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RESUMO 

Introdução: A doença de Cushing (DC) é uma patologia endócrina rara, onde o 
excesso de cortisol é secundário à hipersecreção patológica do hormônio 
adrenocorticotrófico (ACTH) produzido pelos adenomas pituitários. A presente 
revisão tem por objetivo, discutir de forma sucinta e exploratória a DC, enfatizando a 
sintomatologia preponderante e consequências crônicas da mesma, adendo a uma 
perspectiva de um diagnóstico confiável. Metodologia: Trata-se de um estudo 
retrospectivo, com revisão de literatura a partir da busca por publicações indexadas 
nas bases de dados EMBASE, PubMed e SCOPUS, as quais estivessem 
disponíveis para download, redigidas em Inglês e publicadas no recorte temporal de 
2015 até 2019, auxiliado pelo Protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses).  Resultados e Discussão: Constatou-se 
que os principais sinais e sintomas da doença de Cushing citados na literatura 
recente são: obesidade centrípeta, hiperglicemia, hipertensão, osteopenia e estrias 
violáceas. Verificou-se que as principais complicações crônicas da doença de 
Cushing citadas na literatura recente são: infecções oportunistas e disfunção 
neuropsiquiátrica. Conclusões: A DC leva ao hipercortisolismo endógeno, o qual 
expõe a quadros de comorbidades. Ademais, a progressão do curso da doença 
acarreta aos quadros de imunossupressão e danos neuropsíquicos. O diagnóstico 
clínico embasado na sintomatologia ainda reflete insegurança, fica evidente que o 
apanhado sintomatológico que a literatura recente descreve não se enquadra como 
patognomônicos, porém auxiliam na diagnose precisa. 

Palavras-chave – Adenoma; Comorbidade; Hipersecreção Hipofisária de ACTH; 
Infecção; Patologia. 

______________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction: Cushing's disease (CD) is a rare endocrine disorder, where excess 
cortisol is secondary to the pathological hypersecretion of the adrenocorticotrophic 
hormone (ACTH) produced by pituitary adenomas. The present review aims to be a 
succinct and exploratory discussion about CD emphasizing the preponderant 
symptoms and chronic consequences of it, adding to a perspective of a reliable 
diagnosis. Methodology: It is a retrospective study, with literature review based on 
the search for indexed publications in the EMBASE, PubMed and SCOPUS 
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databases, which were available for download, written in English and published in the 
time-cut from 2015 to 2019, assisted by the PRISMA Protocol (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes). Results and Discussion: It was 
found the main signs and symptoms of Cushing's disease cited in the recent 
literature are: centripetal obesity, hyperglycemia, hypertension, osteopenia and 
violaceous striae. It was verified that the main chronic complications of Cushing's 
disease cited in the recent literature are: opportunistic infections and neuropsychiatric 
dysfunction.  Conclusions: CD leads to endogenous hypercortisolism, which 
exposes comorbidities. Also, the progression of the disease results in 
immunosuppression and neuropsychological damage. The clinical diagnosis based 
on the symptomatology still reflects insecurity, it is evident that the symptoms that the 
recent literature describes do not fit as pathognomonic, but they help in the accurate 
diagnosis. 

Keywords – Adenoma; Comorbidity; Infection; Pathology; Pituitary ACTH 
Hypersecretion. 
_______________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

