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SÍNDROME DE CUSHING
Diagnóstico de hipercortisolismo

O diagnóstico de síndrome de Cushing é estabelecido
quando se tem, pelo menos, dois diferentes exames
de rastreamento alterados. Os mais utilizados são a
dosagem de cortisol livre urinário de 24 horas, cortisol
salivar e cortisol pós-supressão com baixa dose de
dexametasona; o teste de cortisol sérico à meia-noite
costuma ser reservado para casos de difícil diagnóstico.
Não há exame de rastreamento sem falhas e cada um
pode ser mais ou menos útil dependendo da situação
clínica do paciente.

Teste de supressão com 1 mg de dexametasona

Administra-se 1 mg de dexametasona, por via
oral (VO), entre às 23 e às 24 horas, e se determina o
cortisol sérico às 8 horas do dia seguinte. Valores abaixo
de 1,8 µg/dL possuem sensibilidade superior a 95% e
especificidade de 80%, sendo esse valor usado para o
diagnóstico de paciente com suspeita de síndrome de
Cushing. A especificidade aumenta para mais de 95%
quando se considera 5 µg/dL como ponto de corte,
à custa de uma sensibilidade menor. É importante
lembrar que algumas medicações aceleram ou reduzem
a metabolização de dexametasona, dificultando a
realização deste teste (fluoxetina, anticonvulsivantes,
alguns antirretrovirais e rifampicina são as de uso mais
freqüente).

Causa do hipercortisolismo

Uma vez estabelecido o diagnóstivo de
síndrome de Cushing, deve-se determinar se o
hipercortisolismo é dependente ou independente
de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). E,
no caso de ser ACTH-dependente, é necessário
estabelecer se a fonte produtora é hipofisária ou
ectópica, idealmente em dois testes diferentes.
ACTH- Valores abaixo de 5pg/mL são
compatíveis com síndrome de Cushing ACTHindependente, devendo o paciente ser submetido
a rastreamento das suprarrenais. Valores acima
de 20pg/mL são compatíveis com síndrome
de Cushing ACTH-dependente, devendo o
paciente ser submetido à ressonância magnética
(RM) de hipófise e aos testes a seguir. Valores
intermediarios, geralmente, são compatíveis
com síndrome de Cushing ACTH-dependente. É
importante lembrar que a meia-vida do ACTH é
bastante curta, devendo a amostra ser coletada
em tubo refrigerado e prontamente centrifugada,
e congelada se a dosagem for realizada
posteriormente.
SUPRESSÃO COM 8 MG DE DEXAMETASONA:
Administra-se 2 mg de dexametasona, VO, a cada
6 horas, por 8 doses. Coleta-se cortisolúria nas
últimas 24 horas e, 6 horas após a última dose
de dexamatasona, dosa-se o cortisol sérico.
Redução de 90% ou mais da cortisolúria de 24
horas comparada com a basal sugere a presença
de síndrome de Cushing ACTH-dependente
hipofisária (doença de Cushing). O teste
possui sensibilidade de 81% e especificidade

Cachoeira do Sul

Cortisol sérico às 24 horas

Idealmente, o paciente deve ser internado 48
horas antes para diminuir o efeito do estresse da
internação. Da mesma forma, no dia da coleta, deve
ter um acesso venoso providenciado pelo menos
2 horas antes. Classicamente, valores acima de 7,5
µg/dL, no paciente acordado, são considerados
altamente específicos para o diagnóstico de síndrome
de Cushing (exceto em algumas populações de
indivíduos obesos). Valores abaixo de 2ug/dL excluem
hipercortisolismo com 100% de sensibilidade. Esse
exame deve ser repetido ao menos uma vez.
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Cortisol livre urinário de 24horas

É um índice direto e confiável da secreção do
cortisol. Em pacientes com suspeita de síndrome de
Cushing, a cortisolúria de 24 horas deve ser medida
pelo menos duas vezes, junto com a creatininúria de
24 horas (para avaliar se a coleta foi adequada) e a
medida do volume urinário (volumes maiores de 3 L
estão associados a uma maior excreção de cortisol). A
amostra deve ser armazenada sob refrigeração, mas
não deve ser congelada. Para maior sensibilidade,
deve-se considerar positivo o teste com valores acima
do limite superior de normalidade para o método.
Valores acima de três vezes o limite superior são
altamente sugestivos. Carbamazepina e fenofibrato
podem levar a resultados falso-positivos.

