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Prefácio 

Caros colegas, 

Este documento designado de ENDOCRINOPÉDIA compila protocolos e guias em Endocrinologia 

Clínica. Nesta Parte 1, vocacionada para o médico endocrinologista, disponibiliza-se material muito 

prático e útil para a consulta e atividade clínica em Endocrinologia (na Parte 2, em ficheiro separado, 

reúnem-se guias e folhetos educativos sobre várias doenças endócrinas destinados ao doente). A ideia 

é permitir uma consulta fácil, e obter rapidamente a informação mais relevante para a realização de um 

determinado teste ou procedimento, protocolos estes que podem ser impressos e entregues à equipa de 

enfermagem ou serem deixados no processo clínico do doente para orientação no dia da prova.  

Este documento não pretende ser exaustivo, nem abranger todas as áreas da especialidade, nem tão 

pouco servir como ou substituir as atuais e mais recentes guidelines e normas de orientação para cada 

endocrinopatia recomendadas pelas sociedades nacionais e internacionais relevantes na especialidade. 

Portanto, sendo um documento informativo e não normativo, os seus autores isentam-se de qualquer 

responsabilidade médico-legal que eventualmente possa emergir da sua utilização, nem este deve servir 

em caso algum para qualquer disputa legal. 

Este documento foi amplamente inspirado e baseado em material disponibilizado por 2 centros de 

endocrinologia de Londres, ambos centros de referência no Reino Unido e muito reconhecidos a nível 

mundial no panorama da especialidade. São estes os serviços de Endocrinologia do Imperial College of 

London que disponibiliza a Endocrine Bible (http://www.imperialendo.com/for-doctors/endocrine-

bible) e o St. Bartholomew’s hospital (Barts NHS Trust) que disponibiliza protocolos e informação em 

http://www.bartsendocrinology.co.uk/9.html. Para além destas fontes, foram também consultadas 

algumas guidelines da Endocrine Society (https://www.endocrine.org/clinical-practice-guidelines) e 

artigos selecionados (citados sempre que apropriado), bem como o catálogo de análises laboratoriais da 

Mayo Clinic (https://www.mayocliniclabs.com/).  

Por todo o suporte e contributo dado a este projeto fica aqui um agradecimento muito especial à Prof. 

Dra. Maria João Bugalho (MD, PhD), e também ao Serviço de Endocrinologia do Hospital de Santa 

Maria pelo seu papel na promoção e divulgação deste documento. 

Sinceramente, espera-se que esta ferramenta seja útil para a prática clínica, e que ajude a melhorar e 

otimizar os procedimentos na consulta e internamento de doentes com endocrinopatia, bem como no 

seu complexo processo de educação, assegurando assim que os resultados analíticos sejam o mais 

fidedignos possível. 

Pedro Marques (MD, PhD) 

Versão 1.0: Janeiro de 2021  

http://www.imperialendo.com/for-doctors/endocrine-bible
http://www.imperialendo.com/for-doctors/endocrine-bible
http://www.bartsendocrinology.co.uk/9.html
https://www.endocrine.org/clinical-practice-guidelines
https://www.mayocliniclabs.com/
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HIPÓFISE 

 

FUNÇÃO HIPOFISÁRIA (HIPOPITUITARISMO) 

 

Função hipofisária basal 

 

Indicações: 

1. Investigação inicial da função hipofisária (suspeita de hipopituitarismo, work-up inicial em caso de 

suspeita de hipersecreção, ou em caso de patologia selar e.g. incidentaloma da hipófise, meningioma 

paraselar, quistos da bolsa de Rathke, etc) 

 

Contra-indicações: 

• Nenhuma 

 

Preparação: 

• Nenhuma preparação específica 

 

Precauções: 

• Atender à história clínica, com fundamental importância para a história medicamentosa: estrogénios 

orais (que aumentam a CBG e podem levar a falsas elevações de cortisol sérico; interfere também com 

as T3 e T4 totais, embora para a função tiroideia se monitorize T4 e/ou T3 livres cujos valores não 

refletem a toma de estrogénios orais), esteróides exógenos (podem suprimir a secreção de cortisol 

endógena, ou condicionar falsas elevações de cortisol sérico ou urinário) ou fármacos que levem a 

hiperprolactinemia secundária (por exemplo anti-psicóticos, metoclopramida, etc). 

 

Procedimento: 

• Colheita de amostra sanguínea pelas 9h da manhã para: 

1. Eixo gonádico: homem - LH, FSH e testosterona total (com eventual SHBG); mulher – LH, FSH, 

estradiol (eventualmente progesterona no dia 21 da menstruação, ou SHBG)  

2. Eixo somatotrófico: GH, IGF-1 

3. Prolactina: considerar repetição em caso de elevação modesta, e se possível em repouso 

4. Eixo tirotrófico: TSH, FT4 (em casos específicos FT3) 

5. Eixo corticotrófico: cortisol sérico às 9h da manhã, e ACTH plasmático  

6. Neuro-hipófise: ionograma, creatinina, ureia, glicemia, osmolaridades plasmática e urinária, 

densidade urinária 
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Interpretação: 

• A especificidade e sensibilidade dos resultados depende do ensaio laboratorial usado. 

 

• LH/FSH:  

o Em homens, se a testosterona sérica é adequada a secreção de gonadotropinas deve ser 

adequada; secreção inadequada de LH e FSH pode ser diagnosticadas com base em testosterona 

baixas sem elevação compensatória da LH e FSH.  

o Em mulheres, no dia 21 do ciclo menstrual, um valor de progesterona >30nmol/L significa ter 

ocorrido ovulação e assim um eixo gonádico normal; LH, FSH e estradiol devem ser 

interpretados em função do dia do ciclo (sendo a história clínica fundamental; uma mulher com 

ciclos menstruais regulares terá um eixo gonádico normal); FSH elevada e estrogénios muito 

baixos ou indetetáveis devem ser observados em mulheres pós-menopáusicas (nestas mulheres 

a FSH é o melhor indicador do eixo gonadotrófico). Hiperprolactinemia suprime a LH e FSH. 

 

• Prolactina: considerar repetir, sobretudo em caso de elevação modesta da prolactina, e em repouso. 

Habitualmente 2 valores elevados de prolactina são desejáveis para comprovar hiperprolactinemia. Em 

função do resultado e do contexto clínico, considerar a possibilidade de requerer ao laboratório diluição 

(para excluir valor falsamente baixo em caso de suspeita de “efeito de hook”), ou ainda precipitação 

por PEG (para determinar a fração de prolactina monomérica em função da percentagem de recuperação 

pós-PEG, e assim excluir a presença de macroprolactinemia – por exemplo no contexto de elevação da 

prolactina sem sintomatologia e/ou RM hipofisária normal). 

 

• GH: a secreção de GH é pulsátil, e portanto este doseamento isoladamente é frequentemente 

desprovido de grande significado clínico; em indivíduos assintomáticos habitualmente é <1ng/mL, e 

valores altos de GH podem sugerir acromegalia, mas avaliar o IGF-1 é necessario para este diagnóstico. 

 

• TSH: T4 livre baixa sem elevação da TSH (i.e. TSH baixa, normal ou até ligeiramente mas não 

significativamente aumentada) sugere hipotiroidismo secundário, exceto em caso de “euthyroid sick 

syndrome”, ou em caso de haver alterações nas proteínas de ligação. Em caso de TSH, T3 livre e T4 

livre elevadas considerar tirotrofinoma ou síndrome de resistência às hormonas tiroideias. Elevação 

isolada de TSH com T3 e/ou T4 livres normais surge habitualmente no contexto de hipertiroidismo 

subclínico, mas pode significar artefacto laboratorial ou macroTSH.   

 

• ACTH: Insuficiência supra-renal é improvável se cortisol sérico ≥18µg/dL (≥500nmol/L), mas muito 

provável em caso de cortisol sérico <3,6µg/dL (<100nmol/L) a menos que o doente esteja a fazer 

corticóides exógenos. Valores intermédios não se pode concluir com certeza e portanto deve ser feita 

prova dinâmica, idealmente prova hipoglicémica insulínica, se contra-indicada considerar a prova de 

estimulação com glucagon, ou considerar ainda o Short Synacthen Test (embora este possa não 

identificar convenientemente insuficiência supra-renal secundária ligeira/parcial ou recente). 
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Prova hipoglicémica insulínica (eixos ACTH e GH) 

 

Princípio básico:  

- Administração de insulina rápida, e medição do cortisol e hormona de crescimento (GH) em situação 

de hipoglicemia 

 

Indicações: 

1. Avaliação da reserva de ACTH e cortisol em doentes com suspeita de hipopituitarismo 

2. Avaliação da reserva de GH, sobretudo em crianças com atraso ou problemas de crescimento, ou em 

adultos com suspeita de hipopituitarismo 

 

Contra-indicações: 

• Epilepsia  

• Doença isquémica cardíaca (i.e. enfarte do miocárdio prévio, angina de peito) 

• Doentes com hipotiroidismo não tratado, pois interfere com a resposta secretória de GH e cortisol 

• Hipocortisolismo prolongado e significativo, e/ou em caso de cortisol sérico <3,6µg/dL (<100nmol/L) 

pois insuficiência supra-renal é muito provável e há risco de hipoglicemia grave (por depleção das 

reservas de glicogénio hepático) 

• Doenças de produção e armazenamento de glicogénio (raro) 

 

Efeitos laterais: 

• Sintomatologia relacionada com hipoglicemia: hipersudorese, palpitações, tremor, prostração, 

confusão mental, perda de consciência e (raramente) convulsões 

 

Preparação: 

• O doente deve ter um ECG recente normal (e não ter sintomatologia cardíaca ou neurológica por 

esclarecer) 

• O teste deve ser realizado por volta das 9 da manhã 

• Descontinuar anticontracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição 6 semanas antes do teste. 

• A hidrocortisona deve ser descontinuada nas 24 horas antes da prova (ou pelo menos omitir as duas 

tomas anteriores à prova) 

• A prova requer a vigilância da equipa de enfermagem ou médico durante a sua realização, devendo 

estar sempre alguém presente e alerta para sintomatologia de hipoglicemia 

• Alimentos açucarados, açúcar em pacote, soro dextrosado, água devem estar sempre disponíveis 

durante a realização da prova. Se possível ter também glucagon i.m. e hidrocortisona i.v. para 

administração caso o doente desenvolva uma crise addisoniana (muito pouco provável). 
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• Em crianças peri-púberes (idade óssea >10 anos) priming com esteróides sexuais deve ser feito 

previamente à prova:  

o Rapazes: 100 mg enantato de testosterona i.m. (injeção única) 3 dias antes da prova 

o Raparigas: 100 µg de etinilestradiol per os por 3 dias antes da prova  

 

Cálculo da dose de insulina rápida (Actrapid®) a administrar: 

- Dose mais comumente usada: 0,15 U/Kg 

- Dose em doente com hipopituitarismo: 0,10 U/Kg 

- Doentes com diabetes, acromegalia ou Cushing: 0,2 – 0,3 U/Kg 

 

Método: 

1. Pelas 9h da manhã colocar cateter venoso e colher sangue para doseamento do cortisol (ACTH) e 

GH séricos basais. 

2. Administração de insulina rápida (Actrapid) i.v. 

3. Colheita de sangue programada a cada 30 minutos (i.e. 30, 60, 90, 120 min) depois da administração 

de insulina para doseamento do cortisol e da GH. Simultaneamente, nestes tempos pesquisar a glicemia 

capilar ou quando o doente tenha sintomas de hipoglicemia (ou sempre que clinicamente justificável, 

tais como desenvolvimento de sintomas mais graves ou atípicos). 

4. Se aos 30 minutos a glicemia capilar não baixar ou o doente não evoluir para hipoglicemia, repetir 

uma segunda injeção de insulina rápida. Geralmente a hipoglicemia tenderá a ocorrer aos 20-30 minutos 

após a administração de insulina, mas pode variar de doente para doente. 

5. Uma hipoglicemia adequada significa uma glicemia capilar <40-45 mg/dL e presença de sintomas 

de hipoglicemia. Atingida a hipoglicemia, registar a glicemia, colher novamente sangue e dar a prova 

como terminada (idealmente 2 amostras devem ser colhidas, não significando isto que o doente deve 

permanecer durante muito tempo em hipoglicemia). 

6. Ao doente deve ser dado um sumo ou pacote de açúcar (por exemplo dissolvido em água). Se a 

hipoglicemia se mantiver ou em caso de sintomas graves e que permaneçam durante algum tempo, pode 

ser administrado soro dextrosado (a 20% 10-15mL) ou em casos mais graves glucagon i.m. (1 mg). Se 

o doente desenvolver sintomatologia compatível com uma crise addisoniana (muito pouco provável), 

administrar soro NaCl 0,9% e 100 mg de hidrocortisona i.v. 

7. Após término da prova, e corrigida a hipoglicemia, o doente deve fazer uma refeição ligeira, e uma 

glicemia capilar normal deve ser confirmada antes de ir embora. O doente não deve conduzir até 2 horas 

após a realização da prova. 
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Interpretação: 

• A prova não tem valor se uma hipoglicemia adequada não fôr atingida (<40-45 mg/dL). 

 

Resposta do cortisol 

• Resposta completamente normal: cortisol sérico ≥18µg/dL (≥500nmol/L) [uma subida de pelo menos 

5.5µg/dL ~ 150nmol em relação ao valor de cortisol basal é indicativo de resposta preservada]. Estes 

doentes não precisam de glicocorticóides em caso de stress, cirurgia ou intercorrência major. 

• Resposta subótima/subnormal: cortisol sérico 9-18µg/dL (250-500nmol/L). Estes doentes podem não 

requerer dose completa de substituição com hidrocortisona, mas podem precisar de pequenas doses de 

substituição (por exemplo 5+5mg) e precisam de glicocorticóides em caso de stress, cirurgia ou 

intercorrência major. Deve-lhes ser dado o cartão de emergência e de dependência de glicocorticóides 

orais bem como todas as recomendações de duplicação de dose de corticóides em caso de stress. 

• Resposta insuficiente: cortisol sérico <9µg/dL (250nmol/L). Estes doentes requerem substituição 

completa com hidrocortisona. Dar as recomendações sobre o uso de glicocorticóides em caso de stress, 

cirurgia ou intercorrência major, e o cartão de emergência e dependência de glicocorticóides orais. 

• De notar que até 5-15% de indivíduos normais ou saudáveis podem ter uma resposta subótima na 

prova, e por isso interpretar os resultados sempre no contexto clínico em que a prova é pedida. 

 

Resposta da GH 

• Normal: GH >10µg/L (>39mU/L), em contexto de eutiroidismo e priming adequado com esteróides 

sexuais em crianças peri-pubertárias 

• Défice grave de GH: <3µg/L 

• Défice parcial de GH: <5µg/L 

• Estes cuf-offs de GH são controversos e há alguma discussão na literatura sobre qual o melhor cut-

off a adotar, sendo que alguns centros utilizam cut-off <7µg/L em prova de estimulação da GH para 

definir carência de somatotropina. Segundo a Comissão Nacional da Hormona de Crescimento, em 

crianças eutiroideias e com priming adequado de esteróides sexuais e critérios auxológicos compatíveis 

com deficiência de GH, um pico de GH em duas provas de estimulação <7µg/L (<7ng/mL) fazem o 

diagnóstico de carência de GH e estas crianças são candidatas a terapêutica com hormona de 

crescimento. 

• Dois testes confirmatórios são necessários para estabelecer o diagnóstico de défice de GH em crianças 

com suspeita de atraso ou défice de crescimento, testes estes que devem ser preferencialmente diferentes 

(consultar as Normas da Comissão Nacional da Hormona de Crescimento). 

• Avaliar também o IGF-1 sérico, embora este nem sempre se correlacione com os resultados da prova 

e frequentemente não é fiável na identificação de doentes com carência de GH. 
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Prova de estimulação com glucagon (eixos ACTH e GH) 

 

Princípio básico:  

- Administração de glucagon i.m. (estímulo stressante) e doseamento do cortisol e da hormona de 

crescimento (GH). 

 

Indicações: 

1. Avaliação da reserva de ACTH e cortisol em doentes com suspeita de hipopituitarismo, 

especialmente em casos em que a prova hipoglicémica insulínica esteja contra-indicada (doentes com 

epilepsia e/ou doença isquémica cardíaca) 

2. Avaliação da reserva de GH, sobretudo em crianças com atraso ou problemas do crescimento, ou em 

adultos com suspeita de hipopituitarismo 

 

Contra-indicações: 

• Feocromocitoma ou insulinoma 

• Doentes com hipotiroidismo não tratado, pois interfere com a resposta secretória de GH e cortisol 

neste teste (défice de T4 pode levar a resposta reduzida de GH ou de cortisol) 

• Hipocortisolismo prolongado e severo, em caso de cortisol sérico <3,6µg/dL (<100 nmol/L) pois 

insuficiência supra-renal é provável e pode haver risco de hipoglicemia grave por depleção das reservas 

de glicogénio hepático 

• Doenças de produção e armazenamento de glicogénio (raras) 

 

Efeitos laterais: 

• Náuseas são comuns (30%) e vómitos podem raramente ocorrer 

 

Preparação: 

• O doente deve estar em jejum desde o dia anterior 

• O teste deve ser realizado por volta das 9 da manhã 

• Descontinuar anticontracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição 6 semanas antes do teste. 

• A hidrocortisona deve ser descontinuada nas 24 horas antes da prova (ou pelo menos omitir as duas 

tomas anteriores à prova) 

• A prova requer a vigilância da equipa de enfermagem ou médico, mas não permanência a tempo 

inteiro pois hipoglicemia não é induzida com a injeção de glucagon  

• Em crianças peri-púberes (idade óssea >10 anos) priming com esteróides sexuais deve ser feito 

previamente à prova:  

o Rapazes: 100 mg enantato de testosterona i.m. (injeção única) 3 dias antes da prova 

o Raparigas: 100 µg de etinilestradiol per os por 3 dias antes da prova  
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Cálculo da dose de Glucagon a administrar: 

- Adultos: 1 mg (1,5mg se peso >90Kg) 

- Crianças: 15 µg/Kg 

 

 

Método: 

1. Pelas 9h da manhã: colocação de cateter venoso e colheita de sangue para medição da glicose, do 

cortisol (ACTH) e GH séricos basais. 

2. Administração de glucagon i.m. (por exemplo no músculo deltóide). 

3. Colheita de sangue programada aos 60, 90, 120, 150, 210 e 240min depois da administração de 

insulina para doseamento do cortisol e da GH. A glicemia capilar pode baixar a partir dos 90 minutos, 

e portanto testar a glicemia capilar se o doente desenvolver sintomatologia de hipoglicemia. 

4. Após terminar a prova e realizar as colheitas sanguíneas, deve ser dada ao doente uma refeição ligeira, 

e este deve ter uma glicemia capilar normal (>70mg/dL) antes de ir embora. O doente não deve conduzir 

até 2 horas após a realização da prova. 

 

 

Interpretação: 

Resposta do cortisol 

• Resposta completamente normal: cortisol sérico ≥18µg/dL (≥500nmol/L) [uma subida de pelo menos 

5.5µg/dL ~ 150nmol em relação ao valor de cortisol basal é indicativo de resposta preservada]. Estes 

doentes não precisam de glicocorticóides em caso de stress, cirurgia ou intercorrência major. 

• Resposta subótima/subnormal: cortisol sérico 9-18µg/dL (250-500nmol/L). Estes doentes podem não 

requerer dose completa de substituição com hidrocortisona, mas podem precisar de pequenas doses de 

substituição (por exemplo 5+5mg) e precisam de glicocorticóides em caso de stress, cirurgia ou 

intercorrência major. Deve-lhes ser entre o cartão emergência e de dependência de glicocorticóides 

orais e dar todas as recomendações de duplicação de dose de corticóides em caso de stress. 

• Resposta insuficiente: cortisol sérico <9µg/dL (250nmol/L). Estes doentes requerem substituição 

completa com hidrocortisona. Dar as recomendações sobre o uso de glicocorticóides em caso de stress, 

cirurgia ou intercorrência major, e o cartão de emergência e de dependência de glicocorticóides orais. 

• A prova de estimulação com glucagon é menos fiável para avaliar o eixo corticotrófico e somatotrófico 

comparativamente à prova hipoglicémica insulínica, com sensibilidades de 71% e especificidade de 

57% para reserva de cortisol preservada em caso de cortisol >12,7µg/dL (>350nmol/L). Portanto em 

doentes com cortisol estimulado que varie entre 12,7-18µg/dL (350-500nmol/L) é possível que tenham 

função corticotrófica preservada e um segundo teste deverá ser ponderado. 
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Resposta da GH 

• Normal: GH >10µg/L (>39mU/L), em contexto de eutiroidismo e priming adequado com esteróides 

sexuais em crianças peri-pubertárias 

• Défice grave de GH: <3µg/L 

• Défice parcial de GH: <5µg/L 

• Estes cuf-offs de GH são controversos e há alguma discussão na literatura sobre qual o melhor cut-

off a adotar, sendo que alguns centros utilizam cut-off <7µg/L em prova de estimulação da GH para 

definir carência de somatotropina. Segundo a Comissão Nacional da Hormona de Crescimento, em 

crianças eutiroideias e com priming adequado de esteróides sexuais e critérios auxológicos compatíveis 

com deficiência de GH, um pico de GH em duas provas de estimulação <7µg/L (<7ng/mL) fazem o 

diagnóstico de carência de GH e estas crianças são candidatas a terapêutica com hormona de 

crescimento. 

• Dois testes confirmatórios são necessários para estabelecer o diagnóstico de défice de GH em crianças 

com suspeita de atraso ou défice de crescimento, testes estes que devem ser preferencialmente diferentes 

(consultar as Normas da Comissão Nacional da Hormona de Crescimento). 

• Avaliar também o IGF-1 sérico, embora este nem sempre se correlacione com os resultados da prova 

e frequentemente não é fiável na identificação de doentes com carência de GH. 
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Prova de supressão com a metirapona (eixo ACTH) 

 

Princípio básico:  

- Administração de metirapona à meia-noite, e doseamento de cortisol e 11-desoxicortisol (11-DOC) 

matinais, esperando-se cortisol baixo e 11-DOC elevado (se ambos forem baixos é muito sugestivo de 

insuficiência supra-renal) 

 

Indicações: 

1. Avaliação da reserva de ACTH e cortisol em doentes com suspeita de insuficiência supra-renal 

secundária, especialmente em caso de contra-indicação para a provas hipoglicémica insulínica ou de 

estimulação com o glucagon. Tem pouco interesse clínico, e deve ser utilizada somente em caso de 

ambas as provas hipoglicémica insulínica e de estimulação com o glucagon não possam ser realizadas. 

2. Como alternativa ao Short Synacthen Test (SST) para avaliação de hipocortisolismo primário, 

embora não seja recomendada usar em vez do SST e por isso clinicamente pouco útil (considerar por 

exemplo se houver rotura de stock de Synacthen para a realização do SST). 

 

Contra-indicações: 

• Alergia ou reações adversas prévias à metirapona 

 

Efeitos laterais: 

• Náuseas são comuns e vómitos podem ocorrer raramente (dar metirapona com uma refeição ligeira 

para minimizar estes efeitos adversos GI). Pode também ocorrer cefaleias, tonturas, sedação e reações 

alérgicas cutâneas. 

 

Preparação: 

• Não é preciso o doente estar em jejum 

• Parar anticontracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição 6 semanas antes da prova 

 

Dose de metirapona a administrar: 

•  30 mg/kg (<70kg = 2,0g / 70-90kg = 2,5g / >90kg = 3,0g) 

 

Método: 

1. O doente deve ser admitido na véspera 

2. Calcular a dose de metirapona oral 30mg/kg (<70kg = 2,0g / 70-90kg = 2,5g / >90kg = 3,0g) 
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3. Administrar a metirapona à meia-noite com uma refeição ligeira (por exemplo leite e bolachas) 

4. Colheita de sangue às 8-9h da manhã para dosear ACTH, cortisol e 11-DOC 

5. Após colher sangue, administrar hidrocortisona oral 10mg (para cobrir eventual hipocortisolismo), e 

o doente pode depois ter alta 

 

 

Interpretação: 

• Os resultados desta prova podem ser interpretados de acordo com a seguinte tabela: 

 11-DOC sérico > 7,2µg/dL 

(> 200nmol/L) 

11-DOC sérico < 7,2µg/dL 

(< 200nmol/L) 

Cortisol sérico < 7,2µg/dL 

(< 200nmol/L) 

Resposta normal Insuficiência supra-renal primária 

ou secundária 

Cortisol sérico ≥ 7,2µg/dL 

(≥ 200nmol/L) 

Não interpretável Inibição insuficiente da metirapona 

(i.e. prova não-diagnóstica) 

 

• Usando os cut-offs de cortisol e 11-DOC descritos na tabela, a sensibilidade e especificidade desta 

prova são de 86% e 77%, respetivamente. 

 

• Em caso da prova hipoglicémica insulínica estar contra-indicada, quer o teste de estimulação com 

glucagon ou a prova de supressão com a metirapona podem ser utilizadas para investigação de 

insuficiência supra-renal secundária. Provavelmente a prova a ser utilizada neste caso será a prova de 

estimulação com glucagon, sendo que a prova de supressão com metirapona ficará reservada para uma 

terceira linha. 
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Prova de estimulação com GHRH (eixo GH) 

 

Indicações: 

1. Para investigar carência isolada de hormona de crescimento 

 

Contra-indicações: 

• Nenhuma, exceto em caso de alergia ao GHRH (muito raro) 

 

Efeitos laterais: 

• Após a injeção de GHRH pode ocorrer transitoriamente rubor facial (comum), e também hipotensão. 

Náuseas, parestesias ou paladar anormal pode ocorrer em 5-10% dos casos após injetar GHRH.  

 

Preparação: 

• Estar em jejum desde a meia-noite do dia anterior (ingestão de água é permitido) 

• Durante esta prova o doente deve manter o jejum 

• Durante esta prova o doente deve estar em repouso, num cadeirão recostado ou deitado 

• Durante a realização da prova vigiar a TA a cada 15min, e vigiar também a TA a cada 30min após a 

última colheita de amostra sanguínea aos 120min após injetar GHRH (hipotensão arterial durante ou 

após a prova pode ocorrer, daí a importância de vigiar a TA) 

• Em crianças peri-púberes (idade óssea >10 anos) priming com esteróides sexuais deve ser feito:  

o Rapazes: 100 mg enantato de testosterona i.m. (injeção única) 3 dias antes da prova 

o Raparigas: 100 µg de etinilestradiol per os por 3 dias antes da prova 

 

Dose de GHRH: 

• Adultos: 100 μg de GHRH 

• Crianças: 1 μg/kg de GHRH (a dose máxima a injetar de GHRH é 100 μg) 

 

Método: 

1. Colocação de cateter intravenoso e colheita de sangue para análise basal da GH e IGF-1 

2. Injetar 100μg de GHRH i.v. (em crianças 1μg/kg de GHRH) 

3. Colher sangue para análises (GH) aos 15, 30, 45, 60, 90 e 120min após injetar GHRH 

4. Dar uma pequena refeição ao doente após a última colheita aos 120min, e garantir que este repousa 

e fica vigilância por mais 60-90min antes de abandonar o serviço, devendo-se monitorizar a TA a cada 

30min após a última colheita de sangue 
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Interpretação: 

• Se a GH>10µg/L (>39mU/L), a reserva de secreção de GH é provavelmente totalmente normal.  

• Em crianças: se a GH>5,7µg/L a carência de GH fica praticamente excluída (alguns autores sugerem 

>7µg/L). Um pico de GH entre 2,7-5,7µg/L pode indicar défice parcial de GH e deve ser investigado 

com uma segunda prova. GH <2,7µg/L é muito indicativo de défice de GH (mas ainda assim uma 

segunda prova é recomendada, integrando também os dados clínicos). Crianças com atraso pubertário 

podem apresentar resposta subnormal de GH se o teste fôr efetuado sem priming com esteróides sexuais, 

e nestes casos portanto deve-se fazer priming antes da prova. 

• Os cut-offs para diagnóstico de défice de GH depende do pico de GH de acordo com a idade e do 

índice de massa corporal – tabela em baixo com cut-offs propostos por Colao et al. 2009 JCEM (vol 

94: 4414-4422): 

Cut-offs GH em µg/L Idade 15-25 anos Idade 26-65 anos Idade >65 anos 

IMC <25kg/m2 15,6 11,8 9,2 

IMC 25-30kg/m2 11,7 8,1 6,1 

IMC >30kg/m2 8,5 5,5 4,0 

 

• Doentes com carência isolada de GH (incluindo após radioterapia) frequentemente apresentam 

resposta de GH à injeção de GHRH normal, o que pode implicar défice de GHRH hipotalâmico. Assim, 

esta prova não é útil em demonstrar a normalidade de secreção hipofisária de GH, havendo outras provas 

mais adequadas tais como a prova hipoglicémica insulínica. 
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Prova de estimulação com GHRH-Arginina (eixo GH) 

 

Indicações: 

Para investigar carência isolada de hormona de crescimento 

1. Em transição, após atingimento da altura final para confirmação de persistência de défice de GH na 

adolescência tardia/adultos jovens, caso a prova hipoglicémica insulínica esteja contra-indicada 

2. Em adultos, caso a prova hipoglicémica insulínica ou a prova de estimulação com glucagon revelar 

défice de GH (pico de GH <5μg/L) e um segundo teste confirmatório seja necessário antes de iniciar 

terapêutica com GH (sobretudo caso a prova hipoglicémica insulínica esteja contra-indicada) 

 

Contra-indicações: 

• Nenhuma, exceto em caso de alergia ao GHRH (muito raro) 

 

Efeitos laterais: 

• Após a injeção de GHRH pode ocorrer transitoriamente rubor facial (efeito comum). Náuseas, 

parestesias ou paladar anormal pode ocorrer em 5-10% dos doentes após a injeção de GHRH. 

