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A Síndrome de Cushing (SC) é um conjunto de sinais e 

sintomas decorrentes do aumento dos níveis de cortisol 

no organismo, ocasionada principalmente pela 

administração exógena de corticoides. A sua forma 

endógena pode ser dependente (85%) ou independente 

(15%) de ACTH. A variante independente ocorre quando 

há doença primária na adrenal e tem como principal 

etiologia o adenoma de adrenal produtor de cortisol, que 

tem evolução lenta e progressiva, necessitando de 

possível abordagem cirúrgica. 
 
 

INTRODUÇÃO  

Paciente do sexo feminino, 26 anos, sem histórico de 

uso exógeno de corticoides, apresentando quadro 

sugestivo de síndrome de Cushing com hipertensão 

arterial sistêmica, pré diabetes, dislipidemia, ganho 

ponderal de 10 kg em 1 ano, obesidade centrípeta, face 

em lua cheia, giba e deposição de gordura em região 

supra clavicular. A avaliação laboratorial revelou 

hipercortisolismo através dos testes de supressão do 

cortisol com dexametasona, cortisol salivar noturno e 

cortisol livre em urina de 24h. O ACTH sérico era de 1,5 

pg/ml, demonstrando quadro ACTH independente. 

Afastou-se a elevação sérica dos demais hormônios da 

adrenal mediante os respectivos exames de rastreio, 

confirmando aumento isolado de cortisol. Para estudo 

das adrenais, realizou-se tomografia e ressonância de 

abdome que revelaram nódulo em adrenal esquerda 

medindo 2,5x2,2x1,9 cm, indicativo de adenoma. 

Paciente foi submetida à adrenalectomia esquerda 

videolaparoscópica pela equipe de urologia, evoluindo 

favoravelmente no pós-operatório com remissão dos 

sintomas e seguimento endocrinológico. 
 
 
 

RELATO DE CASO  

 

 

A clínica da paciente sugestiva de Síndrome de 

Cushing levou a necessidade de elucidação 

etiológica, com avaliação do cortisol/ACTH, realização 

de tomografia computadorizada de abdome e 

ressonância nuclear magnética.  Após a detecção de 

nódulo sugestivo de adenoma hiperfuncionante em 

suprarrenal esquerda nos exames de imagem, foram 

realizadas adrenalectomia por via laparoscópica e 

biópsia para confirmação diagnóstica, conforme 

sugere a literatura. O adenoma de adrenal possui bom 

prognóstico, e os pacientes, em geral, apresentam 

remissão dos sintomas sem uso de medicações 

específicas a longo prazo. 
 
 

DISCUSSÃO 

CONCLUSÃO 

O adenoma de adrenal representa uma etiologia rara 

de SC, caracterizando um desafio diagnóstico. 

Porém, mediante adequada propedêutica, 

confirmação diagnóstica e correto tratamento, a 

qualidade de vida do paciente pode melhorar 

significativamente pela remissão do quadro. 
 
 

Figura 2: Tomografia computadorizada identificando adenoma adrenal esquerdo 2 
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Figura 1: Fotos demonstrando detalhe de gibosidade, obesidade central e estrias 

violáceas, sinais clássicos da Síndrome de Cushing1 

 