Cortisol salivar às 24 horas

Coleta-se saliva do paciente às 24 horas e se dosa o
cortisol. São descritos valores de sensibilidade entre 92 e
100% e especificidade entre 93 e 100% para o diagnóstico
de síndrome de Cushing, dependendo do método e do
ponto de corte utilizados. Esse exame deve ser repetido ao
menos uma vez. Carbamazepina e fenofibrato podem levar
a resultados falso-positivos.
de 67%. Esse teste também pode ser realizado
empregando-se 8 mg em dose única, entre as
23 e 24 horas, com coleta do cortisol sérico às 8
horas do dia seguinte. Valores abaixo de 5 µg/dL
são compatíveis com doença de Cushing.
RESPOSTA DO ACTH AO ESTÍMULO COM
HORMÔNIO LIBERADOR DE CORTICOTROFINA
(CRH, DO INGLÊS CORTICOTROPIN-RELEASING
HORMONE): É recomendado para diferenciar
a síndrome de Cushing ACTH-dependente da
ACTH-independente, especialmente útil nos
pacientes com dosagem de ACTH entre 5 e 20
µg/dL. Administram-se 100 µg de CRH, por via
intravenosa (IV), e dosa-se o ACTH e o cortisol
nos tempos 0, 15, 30 e 45 minutos. A elevação
do ACTH em 35% ou do cortisol em 20% tem
100% de especificidade para o diagnóstico de
doença de Cushing, com sensibilidade de 93%
para o ACTH e de 83% para o cortisol. Os valores
de sensibilidade e especificidade podem variar
conforme o CRH, seja ele de origem ovina ou
humana.
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RESPOSTA
DO
ACTH/CORTISOL
AO
ESTÍMULO COM DESMOPRESSINA (DESAMINO,
D-8 ARGININA VASOPRESSINA [DDAVP]):
Teste frequentente realizado pela pouca
disponibilidade do CRH no nosso meio,
apresentando sensibilidade e especificidade
de 63 a 75% e 85 a 91%, respectivamente, para
estabelecer a causa da síndrome de Cushing
ACTH-dependente. Coleta-se ACTH e cortisol nos
tempos: -15, 0, 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos
após a administração IV de 10µg de DDAVP.
Sugere-se que o aumento do cortisol em 20% e do
ACTH em 35% seja compatível com síndrome de
Cushing. Estudo recente demonstrou que pico de
ACTH acima de 71 pg/mL e delta de ACTH maior
do que 37 pg/mL após o estímulo com DDAVP
têm sensibilidade e especificidade excelentes
(90% e 95%, respectivamente) para o diagnóstico
diferencial ente os estados de pseudoCushing e
doença de Cushing. Nos pacientes com síndrome
de Cushing por ACTH ectópico, teoricamente esses
resultados não deveriam ocorrer. Entretanto, há
relatos de que possam correr em até 32% desses
pacientes.
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Algoritmo – Diagnóstico para síndrome de Cushing
Suspeita clínica de Cushing
Excluir causas exógenas
Realizar testes de rastreio:
Cortisol livre urina 24h
Cortisol salivar meia-noite
Cortisol pós 1mg de dexametasona
Cortisol plasmático meia-noite
Dois exames positivos:
Síndrome de Cushing confirmada
Realizar investigação etiológica

Dois exames negativos:
Cushing excluído

Apenas um exame positivo:
Reavaliar
Considerar pseudoCushing

Dosagem matinal de ACTH
ACTH 5-20 pg/mL

ACTH < 5 pg/mL

Teste de estímulo com CRH
Síndrome de Cushing
ACTH-independente.
Realizar TC de supra renais

Negativo

Síndrome de Cushin ACTH-dependente

Positivo ou
indisponível

Imagem região selar e teste com
8 mg de dexametasona e/ou teste
com CRH e/ou teste com DDAVP*

Teste(s) e/ou imagem
discordantes ou imgem
negativa ou imagem duvidosa

CAT SP
Negativo: Buscar
tumor produtor de
ACTH ectópico

ACTH > 20 pg/mL

Lesão > 6 mm e
testes compatíveis:
Doença de Cushing

Positivo: Doença
de Cushing
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