A doença de Cushing (DC) é uma patologia endócrina rara causada pela exposição 
prolongada ao excesso de níveis séricos de cortisol, que afeta, aproximadamente 2 
a 3 novos pacientes por milhão de pessoas por ano, mundialmente. Esse excesso 
de cortisol é secundário à hipersecreção patológica do hormônio adrenocorticotrófico 
(ACTH) produzido pelos adenomas pituitários (STÖRMANN; SCHOPOHL, 2018). O 
cortisol, por sua vez, é um hormônio esteroide produzido pela zona fasciculada do 
córtex adrenal, e seu excesso resulta em aumento na taxa de gliconeogênese, 
glicogenólise, e consequente aumento na resistência à insulina (MOREIRA; 
ANTONINI; CASTRO, 2018). De acordo com Wang et al. (2018), pacientes com a 
DC apresentam flutuações substanciais nos níveis de cortisol ao longo do tempo, 
tornando as características clínicas bastante variadas e complexas. Um fator que 
contribui para o surgimento e o progresso das comorbidades associadas é o tempo 
gasto desde o reconhecimento da doença, sua confirmação diagnóstica e a correta 
definição da etiologia (MACHADO et al., 2018). A dificuldade em diagnosticá-la 
surge em parte da sua apresentação ampla e não específica (ZAIDI et al., 2018). A 
presente revisão tem por objetivo, discutir de forma sucinta e exploratória a DC, 
enfatizando a sintomatologia preponderante e consequências crônicas da mesma, 
adendo a uma perspectiva de um diagnóstico confiável. 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa trata-se de um estudo retrospectivo, com revisão de literatura 
norteada frente à carência de trabalhos que abordassem os principais sinais, 
sintomas e consequências crônicas visualizados em pacientes com DC. A busca por 
publicações para a composição deste estudo foi realizada através de três bases de 
dados: EMBASE, PubMed e SCOPUS. Para a busca nas referidas bases, foram 
utilizados os descritores “Cushing's disease” e “Cushing's syndrome”, associando-os 
algumas vezes com a palavra de busca “biomedicine”, sendo os descritores 
cadastrados no Medical Subject Headings (MeSH) e nos Descritores em Ciências da 
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Saúde (DeCS). Como critérios de inclusão, foram escolhidos estudos que 
contemplassem as carências que nortearam a realização deste trabalho, os quais 
estivessem disponíveis para download, redigidos no idioma Inglês, além de terem 
sido publicados no recorte temporal de 2015 até 2019. Como critérios de exclusão, 
foram desconsiderados estudos que não abordassem sobre os aspectos clínicos e 
sintomatologia, que não apresentassem um número considerável de características 
da doença e suas consequências crônicas. Com base nesses critérios, 34 artigos 
foram inicialmente selecionados. Logo após, a partir de uma leitura criteriosa dos 
artigos e sua organização através do Protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses), foi observado que 21 atendiam aos 
critérios estabelecidos da pesquisa e assim, essas publicações constituíram a 
amostra final. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com Lonser, Nieman e Oldfield (2017), a DC é causada por um adenoma 
corticotrófico pituitário benigno monoclonal que secreta ACTH em excesso, 
acarretando na secreção suprafisiológica de glicocorticoides das glândulas 
suprarrenais. O excesso de cortisol circulante perturba a variação diurna fisiológica 
normal nos níveis de cortisol e exerce inibição de retroalimentação negativa na 
secreção de hormônio liberador de corticotrofina (CRH) no hipotálamo. A exposição 
excessiva prolongada ao cortisol leva a sinais e sintomas multissistêmicos, e desta 
forma, variações sintomatológicas são visíveis em indivíduos com DC. Com base 
nos vinte e um artigos selecionados e analisados, constatou-se que os principais 
sinais e sintomas da doença citados na literatura recente são: obesidade centrípeta, 
hiperglicemia, hipertensão, osteopenia e estrias violáceas. Estes atingiram taxas 
acima de setenta por cento (70%) de abordagens nos artigos antepostos. Vale frisar 
que os sinais e sintomas relatados com a frequência inferior a setenta por cento 
(70%) foram excluídos da presente revisão. A Tabela 1 reflete os resultados 
conclusos. 

