstico de Insuﬁciência adrenal e
sugere-se seu uso se a suspeita for de Insuﬁciência adrenal secundária (permite também
avaliar a deﬁciência de outro hormônio hipoﬁsário, o GH) principalmente de início recente (4
a 6 semanas), porém, não deve mais ser a primeira escolha quando a suspeita for
Insuﬁciência adrenal primária (passou a ser a Prova da cortrosina, segundo o Consenso
Europeu de 2016).

3. Modo de execução
3.1 Preparo
Jejum de 8 horas.
Não há necessidade de repouso prévio ao exame, mas o paciente deverá permanecer
em repouso e sob supervisão médica durante toda a prova, até a recuperação da

hipoglicemia.
3.2 Procedimentos
Pesar o paciente, uma vez que a dose da medicação (insulina regular) é administrada
em função do peso.
Puncionar e manter acesso venoso calibroso e pérvio durante todo o exame, uma vez
que o paciente pode apresentar hipoglicemia grave e necessitar fazer uso intravenoso
de glicose hipertônica e/ou hidrocortisona.
Realizar glicemia capilar antes do início da prova, durante a hipoglicemia, durante os
tempos de coleta e antes da liberação do paciente.
Coletar amostras para dosagem de cortisol e glicemia durante os tempos determinados
(vide tópico abaixo).
3.3 Substância administrada e dose
Insulina regular 0,05 a 0,15 UI/kg peso, via endovenosa (conforme avaliação do médico
que acompanha a prova).
Em média aplicamos uma dose inicial de 0,075 a 0,1 UI/kg de peso.
Em caso de suspeita de pan-hipopituitarismo, entretanto, a dose inicial é menor, em torno de
0,05 UI/kg de peso.
Já em pacientes com resistência insulínica (obesos, acromegálicos, síndrome de Cushing, etc)
com clínica pouco exuberante, a dose poderá ser de 0,15UI/kg de peso ou mais.
OBS: A medicação utilizada é a Insulina regular, porém o estímulo para validar a prova é a
HIPOGLICEMIA (glicemia menor do que 40mg/dl). Por isso, uma vez administrada a Insulina
regular, a glicemia capilar é acompanhada durante todo o exame, recomendando-se uma
primeira medida 20 minutos após a administração da medicação, ou antes, se paciente ﬁcar
sintomático (náuseas, cefaléia, taquicardia).
Se a glicemia ainda estiver normal, realizar novas medidas a cada 10 minutos, ou antes, se
paciente sintomático. Caso a hipoglicemia não ocorra, mesmo passados 30 minutos da
aplicação da insulina, podemos aplicar uma segunda dose de insulina, que corresponde,
habitualmente, à metade da dose inicial.
Uma vez atingida a hipoglicemia, neste momento, o SEGUNDO TEMPO de coleta é realizado.
A hipoglicemia é revertida com a administração do desjejum (incluindo, em geral, suco de
frutas adoçado e biscoitos doces) e açúcar. Uma vez que a hipoglicemia foi documentada e o
sangue foi coletado, o paciente poderá, a rigor, ser alimentado. Ou seja, não há necessidade
de esperar o ﬁnal da prova para reverter a hipoglicemia. É preferível a reversão por meio de
administração oral de carboidratos pois dessa forma garante-se a manutenção de
hipoglicemia por cerca de 5 a 10 minutos, o que é importante para validar o estímulo. Porém,
em caso de hipoglicemia grave e muito sintomática (glicemia capilar abaixo de 30 mg/dL,
convulsões, sonolência, agitação extrema) deve-se administrar 1 a 2 ampolas de glicose
hipertônica a 50% via endovenosa de imediato, preferencialmente após coleta do sangue
documentando a hipoglicemia.
Após a última coleta, caso a reversão da hipoglicemia não tenha sido eﬁcaz por meio das

medidas supracitadas, poderá ser necessário, a critério do médico, a administração de
hidrocortisona 100mg via endovenosa.
3.4. Tempos de coleta
1ª coleta: basal
2ª coleta: durante a hipoglicemia
3ª coleta: 30 min após a hipoglicemia
4ª coleta: 60 min após a hipoglicemia
Obs: Na literatura médica ainda existem recomendações de coletas até o tempo de 120min,
porém, não especiﬁcam se esse tempo seria o quinto e estaria considerando o tempo de
30min como o tempo durante hipoglicemia. Com base em dados de literatura especíﬁca da
área de provas funcionais e nossos dados de mais de 20 anos de experiência, percebemos
que a avaliação em 4 tempos é suﬁciente.
Diferenças regionais no protocolo de execução das provas podem ser observadas. Para mais
informações consulte o núcleo de assessoria médica da sua regional.
Escolha sua regional:
Regionais ... ▼
(61)

2323-4301 (41) 3013-6424 (48) 3952-4242 (85) 3003-6063 (21) 2672-7001 (71) 3338-8555 (11)
3047-4484

4. Efeitos Adversos
Sinais e sintomas relacionados à hipoglicemia tais como: náuseas, cefaleia, taquicardia,
sudorese fria, agitação, sonolência e em casos de hipoglicemia grave: convulsão e coma.

5. Contraindicações
Prova contraindicada em pacientes com menos de 20 kg, pacientes com história de
convulsão prévia / epilepsia e em pacientes com doenças cardiovasculares estabelecidas
(coronariopatia, arritmias cardíacas).
Obs: Em pacientes idosos (maiores de 60 anos) e/ou com fatores de risco cardiovascular
(hipertensão, diabetes mellitus, história familiar de IAM) sugere-se solicitar liberação de
cardiologista (avaliação de risco x benefício) para a realização da prova.