Hipotensão pode também ocorrer. 

 

Preparação: 

• Estar em jejum desde a meia-noite do dia anterior (ingestão de água é permitido) 

• Durante esta prova o doente deve manter o jejum 

• Durante esta prova o doente deve estar em repouso, num cadeirão recostado ou deitado 

• Durante a realização da prova vigiar a TA a cada 15min, e vigiar também a TA a cada 30min após a 

última colheita de amostra sanguínea aos 150min após injetar a arginina (hipotensão arterial durante ou 

após a prova pode ocorrer, daí a importância de vigiar a TA) 

• Em doentes a fazer terapêutica com GH, esta deve ser suspensa pelo menos 1 mês antes da prova 

• Esta prova pode ser feita somente infundindo a arginina (sem administrar GHRH) 

• Em crianças peri-púberes (idade óssea >10 anos) priming com esteróides sexuais deve ser feito:  

o Rapazes: 100 mg enantato de testosterona i.m. (injeção única) 3 dias antes da prova 

o Raparigas: 100 µg de etinilestradiol per os por 3 dias antes da prova 

 

Dose de GHRH: 

• Adultos: 100 μg de GHRH 

• Crianças: 1 μg/kg de GHRH (a dose máxima a injetar de GHRH é 100 μg) 
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Dose de Arginina:  

• Infundir 0,5 g/kg de L-arginina monohidroclorido (dose máxima de 30g) como solução a 10% em 

soro salino (30g/300mL) durante 30min 

 

Método: 

1. Colocar cateter intravenoso, e deixar o doente em repouso por 30-45 minutos  

2. Fazer a colheita de sangue para análise basal da GH e de IGF-1 

3. Injetar 100μg de GHRH (em crianças 1μg/kg de GHRH) em bólus i.v. único 

4. Infundir 0,5g/kg de L-arginina monohidroclorido (dose máxima de 30g) como solução a 10% em 

soro salino (30g/300mL) durante 30min 

5. Colher sangue para análises (GH) após a infusão de arginina aos 30, 45, 60, 90, 120 e 150min 

6. Durante a prova monitorizar a TA a cada 15min 

7. Dar uma pequena refeição ao doente após a última colheita aos 150min, e garantir que este repousa 

e fica vigilância por mais 90min antes de abandonar o serviço, devendo-se monitorizar a TA a cada 30 

min após a última colheita de sangue 

 

Interpretação: 

• Se a GH>10µg/L (>39mU/L), a reserva de secreção de GH é provavelmente totalmente normal.  

• Os cut-offs para diagnóstico de défice de GH depende do pico de GH de acordo com a idade e do 

índice de massa corporal – tabela em baixo com cut-offs propostos por Colao et al. 2009 JCEM (vol 

94: 4414-4422): 

Cut-offs GH em µg/L Idade 15-25 anos Idade 26-65 anos Idade >65 anos 

IMC <25kg/m2 15,6 11,8 9,2 

IMC 25-30kg/m2 11,7 8,1 6,1 

IMC >30kg/m2 8,5 5,5 4,0 

 

• Em transição (adolescentes e adultos jovens <19 anos), outros estudos mostraram níveis de GH<1µ/L 

sugestivos de carência de GH em indivíduos magros. Em caso de excesso de peso ou obesidade, os cut-

offs em transição são mais controversos – usando os cut-offs propostos por Colao 2009 JCEM, alguns 

indivíduos com défice de GH podem ser considerados normais uma vez que esse estudo incluiu 

indivíduos com idades tão baixas quanto os 15 anos; no entanto, estes cut-offs devem identificar 

corretamente a maioria dos doentes em transição e com défice de GH. 

• Em transição (adolescentes e adultos jovens <19 anos), outros estudos mostraram níveis de GH<19µ/L 

sugestivos de carência de GH em indivíduos magros. Em caso de excesso de peso ou obesidade, os cut-

offs em transição são mais controversos – usando os cut-offs propostos por Colao 2009 JCEM, alguns 

indivíduos com défice de GH podem ser considerados normais uma vez que esse estudo incluiu 
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indivíduos com idades tão baixas quanto os 15 anos; no entanto, estes cut-offs devem identificar 

corretamente a maioria dos doentes em transição e com défice de GH. 

• Em crianças: se a GH>5,7µg/L a carência de GH fica praticamente excluída (alguns autores sugerem 

>7µg/L). Um pico de GH entre 2,7-5,7µg/L pode indicar défice parcial de GH e deve ser investigado 

com uma segunda prova. GH <2,7µg/L é muito indicativo de défice de GH (mas ainda assim uma 

segunda prova é recomendada, e integrar também os dados clínicos). Crianças com atraso pubertário 

podem apresentar resposta subnormal de GH se o teste fôr efetuado sem priming com esteróides sexuais, 

e nestes casos portanto deve-se fazer priming antes da prova. 

• Doentes com carência isolada de GH (incluindo após radioterapia) frequentemente apresentam 

resposta de GH à injeção de GHRH normal, o que pode implicar défice de GHRH hipotalâmico. Assim, 

esta prova não é útil em demonstrar a normalidade de secreção hipofisária de GH, havendo outras provas 

mais adequadas tais como a prova hipoglicémica insulínica. 
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Prova de estimulação com TRH (eixo TSH) 

 

Indicações: 

Atualmente pouco útil do ponto de vista clínico, mas pode ser considerado em situações especiais para: 

1. Avaliar a reserva de secreção de TSH (eixo tirotrófico) 

2. Diagnóstico diferencial de défice de TSH de etiologia hipofisária ou hipotalâmica 

3. Diagnóstico diferencial entre TSHoma e síndrome de resistência às hormonas tiroideias 

 

Contra-indicações: 

• Nenhuma, exceto em caso de alergia ao TRH (muito raro) 

 

Efeitos laterais: 

• Transitoriamente após injeção de TRH pode ocorrer sabor metálico, rubor facial ou náusea ligeira 

 

Preparação: 

• O doente não deve estar a fazer levotiroxina nas 3 semanas anteriores a este teste 

• Não é necessário estar em jejum desde o dia anterior 

• Durante esta prova o doente deve estar em repouso, num cadeirão recostado ou deitado. 

• Dose de TRH: 200 μg (i.v.) 

 

Procedimento: 

1. Colocação de cateter intravenoso e colheita de sangue para análises basais (TSH e T4 livre) 

2. Injetar 200μg de TRH i.v. de forma lenta (ao longo de 2 minutos, depois ‘lavar’ com soro salino) 

3. Colher sangue para análises (TSH e T4 livre) 30 e 60min após injetar TRH 

 

Interpretação: 

• O resultado normal é TSH >5mU/L aos 30min, sendo que este valor deve exceder a TSH dos 60min 

(se o valor de TSH dos 60min exceder a dos 30min geralmente indica doença hipotalâmica, mas às 

vezes pode significar doença hipofisária ou mesmo hipotiroidismo primário)  

• É também expectável que a TSH suba 2mU/L aos 30min comparativamente com a TSH basal 

(inadequada elevação da TSH não é por si só indicação para terapêutica com levotiroxina) 

• Em caso de TSHoma não haverá resposta ao TRH (i.e. não haverá subida dos níveis de TSH), enquanto 

na síndrome de resistência às hormonas tiroideias espera-se uma resposta normal ou exagerada 

• Se a prova de TRH fôr feita em contexto de hipertiroidismo é expectável que a TSH permaneça 

suprimida aos 30 e 60min, enquanto no hipotiroidismo espera-se uma resposta exagerada (no entanto 

esta prova não está recomendada para investigar híper ou hipotiroidismo) 
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Prova de estimulação com LHRH/GnRH (eixo LH/FSH) 

 

 

Indicações: 

1. Para investigar puberdade precoce ou atraso pubertário 

2. Para investigar possível défice de gonadotrofinas (não totalmente esclarecido por análises basais) 

 

NOTA: Função hipofisária basal e história clínica devem ser suficientes para o diagnóstico de défice 

de gonadotrofinas, portanto só em casos muito esporádicos esta prova terá interesse para investigar 

possível défice de gonadotrofinas 

 

 

Contra-indicações: 

• Nenhuma, exceto em caso de alergia ao GnRH (muito raro) 

 

 

Preparação: 

• Não é necessário estar em jejum desde o dia anterior. 

• Em mulheres com ciclo menstrual normal em que se considere fazer esta prova, esta deve ter lugar na 

fase folicular (dias 3-7 do ciclo menstrual). Respostas de LH mais proeminentes são observadas mais 

tardiamente no ciclo menstrual. 

• Não fazer priming com esteróides sexuais se se pretender investigar puberdade precoce ou atraso 

pubertário (no entanto, se se pretender avaliar eventual hipogonadismo em crianças peri-púberes/ 

adolescentes pode ser necessário doses mais elevadas de LHRH/GnRH ou priming com esteróides 

sexuais). 

 

 

Dose de GnRH: 

• 100 μg de GnRH 

 

 

Procedimento: 

1. Colocação de cateter intravenoso e colheita de sangue para análises basais: LH, FSH e testosterona 

(M) ou estradiol (F). 

2. Injetar 100μg de GnRH i.v. (após injeção ‘lavar’ com soro salino). 

3. Colher sangue para análises (LH e FSH) 30 e 60min após injetar GnRH. 
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Interpretação: 

• O pico de LH e FSH pode ocorrer tanto aos 30min como aos 60min, e devem ser LH>10U/L e 

FSH>2U/L. Tabela em baixo com valores indicativos de “resposta normal” nesta prova: 

 LH (U/L) FSH (U/L) 

30min 60min 30min 60min 

Género feminino 15 - 42 12 - 35 1 - 11 1 - 25 

Género masculino 13 - 58 11 - 48 1 - 7 1 - 5 

 

• Uma resposta inadequada pode significar hipogonadismo hipogonadotrófico, embora este diagnóstico 

é feito na grande maioria dos casos com análises basais (nas mulheres pode pensar-se no teste de 

clomifeno, onde não ocorre aumento da LH/FSH após toma de clomifeno em caso de hipogonadismo 

hipogonadotrófico). 

 

• Esta prova tem sensibilidade e especificidade baixas para avaliar hipogonadismo hipogonadotrófico, 

dado que a resposta a esta prova pode ser normal ou até exagerada (especialmente em doentes com dano 

hipotalâmico). Assim, os doseamentos basais de LH, FSH e esteróides sexuais são mais fiáveis na 

avaliação desta condição. Esta prova pode identificar precocemente doentes submetidos a radioterapia 

que estão em risco ou a desenvolver hipogonadismo hipogonadotrófico (mas a relevância clínica desta 

prova neste contexto pode ser baixa). Em termos gerais, esta prova é mais útil para avaliar o nível de 

reserva de secreção de LH/FSH, e menos útil para estabelecer o diagnóstico de hipogonadismo 

hipogonadotrófico. 

 

• Na avaliação da puberdade a interpretação deste teste é significativamente diferente:  

- Crianças pré-púberes não devem apresentar qualquer resposta, i.e. os níveis de LH ou FSH séricos 

não deverão subir após injeção de GnRH.  

- Se esteróides sexuais estão presentes, por exemplo em caso de puberdade precoce, haverá então 

resposta esperando-se uma subida dos níveis de LH ou FSH após a injeção de GnRH.  

- Os resultados desta prova devem ser sempre enquadrados com outros dados clínicos (estádios Tanner, 

volume testicular, avanço da idade óssea, e esteróides sexuais séricos). 
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Provas dinâmicas combinadas para testar múltiplas carências hipofisárias 

 

Indicações: 

1. Avaliação da reserva hipofisária anterior (todos os eixos), particularmente em doentes com tumores 

hipofisários inclusivamente durante o seguimento após cirurgia 

 

NOTA: atualmente pouco útil e raramente necessária atendendo à sensibilidade e especificidade dos 

doseamentos basais, particularmente do eixo tirotrófico e gonadotrófico 

 

Contra-indicações: 

• Epilepsia  

• Doença isquémica cardíaca (i.e. enfarte do miocárdio prévio, angina de peito) 

• Doentes com hipotiroidismo não tratado, pois interfere com a resposta secretória de GH e cortisol 

• Hipocortisolismo prolongado e significativo, e/ou em caso de cortisol sérico <3,6µg/dL (<100nmol/L) 

pois insuficiência supra-renal é provável e há risco de hipoglicemia grave (por depleção das reservas 

de glicogénio hepático) 

• Doenças de produção e armazenamento de glicogénio (raras) 

 

Efeitos laterais: 

• Sintomatologia essencialmente relacionada com hipoglicemia: hipersudorese, palpitações, tremor, 

prostração, confusão mental, perda de consciência e raramente convulsões  

• Transitoriamente após injeção de TRH pode ocorrer sabor metálico, rubor facial ou náusea ligeira 

 

Preparação: 

• O doente deve ter um ECG recente normal (e não ter sintomatologia cardíaca ou neurológica por 

esclarecer). 

• O teste deve ser realizado por volta das 9 da manhã, e o doente estar em repouso. O doente deve estar 

em jejum desde a meia-noite do dia anterior. 

• Descontinuar anticontracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição 6 semanas antes do teste. 

• A hidrocortisona deve ser descontinuada nas 24 horas antes da prova (ou pelo menos omitir as duas 

tomas anteriores à prova). 

• A prova requer a vigilância da equipa de enfermagem ou médico durante a sua realização, devendo 

estar sempre presente e alerta para a sintomatologia de hipoglicemia. Alimentos açucarados, açúcar em 

pacote, soro dextrosado, água devem estar sempre disponíveis durante a realização da prova. Se possível 
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ter também glucagon i.m. e hidrocortisona i.v. para administração caso o doente desenvolva crise 

addisoniana (muito pouco provável). 

• Em crianças peri-púberes (idade óssea >10 anos) priming com esteróides sexuais deve ser feito:  

o Rapazes: 100 mg enantato de testosterona i.m. (injeção única) 3 dias antes da prova 

o Raparigas: 100 µg de etinilestradiol per os por 3 dias antes da prova  

 

 

Cálculo das doses dos fármacos a administrar durante a prova:  

• Insulina rápida (Actrapid®): 

o Dose mais comumente usada: 0,15 U/Kg 

o Dose em doente com hipopituitarismo: 0,10 U/Kg 

o Doentes com diabetes, acromegalia ou Cushing: 0,2 – 0,3 U/Kg 

• TRH: 200 μg i.v. 

• GnRH: 100 μg, bólus i.v.  

 

 

Método: 

1. Pelas 9h da manhã colocar cateter intravenoso e colher sangue para doseamento basal do cortisol 

(ACTH), GH, glicose, TSH, FT4, FSH, LH, testosterona/estradiol e prolactina séricas. 

2. No tempo T=0h injetar a insulina Actrapid e GnRH ambos em bólus i.v. único, e logo de seguida 

administrar o TRH i.v. ao longo de 4 minutos (nas doses indicadas em cima).  

3. Colheita de sangue para doseamento de LH, FSH, TSH, prolactina, GH, cortisol e glicose 30min e 

60min depois da administração da insulina, TRH e GnRH.  

4. Continuar a prova e aos 90min e 120min colher sangue para medição do cortisol, GH e glicose. 

Simultaneamente, nestes tempos pesquisar a glicemia capilar ou sempre que o doente tiver sintomas de 

hipoglicemia (ou sempre que clinicamente justificável, tais como surgirem sintomas graves ou atípicos). 

5. Se aos 30min a glicemia capilar não tiver baixado ou o doente não evoluir para hipoglicemia, repetir 

uma segunda injeção de insulina rápida. Geralmente a hipoglicemia tenderá a ocorrer aos 30min após a 

administração de insulina, mas pode variar de doente para doente. Uma hipoglicemia adequada significa 

uma glicemia <40-45 mg/dL e presença de sintomas de hipoglicemia. Atingida a hipoglicemia, a 

glicemia deve ser registada, e depois colher sangue e a seguir corrigir a hipoglicemia (idealmente 2 

amostras devem ser colhidas, não significando isto que o doente deva permanecer durante muito tempo 

em hipoglicemia).  

6. Nesta fase, dar ao doente um sumo ou pacote de açúcar (por exemplo dissolvido em água). Se a 

hipoglicemia se mantiver ou em caso de sintomas graves e que permaneçam durante algum tempo, pode 
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ser dado soro dextrosado (a 20% 10-15mL) ou em casos mais graves glucagon i.m. (1 mg). Se o doente 

desenvolver sintomatologia de crise addisoniana (pouco provável), administrar soro NaCl 0,9% e 

100mg de hidrocortisona i.v. 

7. Após terminar a prova e corrigir a hipoglicemia, o doente deve fazer uma refeição ligeira, e ter uma 

glicemia capilar normal antes de ir embora. O doente não deve conduzir até 2 horas após a prova. 

 

 

Interpretação: 

• A interpretação dos diferentes componentes desta prova dinâmica que avalia os diferentes eixos 

hipofisários pode ser consultada em cada um dos protocolos individuais relativos à prova hipoglicémica 

insulínica, à prova de estimulação com TRH e à prova de estimulação com LHRH/GnRH. 
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ACROMEGALIA 

 

Prova de tolerância à glicose com avaliação do nadir de GH 

 

Indicações: 

1. Para investigação de suspeita de acromegalia 

2. Para avaliação de recidiva/persistência de doença em doentes com acromegalia 

3. Para avaliação de portadores de mutação genética que confira risco para tumores hipofisários, 

sobretudo quando há elevação ligeira de IGF-1 sem sintomatologia de acromegalia 

 

NOTA: IGF-1 sérico muito elevado, com RM sugestiva de tumor da hipófise, habitualmente são suficientes para 

estabelecer o diagnóstico na grande maioria dos doentes. Esta prova é contudo útil para avaliação mais detalhada 

do doente, e pode vir a ter também interesse no follow-up para avaliação de recidiva ou persistência de doença. 

Pode ter um papel mais importante na avaliação diagnóstica de casos com IGF-1 ligeiramente aumentadas, ou em 

casos em que a IGF-1 possa não ser totalmente fidedigna ou difícil de interpretar (por exemplo desnutrição, doença 

sistémica, uso de anticontracetivos orais, puberdade). Pode também ter interesse em doentes portadores de 

mutação que confere risco para tumores da hipófise (por exemplo do gene AIP ou MEN1) que estão assintomáticos 

mas têm ligeira elevação da IGF-1 sérica. 

 

Contra-indicações: 

• Nenhuma 

 

Efeitos laterais: 

• Nenhum 

 

Precauções: 

• Esta prova não deve ser realizada em contextos de anorexia nervosa, diabetes mal controlada, 

insuficiência renal crónica, doença hepática, consumo de drogas e na gravidez (e em caso de ser feita 

interpretar os resultados com cuidado) 

 

Preparação: 

• O doente deve estar em jejum desde a meia-noite do dia anterior 

• Em alguns casos de acromegalia em que haja também necessidade de avaliar possível insuficiência 

supra-renal (i.e. a reserva de secreção de cortisol), o Short Synacthen Test pode ser feito no final da 

prova de tolerância oral à glicose, portanto a partir dos 120min (nunca no pós-operatório imediato). 
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Método: 

1. Deve ser feita uma colheita de sangue para análises basais no T=0h (IGF-1, GH e glicose). Estas 

devem ser feitas após a introdução de cateter intravenoso por onde todas as amostras devem ser colhidas 

para evitar o stress da venopunção ao longo da prova. Durante o teste o doente deve manter-se em 

repouso, idealmente sentado, para evitar qualquer tipo de estímulo stressante que faça elevar a GH. 

2. O doente deve tomar 75g de glicose oral dissolvida em 300mL de água (ao longo de um período 

máximo de 10min). 

3. Colher sangue para análises (GH e glicose) aos 30, 60, 90 e 120min após a administração da glicose. 

 

 

Interpretação: 

• Em indivíduos normais, os níveis de GH devem suprimir após glicose oral (pelo menos uma das 

amostras durante o teste deverá ter GH indetetável, ou seja <1µg/L) 

• Ausência de supressão da GH após glicose oral (>1µg/L) ou aumento paradoxal de GH (que ocorre 

em 30% dos doentes) é sugestivo de acromegalia 

• Falsos-positivos nesta prova podem ocorrer em caso de anorexia nervosa ou outras causas de jejum 

crónico, diabetes mal controlada, insuficiência renal crónica, doença hepática, consumo de drogas 

(como heroína), adolescência, gravidez e em mulheres a tomar estrogénios orais 
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DOENÇA DE CUSHING 

 

Prova de supressão noturna com 1mg de dexametasona 

 

Princípio básico: 

Toma de 1mg de dexametasona oral às 23h, e no dia seguinte às 9h dosear o cortisol sérico, que deverá 

suprimir 

 

Indicações: 

1. Investigação inicial de síndrome de Cushing  

2. Incidentaloma da supra-renal 

 

Contra-indicações / Precauções: 

• Ter atenção às interferências medicamentosas, nomeadamente com fármacos indutores das enzimas 

hepáticas (por exemplo anti-epilépticos) que podem acelerar a metabolização da dexametasona, e assim 

conduzir a falsos-positivos. Ver tabela em baixo com a lista de fármacos que interferem com os testes 

bioquímicos para o diagnóstico de síndrome de Cushing (Guidelines da Endocrine Society 2008 – The 

Diagnosis of Cushing’s Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol 

Metab (2008) 93: 1526-1540): 
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• Doentes sob anticontracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição não deverão realizar a 

prova pois estes estrogénios levarão à elevação da proteína CBG em circulação e “falsa” elevação dos 

níveis de cortisol, o que pode dificultar a interpretação dos resultados da prova. Estes deverão ser 

suspensos 6 semanas antes da realização desta prova. 

• Não realizar durante a gravidez (para além de não ser recomendado dar dexametasona à grávida, a 

hiperestrogenemia da gravidez faz elevar a CBG e resultar em valores de cortisol sérico elevados e 

difíceis de interpretar). 

• Doentes com implantes de esteróides sexuais podem gerar resultados difíceis de interpretar (nestes 

casos medir a SHBG e a CBG pode ter alguma utilidade). 

• Interpretar os resultados cuidadosamente em outros subgrupos de doentes, por exemplo, em caso de 

depressão e doença mental grave, abuso de álcool, apneia de sono, obesidade mórbida, doentes com 

diabetes mal controlada (designados como “pseudo-Cushing”). 

 

Efeitos laterais: 

• A dexametasona geralmente é bem tolerada, mas pode levar a alguns efeitos laterais reconhecidos dos 

glucocorticóides, com especial relevo elevação da glicemia (particularmente em doentes diabéticos) ou 

alterações psicológicas (particularmente em doentes com psicopatologia). Estes efeitos são contudo 

muito improváveis considerando que esta prova implica apenas uma toma única de dexametasona. 

 

Dose da dexametasona: 

• 1mg de dexametasona (comprimidos) a tomar às 23h, e no dia seguinte às 9h dosear o cortisol sérico.  

 

Preparação: 

• Esta prova não exige uma preparação em particular, e é realizada em regime de ambulatório 

• O doente deve ser capaz de tomar 1mg de dexametasona e dirigir-se ao serviço de manhã pelas 9h da 

manhã para colheita de sangue basal para dosear o cortisol sérico 

• Durante a realização desta prova outros testes como por exemplo o cortisol livre urinário das 24h não 

deve ser feito 

 

Método: 

1. O doente deve tomar 1mg de dexametasona (comprimido oral) às 23h 

2. No dia seguinte deve dirigir-se ao serviço de manhã, e às 9h colher sangue para análise do cortisol  
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Interpretação: 

• Se cortisol sérico ≤1,8µg/dL (≤50nmol/L) considera-se que houve supressão apropriada, e portanto é 

improvável uma síndrome de Cushing.  

• A não supressão do cortisol abaixo deste valor (i.e. cortisol sérico >1,8µg/dL (>50nmol/L)) é 

compatível com secreção autónoma de cortisol em contexto de síndrome de Cushing. A utilização deste 

cut-off de 1,8µg/dL (50nmol/L) implica alguns falsos-positivos, portanto a repetição desta prova e 

outras análises ou provas serão precisas neste contexto para confirmação de hipercortisolismo endógeno 

(e posteriormente confirmar a etiologia). Usando este cut-off de 1,8µg/dL (50nmol/L) esta prova tem 

uma sensibilidade e especificidade de 95% e 80% (Wood et al. 1997 Ann Clin Biochem 34:222-229). 

• Esta prova é menos específica do que outras como a prova de supressão com baixa dose de 

dexametasona, mas é uma ótima opção para avaliação inicial de suspeita de síndrome de Cushing ou 

para avaliação de incidentaloma da supra-renal. 

• Supressão do cortisol sérico em doentes com síndrome de Cushing é incomum mas pode acontecer, e 

a ausência de supressão também não significa que se trata de uma síndrome de Cushing. 

• Existem algumas condições comuns que se associam com supressão inapropriada de cortisol nesta 

prova, tais como obesidade mórbida (10%), depressão (10-50%), doença sistémica (10-20%), apneia 

do sono, fármacos que acelerem a metabolização da dexametasona (medicamentos indutores de enzimas 

hepáticas como por exemplo a fenitoína ou a rifampicina). Alguns doentes “metabolizadores lentos” de 

dexametasona apresentarão valores circulantes de dexametasona mais elevados e maior probabilidade 

de supressão do cortisol. Portanto os resultados têm de ser interpretados cuidadosamente 

correlacionando-os com os dados clínicos. 

• Doses mais altas de dexametasona não aumenta a eficácia diagnóstica desta prova. 
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Prova de supressão com baixa dose de dexametasona (± CRH) 

 

Indicações: 

1. Investigação de síndrome de Cushing, especialmente quando o resultado da prova de supressão 

noturna com 1mg de dexametasona sugere hipercortisolismo endógeno ou então quando há outros 

resultados contraditórios no screening da síndrome de Cushing 

2. Pode ter interesse no diagnóstico de hiperandrogenismo em mulheres, nomeadamente no diagnóstico 

diferencial de síndrome do ovário poliquístico ou hiperplasia supra-renal congénita por défice 

enzimático parcial vs tumores secretores de androgénios (por exemplo do ovário) 

 

Contra-indicações / Precauções: 

• Esta prova deve ser realizada com precaução em doentes diabéticos ou instáveis do ponto de vista 

psicológico ou psiquiátrico. 

• Ter atenção às interferências medicamentosas, nomeadamente com fármacos indutores das enzimas 

hepáticas (por exemplo anti-epilépticos) que podem acelerar a metabolização da dexametasona, e assim 

conduzir a falsos-positivos. Ver tabela em baixo com a lista de fármacos que interferem com os testes 

bioquímicos para o diagnóstico de síndrome de Cushing (Guidelines da Endocrine Society 2008 – The 

Diagnosis of Cushing’s Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol 

Metab (2008) 93: 1526-1540): 
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• Doentes sob anticontracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição não deverão realizar a 

prova pois estes estrogénios levarão à elevação da proteína CBG em circulação e “falsa” elevação dos 

níveis de cortisol, o que pode dificultar a interpretação dos resultados da prova. Estes deverão ser 

suspensos 6 semanas antes da realização desta prova. 

• Não realizar durante a gravidez (para além de não ser recomendado dar dexametasona à grávida, a 

hiperestrogenemia da gravidez faz elevar a CBG e resultar em valores de cortisol sérico elevados e 

difíceis de interpretar). 

• Doentes com implantes de esteróides sexuais podem gerar resultados difíceis de interpretar (nestes 

casos medir a SHBG e a CBG pode ter alguma utilidade). 

• Interpretar os resultados cuidadosamente em outros subgrupos de doentes, por exemplo, em caso de 

depressão e doença mental grave, abuso de álcool, apneia de sono, obesidade mórbida, doentes com 

diabetes mal controlada (designados como “pseudo-Cushing”). 

 

Efeitos laterais: 

• Dexametasona geralmente bem tolerada, mas pode levar a alguns efeitos laterais reconhecidos dos 

glucocorticóides, com especial relevo elevação da glicemia (particularmente em doentes diabéticos) ou 

alterações psicológicas (particularmente em doentes com psicopatologia). 

 

Preparação: 

• Esta prova não exige uma preparação em particular. Pode ser realizada em regime de internamento, 

ou em alguns casos em ambulatório (doentes autónomos, independentes e colaborantes) 

• A prova deverá ter início por volta das 9h da manhã (T=0h), com toma da dexametasona após colheita 

de sangue para dosear ACTH e cortisol séricos basais, e terminar 48h depois (T=48h) após as tomas de 

dexametasona a cada 6 horas, e a última toma é 6 horas antes da última colheita de sangue às T=48h 

(ou seja, toma no momento T=42h). No final do teste doseia-se o cortisol sérico, mas não é necessário 

voltar a dosear o ACTH. 

