
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para Teste de 

Estímulo com CRH para Dosagem de 
ACTH e/ou Cortisol

1. Fui informado(a) pelo(a) meu(minha) médico(a) de que devo me submeter ao seguinte procedimento: Teste de Estímulo com CRH 
para Dosagem de ACTH e/ou Cortisol.

• CRH: hormônio liberador da corticotrofina.
• ACTH: hormônio adrenocorticotrófico ou corticotrofina.

2. A equipe médica do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein explicou-me todo o procedimento do Teste de Estímulo 
com CRH para Dosagem de ACTH e/ou Cortisol, ao qual serei submetido(a), solicitado pelo(a) meu(minha) médico(a).

3. O CRH é o hormônio liberador do ACTH, O CRH é produzido no hipotálamo (parte do cérebro) e transportado até a hipófise (glândula 
endócrina localizada na base do cérebro), onde estimula a secreção do ACTH. O ACTH, por sua vez, estimula as adrenais (2 glândulas 
endócrinas localizadas acima dos rins) a produzir o hormônio cortisol. O cortisol tem múltiplas ações no organismo, entre as quais se 
destacam o controle da glicemia e da pressão arterial.

O Teste de Estímulo com CRH para Dosagem de ACTH e/ou Cortisol é utilizado para: 
i. Diferenciar entre as diversas causas de síndrome de Cushing. Essa síndrome é causada pela secreção excessiva de cortisol, 

podendo ser decorrente de um adenoma hipofisário ou tumor ectópico produtor de ACTH, ou então por um tumor adrenal produtor 
de cortisol e/ou seus precursores. Um aumento significante dos níveis de ACTH e/ou cortisol após estímulo com CRH sugere a 
presença de um adenoma hipofisário produtor de ACTH, caracterizando a doença de Cushing.

ii. Avaliar a cura ou persistência da doença de Cushing (decorrente de um adenoma hipofisário produtor de ACTH) após cirurgia 
hipofisária para remoção do adenoma. A ausência de resposta do ACTH e/ou cortisol ao estímulo com CRH no pós-operatório 
sugere cura cirúrgica, ao passo que um aumento desses hormônios pós-CRH sugere persistência da doença.

iii. Diferenciar entre síndrome de Cushing e pseudo-Cushing (condição clínica semelhante à síndrome de Cushing, associada à 
depressão crônica). Nesse caso, o Teste de Estímulo com CRH para Dosagem de ACTH e/ou Cortisol é realizado na vigência do 
uso de dexametasona. Uma resposta ausente ou achatada do ACTH e/ou cortisol ao estímulo com CRH sugere o diagnóstico de 
pseudo-Cushing, ao passo que um aumento desses hormônios pós-CRH sugere síndrome de Cushing.

O Teste de Estímulo com CRH para Dosagem de ACTH e/ou Cortisol requer o estabelecimento de um acesso venoso, administração 
endovenosa do CRH humano (100 µg) ou CRH ovino (1 µg/kg de peso) e coletas de sangue para dosagem de ACTH e/ou cortisol antes 
e após 15’, 30’, 45’ e 60’ da administração do CRH. O teste pode ser prolongado até 2 horas, com coletas a cada 15-30’, de acordo 
com a solicitação médica. O teste também pode ser realizado na vigência de dexametasona, um potente corticoide que, em condições 
fisiológicas, suprime a secreção endógena de ACTH e cortisol. Nesse caso, o(a) paciente começa a tomar dexametasona 0,5 mg a 
cada 6 h via por oral, iniciando ao meio dia da antevéspera do teste e continuando até as 06:00 h do dia do teste, conforme solicitação 
médica. Esse teste é útil principalmente para diferenciar entre síndrome de Cushing e pseudo-Cushing.

O Teste de Estímulo com CRH para Dosagem de ACTH e/ou Cortisol requer a presença de um(a) médico(a), enfermeiro(a) e técnico(a) 
de enfermagem. Ele é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao CRH (principalmente ovino).

A não realização do Teste de Estímulo com CRH para Dosagem de ACTH e/ou Cortisol pode dificultar a identificação da causa da 
síndrome de Cushing e a seleção do melhor esquema terapêutico (por exemplo, abordagem cirúrgica da hipófise, tórax ou abdômen).

Outros testes utilizados para diferenciar entre as diversas causas de síndrome de Cushing incluem:
I. Teste de depressão com dexametasona (2 ou 8 mg) para dosagem de cortisol. As principais desvantagens desse *TE*

TE



teste são a necessidade de ingestão de corticoide e a baixa acurácia em diferenciar entre o adenoma hipofisário e o tumor 
ectópico produtor de ACTH.

II. Cateterismo de seios petrosos com dosagem de ACTH. As principais desvantagens desse método são o caráter invasivo do 
procedimento, necessidade de sedação/anestesia e muitas vezes de internação hospitalar, já que o exame envolve a inserção de 
um cateter via veia femoral ou jugular até atingir os seios petrosos cerebrais.

III. Ressonância magnética nuclear de hipófise-hipotálamo para detecção de adenoma hipofisário. As principais desvantagens desse 
exame de imagem são o alto custo, além de não permitir confirmar se o eventual adenoma visualizado é realmente produtor de 
ACTH e responsável pela síndrome de Cushing. 

IV. Tomografia computadorizada de tórax e/ou abdômen para detecção de tumor ectópico. As principais desvantagens desses exames 
de imagem são o alto custo e a exposição à radiação ionizante, além de não permitir confirmar se o eventual tumor visualizado é 
realmente produtor de ACTH e/ou cortisol e responsável pela síndrome de Cushing.

4. Estou ciente de que o procedimento tem os seguintes riscos potenciais:
• Hematoma no local da punção venosa.
• Rubor e calor facial e gosto metálico, que ocorrem ocasionalmente logo após a administração do CRH e em geral são transitórios 

(duração menor que 1 h).
• Reações alérgicas raras.

5. Tive oportunidade de esclarecer todas minhas dúvidas relativas ao Teste de Estímulo com CRH para Dosagem de ACTH e/ou 
Cortisol, após ter lido e compreendido todas as informações do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o Teste de Estímulo 
com CRH para Dosagem de ACTH e/ou Cortisol.

Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com todos os ítens do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido do Teste de Estímulo com CRH para Dosagem de ACTH e/ou Cortisol antes de sua 
assinatura e, apesar de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas 
todas minhas dúvidas e estando plenamente satisfeito(a) com as informações recebidas, RESERVO-ME o 
direito de revogar este consentimento antes que o Teste de Estímulo com CRH para Dosagem de ACTH e/
ou Cortisol seja realizado.
Nome: _______________________________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________   Identidade N.º: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

Deve ser Preenchido pelo(a) Médico(a)

Expliquei todo o procedimento do Teste de Estímulo com CRH para Dosagem de ACTH e/ou Cortisol a que 
o(a) paciente acima referido(a) será submetido(a), ao(à) próprio(a) paciente e/ou seu responsável, sobre 
os benefícios, riscos e alternativas do procedimento, tendo respondido às perguntas formuladas pelos(as) 
mesmos(as). De acordo com meu entendimento, o(a) paciente e/ou seu responsável está em condições de 
compreender o que lhes foi informado.

Nome do(a) Médico(a): ___________________________________________________________________

Assinatura: _____________________________________________________   CRM: _________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

Referências bibliográficas:
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