6. Interpretação
A resposta normal do cortisol ao estímulo de hipoglicemia é CORTISOL > 18 mcg/dL, o que
afasta Insuﬁciência Adrenal.
Obs1:

O valor de corte de 18 mcg/dL foi estabelecido na literatura a partir de estudos com
população adulta e utilizando como método (ensaio) de dosagem do cortisol o
radioimunoensaio (RIA) que atualmente praticamente não é mais utilizado.
Por isso, existem artigos recentes na literatura, propondo diferentes pontos de corte do
cortisol pós insulina em crianças, de acordo com a faixa etária e tipo de ensaio utilizado. Em
adolescentes a resposta ao estímulo de hipoglicemia é menor. Um exemplo é com o uso do
ensaio Immulite, onde o valor de normalidade do cortisol pós insulina é >16 mcg/dL em
adolescentes (12 a 18 anos) e >17 mcg/dL em crianças <12 anos.
Outros artigos sugerem ainda que, na população adulta, o valor de corte do cortisol deveria
ser estabelecido de acordo com o sexo do paciente e o ensaio utilizado para a sua dosagem,
podendo o valor de normalidade variar de > 15 mcg/dL a >20 mcg/dL, de acordo com o sexo
do paciente e o ensaio utilizado.
Obs2: Neste contexto, provas com CORTISOL minimamente alterado (15-18 mcg/d) deveriam
ser repetidas pelo menos uma vez para conﬁrmação de Insuﬁciência adrenal, exceto se a
probabilidade pré-teste for grande.

7. Observações
A interpretação das provas de estímulo do cortisol deve considerar a probabilidade pré-teste
do exame (ou seja, se a história do paciente é altamente sugestiva de insuﬁciência adrenal, a
partir de dados de sinais e sintomas sugestivos e história patológica pregressa) mas também
deve considerar a possibilidade de interferentes pré-analíticos e analíticos da dosagem de
cortisol.
Se o paciente estiver fazendo reposição de corticosteróides por meio de baixa dose de
prednisona ou prednisolona (5 a 7,5mg), estes medicamentos não devem ser usados no dia
da prova, visto que são dosáveis como cortisol pelos ensaios (interferente analítico).
A dosagem de cortisol realizada na imensa maioria dos laboratórios é uma medida do cortisol
total circulante no sangue (fração ligada a proteínas + fração livre), o que geralmente reﬂete
a quantidade de cortisol livre biologicamente ativo.
Porém, em situações que cursem com alteração das proteínas ligadoras de cortisol (cortisol
binding globulin – CBG e albumina), podemos ter resultados de cortisol FALSAMENTE
AUMENTADOS ou FALSAMENTE REDUZIDOS.
Exemplos:
Altas concentrações de proteínas: Gestação, uso de anticoncepcionais orais, terapia de
reposição hormonal da menopausa Cortisol falsamente aumentado.
Baixas concentrações de proteínas: cirrose, síndrome nefrótica, enteropatia perdedora de
proteínas Cortisol falsamente reduzido.
Existem condições clínicas nas quais se espera ﬁsiologicamente uma hiperativação do eixo
hipotálamo-hipóﬁse-adrenal, as mais clássicas são a gestação (cursa com hiperativação do
eixo e aumento das proteínas ligadoras de cortisol) e o doente criticamente enfermo. Nessas

situações o ponto de corte não deve ser 18 mcg/dL para excluir insuﬁciência adrenal, mas
ainda não há um consenso na literatura sobre os pontos de corte mais adequados nessas
situações.
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02. Prova da Cortrosina (ACTH) 250 mcg com dosagem de Cortisol
1. Indicação
Suspeita de insuﬁciência adrenal
Obs: Essa prova tem ganhado cada vez mais espaço no ﬂuxograma de diagnóstico de

Insuﬁciência Adrenal (IA), tendo sido considerada como primeira escolha para o diagnóstico
quando a suspeita é de Insuﬁciência Adrenal Primária pelo Consenso Europeu de 2016 e
sugerido como um bom teste no diagnóstico de Insuﬁciência Adrenal Secundária, devendo
ser evitado apenas se IA secundária leve ou de início recente (4 a 6 semanas) – vide racional.

2. Racional
Esta prova se baseia no fato da cortrosina (ACTH) ser um análogo do ACTH e o ACTH ser o
hormônio que diretamente estimula a síntese e liberação de cortisol pelas glândulas
adrenais.
Obs: É considerada a primeira escolha para o diagnóstico de Insuﬁciência Adrenal Primária.
Porém, tem alguns limitantes quando a suspeita é de insuﬁciência adrenal secundária:
Consiste em estímulo supraﬁsiológico, já que níveis de ACTH atingem valores de até
60.000 pg/mL (enquanto as concentrações de ACTH em situações de estresse variam
de 40-200 pg/mL), o que pode diﬁcultar o diagnóstico de alguns casos leves de
insuﬁciência adrenal secundária (“baixa reserva”), que ainda é inclusive um tema
controverso na literatura.
Consiste em estímulo “direto” da suprarrenal (“bypassa” o eixo hipotálamo-hipoﬁsário),
o que compromete a sensibilidade da prova em pacientes com Insuﬁciência Adrenal
secundária de início recente, sobretudo nas primeiras 4 a 6 semanas do início da
doença (o que pode ser bem determinado no pós-operatório de cirurgia de hipóﬁse)
quando as glândulas adrenais ainda estão tróﬁcas e responsivas ao ACTH.