• Esta prova pode ser combinada com o teste de CRH para diagnóstico diferencial de doença de Cushing 

vs Cushing ectópico), que deve ter lugar no momento T=48h. Neste caso o doente deve estar em jejum 

desde a meia-noite do dia anterior. 

 

Dose da dexametasona: 

• 0,5 mg comprimido oral de dexametasona a tomar a cada 6 horas, durante 48h (equivale a 8 tomas)  
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Método: 

1. A prova deve ter início pelas 9h da manhã. Deve ser feita uma colheita de sangue para análises basais 

no T=0h (ACTH e cortisol). 

2. O doente deve tomar 0,5mg de dexametasona oral rigorosamente em intervalos de 6h durante 48h 

(i.e. D1: 9h, 15h, 21h, 03h –> D2: 9h, 15h, 21h, 03h). 

3. Colher sangue para análises (cortisol, e ACTH se se fôr realizar a seguir o teste CRH) no tempo 

T=48h (portanto 48h após a primeira toma de dexametasona, e 6h após a última dose de dexametasona).  

 

(4. Após esta última colheita às 48h pode ser feita imediatamente a seguir a prova do CRH, injetando-

se para isso 100μg de CRH i.v. de forma lenta (em crianças 1μg/kg), e a seguir colher sangue para 

doseamento de ACTH e cortisol 15, 30, 45, 60, 90 and 120min após injetar CRH - para diagnóstico 

diferencial de doença de Cushing vs Cushing ectópico). 

 

 

NOTA: se esta prova fôr realizada para diagnóstico diferencial de síndrome do ovário poliquístico ou 

hiperplasia supra-renal congénita por défice enzimático parcial vs tumores secretores de androgénios, 

simultaneamente ao cortisol, devem ser doseados androgénios séricos (testosterona, androstenediona, 

DHEA-S, e também 17-OH-progesterona) 

 

 

Interpretação: 

Prova de supressão com baixa dose de dexametasona 

• Se cortisol sérico às T=48h ≤1,8µg/dL (≤50nmol/L) considera-se que houve supressão apropriada, e 

portanto é improvável uma síndrome de Cushing.  

• A não supressão do cortisol abaixo deste valor (i.e. cortisol sérico às T=48h >1,8µg/dL (>50nmol/L)) 

é compatível com secreção autónoma de cortisol em contexto de síndrome de Cushing. 

• Existem algumas condições comuns que se associam com supressão inapropriada de cortisol nesta 

prova, tais como obesidade mórbida, depressão, apneia do sono, fármacos que acelerem a 

metabolização da dexametasona. Portanto os resultados têm que ser interpretados cuidadosamente 

correlacionado com os dados clínicos. 

• Supressão do cortisol sérico em doentes com síndrome de Cushing é raro mas pode acontecer em 2-

5% dos casos. A sensibilidade e especificidade desta prova para diagnóstico de síndrome de Cushing 

são de >95% e 70%, respetivamente. Esta prova é mais específica do que a prova de supressão noturna 

com 1mg de dexametasona. 
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• Doentes “metabolizadores lentos” de dexametasona apresentarão valores circulantes de dexametasona 

mais elevados e maior probabilidade de supressão do cortisol. Falência de supressão do cortisol nessa 

prova pode ocorrem em doença sistémica, depressão, obesidade mórbida ou medicamentos indutores 

de enzimas hepáticas (exemplo fenitoína ou rifampicina).  

• Em caso de virilização associada a síndrome do ovário poliquístico ou hiperplasia supra-renal 

congénita por défice enzimático parcial, haverá uma supressão completa ou parcial da testosterona nesta 

prova. Tal não acontecerá em caso de tumores ováricos ou supra-renais produtores de androgénios. 

 

 

Prova de CRH (feita imediatamente após a prova de supressão de baixa dose com dexametasona): 

• Um aumento do cortisol sérico do valor basal para o valor em pico >20% sugere etiologia hipofisária 

(doença de Cushing). Um pico de cortisol sérico >32µg/dL (>900nmol/L) e subida >20% são muito 

sugestivos de doença de Cushing.  

• Um aumento do ACTH do valor basal para o valor em pico >50% sugere etiologia hipofisária (doença 

de Cushing). Um aumento de ACTH de 35% aos 15min e 30min (portanto, a média de ACTH aos 

15+30min) comparativamente ao ACTH basal sugerem etiologia hipofisária (doença de Cushing). 

• Uma parte dos doentes com doença de Cushing não apresentarão qualquer resposta após a injeção de 

CRH (ou o cortisol e o ACTH podem subir mas não atingindo as elevações indicadas em cima). 

• A ausência de subida de cortisol e ACTH séricos após a injeção de CRH, e portanto resposta em 

plateau, é compatível com Cushing ectópico. 

• A sensibilidade e especificidade da prova do CRH não são muito grandes, e por isso este teste não é 

usado isoladamente em muitos centros. Em alguns centros, esta prova é realizada imediatamente após 

a prova de supressão com baixa dose de dexametasona pois a sensibilidade e especificidades destes 

testes combinados pode aumentar a eficácia em termos de diagnóstico diferencial de doença de Cushing 

vs Cushing ectópico. 
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Prova de supressão com alta dose de dexametasona 

 

Indicações: 

1. Investigar etiologia em doentes com síndrome de Cushing confirmada, nomeadamente para 

diferenciar doença de Cushing vs Cushing ectópico. 

 

NOTA: O interesse deste teste é limitado, e cada vez mais centros não o usam no work-up diagnóstico 

de um doente com suspeita de síndrome de Cushing. A probabilidade pré-teste de se tratar de uma 

síndrome ACTH-dependente (doença de Cushing) é de cerca de 80%, o que é uma percentagem mais 

elevada do que a eficácia desta prova de supressão com alta dose de dexametasona em identificar 

corretamente doentes como tendo doença de Cushing (cerca de 69%). Assim, em centros em que o 

cateterismo dos seios petrosos está disponível, será preferível avançar para este exame para excluir 

Cushing ectópico em vez desta prova. Contudo, em casos menos lineares esta prova pode ajudar neste 

diagnóstico diferencial, mas deve ser pedida somente após outros testes basais e outras provas como a 

de supressão noturna e de baixa dose com dexametasona. 

 

Contra-indicações / Precauções: 

• Ter atenção às interferências medicamentosas, nomeadamente com fármacos indutores das enzimas 

hepáticas (por exemplo anti-epilépticos) que podem acelerar a metabolização da dexametasona, e assim 

conduzir a falsos-positivos. Ver tabela em baixo com a lista de fármacos que interferem com os testes 

bioquímicos para o diagnóstico de síndrome de Cushing (Guidelines da Endocrine Society 2008 – The 

Diagnosis of Cushing’s Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol 

Metab (2008) 93: 1526-1540): 
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• Doentes sob anticontracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição não deverão realizar a 

prova pois estes estrogénios levarão à elevação da proteína CBG em circulação e “falsa” elevação dos 

níveis de cortisol, o que pode dificultar a interpretação dos resultados da prova. Estes deverão ser 

suspensos 6 semanas antes da realização desta prova. 

• Não realizar durante a gravidez (para além de não ser recomendado dar dexametasona à grávida, a 

hiperestrogenemia da gravidez faz elevar a CBG e resultar em valores de cortisol sérico elevados e 

difíceis de interpretar). 

• Doentes com implantes de esteróides sexuais podem gerar resultados difíceis de interpretar (nestes 

casos medir a SHBG e a CBG pode ter alguma utilidade). 

• Interpretar os resultados cuidadosamente em outros subgrupos de doentes, por exemplo, em caso de 

depressão, abuso de álcool, apneia de sono, obesidade mórbida (designados como “pseudo-Cushing”), 

mas nestes casos pelas altas doses de dexametasona usadas é expectável supressão do cortisol. 

• Esta prova deve ser realizada com precaução em doentes diabéticos ou instáveis do ponto de vista 

psicológico ou psiquiátrico, devido às altas doses de dexametasona aqui utilizadas. 

 

Efeitos laterais: 

• Dexametasona geralmente bem tolerada, mas pode levar a alguns efeitos laterais reconhecidos dos 

glucocorticóides, com especial relevo elevação da glicemia (particularmente em doentes diabéticos) ou 

alterações psicológicas (particularmente em doentes com psicopatologia). 

 

Preparação: 

• Esta prova não exige uma preparação em particular. Deve ser realizada em internamento, e não em 

regime de em ambulatório pois são dadas altas doses de dexametasona e convém portanto haver 

monitorização durante a mesma (contrariamente à prova de supressão com baixa dose de dexametasona 

que pode ser feita em regime de ambulatório). 

• A prova deverá ter início por volta das 9h da manhã (T=0h), com toma da dexametasona após colheita 

de sangue basal para dosear ACTH e cortisol séricos, e terminar 48h depois (T=48h) após as tomas 

programadas de 2mg de dexametasona (a cada 6 horas) e a última toma é 6 horas antes da última colheita 

de sangue às T=48h (ou seja, esta toma no momento T=42h). No final do teste doseia-se o cortisol 

sérico, mas não é necessário voltar a dosear o ACTH. 

• Em casos muito excecionais, esta prova pode ser realizada durante 72 horas. 

 

Dose da dexametasona: 

• 2 mg de dexametasona oral a cada 6 horas (ou seja 8mg/dia) durante 48h (equivale a 8 tomas)  
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Procedimento: 

1. A prova deve ter início pelas 9h da manhã. Deve ser feita uma colheita de sangue para doseamentos 

basais no T=0h de ACTH e cortisol. 

2. O doente deve tomar 2mg de dexametasona oral rigorosamente em intervalos de 6h durante 48h (i.e. 

D1: 9h, 15h, 21h, 03h –> D2: 9h, 15h, 21h, 03h). Manter a vigilância da glicemia em caso de doente 

diabético (pode haver necessidade de revisão terapêutica durante a prova, por exemplo aumento das 

doses de insulina que o doente faz habitualmente). 

3. Colher sangue para doseamento de ACTH e cortisol no tempo T=48h (portanto 48h após a primeira 

toma de dexametasona, e 6h após a última dose de dexametasona).  

 

Interpretação: 

• Se cortisol sérico às T=48h for menor do que 50% comparativamente ao cortisol basal T=0h (alguns 

autores defendem menor do que 90%) considera-se que houve supressão, e portanto será sugestivo de 

doença de Cushing (e menos provavelmente tratar-se-á de um Cushing ectópico).  

• Se cortisol sérico às T=48h não for menor do que 50% comparativamente ao cortisol basal T=0h, 

considera-se não ter havido supressão e assim poderá ser compatível com Cushing ectópico. A síndrome 

de Cushing supra-renal também não suprime nesta prova, mas a ACTH basal habitualmente possibilita 

a fácil distinção entre Cushing hipofisário vs supra-renal (ACTH doseável, normal ou elevada vs ACTH 

suprimida, respetivamente), e portanto esta prova é desnecessária em síndrome de Cushing ACTH-

independente (i.e. supra-renal). 

• O critério de supressão de 50% do cortisol às T=48h não deve ser aplicado de forma muito rígida, 

porque muitos casos de doença de Cushing podem suprimir em 40-45% após 48 horas (ou até 72 horas). 

Doentes com síndrome de Cushing cíclica podem ser também difíceis de avaliar, e neste caso esta prova 

que decorre durante 48 horas pode ser difícil de interpretar ou falhar até o seu objetivo diagnóstico em 

caso da ciclicidade coincidir com a sua realização. 

• A prova de supressão com alta dose de dexametasona pode ser útil no diagnóstico diferencial nos 

casos de Cushing ACTH-dependente, mas não é uma prova muito sensível nem muito específica. 

Supressão ocorre em cerca de 75% dos doentes com doença de Cushing, em cerca de 10-25% dos 

doentes com Cushing ectópico, e até em 0-6% dos doentes com tumor supra-renal secretor de cortisol. 

• Doentes com Cushing ectópico que suprimem nesta prova (10-25% dos casos) tendem a apresentar 

tumores ocultos e relativamente benignos/pequenos e portanto associados a níveis mais baixos de 

ACTH e cortisol. Estes doentes podem ser difíceis de distinguir daqueles que apresentam doença de 

Cushing. Neste caso o cortisol T=48h nesta prova é um bom parâmetro para fazer esta diferenciação. 
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Teste do CRH 

 

Indicações: 

1. Como teste adicional para diagnóstico diferencial de doença de Cushing vs Cushing ectópico. 

 

Contra-indicações: 

• Nenhuma em específico. 

• Doentes sob anti-contracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição não deverão realizar a 

prova pois estes estrogénios levarão à elevação da proteína CBG em circulação e “falsa” elevação dos 

níveis de cortisol, o que pode dificultar a interpretação dos resultados da prova. Estes deverão ser 

suspensos 6 semanas antes da realização desta prova. 

 

Efeitos laterais: 

• Transitoriamente após injeção de CRH pode ocorrer rubor facial 

 

Preparação: 

• O doente de estar em jejum deste a meia-noite do dia anterior 

• Deve-se programar a admissão do doente pelas 8:30, e o teste ter início se possível às 9h. 

• Durante esta prova o doente deve estar em repouso, num cadeirão recostado ou deitado 

 

Dose de CRH (CRF recombinante humano): 

• Adultos: 100 μg de CRH 

• Crianças: 1 μg/kg de CRH 

 

Procedimento: 

1. A prova deve ter início pelas 9h da manhã 

2. Colocação de cateter intravenoso e colheita de sangue para análises basais (ACTH e cortisol) 

3. Injetar 100μg de CRH i.v. de forma lenta 

4. Colher sangue para análises (ACTH e cortisol) 15, 30, 45, 60, 90 and 120min após injetar CRH 

(portanto considerando que a administração de CRH é às 9h da manhã, o teste deve terminar pelas 11h) 
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Interpretação: 

• Um aumento do cortisol sérico do valor basal para o valor em pico >20% sugere etiologia hipofisária 

(doença de Cushing). Um pico de cortisol sérico >32µg/dL (>900nmol/L) e subida >20% são muito 

sugestivos de doença de Cushing.  

• Um aumento do ACTH do valor basal para o valor em pico >50% sugere etiologia hipofisária (doença 

de Cushing). Um aumento de ACTH de 35% aos 15min e 30min (portanto, a média de ACTH aos 

15+30min) comparativamente ao ACTH basal sugerem etiologia hipofisária (doença de Cushing). 

• Uma parte dos doentes com doença de Cushing não apresentarão qualquer resposta após a injeção de 

CRH (ou o cortisol e o ACTH podem subir mas não atingindo as elevações indicadas em cima). 

• A ausência de subida de cortisol e ACTH séricos após a injeção de CRH, e portanto resposta em 

plateau, é compatível com Cushing ectópico. 

• A sensibilidade e especificidade desta prova não são muito grandes, e por isso este teste não é usado 

por muitos centros. Em alguns centros, esta prova é realizada imediatamente após a prova de supressão 

com baixa dose de dexametasona pois a sensibilidade e especificidades destes testes combinados pode 

aumentar a eficácia em termos de diagnóstico diferencial de doença de Cushing vs Cushing ectópico. 
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Teste da Desmopressina (DDAVP) 

 

Indicação: 

1. Como teste adicional para diagnóstico diferencial de doença de Cushing vs Cushing ectópico 

 

Nota: atualmente este teste tem pouco interesse clínico, podendo ter interesse apenas em situações 

diagnósticas duvidosas e por exemplo se o CRH não estiver disponível 

 

Contra-indicações / Precauções: 

• Insuficiência cardíaca 

• Polidipsia psicogénica 

 

Preparação: 

• O doente de estar em jejum deste a meia-noite do dia anterior 

• Deve-se programar a admissão do doente pelas 8:30, e o teste ter início se possível às 9h 

• Durante esta prova o doente deve estar em repouso, num cadeirão recostado ou deitado 

 

Dose de DDAVP (desmopressina) a administrar:  

• 10 µg i.v. 

 

Método: 

1. Inserir cateter endovenoso pelas 8h30 da manhã no doente, que deve-se manter em posição deitada e 

em repouso durante todo o teste. A tensão arterial e a frequência cardíaca devem ser monitorizados e 

registados frequentemente ao longo do teste.    

2. Às 9h da manhã (T=0h), e antes de administrar 10µg de DDAVP i.v., colher sangue para doseamentos 

de ACTH e cortisol. 

3. Fazer colheitas de sangue após a administração de DDAVP aos 15, 30, 45, 60, 90 e 120min.  

4. Após os 120min, terminar o teste, podendo-se retirar o cateter endovenoso, e o doente deve manter 

ingestão hídrica cautelosa ao longo desse dia devendo beber uma quantidade de água inferior a 2 litros. 

 

Interpretação: 

• Um aumento do cortisol sérico do valor basal para o valor em pico >20% sugere doença de Cushing.  

• Um aumento do ACTH do valor basal para o valor em pico >50% sugere doença de Cushing.  
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• A ausência de subida de cortisol e ACTH séricos após a injeção de desmopressina, e portanto resposta 

em plateau, é compatível com Cushing ectópico. 

• A sensibilidade e especificidade desta prova não são muito grandes (Vassiliadi & Tsagarakis 2018 

EJE), e por isso não é usada por muitos centros. Poderá ter interesse em casos em que diagnóstico 

diferencial de doença de Cushing vs Cushing ectópico é particularmente difícil, e se não houver 

disponível CRH. 
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Cateterismo dos seios petrosos inferiores 

 

Indicações: 

1. Doentes com síndrome de Cushing ACTH-dependente, especialmente quando clinica, bioquímica e 

imagiologicamente não é possível determinar com segurança ser de etiologia hipofisária  

 

NOTA: O objetivo deste exame é diferenciar origem da secreção autónoma como sendo hipofisária ou 

ectópica. Alguns centros consideram ainda a possibilidade de guiar uma hipofisectomia parcial em caso 

de adenoma hipofisário não óbvio em que se verifique a lateralização. No entanto a maioria dos estudos 

não recomenda este cateterismo para efeitos de lateralização, reportando taxas de sucesso de 

lateralização na ordem dos 50-60%, taxa que é sobreponível ao acaso (e portanto a lateralização não é 

fidedigna e não deve de uma forma geral guiar a intervenção cirúrgica por si só).  

 

Contra-indicações: 

• Alergia ao contraste 

• Doença isquémica cardíaca 

• Ortopneia 

• Discrasia hemorragia (ou uso de anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários – discutir com o 

neurorradiologista) 

 

Efeitos laterais: 

• A injeção de CRH pode causar rubor facial e hipotensão (embora estes raramente aconteçam na dose 

de 100µg de CRH). Em mãos experientes, eventos tromboembólicos ou complicações locais 

(hemorragia) podem ocorrer numa minoria dos casos. 

 

Preparação: 

• Discutir com o neurorradiologista se o doente está a fazer anticoagulantes ou antiagregantes 

plaquetários 

• Metirapona (ou cetoconazole) devem ser parados 1 semana antes do exame 

• O doente deve ter análises recentes – hemograma completo com contagem de plaquetas, coagulação 

(INR), glicemia, função renal e ionograma 

• O doente deve estar em jejum de pelo menos 4 horas antes da realização do exame 

• Garantir na véspera que o CRH vai estar disponível no dia e hora do exame (desmopressina, 10 µg 

i.v. é uma alternativa possível caso não haja CRH, embora seja pior para este exame) 
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• Garantir que o laboratório tem conhecimento da realização do exame, e que há 2 pessoas do serviço 

disponíveis para assistir ao procedimento por forma a ajudar e agilizar a colheita das amostras de sangue 

nos timings certos (os tubos para análise da ACTH devem ser colocados em gelo após colheita para 

evitar a sua deterioração e resultados não-fidedignos – a centrifugação dos tubos para doseamento de 

ACTH deveria ocorrer 15min após colheita) 

 

Dose de CRH (CRF recombinante humano): 

• Adultos: 100 μg i.v. 

• Crianças: 60 μg/m2 de superfície corporal i.v. 

 

Procedimento: 

1. Um cateter é posicionado em cada um dos seios petrosos inferiores pelo neurorradiologista. Um 

terceiro cateter é posicionado perifericamente no braço. 

2. Duas amostras de sangue são colhidas aos -5min e 0min (cerca de 10mL) para doseamentos de ACTH 

e cortisol. 

3. No T=0h, em adultos injeta-se 100μg de CRH como bólus i.v. perifericamente e ao longo de um 

minuto (em crianças a dose de CRH é 60μg/m2 de superfície corporal). 

3. Simultaneamente, colher sangue para análises dos 3 sítios (para doseamento de ACTH) aos 2min, 

5min, e 10 min após injeção de CRH (se fonte ectópica de ACTH é provável, podem-se colher amostras 

periféricas aos 60 e 90min.  

4. Os tubos com amostra sanguínea para doseamento de ACTH devem ser colocados em gelo (e se 

possível centrifugados no espaço de 15min). O ACTH tem de ser doseado em todos os timings da prova, 

o cortisol só precisa de ser doseado antes da prova em amostras recolhidas dos 3 sítios. Prolactina deve 

também doseada durante a prova para garantir correto posicionamento dos cateteres nos seios petrosos 

inferiores, e pode ter algum papel em termos de lateralização (ver seção Interpretação).  

 

Interpretação: 

• Rácio de ACTH basal central : periferia > 2 indica origem hipofisária (doença de Cushing), com uma 

sensibilidade e especificidade de 95% e 100% respetivamente.  

• Rácio de ACTH após estimulação com CRH central : periferia > 3 indica origem hipofisária (doença 

de Cushing), com maior sensibilidade e especificidade ambas na ordem dos 100% (geralmente as 

amostras aos 2 e 5min são suficientes).  

• Se o ACTH basal ou estimulado com CRH fôr 1,5x maior do que no lado contra-lateral, isto pode 

lateralizar o adenoma hipofisário com sensibilidades e especificidades até 99% e 82% respetivamente 

(mas esta lateralização é falível). Têm sido reportado também que os valores prolactina (e GH) são 



43 
 

frequentemente mais elevados no lado do tumor e que a secreção destas hormonas responde então 

marginalmente à injeção de CRH. 

• Os valores de prolactina podem ser um marcador da proximidade à hipófise, e portanto do bom 

posicionamento dos cateteres nos seios petrosos inferiores 

• Os valores de cortisol sérico em amostras periféricas pode ilustrar a resposta ao CRH. A interpretação 

desta resposta é contudo difícil, mas em geral em doentes com doença de Cushing verifica-se uma 

resposta exagerada no cortisol (>30µg/dL ou >850nmol/L), enquanto que no Cushing ectópico se 

verificam respostas menos proeminentes na subida de cortisol. No entanto, em até 25% dos doentes 

com doença de Cushing não se verifica uma resposta ao CRH em termos de secreção de cortisol, e 

portanto o valor do cortisol periférico estimulado tem pouco valor. 

• A realização do cateterismo dos seios petrosos inferiores presume que o doente tem já o diagnóstico 

confirmado de síndrome de Cushing. Este exame não serve para efeitos de confirmação de diagnóstico, 

muito pelo facto de que as respostas de secreção de ACTH após a injeção de CRH, e os respetivos rácios 

central : periferia poderem ser sobreponíveis (ou não facilmente distinguíveis) em doentes com doença 

de Cushing e indivíduos normais. 
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Curva diária de cortisol 

 

Indicações: 

1. Investigar os níveis de cortisol sérico diário, e portanto o ritmo circadiano na secreção de cortisol, 

podendo ter algum interesse na avaliação de doente com suspeita de síndrome de Cushing e no 

diagnóstico diferencial de doença de Cushing vs Cushing ectópico 

2. Pode ser útil para ajustar a dose de terapêutica médica em síndrome de Cushing, por exemplo para 

ajustar as doses de metirapona ou cetoconazole 

 

NOTA: Pouca utilidade clínica nesta prova, dado que há outras investigações francamente mais úteis 

para a confirmação e diagnóstico diferencial de síndrome de Cushing. Pode ter algum interesse em 

doentes sob metirapona dado que outros doseamentos como o cortisol livre urinário não são ideais para 

o ajuste da dose de metirapona. 

 

Contra-indicações: 

• Nenhuma 

 

Precauções: 

• Doentes sob anti-contracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição poderão ter resultados 

difíceis de interpretar devido à elevação da proteína CBG em circulação e portanto níveis “falsamente” 

elevados de cortisol. Estes deverão ser suspensos 6 semanas antes da realização desta curva diária de 

cortisol. 

 

Efeitos laterais: 

• Nenhum 

 

Preparação: 

• O doente deve parar a terapêutica com estrogénios orais 6 semanas antes da realização da curva diária 

de cortisol 

• Não é necessário o doente deve estar em jejum desde o dia anterior 

• Nos doentes a fazer metirapona, os tempos podem ter que ser ajustados, pois deve-se ter pelo menos 

uma amostra de sangue colhida 1h após cada uma das tomas de metirapona; os doentes devem trazer os 

comprimidos de metirapona no dia da prova e tomá-los de acordo com a posologia prescrita 
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Método: 

1. A curva diária de cortisol deve ter início pelas 9h da manhã. Deve ser colocado ao doente um cateter 

intravenoso, e ser feita uma colheita de sangue para análises basais no T=0h (cortisol) 

2. Colher sangue para análises (cortisol) a cada 3 horas, i.e. assumindo que a prova tiver iniciado às 9h 

da manhã): T0= 9:00 – 12:00 – 15:00 – 18:00 – fim da curva diária de cortisol (nos doentes a fazer 

metirapona, os tempos podem ter que ser ajustados, pois deve-se ter pelo uma amostra de sangue colhida 

1h após cada uma das tomas de metirapona). 

3. Retira-se o cateter intravenoso, e o doente pode ir embora. 

 

Interpretação: 

• Não confiar somente nos valores de cortisol – interpretar à luz da história clínica, medicamentosa, etc.  

• A ausência de um ritmo circadiano do cortisol sérico poderá sugerir/corroborar tratar-se de uma 

síndrome de Cushing. Não esquecer que há outras causas para esta disrupção do ritmo circadiano como 

trabalho noturno/por turnos ou por exemplo quadros depressivos com insónia. 

• Diagnóstico diferencial doença de Cushing vs Cushing ectópico: em algumas situações em que a 

distinção entre estas 2 entidades é difícil, a curva diária de cortisol pode dar mais algumas pistas 

diagnósticas, dado que na doença de Cushing embora não há ritmo circadiano ainda assim os valores 

do final do dia tendem a ser inferiores aos da manhã esboçando algum padrão circadiano, enquanto no 

Cushing ectópico habitualmente os valores de cortisol são constantes ao longo do dia não se esperando 

grandes oscilações ao longo do dia.  

• Valores normais do cortisol sérico oscilam bastante ao longo o dia, por isso é difícil definir valores 

normais. Cada caso terá de ser interpretado individualmente e em função do contexto clínico, dado que 

valores de cortisol isoladamente têm pouco valor e devem ser sempre correlacionados com a clínica e 

outros dados laboratoriais (por exemplo potássio sérico). 

• Doentes sob fármacos indutores das enzimas hepáticas (especialmente fenitoína, carbamazepina e 

rifampicina) têm o metabolismo corticosteróide aumentado, e portanto a interpretação dos níveis de 

cortisol sérico devem ter isso em consideração.  

• Em doentes a fazer metirapona ou cetoconazole os valores de cortisol não deverão ser nem excessivos 

(por forma a garantir o controlo da síndrome de Cushing) nem muito baixos (por forma a prevenir uma 

insuficiência supra-renal). Portanto, o cortisol deverá oscilar entre valores de 5,4-11µg/dL (150 – 

300nmol/L). Valores de cortisol <5,4µg/dL (<150nmol/L) indicam terapêutica em excesso e risco de 

insuficiência supra-renal e portanto a dose de metirapona/cetoconazole deve ser reduzida (ou então 

adicionar hidrocortisona ao esquema terapêutico). 
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DIABETES INSÍPIDA 

 

Prova da restrição hídrica 

 

Princípio básico:  

- Promover a desidratação para que haja secreção da hormona anti-diurética (ADH), que leva depois à 

concentração da urina e normalização da osmolaridade plasmática 

 

Indicações: 

1. Usada no diagnóstico diabetes insípida (DI) 

2. Usada no diagnóstico diferencial das possíveis etiologias de polidipsia e poliúria, nomeadamente em 

diferenciar DI central, DI nefrogénica e polidipsia primária 

 

NOTA 1: Antes desta prova, o doente ter alguns doseamentos basais (nomeadamente osmolaridades 

urinárias e plasmáticas). Em indivíduos normais, a osmolaridade plasmática será de 280-295 mOsm/kg 

e a osmolaridade urinária aumentará ao longo da prova (geralmente >300mOsm/kg). Um rácio de 

osmolaridade urinária:plasmática >2 exclui DI desde que a osmolaridade plasmática não seja >295 

mOsm/kg. Na DI, a osmolaridade plasmática é alta e a urina não concentra de forma apropriada 

(osmolaridade urinária:plasmática <2) embora a osmolaridade urinária possa ser ligeiramente superior 

à do plasma em doentes com doença ligeira ou parcial. 

 

NOTA 2: Quando a prova está programa, mas antes do seu começo (basal) se a osmolaridade plasmática 

>295 mOsm/kg, sódio plasmático >145mmol/L e urina hipotónica <300mOsm/kg, a polidipsia primária 

fica excluída e a restrição hídrica não é necessária passando-se logo para a administração de DDAVP. 