Tabela 1: Principais sinais e sintomas relatados na literatura recente observados em 
indivíduos com doença de Cushing. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

Segundo Pivonello et al. (2016), obesidade centrípeta, hiperglicemia e hipertensão 
são os principais aspectos visualizados em pacientes com DC. Estas constituem a 
síndrome metabólica que leva ao aumento da morbidade em pacientes acometidos 
pelo hipercortisolismo ACTH-dependente. De acordo com Sharma, Nieman e 
Feelders (2015), a osteopenia é resultado dos efeitos diretos e indiretos dos 
glicocorticoides no osso, incluindo diminuição da atividade osteoblástica e aumento 
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da ação osteoclástica, hipogonadismo, deficiência de hormônio do crescimento, 
redução da absorção intestinal de cálcio e aumento da excreção urinária de cálcio. 
Segundo Nieman (2015), a presença de estrias roxas largas é resultado do 
catabolismo excessivo, oriundo da ação de gliconeogênese induzida pelo excesso 
de cortisol em indivíduos com a doença. 

Com base nos vinte e um artigos selecionados e analisados, verificou-se que as 
principais complicações crônicas da DC citadas na literatura recente são: infecções 
oportunistas e disfunção neuropsiquiátrica. Estas atingiram taxas acima de setenta 
por cento (70%) de abordagens nos artigos antepostos. Vale frisar que as 
complicações crônicas relatadas com a frequência inferior a setenta por cento (70%) 
foram excluídas da presente revisão. A Tabela 2 ilustra os resultados obtidos. 

Tabela 2: Principais complicações crônicas relatadas na literatura recente 
observadas em indivíduos com doença de Cushing. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

Desta forma, consoante à literatura recente, ficou evidente que uma das principais 
consequências crônicas da DC é a ocorrência de infecções oportunistas, advindas 
da imunossupressão adquirida pelos indivíduos com tal patologia. Esse estado 
imunossuprimido é oriundo da ação dos glicocorticoides que são potentes agentes 
anti-inflamatórios e imunossupressores. Segundo Pivonello et al. (2016), o excesso 
de cortisol tem mostrado a supressão das funções imunes celular e humoral, 
aumentando significativamente o risco de infecções oportunistas, particularmente 
infecções fúngicas invasivas. Ademais, os efeitos do excesso de cortisol sobre a 
pele, em particular, atrofia e contribui para a má cicatrização de feridas, podendo 
romper a primeira barreira protetora de defesa contra a entrada de patógenos. Por 
sua vez, disfunções neuropsiquiátricas foram outros exemplos de complicações 
crônicas pautadas nos artigos recentes analisados. A diminuição da captação de 
glicose é responsável pela atrofia cerebral. De acordo com essa teoria, o 
glicocorticoide crônico induz danos cerebrais ao reduzir a utilização de glicose no 
cérebro, como confirmado pela evidência de uma redução generalizada no 
metabolismo da glicose cerebral em todas as áreas do cérebro em pacientes com 
DC. Segundo Sharma, Nieman e Feelders (2015), a maioria (54-85%) dos pacientes 
com DC tem depressão e irritabilidade como labilidades emocionais mais comuns, 
além de mania, paranoia, psicose aguda, ansiedade e ataques de pânico que 
também ocorrem. Vale frisar, que estas observações sugerem efeitos irreversíveis 
do excesso de cortisol no sistema nervoso central em vez de um efeito dos tumores 
da hipófise ou do seu tratamento. 

CONCLUSÕES 

A DC se reflete por um adenoma secretor de ACTH hipofisário, que estimula as 
glândulas suprarrenais, com subsequente hipercortisolismo endógeno. Esse efeito 
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endógeno leva a uma série de manifestações clínicas, que implica em distúrbios 
metabólicos, baixa densidade óssea, disfunções neuropsiquiátricas e infecções 
oportunistas o que expõe quadros diversos de comorbidades. Ademais, a 
progressão do curso da doença acarreta em quadros de imunossupressão e danos 
neuropsíquicos. Com base nesses dados, o diagnóstico clínico embasado na 
sintomatologia ainda reflete insegurança, fica evidente que o apanhado 
sintomatológico que a literatura recente descreve não se enquadra como 
patognomônicos, porém auxiliam na diagnose precisa. 
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