3. Modo de execução
3.1 Preparo
O paciente deverá comprar a medicação a ser injetada (ACTH), mediante receita do
médico assistente, em farmácias que importam medicamentos e trazê-la no dia da
prova devidamente acondicionada conforma as instruções do fabricante.
Não há necessidade de jejum para esta prova.
3.2 Procedimentos
Puncionar e manter acesso venoso pérvio durante o exame, para coletas e
administração da medicação.
Coletar amostras para dosagem de cortisol durante os tempos determinados (vide
tópico abaixo).
3.3 Substância administrada e dose
ACTH (Synacthene® ou Cortrosyn®) 250 mcg via endovenosa.
3.4 Tempos de coleta

1ª coleta: basal
2ª coleta: 60 minutos após ACTH
Obs: A maioria dos consensos de diagnóstico de IA recomenda coletas nos tempos basal e
30min OU 60min após ACTH. Trabalhos que avaliaram qual dos 2 tempos após o estímulo
seria mais importante demostram ser fundamental a coleta no tempo 60 minutos após ACTH
quando a suspeita for de IA secundária.
Diferenças regionais no protocolo de execução das provas podem ser observadas. Para mais
informações consulte o núcleo de assessoria médica da sua regional.
Escolha sua regional:
Regionais ... ▼
(61)

2323-4301 (41) 3013-6424 (48) 3952-4242 (85) 3003-6063 (21) 2672-7001 (71) 3338-8555 (11)
3047-4484

4. Efeitos Adversos
Prova muito bem tolerada, efeitos colaterais são raramente descritos. Podemos observar
eventualmente rubor facial e reações alérgicas.

5. Contraindicações
Não há contraindicações.

6. Interpretação
A resposta normal do cortisol ao estímulo de ACTH é CORTISOL > 18 mcg/dL, o que afasta
Insuﬁciência Adrenal.
Obs: Provas com CORTISOL minimamente alterado (15-18 mcg/d) deveriam ser repetidas
pelo menos uma vez, para conﬁrmação de Insuﬁciência adrenal, exceto se a probabilidade
pré-teste for grande.

7. Observações
Vide Teste de Tolerância à Insulina (ITT) com dosagem de cortisol.
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03. Prova da Cortrosina (ACTH) 1 mcg com dosagem de Cortisol
1. Indicação
Suspeita de insuﬁciência adrenal.
Obs: Formalmente indicada apenas se suspeita de IA secundária (vide racional).

2. Racional
Esta prova se baseia no fato da cortrosina ser um análogo do ACTH e o ACTH ser o hormônio
que diretamente estimula a síntese e liberação de cortisol pelas glândulas adrenais.
A cortrosina (ACTH) na dosagem de 1 mcg mimetiza as concentrações de ACTH encontradas
em pacientes criticamente doentes. Assim como a prova com 250 mcg, implica, portanto, em
potente estímulo direto da suprarrenal, com a vantagem de ser um estímulo mais
“ﬁsiológico”.
É uma prova mais sensível para detectar Insuﬁciência Adrenal secundária leve,
especialmente em pacientes com suspeita de IA após suspensão de uso crônico de
glicocorticoides, quando comparado com o teste com ACTH dose alta (250 mcg).
Obs: Como não existe a formulação de ACTH 1 mcg, existindo apenas a ampola de ACTH 250
mcg/mL, esse teste possui a limitação da acurácia no preparo da dose a ser administrada.

3. Modo de execução
3.1 Preparo
O paciente deverá comprar a medicação a ser injetada (ACTH), mediante receita do
médico assistente, em farmácias que importam medicamentos e trazê-la no dia da
prova devidamente acondicionada conforma as instruções do fabricante.
Não há necessidade de jejum para esta prova.
3.2 Procedimentos
Puncionar e manter acesso venoso pérvio durante o exame, para coletas e
administração da medicação.
Coletar amostras para dosagem de cortisol durante os tempos determinados (vide
tópico abaixo).
3.3 Substância administrada e dose:
ACTH (Synacthene® ou Cortrosyn®) 1 mcg via endovenosa.
Como só existe a ampola de 250 mcg/mL no mercado, recomenda-se diluir o conteúdo de 1
ampola de ACTH (250 mcg) em 249 mL de soro ﬁsiológico a 0,9%, preparando uma solução
de ACTH 250mcg/250ml = 1mcg/mL e aspirar 1 mL para ser administrado no paciente.
3.4 Tempos de coleta
1ª coleta: basal
2ª coleta: 30 minutos após ACTH
3ª coleta: 60 minutos após ACTH
Obs: A maioria dos consensos de diagnóstico de IA recomenda coletas nos tempos basal e

30min OU 60min após ACTH. Trabalhos que avaliaram qual dos 2 tempos após o estímulo
seria mais importante demostram ser fundamental a coleta no tempo 60 minutos após ACTH
quando a suspeita for de IA secundária. Nesses casos, é interessante a coleta nos 2 tempos
após o estímulo.
Diferenças regionais no protocolo de execução das provas podem ser observadas. Para mais
informações consulte o núcleo de assessoria médica da sua regional.
Escolha sua regional:
Regionais ... ▼
(61)

2323-4301 (41) 3013-6424 (48) 3952-4242 (85) 3003-6063 (21) 2672-7001 (71) 3338-8555 (11)
3047-4484

4. Efeitos Adversos
Prova muito bem tolerada, efeitos colaterais são raramente descritos. Podemos observar
eventualmente rubor facial e reações alérgicas.