 

NOTA 3: Antes da realização da prova, excluir outras causas de poliúria, tais como o uso de diuréticos, 

insuficiência renal crónica, hiperglicemia (diabetes), hipercalcemia e hipocaliémia. 

 

Contra-indicações / Precauções: 

• Não há propriamente contra-indicações, mas ponderar se a prova é necessária e conduzi-la com 

cuidado em doentes em que a desidratação possa acarretar mais riscos como em crianças pequenas, 

idosos polimedicados, doença renal ou na gravidez. Cuidado também em doentes com DI severa que 

podem desidratar rapidamente. 
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• Doentes com hipopituitarismo (nomeadamente défice de TSH ou ACTH) devem estar previamente 

sob terapêuticas de substituição. A prova pode ter resultados não-interpretáveis ou não-fidedignos em 

doentes com hipopituitarismo que não esteja adequadamente substituído, dado que os défices de tiroxina 

ou de cortisol compromete a excreção de água (e sódio) a nível renal. 

• A prova deve ser suspensa se o peso do doente diminui mais de 3% ou se osmolaridade plasmática 

>300mOsm/kg. 

 

Efeitos laterais: 

• Desidratação e desequilíbrios hidro-eletrolíticos (sintomas possíveis: perda de peso, prostração, 

confusão mental) 

 

Preparação: 

• Este teste tem de ser feito em regime hospitalar, e sob supervisão médica e de enfermagem constante 

e apertada. Garantir que o doente não bebe nem fuma, para que os resultados não sejam confundidos 

com estímulos não-osmóticos de secreção de ADH (como são o tabaco, hipotensão postural ou náuseas). 

• Não fumar nem beber bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem a prova (nem durante a prova). 

• Parar medicamentos que possam interferir com os resultados pelo menos 24 horas antes da prova (por 

exemplo diuréticos ou DDAVP).  

• Em doentes com hipocortisolismo dar a terapêutica de substituição com hidrocortisona de forma 

normal antes e durante a prova. 

• O doente pode tomar um pequeno-almoço ligeiro no dia da prova, não sendo portanto necessário 

jejum nem restrição de bebidas antes do início da prova. 

• Preparar todos os equipamentos necessários para a prova, tais como a desmopressina, os recipientes 

para colheita de urina, a balança, etc. A equipa do laboratório deve ter conhecimento da realização desta 

prova e estar preparada para fornecer os resultados de forma célere durante a mesma. 

• A prova deve ser suspensa se o peso do doente diminui mais de 3% ou se osmolaridade plasmática 

>300mOsm/kg. Portanto os tempos da prova em baixo indicados podem sofrer variação. 

• No estádio 2 da prova (i.e. após administração da DDAVP), não dosear a osmolaridade plasmática 

pois o doente estará já a comer e a beber livremente, e aquilo que se pretende avaliar é mesmo a resposta 

da DDAVP nos túbulos renais e na concentração de urina.    

• Preencher a tabela fornecida em baixo, dado que ajuda na organização dos registos e depois na análise 

dos resultados. 
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Dose de DDAVP (desmopressina) administrar na prova – estádio 2: 

• 20 µg intra-nasal  

ou  

• 2 µg i.m. 

 

Método: 

Estádio 1 (exclusão de polidipsia primária): 8:30 – 16:30 

1. Não permitir ingestão de água ou líquidos, mas comida sólida é permitido (ex: tosta ou bolachas). 

2. Pesar o doente no T=0h (pelas 8:30). O peso deverá ser monitorizada a cada hora – suspender a prova 

se perda de peso >3% - isto será compatível com uma prova positiva para DI (calcular 97% do peso do 

doente e escrever na folha de prova para facilitar a identificação do peso abaixo do qual a prova será 

então suspensa). Colocar cateter intravenoso. 

3. A urina obtida ao T=0h deve ser descartada; a seguir contabilizar o volume de urina obtido a cada 

hora. Uma amostra de urina entre as 8:30-9:30 (U1) deve ser colhida para cálculo da osmolaridade 

urinária, e sucessivamente entre as 11:30-12:30 (U2), 14:30-15:30 (U3) e 15:30-16:30 (U4). É 

fundamental manter o registo de todos os volumes de urina excretados (U1-U4). 

4. Amostras sanguíneas devem ser colhidas para análise da osmolaridade sérica e sódio plasmático, às 

9:00 (P1), 12:00 (P2), 15:00 (P3) e 16:00 (P4). 

5. Preencher a tabela em baixo, devendo-se registar todos os volumes de urina (U1-U4) e as 

osmolaridades urinárias (U1-U4) e plasmáticas (P1-P4). Manter também um registo do peso ao longo 

da prova (suspender a prova se perda de peso >3%).  

 

Estádio 2 (diagnóstico diferencial entre diabetes insípida central vs nefrogénica): 16:30 – 20:30 

6. O doente pode agora comer e beber livremente nesta fase da prova. 

7. Às 16:30, administrar DDAVP (20µg intra-nasal ou 2µg i.m.). 

8. Continuar a medir o volume urinário a cada hora, e a recolher amostras de urina (U5-U8) para 

doseamento da osmolaridade urinária a cada hora, i.e. 17:30 (U5), 18:30 (U6), 19:30 (U7) e 20:30 (U8). 

A partir deste momento não tem interesse em colher amostras de sangue e dosear a osmolaridade 

plasmática pois o doente está a comer e a beber livremente, e aquilo que se pretende avaliar é mesmo a 

resposta da DDAVP nos túbulos renais e na concentração de urina.  
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Tabelas para definição dos timings e registos ao longo da prova de restrição hídrica: 

 

Tempo Urina (osmolaridade 

e volume) 

Plasma (osmolaridade 

e ionograma – Na+) 

Peso do doente (pesar a cada 

hora e parar a prova se < ___kg) 

8:30 Descartar a urina   

9:00 _____________ mL P1  

9:30 U1   

10:00 _____________ mL   

11:00 _____________ mL   

11:30 _____________ mL 

(descartar a urina) 

  

12:00 _____________ mL P2  

12:30 U2   

13:00 _____________ mL   

14:00 _____________ mL   

14:30 _____________ mL 

(descartar a urina) 

  

15:00 _____________ mL P3  

15:30 _____________ mL   

15:30 U3 

(descartar a urina após 

colheita da amostra) 

  

16:00 _____________ mL P4  

16:30 _____________ mL   

16:30 U4 

(descartar a urina após 

colheita da amostra) 

  

16:30 - Administrar DDAVP intra-nasal (20 µg) ou i.m. (2 µg) 

17:30 _____________ mL   

17:30 U5 

(descartar a urina após 

colheita da amostra) 

  

18:30 _____________ mL   

18:30 U6 

(descartar a urina após 

colheita da amostra) 

  

19:30 _____________ mL   

19:30 U7 

(descartar a urina após 

colheita da amostra) 

  

20:30 _____________ mL   

20:30 U8 

(descartar a urina após 

colheita da amostra) 
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Interpretação: 

• Indivíduos normais: com a desidratação, a osmolaridade plasmática sobe mas nunca acima de 

300mOsm/kg, e a osmolaridade urinária aumenta para valores >600mOsm/kg, significando que o 

mecanismo de retenção e concentração de urina está preservado. 

• Polidipsia primária (ou DI parcial): a osmolaridade plasmática começa relativamente baixa, e 

concentra ao longo do estádio 1 de forma normal; contudo, a urina concentra de forma subnormal, e 

portanto a osmolaridade urinária aumenta mas de forma insuficiente ou parcial (ver tabela em baixo). 

• DI central: a osmolaridade plasmática pode subir excessivamente para valores >300mOsm/kg (muito 

sugestivo de DI), com uma urina inapropriadamente hipotónica (U3:P3 ou U4:P4 ≤1,9). Durante a 

prova, pode haver perda de peso >3% (muito sugestivo de DI). Após a administração de DDAVP, o 

doente com DI central concentra a urina (>150% acima do valor de osmolaridade urinária mais alto 

previamente). 

• DI nefrogénica: a osmolaridade plasmática >300mOsm/kg com urina inapropriadamente hipotónica 

(U3:P3 ou U4:P4 ≤ 1,9); durante a prova, pode haver uma perda de peso >3% (tal como em doentes 

com DI central). Após a administração de DDAVP, o doente com DI nefrogénica (resistência à ação da 

ADH) não tem a capacidade de concentrar a urina (<150% do valor mais alto previamente). 

 

• A interpretação dos resultados da prova assenta fundamentalmente na osmolaridade urinária (tabela) 

 Osmolaridade urinária após 

desidratação (mOsm/kg) 

Osmolaridade urinária após 

DDAVP (mOsm/kg) 

Normal > 750 > 750 

Polidipsia primária (ou DI 

central parcial) 

300 - 750 < 750 

DI central < 300 > 750 

DI nefrogénica < 300 < 300 

 

• Muitos doentes “caem” no intervalo 300 – 750 mOsm/kg (osmolaridade urinária) após a desidratação, 

e neste subgrupo é difícil de distinguir entre polidipsia primária e DI parcial (especialmente em doentes 

após cirurgia hipofisária). Neste caso, o sódio plasmático pode ser útil, dado que nos casos de polidipsia 

primária este é habitualmente baixo no início da prova. Em casos excecionais de resposta parcial, o 

teste de restrição hídrica prolongado pode ajudar ao diagnóstico diferencial. 

 

• Nos casos em que há uma resposta parcial, a prova pode não distinguir eficazmente polidipsia primária 

vs DI parcial (central ou nefrogénica) porque a resposta à desidratação e à administração de DDAVP 

pode ser semelhante por diferentes motivos: 

o Poliúria de qualquer etiologia (polidipsia primária ou DI central) diminui o gradiente de 

concentração da medula do rim, reduzindo assim a sua capacidade de concentrar a urina. 
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o DI central pode aumentar a sensibilidade renal para níveis muito baixos de ADH. Se o doente 

tem apenas um défice parcial de ADH, a desidratação pode rapidamente aumentar a 

osmolaridade urinária para o máximo. 

o Alguns doentes com DI nefrogénica podem concentrar urina em caso da ADH aumentar no 

sangue para níveis supra-fisiológicos, por exemplo administrando DDAVP (ultrapassando 

assim a resistência à ação da ADH em níveis fisiológicos). 

o Em doentes com polidipsia primária, na altura da alta hospitalar deve-se evitar um excesso de 

ingestão de água pois há a hipótese de após a administração de DDAVP haver um excesso de 

retenção hídrica subsequente com desenvolvimento de hiponatrémia. 

 

• Se bem realizada, a prova de restrição hídrica tem uma sensibilidade e especificidade de 95% para o 

diagnóstico de DI, e diferenciação entre DI central e nefrogénica. No entanto, a incidência de resultados 

falsos-positivos e falsos-negativos entre polidipsia primária e DI parcial pode ascender a 30-40%, e 

portanto uma história clínica detalhada, ionograma basal, e algumas investigações adicionais tais como 

a prova de restrição hídrica prolongada ou a prova terapêutica com DDAVP, podem ser necessários 

para a distinção entre estas duas entidades. 
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Prova de restrição hídrica prolongada 

 

Indicação: 

1. Apenas deve ser realizada se houver dúvida entre o doente ter uma diabetes insípida (DI) parcial ou 

uma polidipsia primária, em caso dos resultados da prova de restrição hídrica “standard”, outros 

resultados analíticos (por exemplo o ionograma basal) e a história clínica não forem esclarecedores. 

 

Contra-indicações / Precauções: 

• Não há propriamente contra-indicações, mas ponderar se a prova é necessária e se sim conduzi-la com 

muito cuidado em doentes em que a desidratação possa acarretar riscos como em crianças pequenas, 

idosos polimedicados, na doença renal ou na gravidez. Cuidado também em doentes com DI severa que 

podem desidratar rapidamente. 

• Doentes com hipopituitarismo (nomeadamente défice de TSH ou ACTH) devem estar previamente 

sob terapêuticas de substituição. A prova pode ter resultados não-interpretáveis ou não-fidedignos em 

doentes com hipopituitarismo não convenientemente substituídos previamente, dado que os défices de 

tiroxina ou de cortisol compromete a excreção de água (e sódio) a nível renal. 

• A prova deve ser suspensa se o peso diminui mais de 3% ou osmolaridade plasmática >300 mOsm/kg. 

 

Efeitos laterais: 

• Desidratação e desequilíbrios hidro-eletrolíticos (sintomas possíveis: perda de peso, prostração, 

confusão mental) 

 

Preparação: 

• Este teste tem de ser feito em regime hospitalar, e sob supervisão médica e de enfermagem constante 

e apertada. Garantir que o doente não bebe nem fuma, para que os resultados não sejam confundidos 

com estímulos não-osmóticos de secreção de ADH (tais como tabaco, hipotensão postural ou náuseas). 

• Não fumar nem beber bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem a prova (nem durante a prova). 

• Para medicamentos que possam interferir com os resultados pelo menos 24 horas antes da prova (por 

exemplo diuréticos; DDAVP). Em doentes com hipocortisolismo dar a terapêutica de substituição com 

hidrocortisona de forma normal antes e durante a prova. 

• Preparar todos os equipamentos necessários para a prova, tais como o DDAVP, os recipientes para 

colheita de urina, a balança, etc. A equipa do laboratório deve ter conhecimento da realização desta 

prova e estar preparada para fornecer os resultados de forma célere durante a mesma. 
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• A prova deve ser parada se o peso diminui mais de 3% ou osmolaridade plasmática >300 mOsm/kg.  

• O doente deve estar em jejum e não beber líquidos desde as 18:00 do dia anterior à prova de restrição 

hídrica prolongada, e deve chegar ao serviço no dia seguinte pelas 7:45. 

 

Dose de DDAVP (desmopressina) a administrar na prova:  

2 µg i.m. 

 

Método: 

1. Não permitir ingestão de água ou líquidos desde o dia anterior pelas 18:00. 

2. Pesar o doente no T=0h (pelas 8:00). O peso deverá ser monitorizada a cada hora – suspender a prova 

se perda de peso >3% (calcular 97% do peso do doente e escrever na folha de prova para facilitar a 

identificação do peso abaixo do qual a prova será suspensa). Colocar cateter intravenoso. 

3. Colher amostras de urina a cada hora para doseamento da osmolaridade urinária (U1, U2, U3, etc). 

4. Colher amostras de sangue a cada 2 horas para dosear a osmolaridade plasmática (P1, P3, P5, etc). 

5. Todas as osmolaridades devem ser doseadas pelo laboratório imediatamente/o mais cedo possível. 

6. Continuar a prova até 3 consecutivas osmolaridades urinárias aumentem menos de 30 mOsm/kg (i.e. 

em que a osmolaridade urinária atinja um plateau). 

7. Quando o plateau é então atingido, administrar DDAVP 2µg i.m. A partir deste momento o doente 

pode beber. Continuar a colher amostras de urina a cada hora por 4 horas após dar DDAVP (U+1h, 

U+2h, U+3h, U+4h) para doseamento da osmolaridade urinária (desde o momento da DDAVP não tem 

interesse em colher amostras de sangue e dosear a osmolaridade plasmática pois o doente está a comer 

e a beber livremente, e aquilo que se pretende avaliar é mesmo a resposta da DDAVP no rim). 

 

Tempo Urina 

(osmolaridade) 

Plasma (osmolaridade 

e ionograma – Na+) 

Peso do doente (pesar a cada 

hora e parar a prova se < ___kg) 

8:00 U1 P1  

9:00 U2 -  

10:00 U3 P3  

11:00 U4 -  

12:00 U5 P5  

13:00 U6 -  

14:00 U7 P7  

etc etc Etc etc 

Administrar DDAVP i.m. (2 µg) 

DDAVP + 1h U+1h   

DDAVP + 2h U+2h   

DDAVP + 3h U+3h   

DDAVP + 4h U+3h   
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Interpretação: 

• Resposta normal: com a desidratação, a osmolaridade urinária atinge um plateau e não aumenta mais 

mesmo após a administração de DDAVP. A osmolaridade plasmática é mantida dentro do normal. No 

final da desidratação é expectável rácio osmolaridade urinária : plasmática >2. 

• Polidipsia primária: antes de administrar DDAVP é expectável uma osmolaridade urinária máxima 

>290mOsm/kg, e não há uma aumento subsequente após a administração de DDAVP. A osmolaridade 

plasmática basal é geralmente baixa. 

• DI central parcial: uma subida de 9% ou mais da osmolaridade urinária após administração de DDAVP 

sugere uma DI central parcial (i.e. uma secreção máxima de ADH é insuficiente para promover uma 

concentração máxima de urina). 
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Prova terapêutica com DDAVP (desmopressina) 

 

Indicação: 

1. Apenas deve ser realizada se houver dúvida entre o doente ter uma diabetes insípida (DI) parcial ou 

uma polidipsia primária, em caso dos resultados da prova de restrição hídrica “standard” (ou mesmo a 

prova de restrição hídrica prolongada se entretanto realizada), bem como dos outros resultados 

analíticos (por exemplo o ionograma basal) e da história clínica, não forem esclarecedores. 

 

Contra-indicações / Precauções: 

• Não há propriamente contra-indicações para a realização desta prova, mas cuidado em doentes em 

que o excesso de retenção de água possa trazer alguns problemas clínicos (por exemplo em doentes com 

insuficiência cardíaca). 

• Doentes com hipopituitarismo (nomeadamente défice de TSH ou ACTH) devem estar previamente 

sob terapêuticas de substituição. A prova pode ter resultados não-interpretáveis ou não-fidedignos em 

doentes com hipopituitarismo não convenientemente substituídos previamente, dado que os défices de 

tiroxina ou de cortisol compromete a excreção de água (e sódio) a nível renal. 

 

Efeitos laterais: 

• Retenção hídrica excessiva e desequilíbrios hidro-eletrolíticos 

 

Preparação: 

• Este teste tem de ser feito em regime hospitalar, e sob supervisão médica e de enfermagem 

 

Dose de DDAVP (desmopressina) administrar na prova:  

• 10 µg intra-nasal (1x dia, durante 2-3 dias). 

 

Método: 

1. O doente deve ser admitido no hospital, e durante 2 dias deve ser monitorizado o débito urinário, 

balanço hídrico com quantificação de todas as ingestões de água ou outros líquidos, peso, osmolaridade 

urinária e plasmática e o ionograma (e monitorizar estes parâmetros também nos dias em que o doente 

estiver a fazer DDAVP).  

2. No terceiro dia de internamento, administrar 10µg intra-nasal 1x dia, durante pelo menos 2-3 dias. 
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Interpretação: 

• DI central parcial: melhoria da polidipsia/sede e da poliúria. 

• DI nefrogénica: sem efeito; nestes casos pode-se prolongar o internamento e tratamento com DDAVP, 

dando doses mais elevadas de DDAVP (até 100µg intra-nasal por dia) para ver se há algum efeito e se 

se trata de um defeito parcial ou completo. 

• Polidipsia primária: melhoria da poliúria sem alterações na sede/polidipsia. Nestes casos, poderá 

ocorrer aumento de peso, aumento da osmolaridade urinária e hiponatrémia dilucional progressiva (mas 

que pode-se instalar rapidamente e ser severa). 
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SUPRA-RENAL 

 

FEOCROMOCITOMA - PARAGANGLIOMA 

 

Metanefrinas plasmáticas / urinárias 

 

Indicações: 

1. Suspeita clínica de feocromocitoma / paraganglioma 

2. Avaliação de incidentaloma da supra-renal 

3. Hipertensão secundária 

4. Síndromes genéticas que predisponham para feocromocitoma / paraganglioma (ex: MEN2) 

 

Contra-indicações: 

• Nenhuma 

 

Preparação: 

• Antes da colheita de urina / sangue para doseamento metanefrinas avaliar os fármacos que podem 

causar falsas elevações dos níveis de metanefrinas, e se possível e clinicamente apropriado parar estes 

fármacos pelo menos 4 dias antes – ver tabela em baixo com os medicamentos que interferem 

significativamente com os doseamentos de metanefrinas urinárias ou plasmáticas (Guidelines da 

Endocrine Society 2014 – Pheochromocytoma and Paraganglioma: An Endocrine Society Clinical 

Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2014) 99: 1915-1942): 
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• Se a 3-metoxitiramina urinária / plasmática fôr doseada o doente deve estar em jejum. 

• As metanefrinas plasmáticas pode surgir falsamente elevadas em caso de falência renal, ingestão de 

cafeína, bananas, chá, chocolate, coco, ananás, coca-cola, baunilha, frutos cítricos (embora estes 

alimentos interferem sobretudo com os doseamentos de catecolaminas e menos com as metanefrinas, 

mas devem à mesma ser evitados durante a colheita de urina de 24h), tabagismo (nicotina), stress, 

exercício, apneia obstrutiva do sono, abstinência alcoólica súbita, e fármacos (indicados em cima). 

• O ácido vanilmandélico têm pouco valor diagnóstico nos feocromocitomas/paragangliomas, e é 

altamente influenciável pela dieta. 

 

Método – Metanefrinas urinárias: 

1. A urina das 24h deve ser colhida em recipiente apropriado a ser dado ao doente (com ácido para 

preservar as catecolaminas/metanefrinas – avisar o doente que o recipiente contém produtos ácidos). 

Para além das metanefrinas urinárias, deve ser doseada também a creatinina urinária para ter a certeza 

que a colheita foi completa. 

2. Dizer ao doente para descartar a primeira urina da manhã, depois colher toda a urina durante o dia e 

a da manhã do dia seguinte (e dizer que o mesmo não deve mudar a ingestão normal de água, i.e. nem 

beber mais nem menos do que o normal). 

3. Trazer o recipiente ao laboratório (idealmente a urina deve ser colhida durante o dia anterior e a urina 

também dessa manhã como indicado no ponto acima). 

4. Um segundo doseamento de metanefrinas urinárias deve ser pedido. 

 

Método – Metanefrinas plasmáticas: 

1. O sangue para doseamento das metanefrinas plasmáticas deve ser colhido em tubo apropriado (EDTA 

heparinizado – confirmar com o laboratório). O doente deve manter repouso e deve estar deitado cerca 

de 30min-1h antes da colheita de sangue, com cateter intravenoso previamente introduzido para a 

colheita (evitando assim elevação das metanefrinas associada à picada de agulha). 

 

Interpretação: 

• As metanefrinas são produtos da metabolização pela COMT (catecholamine O-methyltransferase) da 

adrenalina em metanefrina e da noradrenalina em normetafrina, no seio das células cromafins das supra-

renais ou dos gânglios do sistema nervoso autónomo, ou de tumores derivados destas células. 

Feocromocitomas e paragangliomas frequentemente sobre-expressam a COMT, e as metanefrinas são 

produzidas continuamente, e de forma independente da libertação das catecolaminas (que é episódica e 

pode ocorrer em baixa quantidade), sendo por isso mais fiáveis para o diagnóstico de feocromocitoma/ 

paraganglioma do que as catecolaminas urinárias ou plasmáticas. A 3-metoxiramina é o produto da 

metabolização da dopamina. 
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• Os resultados das metanefrinas urinárias e plasmáticas devem ser interpretados em função dos limites 

de normalidade do ensaio e a serem dados pelo laboratório onde são efetuados. Valores de metanefrinas 

2-3x acima do limite superior da normalidade são suspeitas para feocromocitoma/ paraganglioma em 

indivíduos sintomáticos; se o valor é até 2x acima do normal há 30% de probabilidade de se tratar de 

um feocromocitoma/paraganglioma. 

• O doseamento das metanefrinas urinárias tem uma sensibilidade e especificidades de 86-97% e 69-

95% respetivamente. Pela possibilidade de secreção episódica e intermitente das catecolaminas, o 

doseamento das metanefrinas urinárias de 24 horas deve ser feito 2 vezes. A colheita pode ser feita em 

alturas em que o doente esteja a ter sintomas ou alturas em que se suspeite de secreção episódica. 

• Metanefrinas plasmáticas têm sensibilidade e especificidade de 90-100% e 79-98% respetivamente. 

Em alguns centros é preferencialmente usada às metanefrinas na urina de 24 horas pela sua elevada 

sensibilidade e por maior conveniência para o doente, bem como maior eficácia diagnóstica (pois está 

menos sujeita a fatores relacionados com a colheita da urina de 24h). 

 

 

Nota em relação ao doseamento das catecolaminas urinárias ou plasmáticas: 

• Como referido em cima as catecolaminas têm pouco valor diagnóstico no feocromocitoma/ 

paraganglioma pois os seus níveis plasmáticos/urinários são muito mais variáveis e dependentes de 

fatores como a dieta, stress ou fármacos comparativamente às metanefrinas. Os valores de referência 

da normalidade e o grau de elevação das catecolaminas em relação ao limite superior do normal é 

também mais controverso. Para aumentar o seu valor diagnóstico, estes testes devem repetidos 3x (mais 

do que nas metanefrinas) e ainda assim o seu papel diagnóstico mantém-se limitado (deve ser 

considerado apenas se o doseamento de metanefrinas não estiver disponível). As catecolaminas 

urinárias ou plasmáticas apresentam também sensibilidade / especificidade mais baixas na ordem dos 

85% / 86% e 76-81% / 81-88% respetivamente, comparativamente às metanefrinas. 

• Fármacos que aumenta a secreção e excreção de catecolaminas: bloqueadores-alfa, bloqueadores-

beta, aminofilina, anfetaminas, benzodiazepinas, buspirona, cafeina, catecolaminas, cloropromazina, 

diazóxido, domperidona, metoclopramida, etanol, hidralazina, levodopa, metildopa, domperidona, 

labetalol, lítio, nicotina, ácido nicotínico, nitroglicerina, sotalol, teofilina, antidepressivos tricíclicos, 

opiáceos, glucagon, fenotiazinas, alguns fármacos anestésicos (halotano, ketamina, etc). 

• Fármacos que diminuem a secreção e excreção de catecolaminas: clonidina, metil-tirosina, reserpina, 

salicilados, dissulfiram, imipramina, inibidores da MAO. 

• Fármacos com efeito variável na secreção e excreção de catecolaminas: bloqueadores dos canais de 

cálcio, IECAs, bromocriptina. 
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Prova de supressão com clonidina 

 

Princípio básico: 

Administrar clonidina oral, e se não houver supressão das metanefrinas plasmáticas às 2h e 3h após a 

sua administração é sugestivo de feocromocitoma (ou paraganglioma) 

 
Indicações: 

1. Para excluir o diagnóstico de feocromocitoma (ou paraganglioma) em doentes com hipertensão (e 

nódulo da supra-renal) e elevação borderline das metanefrinas urinárias e/ou plasmáticas 

 

NOTA: atualmente tem pouco interesse clínico e tem risco associado pois pode precipitar uma crise em 

doentes com feocromocitoma (devendo portanto ser realizada com muito critério e em ambiente 

hospitalar e com monitorização apertada do doente apenas se estritamente necessária) 

 

Contra-indicações: 

• Doença cardíaca isquémica 

• Doença carotídea (exemplo estenose carotídea significativa) 

• Doente frágil, idoso, com muitas co-morbilidades e/ou com história de episódios de hipotensão 

 

Efeitos laterais: 

• Hipotensão 

• Sedação 

 

Preparação: 

• Parar fármacos simpaticolíticos (por exemplo bloqueadores-beta) pelo menos 48 horas antes da prova 

• O doente deve estar em jejum a partir da meia-noite do dia anterior à prova 

• Durante a prova o doente deve estar em repouso (e garantir que esta se realiza num local calmo) 

• A prova não deve ser feita se o doente apresentar uma tensão arterial <110/60mmHg ou hipovolémia 

• O laboratório deve ser contactado antecipadamente para confirmar as condições e tubos de colheita, 

bem como para estarem preparados para receber das amostras e realizar os procedimentos laboratoriais 

necessários 

 

Dose de clonidina a administrar: 

• 300 µg oral 
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Método: 

1. Inserir cateter intravenoso, e deixar o doente a repousar por 30min em posição supina 

2. Colher 2 amostras de sangue antes de dar clonidina ao doente (5min entre cada colheita), para dosear 

as metanefrinas plasmáticas (dosear também as catecolaminas plasmáticas) basais 

3. Dar ao doente 300µg de clonidina oral 

4. Colher amostras de sangue para doseamento de metanefrinas plasmáticas (dosear também as 

catecolaminas plasmáticas) às 1h, 2h e 3h após a administração de clonidina (as amostras devem ser 

colhidas em tubos EDTA e colocadas em gelo após a colheita, centrifugar a 4ºC e congelar até realizar 

o ensaio – confirmar estas condições com o laboratório previamente) 

 

Interpretação: 

• A clonidina é um agonista dos recetores adrenérgicos alfa-2 e atua via recetores pré-ganglionares para 

reduzir a secreção de catecolaminas em indivíduos saudáveis, o que não acontece em doentes com 

feocromocitomas ou paragangliomas. 

• Um resultado anormal nesta prova significa: i) elevação das normetanefrinas plasmáticas às 3h após 

a administração de clonidina; e/ou ii) uma redução inferior a 40% dos níveis de normetanefrinas 

plasmáticas às 3h comparativamente com os níveis basais (i.e. ausência de supressão). 