5. Contraindicações
Não há contraindicações.

6. Interpretação
A resposta normal do cortisol ao estímulo de ACTH é CORTISOL > 18 mcg/dL, o que afasta
Insuﬁciência Adrenal.
Obs: Provas com CORTISOL minimamente alterado (15-18 mcg/d) deveriam ser repetidas
pelo menos uma vez, para conﬁrmação de Insuﬁciência adrenal, exceto se a probabilidade
pré-teste for grande.

7. Observações
Vide Teste de Tolerância à Insulina (ITT) com dosagem de cortisol.
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04. Prova do Glucagon com dosagem de Cortisol
1. Indicação
Suspeita de insuﬁciência adrenal.
Obs: Sugere-se realizar esta prova apenas se contraindicação e/ou impossibilidade de
realização das outras 3 opções descritas no manual

2. Racional
A ação do Glucagon sobre o eixo corticotróﬁco ainda é pouco conhecida, sabe-se, entretanto,
que o estímulo só ocorre após utilização intramuscular ou subcutânea e não após a
administração endovenosa da medicação.
Existe uma hipótese de que a proteólise do glucagon intramuscular possa gerar um
fragmento peptídico com atividade secretagoga sobre o ACTH. Estudos têm demonstrado
que tal estímulo sobre o ACTH é comparável em potência ao estímulo observado após a
administração do hormônio liberador de corticotroﬁna (CRH).

3. Modo de execução
3.1 Preparo
O paciente deverá comprar a medicação a ser injetada (Glucagon), mediante receita do
médico assistente, em farmácia, e trazê-la no dia da prova devidamente acondicionada
conforma as instruções do fabricante.
Recomenda-se jejum matinal.
3.2 Procedimentos
Não há, a rigor, necessidade de manter acesso venoso pérvio durante o exame, mas
pode ser avaliada a manutenção do acesso a partir do tempo de 90 minutos para
facilitar as coletas seriadas.
Coletar amostras para dosagem de cortisol durante os tempos determinados (vide
tópico abaixo).
3.3 Substância administrada e dose
Glucagon (Glucagen®) 0,03 mg/kg de peso, subcutâneo ou intramuscular.

Dose máxima: 1 mg.
3.4 Tempos de coleta
1ª coleta: 90 minutos após Glucagon
2ª coleta: 120 minutos após Glucagon
3ª coleta: 150 minutos após Glucagon
4ª coleta: 180 minutos após Glucagon
A coleta basal é desnecessária e não há necessidade de se manter acesso venoso
durante o teste, apesar de ser recomendado a partir do início das coletas (tempo 90
minutos) para evitar várias punções venosas.
Diferenças regionais no protocolo de execução das provas podem ser observadas. Para mais
informações consulte o núcleo de assessoria médica da sua regional.
Escolha sua regional:
Regionais ... ▼
(61)

2323-4301 (41) 3013-6424 (48) 3952-4242 (85) 3003-6063 (21) 2672-7001 (71) 3338-8555 (11)
3047-4484

4. Efeitos Adversos
Dentre os efeitos colaterais mais comuns destacamos dor abdominal, náuseas, vômitos e
mais raramente a hipoglicemia reativa. Este último efeito colateral é minimizado com a
interrupção da prova no tempo de 150 minutos e consequente ingesta alimentar antes da
terceira hora.

5. Contraindicações
Contraindicado em casos de feocromocitoma (potencialmente causaria crise adrenérgica) e
insulinoma (potencialmente causaria hipoglicemia grave).

6. Interpretação
A resposta normal do cortisol ao estímulo do glucagon é CORTISOL > 18 mcg/dL, o que
afasta Insuﬁciência Adrenal.
Obs: Provas com CORTISOL minimamente alterado (15-18 mcg/d) deveriam ser repetidas
pelo menos uma vez, para conﬁrmação de Insuﬁciência adrenal, exceto se a probabilidade
pré-teste for grande.

7. Observações
Por se tratar de um exame seguro e bem tolerado o teste de estímulo com Glucagon pode
ser realizado mesmo em crianças com menos de 15 kg.

Demais observações – Vide Teste de Tolerância à Insulina (ITT) com dosagem de cortisol.
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05. Dosagem do Cortisol Salivar às 23h
1. Indicação
Investigação de hipercortisolismo.

2. Racional
A dosagem basal tanto do cortisol como do ACTH tem valor limitado no diagnóstico da
hiperfunção adrenal. Níveis de cortisol dentro da normalidade não diferenciam indivíduos
normais de pacientes com hipercortisolismo, já que existe uma grande sobreposição de

valores. Entretanto, a perda do ritmo circadiano de liberação do cortisol é uma das primeiras
alterações na síndrome de Cushing (Figura 1), sendo alterações nos níveis de cortisol salivar
dosado entre 23 e 24 h observadas mesmo em pacientes com hipercortisolismo leve.
A dosagem do cortisol salivar noturno é especialmente interessante na diferenciação entre
síndrome de Cushing e estados de pseudo-Cushing (alcoolismo, depressão, obesidade).
Figura 1. Níveis teóricos de cortisol salivar durante um dia típico em um indivíduo normal,
um paciente com doença de Cushing leve e um paciente com síndrome de Cushing grave.
Observe que o período das 23 às 3 h é o melhor para discriminar entre a doença de Cushing
leve e indivíduos normais. Para ﬁns de diagnóstico, o cortisol salivar é geralmente amostrado
às 23h.

Fonte: Findling JW et Raﬀ H. Screening and Diagnosis of Cushing’s Syndrome. Endocrinol
Metab Clin N Am. 2005; 34:385–402.