• As sensibilidades e especificidades desta prova usando os critérios i) e ii) acima enunciados são 

(Eisenhofer et al. 2003 JCEM 88: 2856): 

o Elevação das normetanefrinas plasmáticas após clonidina (i) E ausência de supressão das 

normetanefrinas após clonidina (ii): sensibilidade=96%; especificidade=100% 

o Elevação das normetanefrinas plasmáticas após clonidina (i) OU ausência de supressão das 

normetanefrinas após clonidina (ii): sensibilidade=96%; especificidade=67% 

• Existe uma taxa de 1,5% de falsos positivos em doentes com hipertensão arterial. 

• Esta prova não deve ser utilizada para o diagnóstico de feocromocitoma ou paraganglioma, não deve 

ser feita rotineiramente, e deve ser reservada só para situações muito excecionais em que os resultados 

dos outros doseamentos basais (metanefrinas plasmáticas e urinárias) é muito duvidoso.  
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Preparação pré-operatória de doentes com feocromocitoma (ou paragangliomas) 

 

Considerações em relação ao bloqueio alfa: 

Fenoxibenzamina: inibidor alfa não-seletivo e não-competitivo, e que tem uma duração de ação 

relativamente longa. A inibição dos recetores adrenérgicos-alfa pela fenoxibenzamina não é 

“ultrapassada” pela secreção extra de catecolaminas que acontece no intra-operatório, e portanto o 

doente fica relativamente protegido da ocorrência de crises hipertensivas durante a cirurgia. Contudo, 

uma vez que este bloqueio-alfa induzido pela fenoxibenzamina é irreversível existe um risco aumentado 

de hipotensão no pós-operatório. 

Doxazosina: inibidor alfa competitivo e seletivo dos recetores-alfa-1, e que tem uma duração de ação 

relativamente curta. Devido à sua natureza competitiva, o seu efeito bloqueador pode ser “ultrapassado” 

pela secreção extra de catecolaminas que acontece no intra-operatório, e portanto o doente tem risco 

aumentado de crise hipertensiva durante a cirurgia. No entanto, há menor risco de hipotensão pós-

operatória pela sua semi-vida mais curta. 

Atualmente não há evidência que permita concluir qual dos agentes é preferível para a preparação pré-

operatória de doentes com feocromocitoma (ou paraganglioma), sendo que há centros que usam a 

fenoxibenzamina e outros a doxazosina (ou prazosina). 

 

Considerações em relação ao bloqueio beta: 

Atualmente não há evidência que permita concluir se os bloqueadores adrenérgicos seletivos β1 são 

preferíveis aos não-seletivos. Os bloqueadores-beta não devem ser iniciados antes de bloqueio-alfa 

apropriado por causa do risco de induzir uma crise hipertensiva (devido à vasoconstrição mediada pelos 

recetores alfa e sem a oposição da vasodilatação mediada pelos recetores adrenérgicos β2 que ficam 

então bloqueados). 

 

Preparação pré-operatória de doentes com feocromocitoma (ou paraganglioma): 

Os doentes devem ter um período de preparação pré-operatória no mínimo de 14 dias, no qual se deve 

normalizar a TA antes da cirurgia. Se a cirurgia fôr urgente por critérios clínicos, uma preparação mais 

apertada e intensiva deve ser feita, e agentes mais eficazes como a fentolamina pode ser usada para 

rápido controlo da TA, mas esta preparação nunca deve ser obviada. Os contrastes endovenosos usados 

para as TC usados hoje em dia pouco ou nada interferem com a secreção de catecolaminas, por isso o 

bloqueio alfa não é estritamente necessário antes da realização da TC ou RM (mas será preferível). 

Todos os doentes devem ter ECG e idealmente um ecocardiograma recente para avaliação de eventual 

cardiomiopatia antes da cirurgia. Os doentes devem adquirir um equipamento para monitorizar a TA 

em casa. Fornecer a 2ª página deste protocolo aos doentes para que estes fiquem cientes dos nomes dos 

fármacos, efeitos laterais e dos objetivos terapêuticos. 
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• Iniciar fenoxibenzamina 10mg 1x (à noite) ou 2x por dia (manhã e noite) em função da gravidade dos 

sintomas e da hipertensão, e aumentar 10-20mg a cada 3 dias. 

o Objetivos: TA sentado <130/80mmHg. TA sistólica ortostatismo >90mmHg. FC 60–80 bpm. 

o O doente deverá estar a fazer uma dose que tolere e controle a TA e FC, e se possível na ordem 

dos 1,5mg/kg antes de ser operado. 

o Efeitos laterais: tonturas posturais e com o levante (hipotensão ortostática), congestão nasal, 

fadiga, e nos homens ejaculação retrógrada. 

 

• No segundo dia de fenoxibenzamina, o doente deve iniciar dieta com reforço salino (sódio >5g/dia) e 

hidratação oral reforçada (3L/dia) para reverter a contração de volume induzida pelas catecolaminas e 

prevenir a hipotensão.  

o Muito cuidado em doentes com doença renal ou cardíaca (por exemplo insuficiência cardíaca). 

Nestes casos sugerir reforços de sal e água mais moderados. 

o Ocasionalmente, há doentes que mantém hipotensão ortostática apesar dos reforços de sal e 

água na dieta, e portanto podem requerer soro NaCl 0,9% i.v. 

 

• Após controlo da TA e se a FC>80bpm (ou taquicardia confirmada ou palpitações muito frequentes), 

iniciar propranolol 20mg 3x dia, e que pode ser aumentada até 40mg 3x dia. 

o Objetivos: FC 60-80bpm. Melhorar as palpitações e tremor do doente. 

o Efeitos laterais: fadiga, tonturas e extremidades frias. 

o Outros beta-bloqueadores podem ser usados: atenolol (25-50mg), bisoprolol (5-10mg) 

 

• Bloqueadores dos canais de cálcio podem ser adicionados se a TA ainda assim não estiver controlada 

(por exemplo, amlodipina 5-10mg 1x dia). 

 

• Admitir o doente 2 dias antes da cirurgia para reforço hídrico endovenoso: soro NaCl 0,9% i.v. 2-3 

litros/dia durante 48 horas (muito cuidado em doentes com doença cardíaca e/ou renal).  

 

• No pós-operatório, é muito provável que o doente mantenha as mesmas necessidades de hidratação e 

por isso continuar a infusão de soro salino por 24-48 horas no pós-operatório (tempo de duração do 

bloqueio da fenoxibenzamina). Pode haver necessidade de suporte aminérgico em alguns doentes. 

Outros manter-se-ão com hipertensão após a cirurgia. Monitorizar a TA, FC e glicemia capilar (risco 

de hipoglicemia no pós-operatório).  
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Crise hipertensiva intra-operatória: 

• Em caso de crise hipertensiva, usar fentolamina endovenosa em bólus de 0,5 – 1 mg, que pode ser 

repetida até a TA estiver controlada. Nota: a fentolamina é fornecida em ampolas de 10mg/mL, por isso 

pequenos volumes são requeridos para baixar a TA e este efeito é muito rápido e potente. Se os doentes 

não estiverem bem hidratados há risco de precipitar hipotensão grave. Portanto manter soro fisiológico 

ou cristaloides em doentes a fazer fentolamina e aumentar rapidamente a infusão caso se verifique 

hipotensão. 

 

 

Crise hipertensiva antes da cirurgia: 

• Os doentes devem também ser alertados para a medicação que devem evitar para prevenir o 

aparecimento de crises antes da operação (mesmo que estejam a cumprir escrupulosamente o esquema 

pré-operatória com bloqueio-alfa e bloqueio-beta) – ver tabela em baixo com os medicamentos que 

podem precipitar crise em doentes com feocromocitoma (Guidelines da Endocrine Society 2014 – 

Pheochromocytoma and Paraganglioma: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin 

Endocrinol Metab (2014) 99: 1915-1942): 
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HIPERALDOSTERONISMO PRIMÁRIO 

 

Aldosterona plasmática e Atividade da renina plasmática 

 

Indicações: 

1. Hipertensão em idade jovem e/ou resistente a fármacos (3 medicamentos anti-hipertensores incluindo 

um diurético) 

2. Hipertensão em contexto de incidentaloma da supra-renal 

3. Hipertensão com hipocaliémia espontânea ou induzida por diurético (embora a hipertensão com 

normocaliémia constituí a forma de apresentação mais comum do hiperaldosteronismo primário, e a 

hipocaliémia isoladamente tem baixo valor preditivo positivo para esta condição) 

4. História familiar de hipertensão ou acidente cerebrovascular em idade jovem 

 

Contra-indicações: 

• Sem contra-indicações 

 

Preparação: 

• Aldosterona plasmática e atividade da renina plasmática são para ser feitas em regime de ambulatório. 

• Hipocaliémia deve ser corrigida previamente à realização destas análises, e o doente deve manter um 

aporte de sódio normal nos dias que antecedem as análises. 

• São vários os fármacos que interferem com os doseamentos de aldosterona plasmática e atividade da 

renina plasmática (tabela em baixo), e por isso é recomendável parar alguns desses medicamentos antes 

dos doseamentos. De uma forma geral, recomenda-se: 

o Parar beta-bloqueadores pelo menos 2 semanas antes das análises 

o Parar IECAs/ARAs pelo menos 2 semanas antes das análises 

o Parar diuréticos espoliadores de potássio (ex furosemida) cerca de 4 semanas antes das análises 

o Parar antagonistas dos recetores dos mineralocorticóides (espironolactona, eplerenona) pelo 

menos 4-6 semanas antes das análises 

o Não ingerir produtos com licorice ou por exemplo tabaco para mascar 

• Bloqueadores dos canais de cálcio (por exemplo verapamil) e doxazosina (e.g. 1-2mg/dia, e aumentar 

se necessário) pode ser usados para controlo da tensão arterial, em doentes que tenham de suspender 

anti-hipertensivos que interfiram com a aldosterona plasmática e atividade da renina plasmática. 

• Em doentes com patologia cardiovascular, sobretudo em idosos e/ou múltiplas co-morbilidades, ou 

naqueles com hipertensão de muito difícil controlo, ponderar não suspender a medicação e analisar os 

resultados à luz da medicação (por exemplo: doentes sob IECA espera-se atividade da renina plasmática 

aumentada; se esta aparecer baixa/suprimida aumenta a suspeição para hiperaldosteronismo primário). 



66 
 

 

(Guidelines Endocrine Society – The Management of Primary Aldosteronism: Case Detection, Diagnosis, and 

Treatment: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2016) 101: 1889–1916) 

 

 

Método: 

1. A colheita deve ser programada para a manhã, e o doente deve permanecer pelo menos 10min sentado 

e em repouso antes de colher sangue para medição da aldosterona plasmática e da atividade da renina 

plasmática. Nesta amostra pedir também o ionograma para medir sódio e sobretudo o potássio. 

2. Enviar rapidamente os tubos de sangue para o laboratório, em temperatura ambiente, e não em gelo 

(o gelo causará uma ativação da pro-renina em renina o que pode resultar numa atividade artificialmente 

alta da renina plasmática). Colher o sangue com cuidado evitando estase ou hemólise. 

3. O rácio aldosterona : atividade da renina plasmática pode então ser calculado dividindo estes valores. 
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Interpretação: 

• Os intervalos de referência são variáveis e dependerão do kit laboratorial usado. Os cut-offs e valores 

a adotar para diagnóstico de hiperaldosteronismo primário deverão ser discutidos com o laboratório. 

• Geralmente, num doente com o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário, espera-se uma atividade 

de renina plasmática baixa ou indetetável (habitualmente <0,3 pmol/mL/h) e aldosterona alta, normo-

alta ou normal (geralmente >275 pmol/L para um intervalo de referência de 90-700). 

• Na tabela em baixo, valores de cut-off para o rácio aldosterona : atividade da renina plasmática (ARR) 

tal como proposto nas Guidelines Endocrine Society – The Management of Primary Aldosteronism: 

Case Detection, Diagnosis, and Treatment: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin 

Endocrinol Metab (2016) 101: 1889–1916): 

 

 

• Para além da medicação atual do doente, e se foi ou não parada (e quando), vários outros fatores 

devem ser tidos em conta durante a interpretação dos resultados relativamente ao ARR: 

o Em doentes >65 anos, a renina pode baixar mais do que a aldosterona exclusivamente devido à 

idade avançada, podendo condicionar um ARR elevado. 

o Mulheres podem ter ARR mais elevado do que os homens, especialmente durante a ovulação e 

fase lútea do ciclo menstrual, durante os quais falsos-positivos podem ocorrer (mas só se a 

concentração da renina fôr usada para calcular ARR, e não a atividade da renina plasmática)  

o Altura do dia, dieta, posição antes ou durante a colheita de sangue (ortostatismo vs posição 

sentada/deitada), e método de colheita de sangue. 

o Níveis de potássio sérico (hipocaliémia pode baixar falsamente o ARR). 

o Níveis de creatinina (falência renal pode levar a falsos-positivos quando calculado o ARR).  
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Prova da infusão salina 

 

Princípio básico: 

• Indução de uma expansão intravascular através de uma infusão de 2 litros de soro 0,9% NaCl o que 

em indivíduos normais suprime a aldosterona; a ausência de supressão da aldosterona sérica é 

confirmatório de hiperaldosteronismo primário 

 

Indicações: 

1. Para confirmação do diagnóstico de hiperaldosteronismo primário 

 

Contra-indicações: 

• Insuficiência cardíaca 

• Hipertensão grave e/ou mal controlada 

• Arritmia cardíaca 

• Insuficiência renal 

• Hipocaliémia 

• Idade avançada (sobretudo se existência de várias co-morbilidades) 

 

Efeitos laterais: 

• Efeitos laterais relacionados com sobrecarga hídrica (edema, dispneia, etc) 

 

Preparação: 

• Os riscos devem ser avaliados antes da realização desta prova, nomeadamente examinar o doente para 

sintomas e sinais de insuficiência cardíaca. O status cardíaco do doente deve ser conhecido, e em caso 

de dúvida fazer previamente ECG e/ou ecocardiograma. Excluir também insuficiência renal ou 

hipocaliémia antes da prova (portanto todos os doentes devem ter um ionograma, ureia e creatinina 

doseados antes da prova). 

• Hipocaliémia deve ser corrigida previamente à realização desta prova (preferencialmente >4mmol/L), 

e o doente deve manter um aporte de sódio normal nos dias que antecedem a prova. 

• São vários os fármacos que interferem com os doseamentos de aldosterona plasmática e atividade da 

renina plasmática (tabela em baixo), e por isso é recomendável parar alguns desses medicamentos antes 

da prova. De uma forma geral, recomenda-se: 

o Parar beta-bloqueadores pelo menos 2 semanas antes da prova 

o Parar IECAs/ARAs pelo menos 2 semanas antes da prova 

o Parar diuréticos espoliadores de potássio (ex furosemida) cerca de 4 semanas antes da prova 
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o Parar antagonistas dos recetores dos mineralocorticóides (espironolactona, eplerenona) pelo 

menos 4-6 semanas antes da prova 

o Não ingerir produtos com licorice ou por exemplo tabaco para mascar 

• Em doentes a fazer bloqueadores dos canais de cálcio (por exemplo verapamil) ou doxazosina (e.g. 

1-2mg/dia, e aumentar se necessário) aquando da realização da aldosterona plasmática e atividade da 

renina plasmática, podem e devem manter estes fármacos até fazerem a prova de infusão salina. 

• Em doentes com patologia cardiovascular, sobretudo em idosos e/ou múltiplas co-morbilidades, ou 

naqueles com hipertensão de muito difícil controlo, ponderar não suspender a medicação e analisar os 

resultados à luz da medicação. 

 

(Guidelines Endocrine Society – The Management of Primary Aldosteronism: Case Detection, Diagnosis, and 

Treatment: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2016) 101: 1889–1916) 
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Método: 

1. A prova deve ser programada para a manhã, devendo o doente chegar ao serviço pelas 8h30. Colocar 

cateter intravenoso no doente, e colher sangue para doseamento da aldosterona plasmática, atividade da 

renina plasmática, creatinina, ureia e ionograma.  

2. Após colocação do cateter, o doente deve permanecer pelo menos 30min sentado e em repouso antes 

de se iniciar a infusão salina. 

3. Infundir no doente 2 litros de soro salino 0.9% ao longo de 4 horas (começar pelas 9h da manhã). Ao 

longo da infusão salina, o doente deve permanecer sentado e deve ser monitorizada a tensão arterial, 

frequência cardíaca e oximetria com regularidade (mais frequentemente em doentes idosos e/ou com 

co-morbilidades). 

4. Após as 4 horas (pelas 13h), deve ser feira nova colheita de sangue para doseamento da aldosterona 

plasmática, atividade da renina plasmática e ionograma (a infusão salina pode provocar hipocaliémia). 

5. Antes do doente ter alta do serviço, deverá ser avaliada a tensão arterial, frequência cardíaca e 

oximetria. 

 

 

Interpretação: 

• Após a infusão de 2 litros de soro 0,9% NaCl ao longo de 4 horas, em indivíduos normais a aldosterona 

suprimirá, mas não em doentes com hiperaldosteronismo primário. Assim: 

o Aldosterona pós-infusão <5ng/dL (<140pmol/L): hiperaldosteronismo primário improvável 

o Aldosterona pós-infusão >10ng/dL (>280pmol/L): hiperaldosteronismo primário provável 

o Aldosterona pós-infusão 5-10ng/dL (140-280pmol/L): indeterminado, embora um valor acima 

de 6,8ng/dL (>190pmol/l) pode ser já sugestivo de hiperaldosteronismo primário 

 

• Estes valores indicados em cima estão propostos nas Guidelines Endocrine Society – The 

Management of Primary Aldosteronism: Case Detection, Diagnosis, and Treatment: An Endocrine 

Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2016) 101: 1889–1916).  

• Vários fatores devem ser tidos em conta na análise dos resultados, tais como os fármacos do doente 

(e se estes foram parados atempadamente antes da prova, a dieta, métodos de colheita, posição do doente 

durante a prova, níveis do potássio sérico antes e após a prova). 
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Prova da sobrecarga oral com sódio 

 

Princípio básico: 

• Indução de uma expansão intravascular através de uma dieta com reforço salino, o que em indivíduos 

normais suprime a aldosterona; a não supressão da aldosterona é confirmatório de hiperaldosteronismo 

primário 

 

Indicações: 

1. Para confirmação de hiperaldosteronismo primário 

 

Contra-indicações: 

• Hipertensão grave e/ou mal controlada 

• Insuficiência renal 

• Arritmia cardíaca 

• Hipocaliémia grave 

 

Efeitos laterais: 

• Efeitos laterais relacionados com sobrecarga de sódio (edema, dispneia, etc) 

 

Preparação: 

• Os riscos devem ser avaliados antes da realização desta prova, nomeadamente examinar o doente para 

sintomas e sinais de insuficiência cardíaca. O status cardíaco do doente deve ser conhecido, e em caso 

de dúvida fazer previamente ECG e/ou ecocardiograma. Excluir também insuficiência renal ou 

hipocaliémia grave antes da prova. 

• Hipocaliémia deve ser corrigida previamente à realização desta prova e prevenida durante a prova 

através da suplementação (manter níveis de potássio sérico preferencialmente >4mmol/L). 

• São vários os fármacos que interferem com a secreção de aldosterona (tabela em baixo), e por isso é 

recomendável parar alguns desses medicamentos antes da prova. De uma forma geral, recomenda-se: 

o Parar beta-bloqueadores pelo menos 2 semanas antes da prova 

o Parar IECAs/ARAs pelo menos 2 semanas antes da prova 

o Parar diuréticos espoliadores de potássio (ex furosemida) cerca de 4 semanas antes da prova 

o Parar antagonistas dos recetores dos mineralocorticóides (espironolactona, eplerenona) pelo 

menos 4-6 semanas antes da prova 

o Não ingerir produtos com licorice ou por exemplo tabaco para mascar 
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• Em doentes a fazer bloqueadores dos canais de cálcio (por exemplo verapamil) ou doxazosina (e.g. 

1-2mg/dia, e aumentar se necessário) aquando da realização da aldosterona plasmática e atividade da 

renina plasmática, podem e devem manter estes fármacos até fazerem esta prova. 

 

(Guidelines Endocrine Society – The Management of Primary Aldosteronism: Case Detection, Diagnosis, and 

Treatment: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2016) 101: 1889–1916) 
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Método: 

1. O doente deve aumentar a sua ingestão de sódio (sal) na dieta para 200mmol/dia (aproximadamente 

6g/dia) durante 3 dias. Isto deve ser comprovado pela urina de 24 horas com medição do sódio urinário.  

O doente deve receber suplementação com cloreto de potássio de libertação-prolongada por forma a 

manter níveis de potássio sérico dentro do normal (na ordem dos 4,0mmol/L). 

2. O doente deve colher uma urina de 24 horas desde a manhã do dia 3 até à manhã do dia 4, para ser 

doseada a aldosterona urinária de 24 horas (juntamente com o sódio urinário nessa mesma amostra). 

 

 

Interpretação: 

• Após os 3 dias de sobrecarga oral de sódio, se: 

o Aldosterona urinária <10µg/24h (<28nmol/24h): hiperaldosteronismo primário improvável (e 

em indivíduo com função renal normal) 

o Aldosterona urinária >12µg/24h (>33nmol/24h): hiperaldosteronismo primário provável 
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Prova de supressão com fludrocortisona 

 

Princípio básico: 

• Administração de fludrocortisona, que com a sua ação mineralocorticóide é expectável suprimir a 

aldosterona endógena em indivíduos normais; no entanto, em doentes com hiperaldosteronismo 

primário essa supressão na produção de aldosterona não ocorrerá 

 

Indicações: 

1. Para confirmação do diagnóstico de hiperaldosteronismo primário 

 

Contra-indicações: 

• Hipertensão grave e/ou mal controlada 

• Arritmia cardíaca 

• Hipocaliémia grave 

 

Efeitos laterais: 

• Efeitos laterais relacionados com a atividade mineralocorticóide da fludrocortisona (edemas, subida 

da tensão arterial, sintomas associados a hipocaliémia) 

 

Preparação: 

• Com a administração de fludrocortisona, é grande o risco de desenvolvimento de hipocaliémia. É 

importante garantir que o potássio se mantém normal durante os 4 dias e no dia da colheita de sangue, 

pelo que o ionograma deve ser monitorizado durante esses 4 dias. Isto pode pressupor internamento 

hospitalar durante esses 4 dias, exceto em caso do doente se predispor a tomar a fludrocortisona e vir 

ao hospital realizar ionograma diariamente ou a cada 2 dias. 

• Os riscos devem ser avaliados antes da realização desta prova, nomeadamente examinar o doente para 

sintomas e sinais de insuficiência cardíaca. O status cardíaco do doente deve ser conhecido, e em caso 

de dúvida fazer previamente ECG e/ou ecocardiograma. Pelo risco de hipocaliémia e inerentes 

alterações do ritmo cardíaco, evitar esta prova em doentes com quadro cardíaco não esclarecido 

(palpitações, angina) ou com arritmia cardíaca. 

• São vários os fármacos que interferem com os doseamentos de aldosterona plasmática e atividade da 

renina plasmática (ver tabela em baixo), e por isso é recomendável parar alguns desses medicamentos 

antes das análises. De uma forma geral, recomenda-se: 

o Parar beta-bloqueadores pelo menos 2 semanas antes da prova 

o Parar IECAs/ARAs pelo menos 2 semanas antes da prova 

o Parar diuréticos espoliadores de potássio (ex furosemida) cerca de 4 semanas antes da prova 
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o Parar antagonistas dos recetores dos mineralocorticóides (espironolactona, eplerenona) pelo 

menos 4-6 semanas antes da prova 

o Não ingerir produtos com licorice ou por exemplo tabaco para mascar 

• Em doentes a fazer bloqueadores dos canais de cálcio (por exemplo verapamil) ou doxazosina (e.g. 

1-2mg/dia, e aumentar se necessário) aquando da realização da aldosterona plasmática e atividade da 

renina plasmática, podem e devem manter estes fármacos até fazerem esta prova. 

• Em doentes com patologia cardiovascular, sobretudo em idosos e/ou múltiplas co-morbilidades, ou 

naqueles com hipertensão de muito difícil controlo, ponderar não suspender a medicação e analisar os 

resultados à luz da medicação. 

 

(Guidelines Endocrine Society – The Management of Primary Aldosteronism: Case Detection, Diagnosis, and 

Treatment: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2016) 101: 1889–1916) 

 

Dose de fludrocortisona: 

0,1mg (comprimido oral), a cada 6 horas, durante 4 dias 
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Método: 

1. O doente recebe 0,1mg de fludrocortisona a cada 6 horas durante 4 dias, juntamente com suplementos 

de cloreto de potássio de libertação-prolongada (tomas a cada 6h por forma a manter níveis de potássio 

sérico na ordem dos 4,0mmol/L) e suplementos de cloreto de sódio de libertação-prolongada (30mmol 

3x por dia com as refeições) e sódio suficiente na dieta (por forma a manter uma excreção de sódio 

urinário de pelo menos 3mmol/kg). 

2. No quarto dia da prova (i.e. 4 dias a tomar fludrocortisona), pelas 10h da manhã e com o doente em 

posição sentada, deve-se colher sangue para doseamento da aldosterona plasmática, atividade da renina 

plasmática e ionograma.  

 

 

Interpretação: 

• Após 4 dias de fludrocortisona, a resposta normal será uma redução ou supressão da secreção de 

aldosterona. Em caso da aldosterona plasmática após 4 dias de fludrocortisona >6ng/dL (>170pmol/L), 

o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário será muito provável. 

• Alguns autores defendem que esta prova é mais sensível para confirmar hiperaldosteronismo primário, 

e menos intrusiva do que a sobrecarga hídrica associada à prova de infusão salina, e por outro lado se 

se garantir o controlo diário do potássio sérico, menos suscetível às interferências de uma hipocaliémia 

no resultado final da prova.  

• No entanto, pelas implicações que esta prova envolve, incluindo possibilidade de internamento de 4 

dias ou deslocação diária do doente ao hospital para fazer ionograma, bem como depende da adesão do 

doente atendendo a que a fludrocortisona deve ser tomada 4x/dia durante 4 dias bem como os 

suplementos de potássio e sódio, provavelmente torna-se menos prática do que a prova de infusão salina. 

  



77 
 

Prova do captopril 

 

Princípio básico: 

• O captopril é um inibidor da enzima de conversão da angiotensina (ECA), e a sua administração inibe 

a ECA e assim o sistema renina-angiotensina-aldosterona, inibindo pois a produção e libertação de 

aldosterona. Em indivíduos com hiperaldosteronismo primário, esse efeito supressor do captopril na 

secreção de aldosterona não se verifica. 

 

Indicações: 

1. Para confirmação de hiperaldosteronismo primário 

 

NOTA: há uma quantidade grande de casos com resultados falsos-negativos ou resultados equívocos, e 

portanto dentro dos testes confirmatórios para hiperaldosteronismo primário será dos menos relevantes 

 

Contra-indicações: 

• Alergia ou intolerância a IECAs 

 

Efeitos laterais: 

• Não tem efeitos laterais específicos, exceto em indivíduos alérgicos ou intolerantes a IECAs 

 

Preparação: 

• Hipocaliémia deve ser corrida previamente à realização desta prova (preferencialmente >4mmol/L), 

e o doente deve manter um aporte de sódio normal nos dias que antecedem as análises. 

• São vários os fármacos que interferem com os doseamentos de aldosterona plasmática e atividade da 

renina plasmática (tabela em baixo), e por isso é recomendável parar alguns desses medicamentos antes 

das análises. De uma forma geral, recomenda-se: 

o Parar beta-bloqueadores pelo menos 2 semanas antes da prova 

o Parar IECAs/ARAs pelo menos 2 semanas antes da prova 

o Parar diuréticos espoliadores de potássio (ex furosemida) cerca de 4 semanas antes da prova 

o Parar antagonistas dos recetores dos mineralocorticóides (espironolactona, eplerenona) pelo 

menos 4-6 semanas antes da prova 

o Não ingerir produtos com licorice ou por exemplo tabaco para mascar 

• Em doentes a fazer bloqueadores dos canais de cálcio (por exemplo verapamil) ou doxazosina (e.g. 

1-2mg/dia, e aumentar se necessário) aquando da realização da aldosterona plasmática e atividade da 

renina plasmática, podem e devem manter estes fármacos até fazerem esta prova de infusão salina. 
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• Em doentes com patologia cardiovascular, sobretudo em idosos e/ou múltiplas co-morbilidades, ou 

naqueles com hipertensão de muito difícil controlo, ponderar não suspender a medicação e analisar os 

resultados à luz da medicação. 

 

 

 

(Guidelines Endocrine Society – The Management of Primary Aldosteronism: Case Detection, Diagnosis, and 

Treatment: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2016) 101: 1889–1916) 

 

Dose de captopril: 

25-50 mg, comprimido oral 
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Método: 

1. A prova deve ser programada para de manhã, devendo o doente chegar ao serviço pelas 8h30. Colocar 

cateter intravenoso no doente, e colher sangue para doseamento basal da aldosterona plasmática, 

atividade da renina plasmática, cortisol e ionograma.  

2. Após colocação do cateter, o doente deve permanecer 60min sentado e em repouso antes de lhe ser 

dado o comprimido de captopril. 

3. Dar ao doente 25-50mg de captopril (per os) e colher sangue 1h e 2h após a administração de captopril 

para doseamentos de aldosterona plasmática, atividade da renina plasmática e cortisol. O doente deve 

manter-se sentado e em repouso ao longo destas 2 horas. 