3. Modo de execução
3.1.Preparo
Não estar em uso de corticosteróides;
Não consumir bebida alcoólica 24 h antes da coleta;
Não comer 60 min antes da coleta;
Evitar alimentos ácidos e doces 4 h e não escovar os dentes 2 h antes da coleta;
Lavar a boca com água 10 min antes da coleta;
Não fumar no dia da coleta.
3.2 Procedimentos
A coleta é realizada habitualmente entre as 23 e 24 h (ou conforme médico solicitante);
Colocar o rolo de algodão na boca movendo-o até que esteja totalmente molhado (2-3
min);
Colocar o rolo de algodão no tubo plástico (“salivette”) e vedá-lo com a tampa plástica
e encaminhar ao laboratório.
3.3 Substância administrada e dose
Não se aplica.
3.4 Tempos de coleta
Não se aplica.

4. Efeitos adversos
Não há efeitos adversos.

5. Contraindicações
Não há contraindicações.

6. Interpretação
A Endocrine Society recomenda um ponto de corte de 0,145 mcg/dL para afastar síndrome
de Cushing.

7. Recomendações e observações
O cortisol apresenta desempenho semelhante ao cortisol livre urinário (CLU) no diagnóstico
da síndrome de Cushing com sensibilidade de 92–100% e especiﬁcidade de 93–100%.
Resultados falso positivos são mais comuns em pacientes com doença depressiva, indivíduos
com alteração do ritmo sono-vigília e em pacientes criticamente enfermos.
Dentre as duas principais limitações na utilização do cortisol salivar citam-se a gengivite, já
que possíveis sangramentos podem interferir no resultado, assim com a síndrome de
Sjögren, onde com freqüência a quantidade de saliva é insuﬁciente.
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Bertagna, Midnight Salivary Cortisol for the Initial Diagnosis of Cushing’s Syndrome of Various
Causes, J Clin Endocrinol Metab , Volume 89, Issue 7, 1 July 2004, Pages 3345–3351.

Martinelli CE, Sader SL, Oliveira EB, et al. Salivary cortisol for screening of Cushing´s
syndrome in children. Clin Endocrinol 1999;51: 67-71.
Mohamed B. Elamin, M. Hassan Murad, Rebecca Mullan, Dana Erickson, et al, Accuracy of
Diagnostic Tests for Cushing’s Syndrome: A Systematic Review and Metaanalyses, J Clin.
Endocrinol Metab, Volume 93, Issue 5, 1 May 2008, Pages 1553–1562
Moshang T. Editorial: Cushing´s Disease 70 Years Later… and the Beat Goes on. J Clin
Endocrinol Metab, 2003;88: 31-4.

06. Teste de Supressão do Cortisol com 1 mg de Dexametasona
1. Indicação
Investigação do hipercortisolismo.

2. Racional
O teste baseia-se na ﬁsiologia do eixo hipotálamo-hipóﬁse-adrenal e no “feedback” negativo
que a administração exógena de glicocorticóide exerce inibindo a secreção de CRH e ACTH,
com consequente redução da produção de cortisol pelas suprarrenais. Na síndrome de
Cushing, entretanto, existe uma produção autônoma de cortisol que não é inibida por este
mecanismo de feedback negativo.
Em indivíduos normais a administração de glicocorticóides em dose supraﬁsiológica resulta
em supressão do ACTH e da secreção de cortisol. Já na síndrome de Cushing de qualquer
causa não há supressão do eixo ACTH/cortisol quando doses baixas de glicocorticóides
sintéticos são administradas.

3. Modo de execução
3.1 Preparo
Jejum não é necessário.
Anticoncepcionais orais devem ser suspensos pelo menos 6 semanas antes do exame.
3.2 Procedimentos
Administra-se 2 comprimidos de 0,5 mg (1 mg) de dexametasona por via oral entre 23
e 24 h.
Na manhã seguinte, às 8 h, deverá ser realizada a coleta de sangue para dosagem do
cortisol sérico.
3.3 Substância administrada e dose

Ver procedimentos.
3.4 Tempos de coleta
Não se aplica.

4. Efeitos adversos
Não há efeitos colaterais descritos.

5. Contraindicações
Reação de hipersensibilidade a corticosteroides.

6. Interpretação
Considera-se supressão do cortisol após 1 mg de DEXA valores inferiores a 1,8 ug/dL com
sensibilidade de 98-100%.

7. Recomendações e observações
O ponto de corte de 1,8mcg/dL está associado a uma sensibilidade acima de 95% e uma
especiﬁcidade de 80% no diagnóstico da síndrome de Cushing.
É importante ressaltar que condições que diminuem a meia-vida da dexametasona
(anticonvulsivantes, rifampicina) assim como condições que aumentam a globulina ligadora
de cortisol (CBG), aqui se destacando o hiperestrogenismo (gravidez, reposição hormonal,
anticoncepcional oral), contribuem para diminuir a especiﬁcidade do exame (Quadro 1). Por
outro lado, condições que aumentam a meia-vida da dexametasona (insuﬁciência renal
crônica e insuﬁciência hepática) diminuem a sensibilidade do teste.
Quadro 1. Drogas que interferem com os testes diagnósticos para síndrome de Cushing.
Drogas que aceleram metabolismo
da Dexametasona

Drogas que reduzem metabolismo da
Dexametasona

Fenobarbital
Fenitoina
Carbamazepina
Rifampicina
Pioglitazona

Itraconazol
Ritonavir
Fluoxetina
Diltiazem
Cimetidina

Drogas que elevam CBG (falsa
elevação do cortisol)

Drogas que aumentam resultados de
cortisol livre urinário

Estrogênios
Mitotane

Carbamazepina
Fenoﬁbrato (aumento se feito por HPLC)
Alguns glicocorticóides sintéticos
(imunoensaios)
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07. Teste de Supressão com Dexametasona - dose baixa - 2 mg/2
dias (Liddle 1)
1. Indicação
Avaliação de hipercortisolismo.

2. Racional
A dexametasona é um glicocorticóide capaz de suprimir a liberação hipoﬁsária de ACTH e,
conseqüentemente, a secreção de cortisol. Na síndrome de Cushing, entretanto, existe uma
produção autônoma de cortisol que não é inibida por este mecanismo de feedback negativo.

3. Modo de execução
3.1 Preparo
Jejum não é necessário.
Anticoncepcionais orais devem ser suspensos pelo menos 6 semanas antes do exame.
3.2 Procedimentos
Administração de 0,5 mg de dexametasona de 6/6 horas a partir das 9 horas do 1º dia
do teste até 3 horas do 3º dia, totalizando 8 comprimidos.
Alternativamente, o guideline da Endocrine Society também propõe um protocolo
diferente com administração de 0,5 mg de dexametasona de 6/6 horas a partir das 12
horas do 1º dia do teste até 6 horas do 3º dia, totalizando 8 comprimidos.
Em crianças com menos de 40kg a dose preconizada é de 30 mcg/kg/dia de
dexametasona (dividida em 4 tomadas).
3.3 Substância administrada e dose
Ver procedimentos.
3.4 Tempos de coleta
Coleta de amostra às 9 horas do 3º dia (aproximadamente 6 horas após a última dose
de dexametasona, seguindo o protocolo usual).
Coleta de amostra às 8 horas do 3º dia, exatamente 2h após a última dose de
dexametasona (protocolo alternativo).

4. Efeitos adversos
Epigastralgia, raramente.

5. Contraindicações
Hipersensibilidade a corticóides, diabetes mellitus descompensado, úlcera péptica,
estrongiloidiases.

6. Interpretação
Resposta normal = supressão do cortisol para valores < 1,8 μg/dL, o que afasta o diagnóstico
de síndrome de Cushing.

7. Recomendações e observações
Evidências indicam que o teste de Liddle 1 apresenta acurácia diagnóstica similar aos demais
testes de triagem de hipercortisolismo.
Conforme discutido anteriormente (Quadro 1), é importante ressaltar que condições que
diminuem a meia-vida da dexametasona (anticonvulsivantes, rifampicina) assim como
condições que aumentam a globulina ligadora de cortisol (CBG), aqui se destacando o
hiperestrogenismo (gravidez, reposição hormonal, anticoncepcional oral), contribuem para
diminuir a especiﬁcidade do exame. Por outro lado, condições que aumentam a meia-vida da
dexametasona (insuﬁciência renal crônica e insuﬁciência hepática) diminuem a sensibilidade
do teste.
No quadro 2 destacamos as principais causas de pseudo-Cushing (situações que cursam com
hiperatividade do sistema hipotálamo-hipóﬁse-adrenal, entretanto, sem síndrome de Cushing
verdadeiro). Tais condições podem cursar com falta de supressão, sobretudo com
dexametasona 1 mg e níveis discretamente elevados de cortisol livre urinário.
Quadro 2. Causas de pseudo-Cushing.
• Gestação
• Depressão, anorexia nervosa e outros distúrbios psiquiátricos
• Alcoolismo
• Obesidade mórbida
• Diabetes mal controlado
• Situações de estresse físico (hospitalização, cirurgias, dor)
• Desnutrição
• Exercício intenso e crônico
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08. Cortisol após Dexametasona - alta dose - 8mg/dia) (Liddle 2)
1. Indicação
Diagnóstico diferencial entre as causas de síndrome de Cushing.

2. Racional
A lógica por trás desse método é a preservação do “feedback” negativo em doses mais altas
de glicocorticóides em pacientes com tumores corticotrópicos. No entanto, 25-30% dos
pacientes com secreção ectópica de ACTH também podem mostrar o mesmo padrão de
supressão de cortisol, levando a resultados falso-positivos.

3. Modo de execução
Este teste foi inicialmente projetado para medir os metabólitos do cortisol na urina de 24
horas. Atualmente, é realizada através da medição do cortisol sérico, havendo dois
protocolos possíveis a serem seguidos.
3.1 Preparo do paciente
Jejum não é necessário.
Anticoncepcionais orais devem ser suspensos pelo menos 6 semanas antes do exame.
3.2 Procedimentos
Protocolo clássico:
Dia 1: Coleta de sangue entre 8 e 9 h para a determinação do cortisol sérico. Iniciar a ingesta
de dexametasona 2 mg de 6/6 h.
Dia 3: Coleta de sangue entre 8 e 9 h para a determinação do cortisol sérico após uso da
dexametasona por 48 h.
Protocolo simpliﬁcado:
Dia 1: Coleta de sangue entre 8 e 9 h para a determinação do cortisol sérico. Tomada única
de 8 mg de dexametasona na noite do mesmo dia.
Dia 2: Coleta de sangue entre 8 e 9 h para a determinação do cortisol sérico após uso da
dexametasona overnight.
3.3 Substância administrada e dose
Protocolo clássico: Dexametasona 2 mg de 6/6 h, por 48 h, iniciando na manhã após o
dia da primeira coleta de sangue.
Protocolo simpliﬁcado: Dexametasona 8 mg entre 23 e 24 h do dia da primeira coleta
de sangue.
3.4 Tempos de coleta
Não se aplica.