 

 

Interpretação: 

• Indivíduos normais: a aldosterona plasmática suprime cerca de 30% após administração de captopril.  

• Doentes com hiperaldosteronismo primário: a aldosterona plasmática permanece elevada. 

 • Algumas diferenças podem ser observadas em doentes com hiperaldosteronismo primário associado 

a diferentes etiologias: em doentes com hiperaldosteronismo devido a adenoma supra-renal não se 

espera haver redução da aldosterona, enquanto que em indivíduos com hiperaldosteronismo primário 

por hiperplasia idiopática da supra-renal poderá haver ocasionalmente diminuição da aldosterona. 

• Esta prova está associada a uma taxa substancial de falsos-negativos e casos com resultado equívoco, 

pelo que tem utilidade clínica limitada. 
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Cateterismo das supra-renais para hiperaldosteronismo primário 

 

 

Indicações: 

1. Em doentes com hiperaldosteronismo primário confirmado, este procedimento permite distinguir 

entre doença unilateral ou bilateral 

 

Contra-indicações: 

• Doentes com hiperaldosteronismo primário e com menos de 35 anos e que têm um nódulo da supra-

renal e supra-renal contralateral normal em exame de imagem, este procedimento é dispensável e pode 

ser decidido supra-renalectomia sem o cateterismo 

• Doentes que não aceitem cirurgia ou que tenham contra-indicação para cirurgia (por exemplo naqueles 

com risco cirúrgico muito elevado associado a idade avançada e/ou múltiplas co-morbilidades) 

• Suspeita de carcinoma da supra-renal (nódulo da supra-renal grande e/ou com caraterísticas suspeitas 

na TC ou na PET) 

• Em doentes com diagnóstico de hiperaldosteronismo familiar tipo 1 ou tipo 3 

• Doentes com discrasia hemorrágica ou a fazer varfarina ou outros anticoagulantes  

• Doentes com cardiopatia isquémica 

• Doentes com alergia a contraste 

 

Efeitos laterais: 

• Hemorragia ou trombose venosa 

• Enfarte da supra-renal (complicação muito rara, sobretudo em radiologistas experientes) 

 

Preparação: 

• Os riscos devem ser avaliados antes da realização deste procedimento, nomeadamente examinar o 

doente para sintomas e sinais de insuficiência cardíaca. O status cardíaco do doente deve ser conhecido, 

e em caso de dúvida fazer previamente ECG e/ou ecocardiograma. Excluir também insuficiência renal 

ou hipocaliémia antes da prova. 

• Doentes a fazer anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários devem ser avaliados individualmente, 

e discutidos com o radiologista de intervenção. Geralmente preconiza-se suspender antiagregantes 

como o clopidogrel cerca de 5-7 dias antes do procedimento (mas à partida doentes sob aspirina não 

precisam de interromper o tratamento). 

• Hipocaliémia deve ser corrigida previamente à realização desta prova (preferencialmente >4mmol/L), 

e o doente deve manter um aporte de sódio normal nos dias que antecedem a prova. 
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• São vários os fármacos que interferem com os doseamentos de aldosterona plasmática e atividade da 

renina plasmática (tabela em baixo), e por isso é recomendável parar alguns desses medicamentos antes 

do procedimento. De uma forma geral, recomenda-se: 

o Parar beta-bloqueadores pelo menos 2 semanas antes da prova 

o Parar IECAs/ARAs pelo menos 2 semanas antes da prova 

o Parar diuréticos espoliadores de potássio (ex furosemida, amilorido) cerca de 4 semanas antes 

da prova 

o Parar antagonistas dos recetores dos mineralocorticóides (espironolactona, eplerenona) pelo 

menos 4-6 semanas antes da prova 

o Não ingerir produtos com licorice ou por exemplo tabaco para mascar 

• Em doentes a fazer bloqueadores dos canais de cálcio (por exemplo verapamil) ou doxazosina (e.g. 

1-2mg/dia, e aumentar se necessário) aquando da realização da aldosterona plasmática e atividade da 

renina plasmática, podem e devem manter estes fármacos até fazerem esta prova de infusão salina. 

• Em doentes com patologia cardiovascular, sobretudo em idosos e/ou múltiplas co-morbilidades, ou 

naqueles com hipertensão de muito difícil controlo, ponderar não suspender a medicação e analisar os 

resultados à luz da medicação, nomeadamente IECAs, ARAs, diuréticos e beta-bloqueadores, embora 

os resultados de lateralização no cateterismo podem tornar-se mais difíceis de interpretar. 

 

(Guidelines Endocrine Society – The Management of Primary Aldosteronism: Case Detection, Diagnosis, and 

Treatment: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2016) 101: 1889–1916) 



82 
 

Método: 

1. No dia anterior ao cateterismo, o doente deve ter análises gerais (hemograma, coagulação com INR, 

função renal e ionograma – garantir normocaliémia).  

2. O doente deve vir em jejum no dia do cateterismo, e deslocar-se ao serviço de radiologia. O cateter 

será colocado pelas veias femorais até às veias supra-renal através de orientação radiográfica.  

3. Amostras de sangue para doseamento de aldosterona plasmática e cortisol sérico devem ser colhidas 

ao nível das veias supra-renais esquerda e direita e ao nível da veia cava inferior (portanto abaixo das 

veias supra-renais). Em alguns centros dá-se um bólus de tetracosactido 250µg (Synacthen) 20 minutos 

antes do cateterismo (sendo que neste caso a interpretação dos cut-offs é diferente – ver em baixo). 

 

 

Interpretação: 

• Os resultados do cateterismo das supra-renais são interpretáveis apenas nos casos em que cateterização 

das veias fôr bem-sucedida. O cortisol é medido para garantir a correta cateterização das veias supra-

renais. Para comprovar correta cateterização das mesmas, o cortisol medido ao nível das veias supra-

renais deve ser pelo menos 2x superior ao cortisol medido ao nível da veia cava inferior em cateterismos 

realizados sem tetracosactido (pelo menos 3x superior em cateterismos realizados com tetracosactido). 

 

• Para cada veia supra-renal, deve ser calculado o rácio aldosterona/cortisol (RAC), corrigindo as 

variações dilucionais entre cada amostra. A comparação deste RAC entre as veias supra-renal esquerda 

e supra-renal direita (i.e. RAC veia esquerda / RAC veia direita – também designado como 

“Lateralization Index” - LI) permitem tirar conclusões acerca da lateralização da doença: 

 

o Doença unilateral: RAC veia dominante / RAC veia contralateral >2 (em caso de cateterismo 

realizado sem tetracosactido) 

 

o Doença bilateral: RAC veia dominante / RAC veia contralateral <2 (em caso de cateterismo 

realizado sem tetracosactido) 

 

o Doença unilateral: RAC veia dominante / RAC veia contralateral >4 (em caso de cateterismo 

realizado com tetracosactido) 

 

o Doença bilateral: RAC veia dominante / RAC veia contralateral <3 (em caso de cateterismo 

realizado com tetracosactido) 

 

o Indeterminado, podendo ser doença unilateral ou bilateral: RAC veia dominante / RAC veia 

contralateral 3-4 (em caso de cateterismo realizado com tetracosactido) 
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• Vários fatores devem ser tidos em conta na análise dos resultados, tais como os fármacos do doente 

(e se estes foram parados antes da prova, a dieta, métodos de colheita, correta cateterização das veias 

supra-renais, existência de complicações ou intercorrências durante o procedimento, níveis do potássio 

sérico antes e após a prova). 

 

• Em baixo, dois exemplos para facilitar a interpretação deste tipo de resultados (fonte: Imperial 

College, Endocrine Bible, 2018): 
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SÍNDROME DE CUSHING 

 

Ver seção Doença de Cushing - Hipófise 
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INSUFICIÊNCIA SUPRA-RENAL 

 

 

Short Synacthen Test (SST) 

 

Princípio básico:  

- Administração de 250µg Synacthen (tetracosactido) i.m./i.v. e medição do cortisol aos 30 e 60 min 

 

Indicações: 

1. Essencialmente usado no diagnóstico de insuficiência supra-renal primária como teste de screening. 

2. Pode ser usado como alternativa ao teste de hipoglicemia insulínica para avaliação de insuficiência 

supra-renal secundária em contexto de hipopituitarismo. Contudo, não deve ser usado no pós-operatório 

recente de doentes submetidos a cirurgia hipofisária pois a resposta pode ser normal (após 3-6 meses o 

teste apresentará resultados mais fidedignos porque o córtex da supra-renal deixa de ter o estímulo da 

ACTH e atrofiará). 

3. Pode ser usado para avaliação da função da supra-renal após curso prolongado de glicocorticóides, 

ou após supressão supra-renal em contexto de síndrome de Cushing após remoção cirúrgica (unilateral) 

do adenoma produtor de cortisol. 

4. Diagnóstico de hiperplasia supra-renal congénita (neste caso com medição da 17-OH-progesterona). 

 

Contra-indicações: 

• Dispensável em doentes com cortisol sérico ocasional ≥18µg/dL (≥500nmol/L), pois estes doentes 

terão muito provavelmente função supra-renal normal. 

• Doentes com cortisol sérico ocasional ≥14,5µg/dL (≥400nmol/L) muito provavelmente terão também 

função supra-renal normal. 

• Doentes sob anticontracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição não deverão realizar o 

teste pois estes estrogénios levarão à elevação da proteína CBG em circulação e “falsa” elevação dos 

níveis de cortisol. Estes deverão ser suspensos 6 semanas antes da realização do SST. 

• Avaliar cuidadosamente os doentes sob corticóides inalados ou tópicos. 

• Sem contra-indicações específicas. 

 

Efeitos laterais: 

• Sem efeitos laterais específicos 
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Preparação: 

• O teste deve ser realizado por volta das 9h da manhã. 

• Descontinuar anticontracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição 6 semanas antes do teste. 

• Em doentes sob hidrocortisona, a última dose de hidrocortisona deverá ser ao meio-dia do dia anterior, 

evitando a dose da tarde e da manhã do teste (o doente deve trazer o comprimido de hidrocortisona para 

tomar imediatamente após o SST estar concluído). 

• Para o diagnóstico de hiperplasia supra-renal congénita, as amostras sanguíneas deve ser colhidas para 

medição do cortisol e também 17-OH-progesterona. Em alguns casos, 17-OH-pregnenolona deve ser 

doseada para diferenciação entre défice de 21-hidroxílase ou de 3β-HSD. 11-desoxicortisol deve ser 

doseado caso se suspeite de défice de 11β-hidroxílase.  

• Se o SST fôr usado para avaliação de hiperplasia congénita da supra-renal, o teste deve ser programado 

para a fase folicular do ciclo menstrual porque os níveis de progesterona sobem substancialmente 

durante a fase lútea, e pode haver alguma reatividade cruzada laboratorial entre o ensaio que mede os 

níveis de 17-OH-progesterona e os níveis endógenos de progesterona (i.e. resultado falso-positivo). 

 

Método: 

1. Pelas 9h da manhã colher sangue para doseamento do cortisol e ACTH séricos basais 

2. Administração de 250µg Synacthen (tetracosactido) i.m. ou i.v. (i.m. preferivelmente) 

3. Colheita de sangue 30 e 60 min depois da administração de Synacthen para medição do cortisol 

 

Interpretação: 

• Resposta normal: cortisol sérico ≥18µg/dL (≥500nmol/L) [uma subida de 5,5µg/dL (150nmol/L) em 

relação ao valor de cortisol basal é indicativo de função supra-renal preservada]. 

• Resposta anormal com cortisol sérico <18µg/dL (<500nmol/L), associado a ACTH basal elevada 

(>200ng/L) faz o diagnóstico de doença de Addison. ACTH normal ou baixa aponta para insuficiência 

supra-renal secundária (em contexto de hipopituitarismo). 

• Em relação à hiperplasia supra-renal congénita, os valores de ACTH e 17-OH-progesterona devem 

ser analisados, e podem variar se se tratarem de formas mutadas em homozigotia ou heterozigotia. 

• Resposta de 11-desoxicortisol em caso de suspeita de hiperplasia congénita da supra-renal por défice 

11β-hidroxílase: 100-200nmol/L é sugestivo de doença; >200nmol/L é altamente sugestivo da doença.  
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Long Synacthen Test (LST) 

 

Princípio básico:  

- Administração de 1mg Synacthen depot (tetracosactido) i.m. e doseamento do cortisol em diferentes 

tempos ao longo de 24 horas 

 

Indicações: 

1. Para confirmação de hipocortisolismo / insuficiência supra-renal  

2. Para diagnóstico diferencial entre insuficiência supra-renal primária vs secundária - É um teste com 

pouco interesse clínico, dado que o doseamento da ACTH basal é de longe mais sensitivo que a resposta 

do cortisol nesta prova 

 

Contra-indicações: 

• Sem contra-indicações específicas. 

• Doentes sob anticontracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição não deverão realizar o 

teste pois estes estrogénios levarão à elevação da proteína CBG em circulação e “falsa” elevação dos 

níveis de cortisol. Estes deverão ser suspensos 6 semanas antes da realização do LST. Avaliar 

cuidadosamente os doentes sob corticóides inalados ou tópicos. 

 

Efeitos laterais: 

• Sem efeitos laterais específicos 

 

Preparação: 

• O teste deve ser realizado por volta das 9h da manhã. 

• Descontinuar anticontracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição 6 semanas antes do teste. 

• Em doentes sob hidrocortisona (ou outros corticóides de substituição), devem tomar a última dose na 

manhã do dia anterior (e portanto estar sem glicocorticóides aproximadamente 24 horas antes da prova). 

• A dexametasona não interfere com o cortisol sérico medido na prova (no entanto a hidrocortisona e a 

prednisolona interferem com o ensaio do cortisol e não devem ser usados – 0,75mg de dexametasona 

equivalem a 5mg de prednisolona). 

• Doentes com patologia hipofisária (e portanto insuficiência supra-renal secundária) estão isentos de 

risco pois têm o sistema renina-angiotensina-aldosterona intacto. 

• Será necessário administrar 1mg de Synacthen depot (tetracosactido)  
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Método: 

1. Pelas 9h da manhã, colher sangue para doseamento do cortisol e ACTH séricos basais 

2. Administração de 1mg Synacthen (tetracosactido) depot i.m. 

3. Após a administração de Synacthen depot às 9h, colheita de sangue medição do cortisol às 9h30, 10h, 

11h, 13h, 17h e às 9h do dia seguinte (à partida os resultados das primeiras três amostras deverão ser 

suficientes, mas o teste deve ser feito ao longo das 24 horas) 

 

Interpretação: 

• Resposta normal: cortisol sérico basal >6,2µg/dL (>170nmol/L) com subida a um pico de cortisol 

sérico >32,6µg/dL (>900nmol/L) [as amostras dos três tempos iniciais, i.e. T=0, T=30min e T=60min 

devem ser interpretadas tais como o Short Synacthen Test, ou seja uma resposta normal será o cortisol 

sérico ≥18µg/dL (≥500nmol/L), habitualmente registando-se também uma subida de 5,5µg/dL 

(150nmol/L) em relação ao cortisol basal]. 

• Na insuficiência supra-renal primária haverá pouca ou nenhuma resposta em termos da subida do 

cortisol sérico.  

• Alguns doentes com insuficiência supra-renal secundária podem apresentar alguma subida do cortisol, 

mas que acontecerá tardiamente e será subnormal (i.e. abaixo do pico expectável descrito em cima). 
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Curva diária de hidrocortisona 

 

Indicações: 

1. Estabelecer a dose correta e distribuição diária da posologia de hidrocortisona como terapêutica 

substitutiva em doentes com insuficiência supra-renal 

2. Pode ser útil para confirmar absorção adequada da hidrocortisona 

 

NOTA: pouca utilidade clínica dado que a terapêutica de substituição com hidrocortisona é ajustada 

fundamentalmente pela clínica com eventual integração de alguns dados laboratoriais como o 

ionograma (sódio sérico baixo pode sugerir necessidade de aumento da dose). Pode ser útil em alguns 

casos de suspeita de má absorção da hidrocortisona e para confirmar que os níveis de cortisol ao longo 

do dia não baixam muito significativamente abaixo de 3,6µg/dL (100nmol/L), e não são excessivos 

devendo o cortisol sérico ser sempre <32,6µg/dL (<900nmol/L). 

 

Contra-indicações: 

• Nenhuma 

 

Precauções: 

• Doentes sob anticontracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição poderão ter resultados 

difíceis de interpretar devido à elevação da proteína CBG em circulação e portanto níveis “falsamente” 

elevados de cortisol. Estes deverão ser suspensos 6 semanas antes da realização desta curva diária de 

hidrocortisona para maior fidedignidade dos resultados. 

 

Efeitos laterais: 

• Nenhum 

 

Preparação: 

• O doente deve parar a terapêutica com estrogénios orais 6 semanas antes da realização da curva diária 

de hidrocortisona 

• Não é necessário o doente deve estar em jejum desde o dia anterior 

• O doente não deve tomar a primeira dose de hidrocortisona ao acordar (esta será tomada após a 

colheita de sangue basal para cortisol aquando do início da prova) 

• O doente deve trazer os comprimidos de hidrocortisona como prescritos e em quantidade suficiente 

para todo o dia da prova 
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Método: 

1. A curva diária de hidrocortisona deve ter início pelas 8h-8h30 da manhã. Deve ser colocado ao doente 

um cateter intravenoso, e ser feita uma colheita de sangue para análises basais no T=0h (cortisol) 

2. O doente deve tomar a dose matinal de hidrocortisona oral (habitualmente 10mg, mas que deverá 

coincidir com o que lhe está prescrito)  

3. Colher sangue para análises (cortisol) após a primeira toma de hidrocortisona aos 30min. A prova 

deve depois prosseguir com colheitas à 1h, 2h, 3h, 5h (dar a dose de hidrocortisona do almoço cerca de 

1h antes da colheita das 5h), e às 7h e 9h. Depois das análises às 9h tomar a dose da tarde de 

hidrocortisona e colher sangue às 9h30, 10h e 11h. 

4. Os tempos acima referidos correspondem às horas após a primeira toma de hidrocortisona, o que 

significa que se a prova tiver iniciado às 8h da manhã, as análises de sangue para cortisol sérico são 

para ser colhidas às T0=8:00 – 8:30 – 9:00 – 10:00 – 11:00 – almoço+hidrocortisona pelas 12:00 – 

13:00 – 15:00 – 17:00 – hidrocortisona – 17:30 – 18:00 – 19:00 – fim da curva diária de hidrocortisona 

(se os tempos não forem escrupulosamente cumpridos, pelo menos é importante assegurar que o doente 

colhe sangue cerca de 1h após cada toma de hidrocortisona, dado que estes timings são os mais 

importantes pois a absorção de hidrocortisona e pico de cortisol serão analisados essencialmente aqui). 

5. Retira-se o cateter intravenoso, e o doente pode agora abandonar o serviço. 

 

Interpretação: 

• Não confiar somente nos valores de cortisol – interpretar à luz da história clínica, medicamentosa, etc. 

• O objetivo é garantir níveis de pico de cortisol adequados durante o dia (>3,6µg/dL (>100nmol/L), 

mas valores de pico de cortisol <32,6µg/dL (<900nmol/L)). 

• Valores normais do cortisol sérico oscilam entre: 

o pico de cortisol após toma matinal de hidrocortisona: 18-29µg/dL (500–800nmol/L) 

o pico de cortisol após toma do almoço de hidrocortisona: 14,5-18µg/dL (400–500nmol/L) 

o pico de cortisol após toma da tarde de hidrocortisona: 11-14,5µg/dL (300–400nmol/L) 

 

• Doentes sob fármacos indutores das enzimas hepáticas (especialmente fenitoína, carbamazepina e 

rifampicina) têm o metabolismo dos corticóides significativamente aumentado e deve ter aumento da 

dose substitutiva de hidrocortisona.  

• Se o doente entretanto iniciar terapêutica com GH, os níveis de cortisol podem baixar ligeiramente, o 

que pode implicar um ligeiro aumento da hidrocortisona (não é necessário realizar nova curva diária 

neste caso, aumentar ligeiramente as doses se necessário e em função da clínica do doente). 
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Prova de supressão com a metirapona 

 

Princípio básico:  

- Administração de metirapona à meia-noite, e doseamento de cortisol e 11-desoxicortisol (11-DOC) 

matinais, esperando-se cortisol baixo e 11-DOC elevado (se ambos forem baixos é muito sugestivo de 

insuficiência supra-renal) 

 

Indicações: 

1. Avaliação da reserva de ACTH e cortisol em doentes com suspeita de insuficiência supra-renal 

secundária, especialmente em caso de contra-indicação para a prova hipoglicémica insulínica ou a prova 

de estimulação com o glucagon. Tem pouco interesse clínico, e deve ser utilizada somente em caso de 

ambas as provas hipoglicémica insulínica e de estimulação com o glucagon não possam ser realizadas. 

2. Como alternativa ao Short Synacthen Test (SST) para avaliação de hipocortisolismo primário, 

embora não recomendado usar em vez do SST e por isso clinicamente pouco útil (considerar por 

exemplo se houver rotura de stock de Synacthen para a realização do SST) 

 

Contra-indicações: 

• Alergia ou reações adversas prévias à metirapona 

 

Efeitos laterais: 

• Náuseas são comuns e vómitos podem ocorrer raramente (dar metirapona com uma refeição ligeira 

para minimizar estes efeitos adversos GI). Pode também ocorrer cefaleias, tonturas, sedação e reações 

alérgicas cutâneas. 

 

Preparação: 

• Não é preciso o doente estar em jejum 

• Parar anti-contracetivos orais ou terapêutica hormonal de substituição 6 semanas antes da prova 

 

Dose de metirapona a administrar: 

•  30 mg/kg (<70kg = 2,0g / 70-90kg = 2,5g / >90kg = 3,0g) 
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Método: 

1. O doente deve ser admitido na véspera 

2. Calcular a dose de metirapona oral 30mg/kg (<70kg = 2,0g / 70-90kg = 2,5g / >90kg = 3,0g) 

3. Administrar a metirapona à meia-noite com uma refeição ligeira (por exemplo leite e bolachas) 

4. Colheita de sangue às 8-9h da manhã para dosear ACTH, cortisol e 11-DOC 

5. Após colher sangue, administrar hidrocortisona oral 10mg (para cobrir eventual hipocortisolismo), e 

o doente pode depois ter alta 

 

 

Interpretação: 

• Os resultados desta prova podem ser interpretados de acordo com a seguinte tabela: 

 11-DOC sérico > 7,2µg/dL 

(> 200nmol/L) 

11-DOC sérico < 7,2µg/dL 

(< 200nmol/L) 

Cortisol sérico < 7,2µg/dL 

(< 200nmol/L) 

Resposta normal Insuficiência supra-renal primária 

ou secundária 

Cortisol sérico ≥ 7,2µg/dL 

(≥ 200nmol/L) 

Não interpretável Inibição insuficiente da metirapona 

(i.e. prova não-diagnóstica) 

 

• Usando os cut-offs de cortisol e 11-DOC descritos na tabela, a sensibilidade e especificidade desta 

prova são de 86% e 77%, respetivamente. 

 

• Pouco interesse clínico, sobretudo em casos de suspeita de insuficiência supra-renal primária, embora 

possa ser considerado em caso de rotura de stock de Synacthen para a realização do SST. 
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Terapêutica substituição com corticóides orais na insuficiência supra-renal 

 

Indicações: 

1. Insuficiência supra-renal primária (glicocorticóide + mineralocorticóide) 

2. Insuficiência supra-renal secundária (glicocorticóide) 

3. Insuficiência supra-renal associada a corticoterapia prolongada em altas doses (glicocorticóide) 

 

Contra-indicações / Efeitos laterais / Precauções: 

• Sem contra-indicações específicas 

• Em doses adequadas sem efeitos laterais (se sobredosagem sintomas de Cushing, se dose insuficiente 

sintomas de hipocortisolismo) 

 

Terapêutica de substituição com glicocorticóides: 

• Hidrocortisona (fármaco de eleição e de primeira linha) 

• Esquema “standard” de substituição com hidrocortisona: 10mg ao acordar (preferencialmente em 

jejum, antes do pequeno-almoço), 5mg ao almoço, 5mg ao lanche (pelas 16-17h). Em crianças, dar uma 

dose diária de 8mg/m2 dividida em 3-4 tomas ao longo do dia. 

• O esquema pode variar de doente para doente dependendo de vários fatores: trabalho por turnos, 

sintomas ao longo do dia, índice de massa corporal (doentes obesos precisam de doses de hidrocortisona 

mais elevadas), fármacos que acelerem a metabolização da hidrocortisona (e.g. anti-epilépticos), 

problemas com a absorção de hidrocortisona, e em situação de doença aguda ou stress (ver em baixo). 

No terceiro trimestre da gravidez (a partir da 24ª semana) também é necessário aumentar a dose diária 

de hidrocortisona em 20-40%. 

• O ajuste do regime posológico deve ser orientado pela clínica do doente, mas em casos selecionados 

pode ser monitorizado com uma curva diária de hidrocortisona (por exemplo, em casos de suspeita de 

défice absortivo ou em doentes sob fármacos que alterem a metabolização da hidrocortisona). 

• Ao doente deve ser fornecida educação e instruções para ajuste de dose em situação de doença ou 

stress (“sick day rules”). De uma forma geral e de forma simplificada (em baixo tabelas com mais info): 

o Gripe ou odinofagia sem febre – não é necessário aumentar a hidrocortisona 

o Doença infeciosa com febre – duplicar a dose de hidrocortisona (20+10+10mg) 

o Doença grave com vómitos e/ou diarreia – hidrocortisona injetável e recorrer ao hospital 

o Cirurgia major – protocolo intra/pós-operatório de hidrocortisona i.m./i.v. e duplicar as doses 

de hidrocortisona quando retomar toma oral, sobretudo em caso de recuperação prolongada 

o Cirurgia minor / intervenção mínima – duplicar a dose de hidrocortisona (20+10+10mg) no dia 

da intervenção (considerar caso a caso)  
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• Ao doente deve ser fornecido um cartão que o identifique como dependente de glicocorticóides, que 

deve andar sempre com ele. Se possível sugerir usar pulseira ou colar identificativo.  

• Ao doente deve ser fornecido um pack de hidrocortisona injetável 100mg (em crianças 50mg/m2), 

bem como educá-lo a ele e a um familiar acerca da sua utilização em situação de stress ou doença aguda 

(por exemplo gastroenterite com vómitos e diarreia, e portanto compromisso na sua absorção oral). 

• Nas várias consultas de seguimento rever com o doente se tem hidrocortisona suficiente, relembrar as 

“sick day rules”, verificar que o doente tem o cartão e confirmar que ele tem injetável de hidrocortisona 

em casa (e dentro da validade). Relembrar também a sintomatologia associada às crises Addisonianas. 

 

Tratamento e prevenção de crise Addisoniana: 

• De uma forma geral e simplificada, o tratamento de uma crise Addisoniana pressupõe hidratação 

vigorosa com soro fisiológico 0,9% NaCl - 1 litro na primeira hora (soro dextrosado se hipoglicemia) e 

hidrocortisona endovenosa: 100mg i.v. bólus imediato e colocação de infusão i.v. 200mg/24h (ou 50mg 

i.v. ou i.m. a cada 6 horas) – este é também o esquema para cobrir cirurgia major ou por exemplo em 

caso de trauma ou doença grave (ex: infeção grave, sepsis, enfarte do miocárdio, etc) que implique 

internamento em unidade de cuidados intensivos. 

 

(Guidelines Endocrine Society – Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine 

Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2016) 101: 364–389) 
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Prevenção de crise Addisoniana: 

• A educação do doente para as “sick day rules”, o fornecimento do cartão de emergência e do pack de 

hidrocortisona injetável pode em muito prevenir estes episódios. Ensinar ao doente a reconhecer os 

sintomas, a duplicar a dose quando necessário, e quando se dirigir ao hospital é também essencial. 

 

(Guidelines Endocrine Society – Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine 

Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2016) 101: 364–389) 

 

 

 

 

Alternativas à hidrocortisona como terapêutica de substituição com glicocorticóide: 

• Outros glucocorticóides podem ser usados em alternativa à hidrocortisona em situações específicas, 

por exemplo em caso de rotura de stock, em doentes com baixa adesão a toma tripartida de 

hidrocortisona, em doentes que trabalhem por turnos ou que manifestem sintomas poucas horas após 

toma de hidrocortisona e que possam beneficiar de um glicocorticóide com maior sobrevida plasmática 

como a prednisolona – ver em baixo a tabela de equivalência de corticosteróides: 

• No caso da prednisolona a terapêutica pode ser dada em toma única diária ou bipartida (3-5mg/dia), 

e no caso da dexametasona deve ser dada em toma única (0,5mg/dia). 
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Corticosteróide Dosagem equivalente (mg) 

Hidrocortisona 20 

Acetato de cortisona 25 

Prednisolona / Prednisona 5 

Metilprednisolona 4 

Triancinolona 4 

Dexametasona 0,5 

Betametasona 0,5 
 

 

 

Terapêutica de substituição com mineralocorticóides: 

• Fludrocortisona (fármaco de eleição e de primeira linha) 

• Esquema “standard” de substituição com fludrocortisona: 50-150μg (1x ao dia) 

• Na insuficiência supra-renal secundária a substituição com mineralocorticóide raramente é necessária. 