4. Efeitos adversos
Epigastralgia, raramente.

5. Contraindicações
Hipersensibilidade a corticóides, diabetes mellitus descompensado, úlcera péptica,
estrongiloidiase.

6. Interpretação
Cortisol sérico após supressão com dexametasona maior que 50% em relação às
respectivas dosagens basais sugere doença de Cushing, enquanto a não supressão
pode sugerir produção ectópica de ACTH ou tumor adrenal, sendo que o diagnóstico
diferencial entre estas duas últimas patologias habitualmente não oferece diﬁculdade.
Para aumentar a especiﬁcidade do método, um critério mais rigoroso foi proposto para
o diagnóstico de doença de Cushing, ou seja, uma supressão de cortisol superior a 80%.

7. Observações
Cerca de 12% dos pacientes com doença de Cushing (em especial macroadenomas)
podem não apresentar supressão maior que 50%, enquanto cerca de 20% de pacientes
com produção ectópica (em especial portadores de tumores carcinóides) e um terço
dos pacientes com hiperplasia macronodular podem suprimir para valores inferiores a
50%.
Aproximadamente 15% dos tumores ectópicos produtores de ACTH, especialmente os
carcinóides do pulmão, respondem à dexametasona, ou seja, são supressíveis.
Alternativamente ao teste de supressão com dexametasona dose alta pode ser
realizado o teste com dexametasona em dose única noturna, apresentando a mesma
sensibilidade e especiﬁcidade diagnóstica.
É o método mais questionado na literatura devido à sua precisão limitada na
diferenciação entre Doença de Cushing e secreção ectópica de ACTH. De fato, estudo
recente reavaliando sua eﬁcácia diagnóstica demonstrou acurácia de apenas 71%,
aquém da probabilidade pré-teste para a população feminina, o que impõe sérias
dúvidas sobre a real utilidade do teste de supressão com dose alta de dexametasona
na atualidade.

8. Sugestão de leitura complementar
Aron DC, Findling JW, Tyrrell JB. 2001 Glucocorticoids & Adrenal Androgens. In: Greenspan FS
& Gardner DG, editors. Basic & Clinical Endocrinology. Guanabara Koogan; 334-376
Berenice B Mendonça. 2014, Testes dinâmicos em endocrinologia –USP.
Castro M & Moreira, AC. Diagnóstico Laboratorial da Síndrome de Cushing. Arq Bras
Endocrinol Metab, São Paulo, v. 46, n. 1, p. 97-105, Feb. 2002.
Castro M., Paula C. L. Elias, Ana R. P. Quidute, Fernanda P. B. Halah, Ayrton C. Moreira, OutPatient Screening for Cushing’s Syndrome: The Sensitivity of the Combination of Circadian
Rhythm and Overnight Dexamethasone Suppression Salivary Cortisol Tests, J Clin. Endocrinol
Metab, Volume 84, Issue 3, 1 March 1999, Pages 878–882.
Elamin MB, Murad MH, Mullan R, Erickson D et al. Accuracy of diagnostic tests for Cushing
syndrome: a systematic review and meta-analyses. J Clin Endocrinol Metab, Volume 93, Issue
5, 1 May 2008, Pages 1553–1562.
Findling JW and Raﬀ H. Diagnosis and Diﬀerential Diagnosis of Cushing Syndrome. Endocrinol

Metab Clin North Am. 2001 Sep;30:729-747.
Findling W and Raﬀ H. Screening and Diagnosis of Cushing’s Syndrome. Endocrinol Metab
Clin N Am 2005 Jun; 34:385–402.
Hughes JM, Hichens M, Booze GW, Thorner MO. Cushing’s syndrome from the therapeutic use
of intramuscular dexamethasone acetate. Arch Intern Med, 1986 Sep;146(9):1848-9.
Lacroix A, Feelders RA, Stratakis CA, Nieman LK. Cushing’s syndrome. Lancet, 2015 Aug
29;386(9996):913-27.
Lynnette K. Nieman, Beverly M. K. Biller, James W. Findling, John Newell-Price, et al. The
Diagnosis of Cushing’s Syndrme: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, J Clin.
Endocrinol Metab, 2008;93(5):1526-1540.
Machado, M C et al . Recommendations of the Neuroendocrinology Department of the
Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism for the diagnosis of Cushing’s disease in
Brazil. Arch. Endocrinol. Metab., São Paulo , v. 60, n. 3, p. 267-286, June 2016 .
Maria Yaneva, Helen Mosnier-Pudar, Marie-Annick Dugué , Sophie Grabar, Yvonne Fulla, Xavier
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09. Teste combinado de Dexametasona/Desmopressina (DDAVP)
1. Indicação
Diagnóstico diferencial entre síndrome de Cushing e pseudo-Cushing.
Investigação precoce de recorrência de Doença de Cushing após cirurgia
transesfenoidal.

2. Racional
A desmopressina (DDAVP) é um análogo da vasopressina seletivo para os receptores de
vasopressina tipo 2 que mediam a retenção de água renal. Em contraste com o hormônio
nativo arginina vasopressina, um conhecido secretagogo de ACTH, o DDAVP exerce mínima
ou nenhuma atividade na secreção de ACTH. No entanto, em uma proporção substancial de
pacientes com Síndrome de Cushing dependente de ACTH, o DDAVP provoca uma resposta
de ACTH e cortisol, que contrasta com a mínima resposta obtida em indivíduos saudáveis. O

mecanismo subjacente a essa resposta paradoxal envolve a regulação positiva de receptor
de vasopressina tipo 3 e/ou expressão aberrante de receptores do tipo 2 por células
produtoras de ACTH neoplásicas. Isto faz com que o estímulo com DDAVP seja um teste
adequado que permite distinguir o excesso de cortisol dependente de ACTH neoplásico do
funcional (“síndrome de pseudo-Cushing”).
O estímulo com DDAVP após a supressão com dexametasona permite melhorar a
especiﬁcidade do teste, uma vez que essa estratégia visa suprimir os corticotrofos normais,
bem como qualquer resposta que possa ser observada devido ao estresse.

3. Modo de execução
3.1 Preparo
Jejum não necessário.
Paciente deve adquirir o DDAVP previamente e deve leva-lo para o laboratório no dia do
teste.
Anticoncepcionais orais devem ser suspensos pelo menos 6 semanas antes do exame.
3.2 Procedimentos
É realizada punção venosa do paciente com manutenção de acesso venoso pérvio
durante todo o exame com scalp sanilizado.
3.3 Substância administrada e dose
Paciente deve ingerir 2 comprimidos de dexametasona 0,5 mg às 24 h da noite anterior
ao teste, totalizando 1 mg.
No dia do teste, após punção venosa e coleta de amostra basal é administrado DDAVP
na dose de 10 µg como um bolus intravenoso lento (8 horas após a administração da
dexametasona).
3.4 Tempos de coleta
Amostras de sangue para testar os níveis de ACTH e cortisol são coletadas antes e 15,
30, 60, 90 e 120 minutos após a administração do DDAVP.

4. Efeitos adversos
São raros com o uso da DDAVP, sendo os mais comuns: dor de cabeça, ﬂushing facial,
tontura, boca seca, náusea ou epigastralgia leve.

5. Contraindicações
História de doença renal grave e hiponatremia.

6. Interpretação
Um resultado de teste positivo, que indica resposta secretora corticotróﬁca persistente e
inadequada ao DDAVP, requer aumento de ACTH e cortisol sérico de pelo menos 50% em
comparação com a linha de base.

7. Observações
A dexametasona em dose baixa suprime a produção de cortisol em indivíduos com pseudoCushing, mas não em pacientes com síndrome de Cushing. Como os tumores produtores de
ACTH mantém receptores para vasopressina tipo 2 e tipo 3, estes apresentam resposta
positiva na produção de ACTH e cortisol quando administrado o DDAVP.
A associação dos dois parâmetros, ou seja, incremento de ACTH associado com incremento
de cortisol superior ou igual a 50%, apresenta 100% de sensibilidade associado a 89% de
especiﬁcidade.
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10. ACTH e Cortisol após estímulo com Desmopressina (DDAVP)
1. Indicação
Diagnóstico diferencial entre as causas de síndrome de Cushing.

2. Racional
Em uma proporção substancial de pacientes com Síndrome de Cushing dependente de ACTH,
o DDAVP provoca uma resposta de ACTH e cortisol, que contrasta com a mínima resposta
obtida em indivíduos saudáveis. O mecanismo subjacente a essa resposta paradoxal envolve
a regulação positiva de receptor de vasopressina tipo 3 e/ou expressão aberrante de
receptores do tipo 2 por células produtoras de ACTH neoplásicas. Pacientes com doença de
Cushing apresentam aumento exagerado nos níveis de ACTH e cortisol após DDAVP, uma vez
que a maioria dos tumores secretores de ACTH tem receptores para DDAVP. Já os pacientes
com tumor ectópico produtor de ACTH e os pacientes com síndrome de Cushing ACTH
independente (adenoma/carcinoma adrenal, doença adrenal marcronodular e micronodular)
não respondem ao teste.

3. Modo de execução
3.1 Preparo
Jejum não necessário.
Paciente deve adquirir o DDAVP previamente e deve leva-lo para o laboratório no dia do
teste.
Anticoncepcionais orais devem ser suspensos pelo menos 6 semanas antes do exame.
3.2 Procedimentos
É realizada punção venosa do paciente com manutenção de acesso venoso pérvio
durante todo o exame com scalp sanilizado.
3.3. Substância administrada e dose
Após punção venosa e coleta de sangue nos tempos – 15 min e amostra basal, é
administrado DDAVP na dose de 10 µg como um bolus intravenoso.
3.4 Tempos de coleta
Amostras de sangue para testar os níveis de ACTH e cortisol são coletadas antes e 15,
30, 60, 90 e 120 minutos após a administração do DDAVP.

4. Efeitos adversos
São raros com o uso da DDAVP, sendo os mais comuns: dor de cabeça, ﬂushing facial,
tontura, boca seca, náusea ou epigastralgia leve.

5. Contraindicações
História de doença renal grave e hiponatremia.

6. Interpretação
Incremento do ACTH ≥ 27,3 ng/mL (6 pmol/L) em relação ao basal é indicativo de
DOENÇA DE CUSHING, segundo estudos mais recentes. Usualmente o maior pico
acontece no tempo de 30 minutos após administração do DDAVP.
Outro critério também utilizado e já presente na literatura há mais tempo é o
incremento do ACTH > 50% em relação ao basal e incremento do CORTISOL > 20% em
relação ao basal, indicando o diagnóstico de DOENÇA DE CUSHING.

7. Observações
Cerca de 8% dos pacientes com doença de Cushing podem não responder ao teste, enquanto
20% dos pacientes com secreção ectópica de ACTH podem apresentar resposta.
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