• A terapêutica deve ser ajustada com base na clínica (edemas, tensão arterial, hipotensão ortostática, 

peso, etc), e pode ser monitorizada com ionograma e atividade da renina plasmática (que não deve estar 

elevada nem totalmente suprimida). Ajuste da terapêutica pode ser necessário em ambientes muito 

quentes (por exemplo durante as férias).  

• Doentes que desenvolvam hipertensão sob fludrocortisona, ponderar reduzir a dose (mas pode ser 

difícil em contexto de doentes com idade avançada e possibilidade de se tratar de hipertensão essencial 

– nestes casos atender também a outros dados clínicos e ao potássio sérico). 
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Terapêutica de uma crise Addisoniana (em geral e em situações específicas) 

 

Tratamento e prevenção de crise Addisoniana: 

• De uma forma geral e simplificada, o tratamento de uma crise Addisoniana pressupõe: 

o Hidratação vigorosa com soro fisiológico 0,9% NaCl - 1 litro na primeira hora (soro dextrosado 

em caso de hipoglicemia) e manter soro durante 24 horas (pelo menos até o doente começar a 

ingerir alimentos e água) 

o Hidrocortisona endovenosa: 100mg i.v. bólus imediato e colocação de infusão i.v. 200mg/24h 

(ou 50mg i.v. ou i.m. a cada 6 horas). 

• Este é também o esquema adequado para cobrir cirurgia major ou por exemplo em caso de trauma ou 

doença grave (por exemplo infeção grave, sepsis, enfarte do miocárdio, etc) que implique internamento 

em unidade de cuidados intensivos. 

 

(Guidelines Endocrine Society – Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine 

Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2016) 101: 364–389) 

 

 

Terapêutica mineralocorticóide (fludrocortisona): 

• Fludrocortisona – habitualmente é desnecessária em crise Addisioniana e não tem qualquer indicação 

para ser duplicada a dose, nomeadamente quando as doses de hidrocortisona são superiores a 50mg/dia. 

  



98 
 

Terapêutica com glicocorticóides para doentes com insuficiência supra-renal submetidos 

a intervenção cirúrgica ou dentária 

 

 

TABELA COM RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS - www.addison.org.uk: 
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TABELA COM RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS – Endocrine Society Guidelines 2016: 

 

(Guidelines Endocrine Society – Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine 

Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2016) 101: 364–389) 

 

 

Cobertura com glicocorticóides em doentes com insuficiência supra-renal submetidos a 

intervenção cirúrgica ou dentária – NOTAS GERAIS: 

• Em doentes que estejam sob dieta zero (i.e. em indicação para jejum no período pós-operatório), é 

necessária infusão salina (0,9% NaCl) para prevenir a desidratação e garantir equilíbrio hidro-

eletrolítico (e.g. 1000 mL a cada 8 horas, em doentes com >50kg) 

• A hidrocortisona i.m. é preferível à hidrocortisona i.v. pois dá cobertura mais sustentada, exceto se 

esta última fôr dada em infusão contínua (por exemplo 25mg bólus e seguindo-se de uma infusão de 

5mg/ hora em soro dextrosado de glicose a 5%). 

• Os doentes sob cobertura glicocorticóide no período peri- e pós-operatório devem ser monitorizados 

sob o ponto de vista hidro-eletrolítico e clínico (vigilância da tensão arterial, frequência cardíaca, 

glicemia). Se o doente desenvolver hipotensão (ou outros sintomas e sinais clássicos de uma crise 

Addisoniana) administrar imediatamente bólus de 100mg de hidrocortisona (i.v. ou i.m.). 

• Em caso o doente esteja em regime de “desmame” de hidrocortisona i.v./i.m., mas voltar a ressurgir 

alguma complicações ou haja sinal de infeção, a terapêutica com hidrocortisona deve ser imediatamente 

escalada e fazer reforço hídrico. 
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Caso o doente desenvolva uma crise Addisoniana no período peri- ou pós-operatório: 

• De uma forma geral e simplificada, o tratamento de uma crise Addisoniana pressupõe: 

o Hidratação vigorosa com soro fisiológico 0,9% NaCl - 1 litro na primeira hora (soro dextrosado 

em caso de hipoglicemia) e manter soro durante 24 horas (pelo menos até o doente começar a 

ingerir alimentos e água) 

o Hidrocortisona endovenosa: 100mg i.v. bólus imediato e colocação de infusão i.v. 200mg/24h 

(ou 50mg i.v. ou i.m. a cada 6 horas). 

o Fludrocortisona: habitualmente é desnecessária (e muito menos não tem indicação para ser 

duplicada a dose) quando as doses diárias de hidrocortisona são >50mg/dia. 

• Este é também o esquema adequado para cobrir cirurgia major ou por exemplo em caso de trauma ou 

doença grave (por exemplo infeção grave, sepsis, enfarte do miocárdio, etc) que implique internamento 

em unidade de cuidados intensivos. 

 

 

(Guidelines Endocrine Society – Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine 

Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2016) 101: 364–389) 
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Colonoscopia em doentes com insuficiência supra-renal 

 

Fatores associados à preparação intestinal e à colonoscopia em doentes com insuficiência supra-

renal que podem aumentar o risco para crise Addisoniana: 

• Má absorção da hidrocortisona (ou outro glicocorticóides oral) associada à preparação intestinal 

prévia à colonoscopia 

• Aumento do grau de stress associado ao exame em si 

 

Protocolo para ajuste da terapêutica de substituição com glicocorticóides: 

Admissão hospitalar para preparação intestinal e para realização de colonoscopia não é habitual, mas 

em doentes com insuficiência supra-renal pode ser mais seguro fazê-lo para administração i.v/ i.m. da 

hidrocortisona, por forma a garantir que absorção de hidrocortisona não é comprometida pelas 

preparações laxantes que se tomam na véspera. Pode ser ainda mais justificável em doentes idosos, com 

várias co-morbilidades, ou ainda se existência de diabetes insipida concomitante sob desmopressina 

(para vigilância hidro-eletrolítica, nomeadamente do sódio e do balanço hídrico). Sugere-se o seguinte 

protocolo (a avaliar caso a caso): 

Na manhã em que começa a 

preparação intestinal 

Duplicar a dose do corticóide oral. Se o doente estiver a fazer hidrocortisona, deve 

tomar 20mg (em vez dos 10mg habituais) 

Durante a preparação 

intestinal com laxante 

Em internamento: 50mg iv/im a cada 8 horas até à realização da colonoscopia 

(neste caso os corticóides orais não são necessários) 

Em ambulatório: duplicar a dose habitual de hidrocortisona (ver nota em baixo ***) 

No dia da colonoscopia 50mg iv/im imediatamente antes da colonoscopia, e depois a cada 8 horas até o 

doente estar a beber e comer normalmente (e iniciar a hidrocortisona oral) 

Quando o doente voltar a 

beber/comer normalmente 

Duplicar a dose habitual de hidrocortisona durante o resto desse dia do exame, e no 

dia seguinte à colonoscopia 

 

*** Caso se decida não internar o doente na véspera da colonoscopia, durante a preparação com laxante, 

este deve duplicar a dose de hidrocortisona habitual durante essa preparação intestinal (ou seja, se o seu 

regime de hidrocortisona fôr 10+5+5mg, deve passar a 20+10+10mg). O doente deve ter também um 

pack de hidrocortisona injetável caso seja eventualmente necessário, e saber que deve recorrer ao 

hospital se estiver a vomitar ou com diarreia profusa. A família do doente deve estar alerta para os riscos 

da preparação GI, saber administrar a hidrocortisona injetável se necessário, e o doente não deve estar 

desacompanhado durante esta preparação GI. Pode ainda optar-se por dar ao doente um corticóide de 

absorção mais prolongada em dose reforçada, como a prednisolona (10mg) ou dexametasona (1mg) 

antes de iniciar a preparação GI, para que não haja tanta dependência da absorção da hidrocortisona 

oral a ser tomada 3 vezes ao dia. 
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TUMORES NEUROENDÓCRINOS 

 

Cromogranina A e gut hormones 

 

Indicações: 

1. Suspeita clínica de tumor neuroendócrino 

2. Monitorização de doentes com tumor neuroendócrino, avaliação de progressão de doença e respostas 

a terapêutica (por exemplo a análogos da somatostatina) 

3. A cromogranina A pode ter interesse noutros tumores endócrinos, tais como feocromocitomas e 

carcinoma medular da tiróide 

 

Contra-indicações: 

• Nenhuma 

 

Preparação: 

• Antes de dosear a cromogranina A e gut hormones séricos (e aquando da interpretação dos resultados), 

deve-se avaliar os fatores interferentes, inclusivamente fármacos (e se possível e clinicamente 

apropriado parar estes fármacos pelo menos 2 semanas antes das análises) – ver em baixo: 

o Fármacos que aumentam a cromogranina A (e gastrina): inibidores da bomba de protões que 

podem levar a aumentos significativos da cromogranina A várias vezes acima do limite superior 

do normal, e também antagonistas dos recetores-H2 (e.g. cimetidina, raniditina) que levam a 

aumentos mais modestos da cromogranina A. Se necessário, os IBP podem ser substituídos por 

antagonistas dos recetores-H2.  

o Condições que aumentam a cromogranina A (e gastrina): gastrite atrófica e anemia perniciosa 

(ausência de inibição da secreção de gastrina devido a acloridria gástrica, o que leva a 

hipergastrinemia, e também aumentos de cromogranina A) 

o Condições que aumentam a cromogranina A e das gut hormones: disfunção hepática ou renal; 

tumores não endócrinos como por exemplo tumor testicular ou prostático; vagotomia; 

hipercalcemia; artefactos laboratoriais (anticorpos heterofílicos, efeito de Hook) 

o Fármacos que podem originar falsos-negativos: levodopa; fenotiazinas. 

 

• As gut hormones séricas que devem ser doseadas em doentes com tumores neuroendócrinos (para 

além da cromogranina A) incluem: gastrina, polipeptídeo pancreático, glucagon, somatostatina e VIP 

(insulina se clinicamente justificável). É importante que os doseamentos sejam feitos em jejum. 

• Outros doseamentos úteis em doentes com tumores neuroendócrinos, tais como cromogranina B, CEA 

e β-hCG, e poderão ser pedidos se estiverem disponíveis, pelo menos na avaliação inicial do doente. 
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Método: 

1. Colheita de sangue deve ser feita no laboratório (ou hospital de dia) de manhã pelas 9-10h, sendo que 

o doente deve estar em jejum desde a meia-noite do dia anterior. O doente deverá ter interrompido os 

IBP ou antagonistas dos recetores-H2 pelo menos 2 semanas antes. 

 

 

Interpretação: 

• Os resultados da cromogranina A e gut hormones devem ser interpretados em função dos limites de 

normalidade do ensaio (devendo ser dados pelo laboratório onde são efetuados), e do contexto clínico 

do doente. Valores ligeiramente acima do normal podem indicar outros fatores interferentes tais como 

fármacos (ver em cima) ou incumprimento do jejum e não um tumor neuroendócrino. 

• A maioria dos tumores neuroendócrinos produzem cromogranina A, mesmo que não sejam secretores 

de serotonina (e portanto com 5-HIAA normal). A cromogranina A é portanto um marcador útil no 

diagnóstico e seguimento destes doentes para avaliação da progressão de doença e/ou resposta à 

terapêutica. A cromogranina A está elevada em cerca de 90% dos doentes com tumores neuroendócrinos 

sintomáticos e/ou avançados, geralmente várias vezes acima do limite superior do intervalo de 

referência, mesmo em casos em que o 5-HIAA é normal. 

• No seguimento de doentes com tumores neuroendócrinos, elevações de cromogranina A na ordem 

dos 40-50%, na ausência de fatores interferentes (por exemplo IBP) devem ser consideradas como 

significativas, enquanto variações inferiores podem significar apenas oscilações decorrentes da maior 

ou menor atividade secretória do tumor neuroendócrino na altura da análise, e portanto doseamentos 

repetidos ao longo do tempo e a tendência consistente crescente ou descendente deve ser valorizada 

mais do que um resultado absoluto isoladamente. 
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5-HIAA (ácido 5-hidroxindolacético) na urina de 24 horas 

 

Indicações: 

1. Suspeita clínica de tumor neuroendócrino (sobretudo a nível GI) 

2. Monitorização de doentes com tumor neuroendócrino, avaliação de progressão de doença e resposta 

terapêutica (por exemplo a análogos da somatostatina) 

3. Investigação de flushing facial, diarreia sem outra causa explicável ou síndrome carcinóide 

 

Contra-indicações: 

• Nenhuma 

 

Preparação: 

• Antes da colheita de urina avaliar os fármacos que podem influenciar os níveis de 5-HIAA (e se 

possível e clinicamente apropriado parar estes fármacos pelo menos 1 semana antes da análise) – ver 

lista em baixo: 

o Medicamentos que aumentam 5-HIAA: acetaminofeno, diazepam, efedrina, fluor uracilo, anti-

tússicos que contenham glyceryl guaiacolate, melfalam, anfetaminas, metanfetaminas, 

naproxeno, fenacetina, fenobarbital, mefenesina, fentolamina, metocarbamol, reserpina, anti-

histamínicos.   

o Medicamentos que diminuem 5-HIAA: aspirina, clorpromazina, promazina, prometazina, 

corticotropina, ácido dihidroxifenilacético, álcool etílico, ácido gentísico, ácido homogentísico, 

derivados da hidrazina, imipramina, isocarboxazida e outros inibidores da MAO, levodopa, 

metildopa, heparina, isoniazida, metenamina, anti-depressivos tricíclicos. 

 

• Os níveis de 5-HIAA na urina de 24 horas podem surgir falsamente elevados em caso de falência 

renal, ingestão de cafeína, chá, bananas, ananás, tomates, beringelas, abacate, ameixas, uvas, melão, 

kiwi, nozes, nozes pecan, chocolate, ou fármacos indicados em cima. A nicotina também aumenta os 

níveis de 5-HIAA (portanto o doente não pode fumar durante a colheita e nos 3 dias anteriores). 

• Em doentes sob terapêutica dirigida para o tumor neuroendócrino (por exemplo análogos da 

somatostatina), em que se pretenda avaliar a resposta, os doentes não a deverão suspender. O timing da 

colheita da urina de 24 horas deve ser avaliado em função de cada caso, mas provavelmente o 

doseamento de 5-HIAA deve ter lugar no período de nadir, ou seja antes da próxima administração. 

Isto pode ser útil para decisão se a dose deve ser aumentada ou reduzir a periodicidade de administração. 

Esta é também uma altura conveniente para o doente trazer a amostra de urina ao hospital, caso ele faça 

os tratamentos no serviço/hospital de dia, podendo trazer a urina no dia em que lhe vai ser administrado 

o análogo de somatostatina desse mês. 
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Método: 

1. A urina das 24 horas deve ser colhida em recipiente apropriado a ser dado ao doente (com ácido para 

preservar o 5-HIAA – avisar o doente que o recipiente contém produtos ácidos). Para além do 5-HIAA, 

deve ser doseada também a creatinina urinária para ter a certeza que a colheita foi completa. 

2. Dizer ao doente para descartar a primeira urina da manhã, depois colher toda a urina durante o dia e 

a da manhã do dia seguinte (e dizer ao doente para nem beber mais nem menos do que o normal). 

3. Trazer o recipiente ao laboratório (idealmente a urina deve ser colhida durante o dia anterior e a urina 

também dessa manhã como indicado no ponto acima). 

4. Um segundo doseamento deve ser pedido (sobretudo em caso de resultado positivo borderline). 

 

 

Interpretação: 

• Os resultados do 5-HIAA na urina de 24 horas devem ser interpretados em função dos limites de 

normalidade do ensaio e devem ser dados pelo laboratório. Valores de 5-HIAA 2-3x acima do limite 

superior da normalidade são muito suspeitos de tumor neuroendócrino secretor de serotonina, o que 

habitualmente ocorre nos do intestino delgado e/ou com metástases hepáticas. 

• A maioria dos doentes com tumores neuroendócrinos, sobretudo aqueles não localizados ao intestino 

delgado, terão níveis normais de 5-HIAA urinária. 

• Níveis de 5-HIAA na urina de 24 horas ligeiramente elevados devem ser avaliados cuidadosamente, 

devendo a lista de fármacos do doente ser revista, e confirmar que a dieta foi respeitada pelo doente 

(nomeadamente se evitou os alimentos e bebidas listadas em cima). 

• Em doentes com tumores neuroendócrinos, o 5-HIAA na urina de 24 horas é um teste com 

sensibilidade de 70% e uma especificidade próxima de 100%. 
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Preparação para procedimentos invasivos em doentes com tumores neuroendócrinos 

 

Crises carcinóides em doente com tumores neuroendócrinos (TNEs): 

Doentes com TNEs podem sofrer sintomas de hipersecreção hormonal, sobretudo em TNEs do intestino 

delgado e pâncreas, em até 30% dos casos sendo que na maioria destes casos existe metastização 

hepática. Durante procedimentos diagnósticos ou invasivos (listados em baixo), pode haver libertação 

de hormonas e neuropeptídeos vasoativos em grande quantidade para a corrente sanguínea o que pode 

gerar instabilidade hemodinâmica e hipotensão marcadas ou broncospasmo, e que podem pôr em risco 

a vida do doente – são as designadas crises carcinóides. 

A maioria destas crises podem ser prevenidas se o doente tiver a doença mais ou menos controlada e/ou 

fôr instaurado um protocolo de preparação com análogos de somatostatina antes e durante o 

procedimento invasivo (para informação mais detalhada ver o artigo Bugalho MJ et al. Tumores 

neuroendócrinos: preparação para procedimentos invasivos. 2010 Revista da SPEDM). 

 

Procedimentos invasivos em doentes com TNEs que podem induzir uma crise carcinóide: 

• São considerados procedimentos invasivos todos os seguintes (alguns deles praticados com frequência 

neste tipo de doentes), e portanto suscetíveis de induzir uma crise carcinóide: 

o Cirurgia 

o Quimioembolização  

o Radiofrequência de metástases 

o Quimoterapia ou terapêutica com radionuclídeos em casos selecionados (e.g. doentes com 

imensa carga de doença metastática e doença secretória, em que a necrose tumoral terapêutica 

pode libertar grandes quantidades de hormonas e neuropeptídeos para a circulação) 

 

Preparação e cuidados a ter semanas antes do procedimento invasivo: 

• Doentes já medicados com análogos da somatostatina devem manter a terapêutica até à cirurgia como 

habitual. Estes são de administração mensal, se possível agendar a cirurgia para mais próximo da injeção 

(e não tanto no fim desse período), ou se poucos dias de diferença antecipar a próxima injeção.  

• Doentes não medicados e em risco de crise carcinóide, iniciar análogo da somatostatina o mais cedo 

possível. Se vários meses até ao procedimento pode-se optar por um de administração mensal, mas se 

o procedimento tiver lugar em poucos dias ou semanas, iniciar octreótido 100µg subcutâneo 3x/dia pelo 

menos 2 semanas antes do procedimento. Em caso de procedimento ou cirurgia urgentes, a terapêutica 

não deve protelar a intervenção e nesse caso é razoável dar octreótido 100µg s.c. 3x/dia 24-48h antes. 
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• Doentes com síndrome carcinóide devem ter seguimento habitual em cardiologia, e ecocardiogramas 

regulares para excluir doença valvular cardíaca, e sempre que se pondere procedimento diagnóstico ou 

terapêutico invasivo o status cardíaco deve ser cuidadosamente avaliado. 

• Doentes com casos de síndrome carcinóide atípica (por exemplo TNEs gástricos) pode-se associar 

antagonistas dos recetores H1 e H2, e em alguns casos pode-se dar também dexametasona. 

• Doentes com gastrinomas deve ser reforçada a terapêutica com IBP (aumentar as doses da medicação 

nas 2 semanas antes, mas também durante e nas semanas que precedem a intervenção). 

• Doentes com insulinomas devem ter a doença o mais controlada possível (i.e. o menor número de 

hipoglicemias possíveis), e titular a medicação (por exemplo aumentar o diazóxido). Antes, durante e 

após a intervenção as glicemias capilares devem ser vigiadas com regularidade e manter as glicemias 

sempre >70mg/dL (administrar soros dextrosados se necessário). 

• Doentes com glucagonomas precisam obrigatoriamente de profilaxia anticoagulante. 

• Doentes com VIPomas devem ser monitorizados de perto para distúrbios da volémia (com balanços 

hídricos rigorosos) e doseamento frequente dos eletrólitos. 

 

Preparação peri-operatória antes da indução anestésica para o procedimento invasivo 

(particularmente importante em caso de intervenções em contexto de urgência): 

• Iniciar octreótido i.v. 500µg em 500mL de soro fisiológico a um ritmo de 50µg/hora, mesmo em 

doentes a fazer análogos de somatostatina de forma mensal. A infusão deve ser iniciada 6-12 horas 

antes do procedimento, e deve ser continuada por 24 horas após a intervenção.  

• Alternativamente, em situações de baixo risco, dar octreótido 100µg subcutâneo imediatamente antes 

e 2-3x durante o procedimento. 

• Se durante a indução anestésica ou no intra-operatório houver uma crise carcinóide (franca 

instabilidade hemodinâmica), evitar fármacos adrenérgicos e aumentar o ritmo de perfusão do 

octreótido i.v. e corrigir a volémia aumentando os soros. Em caso de broncospasmo, evitar agonistas 

dos recetores beta e teofilinas, e preferir aumentar o octreótido e dar dexametasona. Flushing no intra-

operatório deve ser encarado como um sinal para aumentar a perfusão de octreótido i.v. 

 

Período pós-operatório / pós-procedimento: 

• A infusão com octreótido i.v. iniciada e mantida durante o procedimento (como explicado em cima), 

deve ser continuada por 24 horas após a intervenção. Em casos de intervenções mais invasivas prolongar 

a infusão por mais alguns dias, e fazer a sua paragem muito gradual e progressivamente. 

• A utilização do octreótido no período pós-operatório não é recomendada como rotina, mas em doentes 

com TNEs pancreáticos submetidos a enucleação ou procedimentos cirúrgicos muito invasivos e 
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difíceis, pode ser mantido por até 6-8 dias dado que reduz o risco de fistulização (octreótido 100-200µg 

subcutâneo 3-4x/dia, 6-8 dias, e depois fazer desmame lento). 

• Para analgesia pós-operatória, optar por opióides que não induzem libertação de histamina, por 

exemplo fentanil. 

• Em casos de cirurgia com realização de esplenectomia (comum em doentes com TNEs pancreáticos), 

administrar as vacinas contra o Meningococcus e o Haemophilus Influenza + Pneumovax no dia antes 

da alta hospitalar (para prevenção de sépsis pós-esplenectomia). 
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HIPOGLICEMIA 

Prova do jejum prolongado 

 

Princípio básico:  

- Avaliar a ocorrência de hipoglicemia durante o jejum prolongado 

 

Indicações: 

1. Para diagnóstico bioquímico de insulinoma 

2. Para demonstrar hipoglicemia em jejum caso esta não ocorra espontaneamente ou após jejum curto 

da véspera  

 

Contra-indicações: 

• Não há contra-indicações formais, mas cuidado e estrita monitorização são requeridos em doentes 

com epilepsia ou doença isquémica cardíaca (enfarte do miocárdio prévio, angina de peito) 

 

Efeitos laterais: 

• Sintomatologia relacionada com hipoglicemia: hipersudorese, palpitações, tremor, prostração, 

confusão mental, e raramente perda de consciência ou convulsões 

 

Preparação: 

• O doente deve fazer uma dieta normal com quantidade adequada de hidratos de carbono 

(aproximadamente 250g/dia) pelo menos nos 3 dias que antecedem a prova 

• O doente não precisa de fazer jejum antes da prova  

• A prova deve ter início por volta das 9 da manhã 

• A prova requer a vigilância da equipa de enfermagem durante a sua realização, devendo estar sempre 

presente e alerta para a sintomatologia de hipoglicemia 

• Alimentos açucarados, açúcar em pacote e soro dextrosado devem estar sempre disponíveis durante a 

realização da prova, e administrar em caso de hipoglicemia (não antes de colher sangue para análises)  

• O doente deve parar o diazóxido (caso esteja a fazer) cerca de 1 semana antes do início da prova 

• Evitar que o doente tome medicamentos não-essenciais antes da prova, nomeadamente aqueles que 

possam baixar a glicemia ou mesmo causar hipoglicemia (insulina exógena ou sulfonilureias, 

cibenzolina, gatifloxacina, pentamidina, quinina, indometacina, glucagon, sulfonamidas, lítio, 

propoxifeno, IECAs, ARAs, bloqueadores-beta, levofloxacina, sulfametoxazole+trimetroprim, 

mifepristona, heparina e 6-mercaptopurina). 
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Método: 

1. Pelas 9h da manhã: colocação de cateter venoso e colheita de sangue para medição da glicemia, 

insulina e peptídeo C (pró-insulina se disponível, e ponderar dosear também as restantes gut hormones). 

Durante a prova o doente tem de manter o jejum mas pode beber água, e pode manter-se ativo. 

2. A glicemia capilar deve ser pesquisada regularmente a cada 4-6 horas, ou a cada 2 horas se glicemia 

<60mg/dL, ou sempre que o doente apresente sintomas de hipoglicemia. Se possível, pesquisar também 

os corpos cetónicos. 

3. Se o doente apresentar glicemia <40-45 mg/dL e sintomas sugestivos de hipoglicemia: 

- colher sangue para análise da glicose, insulina, peptídeo C, pró-insulina se disponível, e dosear 

também hidroxibutirato-β e sulfonilureias. 

- enviar a amostra rapidamente para o laboratório para que se confirme a hipoglicemia, e só nessa altura 

reverter a hipoglicemia (a menos que este sofra agravamento significativo da sintomatologia com 

manifestações neuroglicopénicas). 

- após confirmação da hipoglicemia pelo laboratório, a prova é dada como terminada, a hipoglicemia 

deve ser revertida (dar ao doente um sumo ou por exemplo pacote de açúcar dissolvido em água). Caso 

a hipoglicemia se mantiver ou sintomas graves (improvável), pode ser administrado soro dextrosado (a 

20% 10-15mL) ou em casos mais severos glucagon i.m. (1 mg). Posteriormente, o doente deve fazer 

refeição ligeira com reforço de hidratos de carbono, e ter uma glicemia normal antes de ir embora. 

- TESTE ADICIONAL DO GLUCAGON (OPCIONAL): administrar de glucagon i.v. (1 mg) para 

reverter a hipoglicemia, colhendo sangue para análises 10, 20 e 30min após injetar glucagon para 

doseamentos da glicose, insulina, peptídeo C e hidroxibutirato-β. 

4. Se o doente não desenvolver sintomas de hipoglicemia nem tiver tido uma glicemia <40-45mg/dL 

durante as 72 horas, este deve fazer uma pequena caminhada de 15-30min, e após retirar sangue para 

análise da glicose, insulina, peptídeo C, pró-insulina se disponível, e dosear também hidroxibutirato-β 

e sulfonilureias. Posteriormente, o doente deve fazer uma refeição ligeira com reforço de hidratos de 

carbono, e ter uma glicemia capilar normal confirmada antes de ir embora. 

 

 

Interpretação: 

• O cut-off de glicemia capilar para ser considerada hipoglicemia na prova do jejum prolongado é de 

<55 mg/dL (Guidelines Endocrine Society 2009), que deve ser acompanhado pela presença de sintomas 

de hipoglicemia a acompanhar uma glicemia baixa é crucial para considerar o teste positivo, embora 

um cut-off <40-45mg/dL é mais convincente e deve-se tentar parar jejum só quando glicemia <45mg/dL 

(sobretudo se o doente estiver relativamente assintomático ou tolerar bem glicemias de 50-55mg/dL). 

• Uma “verdadeira” hipoglicemia <40-45mg/dL deve ser demonstrada antes de se avançar para a 

interpretação dos níveis de insulina e peptídeo C ou considerar a possibilidade de insulinoma.  
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• Indivíduos normais não desenvolvem hipoglicemia nesta prova (nem sintomas), sendo que mulheres 

jovens geralmente podem ter glicemias baixas na ordem dos 40-55 mg/dL sem qualquer sintomatologia. 

Numa resposta normal espera-se níveis de insulina e peptídeo C baixos com glicemia normal. 

• Esta prova tem valor diagnóstico para investigar doentes com suspeita de insulinoma, sobretudo 

aqueles casos menos graves que não desenvolvam hipoglicemias frequentemente e não possam ter 

resultados basais ou após jejum curto da véspera (a proporção de doentes com insulinoma que 

apresentarão um mixed meal test positivo é de aproximadamente 8%). 

• Geralmente, após jejum de 24 horas cerca de 66% dos doentes com insulinomas desenvolvem 

hipoglicemia, e pelas 48 horas de jejum mais de 95% dos insulinomas tem hipoglicemia. Portanto, o 

jejum de 72 horas em doentes com insulinoma raramente é necessário. Se após as 72 horas mais o 

exercício (caminhar 15-30min) o doente não desenvolver hipoglicemia a presença de um insulinoma é 

improvável (ainda assim investigação subsequente, nomeadamente se a sintomatologia de hipoglicemia 

surgir no pós-prandial, pode ser necessário o mixed meal test – cerca de 8% dos doentes com insulinoma 

podem ter hipoglicemias no período pós-prandial e assim testar positivo só no mixed meal test). 

• Em baixo, tabela com os cut-offs laboratoriais para diagnóstico diferencial (Guidelines da Endocrine 

Society de 2009 - Evaluation and Management of Adult Hypoglycemic Disorders: An Endocrine 

Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2009) 94: 709–728): 
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Mixed Meal Test 

 

Princípio básico:  

- Ingestão de uma refeição e posterior avaliação da ocorrência de hipoglicemia 

 

Indicações: 

1. Para investigação de insulinoma, particularmente em casos em que a prova do jejum prolongado 

tenha sido negativa 

2. Em casos selecionados em que há suspeita de hipoglicemia pós-prandial reativa* 

 

* o mixed meal test é preferível e superior à prova de tolerância oral à glicose (PTGO) prolongada para diagnóstico 

de hipoglicemia reativa pós-prandial (a PTGO prolongada não é recomendada nas Guidelines Endocrine Society 

de 2009 - Evaluation and Management of Adult Hypoglycemic Disorders: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. 

J Clin Endocrinol Metab (2009) 94: 709–728) 

 

Contra-indicações: 

• Não há contra-indicações formais, mas cuidado e estrita monitorização são requeridos em doentes 

com epilepsia ou doença isquémica cardíaca (enfarte do miocárdio prévio, angina de peito) 

 

Efeitos laterais: 

• Sintomatologia relacionada com hipoglicemia: hipersudorese, palpitações, tremor, prostração, 

confusão mental, perda de consciência e raramente convulsões 

 

Preparação: 

• O doente deve fazer uma dieta normal com quantidade adequada de hidratos de carbono 

(aproximadamente 250g/dia) pelo menos nos 3 dias que antecedem a prova (e portanto nunca fazer esta 

prova nos 3 dias seguintes à realização da prova de jejum prolongado) 

• O doente deve estar em jejum desde a meia-noite do dia anterior à prova (apenas é permitida ingestão 

de água)  

• O teste deve ser realizado por volta das 9 da manhã 

• A prova requer a vigilância da equipa de enfermagem durante a sua realização, devendo estar sempre 

presente e alerta para a sintomatologia de hipoglicemia 

• Alimentos açucarados, açúcar em pacote e soro dextrosado devem estar sempre disponíveis durante a 

realização da prova  
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• Evitar que o doente tome medicamentos não-essenciais antes da prova, nomeadamente fármacos que 

possam baixar os níveis da glicemia ou mesmo causar hipoglicemia (insulina exógena, sulfonilureias, 

cibenzolina, gatifloxacina, pentamidina, quinina, indometacina, glucagon, sulfonamidas, lítio, 

propoxifeno, IECAs, ARAs, bloqueadores-beta, levofloxacina, sulfametoxazole+trimetroprim, 

mifepristona, heparina e 6-mercaptopurina) 

 

Método: 

1. Pelas 9h da manhã colocar cateter intravenoso e colher sangue para medição da glicemia, insulina e 

peptídeo C (pró-insulina se disponível, e ponderar medir também as restantes gut hormones). Durante 

a prova manter o repouso, idealmente deitado, não pode fazer exercício ou fumar. 

2. O doente deve a refeição mista (ver em baixo suggested mixed meal), ou determinado tipo de 

alimentos que sejam suspeitos de induzir hipoglicemia. 

3. Colher sangue para análises (glicose, insulina e peptídeo C) aos 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 

210, 240, 270 e 300min. 

4. Se o doente desenvolver sintomas de hipoglicemia pesquisar a glicemia capilar e em caso de 

hipoglicemia (<60 mg/dL) este valor e o respetivo tempo da prova devem ser registados, colher amostra 

de sangue nesta altura (glicose, insulina, peptídeo C, pró-insulina se disponível, e dosear também 

hidroxibutirato-β e sulfonilureias) e dar a prova como terminada (idealmente 2 amostras devem ser 

colhidas não significando isto que o doente deva permanecer durante muito tempo em hipoglicemia). 

5. Ao doente deve ser dado um sumo ou pacote de açúcar (por exemplo dissolvido em água) se 

desenvolver hipoglicemia. Caso a hipoglicemia se mantiver ou se sintomas graves (improvável), 

administrar soro dextrosado (a 20% 10-15mL) ou em casos mais severos glucagon i.m. (1 mg).  

7. Após término da prova, o doente deve fazer uma refeição ligeira com reforço de hidratos de carbono, 

e ter uma glicemia capilar normal antes de ir embora.  
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Interpretação: 

• O cut-off de glicemia capilar para ser considerada hipoglicemia no mixed meal test é de <60mg/dL 

(enquanto que na prova de jejum prolongado é 55mg/dL, de acordo com as Guidelines da Endocrine 

Society 2009), que deve ser acompanhado pela presença de sintomas de hipoglicemia a acompanhar 

um valor baixo de glicemia é crucial para considerar o teste positivo.  

• Esta prova tem valor diagnóstico para investigar doentes com suspeita de insulinoma (a proporção de 

doentes com insulinoma que apresentarão um mixed meal test positivo é de aproximadamente 8%), e 

também para situações de hipoglicemia reativa ou síndrome de Dumping (é superior à prova de 

tolerância oral à glicose prolongada). 

• Em baixo, tabela com cut-offs laboratoriais para diagnóstico diferencial (Guidelines Endocrine 

Society de 2009 - Evaluation and Management of Adult Hypoglycemic Disorders: An Endocrine 

Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2009) 94: 709–728) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



115 
 

Prova de tolerância oral à glicose prolongada 

 

Princípio básico:  

- Administração de glicose oral e avaliação da ocorrência de hipoglicemia até 5h após a sua ingestão 

 

Indicações: 

1. Em casos de suspeita de hipoglicemia reativa pós-prandial 

2. Em casos selecionados em que há suspeita de síndrome de Dumping 

 

NOTA: o mixed meal test é contudo preferível e superior à prova de tolerância oral à glicose (PTGO) prolongada 

para diagnóstico de hipoglicemia reativa pós-prandial (a PTGO prolongada não é recomendada nas Guidelines da 

Endocrine Society de 2009 - Evaluation and Management of Adult Hypoglycemic Disorders: An Endocrine Society Clinical 

Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab (2009) 94: 709–728) 

 

 

Contra-indicações: 

• Não há contra-indicações formais, mas muito cuidado e estrita monitorização são requeridos em 

doentes com epilepsia ou doença isquémica cardíaca (i.e. enfarte do miocárdio prévio, angina de peito) 

 

Efeitos laterais: 

• Sintomatologia relacionada com hipoglicemia: hipersudorese, palpitações, tremor, prostração, 

confusão mental, perda de consciência e raramente convulsões 

 

Preparação: 

• O doente deve fazer uma dieta normal com quantidade adequada de hidratos de carbono 

(aproximadamente 250g/dia) pelo menos nos 3 dias que antecedem a prova (e portanto nunca fazer esta 

prova nos 3 dias seguintes à realização da prova de jejum prolongado) 

• O doente deve estar em jejum desde a meia-noite do dia anterior à prova (apenas é permitida ingestão 

de água) 

• O teste deve ser realizado por volta das 9 da manhã 

• A prova requer a vigilância da equipa de enfermagem durante a sua realização, devendo estar sempre 

presente e alerta para a sintomatologia de hipoglicemia 

• Alimentos açucarados, açúcar em pacote e soro dextrosado devem estar sempre disponíveis durante a 

realização da prova 
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Método: 

1. Pelas 9h da manhã: colocação de cateter intravenoso e colheita de sangue para medição da glicemia, 

insulina e peptídeo C (ponderar medir também as restantes gut hormones). Durante a prova o doente 

deve manter-se em repouso, idealmente deitado, não pode fazer exercício ou fumar. 

2. O doente deve tomar 75g de glicose oral dissolvida em 300mL de água (ao longo de um período 

máximo de 10min). 

3. Colher sangue para análises (glicose, insulina e peptídeo C) aos 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 

210, 240, 270 e 300min após tomar a glicose. 

4. Se o doente desenvolver sintomas de hipoglicemia pesquisar a glicemia capilar e em caso de 

hipoglicemia <55mg/dL (preferencialmente <40-45 mg/dL), esse valor de glicemia e o respetivo tempo 

da prova devem ser registados, colher amostra de sangue nesta altura e dar a prova como terminada 

(idealmente 2 amostras devem ser colhidas, não significando isto que o doente deve permanecer durante 

muito tempo em hipoglicemia). 

5. Ao doente deve ser dado um sumo ou pacote de açúcar (por exemplo dissolvido em água) se 

desenvolver hipoglicemia. Caso a hipoglicemia se mantiver ou em caso de sintomas graves 

(improvável), ao doente pode ser administrado soro dextrosado (a 20% 10-15mL) ou em casos mais 

severos glucagon i.m. (1 mg).  

7. Após término da prova, o doente deve fazer uma refeição ligeira, e ter uma glicemia capilar normal 

confirmada antes de ir embora.  

 

 

Interpretação: 

• Não existe consenso quanto ao cut-off de glicemia para ser diagnosticada hipoglicemia reativa na 

PTGO prolongada; a presença de sintomatologia de hipoglicemia a acompanhar uma glicemia baixa é 

crucial para considerar o teste positivo. Em termos práticos, a interpretação dos resultados é semelhante 

à da prova de jejum prolongado, e considera-se uma hipoglicemia nesta prova habitualmente para 

valores <55mg/dL (mais convincente se <40-45 mg/dL). 

• Esta prova tem pouco valor diagnóstico, particularmente para estudo de doentes com insulinoma, e 

mesmo para situações de hipoglicemia reativa ou síndrome de Dumping, devendo ser reservada para 

situações muito excecionais (e provavelmente apenas após o mixed meal test e prova de jejum 

prolongado inconclusivos). 
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GÓNADAS 

 

Progesterona sérica na fase lútea como screening basal para anovulação 

 

Indicações: 

1. Para confirmação da ocorrência de ovulação em mulher com ciclos menstruais e infertilidade 

 

Contra-indicações: 

• Nenhuma 

 

Precauções: 

• A mulher deve estar a menstruar normalmente. Deve-se excluir previamente outras causas de 

infertilidade como hiperprolactinemia, cromossomopatias, disfunção tiroideia, síndrome do ovário 

poliquístico, falência ovárica prematura e patologia ginecológica estrutural ou obstrutiva. 

 

Preparação: 

• Nenhuma preparação específica 

 

Método: 

• Programar a colheita de sangue para doseamento da progesterona sérica a meio da fase lútea. Num 

ciclo menstrual de 28 dias deverá ser programado para dia 21, enquanto num ciclo menstrual de 35 dias 

deverá ser programado para dia 28 (ou seja, colheita 7 dias antes do dia previsto para a menstruação). 

Para mulheres com ciclos irregulares, os doseamentos de progesterona sérica podem ser feitos nos dias 

18, 21 e 24. Um screening ovulatório mais intensivo deve ser feito em clínica de infertilidade com 

recurso a ecografia. 

 

Interpretação: 

• A LH e FSH devem aumentar aproximadamente 48 horas antes do “pico” correspondente à fase 

ovulatória do ciclo menstrual. A produção de progesterona aumenta a partir da fase ovulatória até ao 

seu máximo durante a fase lútea do ciclo menstrual. A temperatura corporal deve aumentar >0,5ºC 

durante a fase ovulatória, atingindo o pico durante a ovulação e até 8 dias depois do pico de LH. 

• Progesterona sérica >30nmol/L (nos dias 18-24 do ciclo menstrual) significa nível adequado para a 

fase lútea compatível com ovulação normal e formação do corpo lúteo (com a respetiva produção de 

progesterona). 
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• Progesterona sérica >18nmol/L pode significar nível de progesterona adequada para a fase lútea, mas 

este doseamento deve ser repetido (e o valor deverá ser >30nmol/L). 

• Se não há evidência de ovulação (progesterona <18nmol/L e ausência de aumento da temperatura), 

devem ser investigadas outras causas de infertilidade, bem como ponderar o teste do clomifeno. 

• Se há evidência de ovulação com fase lútea adequada (progesterona >30nmol/L), outras investigações 

serão necessárias para apurar a causa da infertilidade (referenciar a consulta de infertilidade). 

• Este screening basal com progesterona sérica na fase lútea tem sensibilidade e especificidade na ordem 

dos 86% e 83%, respetivamente. 
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Teste do clomifeno 

 

Princípio básico:  

- Administrar clomifeno 50mg durante 5 dias para promover aumentos do FSH e LH, necessários para 

que haja maturação folicular, produção de estrogénios, pico de LH e ovulação 

 

Indicações: 

1. Demonstração da capacidade ovulatória em mulher com amenorreia/infertilidade por anovulação 

 

Contra-indicações: 

• Gravidez 

• Peso <50 kg 

 

Precauções / Efeitos laterais: 

• O teste do clomifeno pode ser feito em qualquer altura em mulheres com amenorreia prolongada. Em 

mulheres com oligomenorreia deve-se procurar iniciar este teste no 5º dia do período menstrual (dia 0 

corresponde ao primeiro dia da menstruação) 

• O teste do clomifeno deve ser idealmente feito em consulta de infertilidade pois é recomendável 

acompanhar o desenvolvimento folicular por ecografia 

• Raramente ocorre distensão abdominal ou hiperestimulação ovárica com colapso cardiovascular, 

derrame pleural e ascite; há também risco de gravidez múltipla - a doente deve ser alertada para estes 

riscos e ser informada em que contexto deve recorrer ao hospital 

 

Preparação: 

• Não exige nenhuma preparação específica (apenas excluir gravidez como causa de amenorreia) 

 

Método: 

1. Administrar citrato de clomifeno 50mg oral diariamente a partir do 5º dia do ciclo menstrual. 

2. Colher sangue para análises no 6º dia do ciclo menstrual (LH, FSH, estradiol e progesterona), e fazer 

análises também nos dias 18, 20, 22 e 24 do ciclo menstrual (LH, FSH, estradiol e progesterona). É 

recomendável monitorizar o desenvolvimento folicular com ecografia (em consulta de ginecologia). 

3. Se possível manter registo diário da temperatura corporal. 
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4. Se o teste não fôr bem-sucedido em 2 ciclos menstruais (i.e. não induzir ovulação e subsequente 

hemorragia do endométrio – mais provável em mulheres obesas) repetir o teste usando doses mais 

elevadas de clomifeno (100 ou 200mg). Neste caso, monitorizar com cuidado e acompanhar de perto 

estas mulheres pois o risco de hiperestimulação ovárica é maior. 

 

Interpretação: 

• A LH e FSH devem aumentar aproximadamente 48 horas antes do “pico” correspondente à fase 

ovulatória do ciclo menstrual. A produção de progesterona aumenta a partir da fase ovulatória até ao 

seu máximo durante a fase lútea do ciclo menstrual. A temperatura corporal deve aumentar >0,5ºC 

durante a fase ovulatória, atingindo o pico durante a ovulação e até 8 dias depois do pico de LH. 

• O clomifeno é um modulador seletivo dos recetores dos estrogénios que previne a ligação dos 

estrogénios a nível hipotálamo-hipofisário, bloqueando assim o feedback negativo o que resulta em 

aumentos do FSH e LH (consequência do efeito anti-estrogénico estimulando a secreção de GnRH), e 

no pico de LH necessários para a ovulação. Isto leva então a que haja maturação folicular, produção de 

estrogénios, pico de LH e ovulação. 

• Um teste de clomifeno positivo significa: 

o Aumento de LH (>20U/L) 

o Aumento de FSH (>10U/L) 

o Aumento da progesterona sérica (>30nmol/L) 

• Ausência de resposta no teste do clomifeno sugere insuficiência hipotálamo-hipofisária significativa 

(hipogonadismo hipogonadotrófico). Ausência de resposta ou resposta anormal no teste do clomifeno 

prediz uma baixa taxa de fertilidade. 

• Se a doente tiver hipogonadismo hipogonadotrófico ligeiro/parcial/transitório, pode haver resposta 

positiva neste teste, e assim o clomifeno ser um possível indutor de ovulação em caso de desejo de 

gravidez. 

• A sensibilidade e especificidade deste teste é difícil de definir, dado não haver cut-offs claros nem 

definitivos, e também pode haver resposta variável de ciclo para ciclo, e em função da dose de clomifeno 

administrada.  
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Teste de retirada da progesterona – teste Provera® 

 

Princípio básico:  

- Administrar medroxiprogesterona 10mg para promover proliferação do endométrio durante 5 dias, e 

suspender ao fim desse período para induzir hemorragia endometrial (se esta ocorrer, significa então 

que a amenorreia está associada a hipoestrogenismo) 

 

Indicações: 

1. Para investigação e diagnóstico diferencial de amenorreia 

 

Contra-indicações: 

• Alergia ou reações adversas previamente a prostagénios 

 

Precaução: 

• Antes do teste, deve ser excluída gravidez como causa de amenorreia 

 

Preparação: 

• Não exige nenhuma preparação específica (apenas excluir gravidez como causa de amenorreia) 

 

Método: 

• Administrar medroxiprogesterona (Provera®) 10mg oral diariamente durante 5 dias (podendo ser 

tomada até durante 10 dias dependendo da resposta e situação clínica concreta) 

 

Interpretação: 

• Se a doente tem hemorragia uterina até 1 semana após parar a medroxiprogesterona: significa que tem 

níveis suficientes de estrogénios para estimular a proliferação e maturação do endométrio, e tem 

também um trato genital normal, mas tem défice de progesterona – anovulação é portanto a causa. Estas 

mulheres estão em risco de hiperplasia do endométrio por efeito estrogénico “sem oposição”, e portanto 

devem ser tratadas com progesterona cíclica para induzir hemorragia uterina após retirada do 

progestativo (pelo menos 4x por ano), ou alternativamente devem fazer anticontracetivo oral com 

estrogénio e progestativo. Em doentes com anovulação muito prolongada deve ser feita ecografia para 

excluir eventual patologia do endométrio. Se gravidez é desejada, pode ser dado clomifeno para induzir 

a ovulação. 
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• Se a doente não tem hemorragia uterina até 1 semana após parar a medroxiprogesterona: significa que 

tem níveis insuficientes de estrogénios (e portanto incapazes de estimular a proliferação do endométrio) 

por falência ovárica ou do eixo hipotálamo-hipófise-gónadas, ou tem um trato genital anormal. Neste 

caso pode ser dado um anticontracetivo oral estroprogestativo por 21 dias, e caso a doente ainda assim 

não tenha hemorragia uterina torna-se mais provável tratar-se de uma anomalia genital e/ou patologia 

obstrutiva (e.g. estenose cervical ou sinequias uterinas), pelo que deve ser avaliada em consulta de 

ginecologia com ecografia e/ou outros exames auxiliares a determinar pelo ginecologista. 

• Este teste é capaz de identificar atividade proliferativa endometrial com uma sensibilidade de 76% e 

especificidade de 100%. 
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Teste da hCG no homem 

 

Princípio básico:  

- Administrar hCG (gonadotrofina coriónica humana), e avaliar a resposta das células de Leydig em 

termos de produção de testosterona 

 

Indicações: 

1. Diagnóstico diferencial do hipogonadismo masculino, avaliando em concreto a função das células de 

Leydig 

 

Contra-indicações / Precauções: 

• Nenhuma 

 

Preparação: 

• Nenhuma preparação específica 

 

Método: 

1. Administrar hCG (Pregnyl®) 2000U i.m. no D0 e no D2 (a dose de hCG a administrar em crianças 

<2 anos é 1000U por dia durante 3 dias seguidos) 

2. O doseamento de testosterona total sérica deve ser feito no D0, no D2 e no D4 

 

Interpretação: 

• Resposta normal: elevação significativa da testosterona total, acima do limite superior do intervalo de 

referência. Isto é revelador que o doente tem testículo(s) e função das células de Leydig preservada, e 

que se não forem visíveis/palpáveis no escroto podem estar localizados intra-abdominalmente.  

• Resposta normal: em doentes com hipogonadismo hipogonadotrófico (e sem défice testicular 

primário), espera-se que a testosterona total sérica triplique após a injeção de hCG em comparação com 

o valor basal. 

• Ausência de elevação da testosterona após injeção de hCG significa ausência de testículos ou ausência 

de função das células de Leydig, correspondendo a uma situação de hipogonadismo primário. 
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Espermograma 

 

Indicações: 

1. Para investigação de infertilidade 

2. Para avaliação da fertilidade e/ou resposta a terapêuticas de fertilidade em doentes com 

hipogonadismo hipogonadotrófico 

3. Situações clínicas não necessariamente do foro endócrino (por exemplo para doentes submetidos 

previamente a quimioterapia que possa ter afetado a espermatogénese) 

 

Método: 

• Abstinência sexual durante os 3 dias previamente à colheita do sémen 

• O sémen é colhido através de masturbação preferencialmente no laboratório (2-5mL), mas pode ser 

colhido em casa ou noutro local desde que seja colhido para recipiente apropriado e entregue no 

laboratório até 1 hora após a colheita (manter à temperatura ambiente, por exemplo junto à pele, e não 

em espaços refrigerados ou frigorífico) 

 

Interpretação: 

• Espermograma normal – ver tabela em baixo do protocolo do Barts (embora os intervalos de referência 

possam variar consoante o laboratório) 

 

• Os resultados do espermograma podem variar entre colheitas pois a espermatogénese depende muito 

do estilo de vida do homem antes da colheita, e depende de fatores como o exercício físico, doença 

sistémica, medicação, álcool, etc. Um resultado anormal deve ser sempre confirmado com um segundo 

espermograma realizado 4-8 semanas depois do primeiro. 
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Indução da espermatogénese em doentes com hipogonadismo hipogonadotrófico 

 

Indicação:  

• Indução da espermatogénese em doentes com hipogonadismo hipogonadotrófico (através da 

substituição/reposição de LH ± FSH) 

 

Precauções / Preparação:  

• Estudar/excluir causa de infertilidade associada a parceira 

• O doente deve descontinuar a terapêutica de substituição com testosterona (doentes que pretendam 

fertilidade num curto espaço de tempo não devem estar a fazer testosterona Nebido® previamente) 

• O doente/casal deve ser alertado que esta terapêutica médica de indução da espermatogénese pode 

demorar vários meses até ter o efeito desejado/máximo 

• Discutir com o casal as várias opções inclusive aconselhar consulta de fertilidade precocemente, bem 

como explorar o tópico da procriação medicamente assistida 

 

Método / Protocolo de tratamento:  

1. Administrar hCG (Pregnyl®) 1500U s.c. 2x/semana durante 6 meses (hCG tem uma ação semelhante 

à da LH secretadas pela hipófise). 

2. Dosear a testosterona total a cada 8 semanas. hCG estimula os recetores da LH nas células de Leydig 

para produzir testosterona localmente. Se os níveis de testosterona sérica forem superiores a 30nmol/L 

reduzir a dose de Pregnyl em metade. 

3. Fazer espermograma após 6 meses de tratamento com Pregnyl®. Se o doente mantiver azoospermia, 

adicionar ao esquema Menopur® 1 ampola subcutânea 2x/semana (uma ampola de Menopur® contém 

LH 75U e FSH 75U). O objetivo é que o FSH auxilie na indução da espermatogénese. A dose de 

Menopur® pode ser aumentada por forma a atingir níveis de FSH 4-6UI/L 24h após a sua 

administração. O componente LH do Menopur® não implica alteração posológica no Pregnyl®, cuja 

posologia deve ser mantida de acordo com o referido em cima. 

5. Manter os doseamentos de testosterona total a cada 8 semanas. As doses do Menopur® e do Pregnyl® 

deverão ser reduzidas para metade caso os níveis de testosterona sérica forem superiores a 30nmol/L. 

6. O tratamento combinado Menopur®+Pregnyl® deve ser mantido pelo menos 18 meses. Fazer 

espermograma a cada 3-6 meses durante o tratamento combinado. Se a indução da espermatogénese fôr 

bem-sucedida mas ainda assim o casal não conseguir engravidar, referenciar à consulta de infertilidade 

(mantendo o tratamento). Crio-conservação de esperma deve ser ponderada quando se verificar 

contagens adequadas de espermatozóides. 
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Algumas considerações:  

• A administração prolongada de Menopur®, nomeadamente devido ao seu componente FSH, deve 

induzir também um aumento do volume testicular até valores normais na ordem dos 10-15mL 

bilateralmente. Este efeito é lento e expectável ao fim de 1 ano/1 ano e meio de tratamento. 

• Preparações de FSH sintética pura estão disponíveis (por exemplo Gonal-F®), e são por exemplo 

essenciais na estimulação folicular nas mulheres em esquema de fertilização in vitro, mas no homem 

estas preparações caras não estão rotineiramente recomendadas. No entanto, doentes sem qualquer 

desenvolvimento pubertário prévio (testículos <4mL e testosterona total sérica <3nmol/L) podem 

beneficiar de um pré-tratamento de 4 meses com 75-150U de FSH recombinante (sem LH) com o 

objetivo de atingir níveis de FSH na ordem dos 7-9 UI/L por forma a maximizar o efeito do tratamento 

posterior para indução da espermatogénese (Dwyer et al. 2013 JCEM) 

• A duração máxima deste tratamento não está estabelecida, embora a conceção espera-se que ocorra 

nos primeiros 2-3 de terapêutica, e caso não ocorra durante este período é provável que não possa vir a 

ocorrer. O doente deve ser referenciado precocemente a consulta de infertilidade, sobretudo quando não 

haja alterações no espermograma ao primeiro ano de terapêutica ou se suspeite de infertilidade feminina. 

• Este protocolo terapêutico de indução da espermatogénese é particularmente eficaz em doentes com 

doença adquirida, como por exemplo hipogonadismo hipogonadotrófico por tumor hipofisário, mesmo 

quando a contagem inicial de espermatozóides é muito baixa.  
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FÓRMULAS ÚTEIS EM ENDOCRINOLOGIA 

 

Em baixo estão listadas algumas fórmulas úteis em endocrinologia clínica, e em alguns casos são 

fornecidos links online onde esses parâmetros podem ser calculados. 

 

Cálcio corrigido para a albumina Cálcio corrigido = cálcio mg/dL + [0.8 x (4-albumina mg/dL)] 

https://www.mdcalc.com/calcium-correction-hypoalbuminemia 

Colesterol-LDL (fórmula de 

Friedewald) 

LDL = colesterol total – HDL – (triglicerídeos / 5) 

https://www.mdcalc.com/ldl-calculated 

Doubling time calcitonina e CEA https://www.thyroid.org/professionals/calculators/thyroid-cancer-carcinoma/ 

 

Excreção fracionada de sódio Excreção fracionada de sódio = ((creatinina plasmática x sódio urinário) / (sódio 

plasmático x creatinina urinária)) x 100 

https://www.mdcalc.com/fractional-excretion-sodium-fena 

EF Na <1% - causa pré-renal 

EF Na 1-4% - causa intra-renal 

EF Na >4% - causa pós-renal 

FRAX (Fracture Risk Assessment 

Tool) 

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=53 

Gap aniónico sérico Gap aniónico = Na+ – (Cl- + HCO3-)                [normal: 8-16 mEq/L] 

https://www.mdcalc.com/anion-gap 

HOMA-IR (Homeostatic Model 

Assessment for Insulin Resistance) 

HOMA-IR = (insulina em jejum mU/mL x glicemia em jejum mg/dL) / 405 

https://www.mdcalc.com/homa-ir-homeostatic-model-assessment-insulin-resistance 

Índice de massa corporal IMC = peso/altura2 

https://www.mdcalc.com/body-mass-index-bmi-body-surface-area-bsa 

Osmolaridade sérica Osmolaridade sérica = (2 x sódio mEq/L) + (glicemia mg/dL : 18) + (ureia mg/dL : 2,8) 

https://www.mdcalc.com/serum-osmolality-osmolarity 

Rácio cálcio:creatinina Ca:Cr = (cálcio urinário x creatinina sérica) / (cálcio sérico x creatinina urinária) 

http://endomds.com/ca-cr/ 

<0,01 – sugestivo de hipercalcemia hipocalciúria familiar 

Risco cardiovascular http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator-Plus/#!/calculate/estimate/ [American 

College of Cardiology – recomendada na ADA Standards of Care]  

https://www.mdcalc.com/ascvd-atherosclerotic-cardiovascular-disease-risk-algorithm-

including-known-ascvd-aha-acc     [incorporado com recomendações para estatinas]  

https://www.mdcalc.com/ascvd-atherosclerotic-cardiovascular-disease-2013-risk-

calculator-aha-acc 

Risco cardiovascular em 

sobreviventes de cancro 

https://ccss.stjude.org/tools-and-documents/calculators-and-other-tools/ccss-

cardiovascular-risk-calculator.html 

Sódio sérico corrigido para a 

hiperglicemia 

Sódio corrigido = sódio medido + 0,016 x (glicemia medida mg/dL – 100) 

https://www.mdcalc.com/sodium-correction-hyperglycemia 

Superfície corporal https://www.mdcalc.com/body-mass-index-bmi-body-surface-area-bsa 

Taxa de filtração glomerular https://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator 

Testosterona livre (fórmula de 

Vermeulen) 

Testosterona livre = testosterona total/SHBG x 100 

https://hcp.nebido.com/hcp/tools/free-testosterone-calculator 
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