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SOLICITAÇÃO 

A Sra. Vandenice Cássia Ferreira, de 31 anos de idade, instruiu um 
pedido com relatório médico no qual consta que ela "foi submetida à 
adrenalectomia total bilateral para controle da doença de Cushing" e por 
isso, "apresenta insuficiência adrenal secundária ao procedimento 
cirúrgico, com indicação de reposição de glicocorticoide e 
mineralocorticoide." 
 
Também constou no relatório, a descrição da doença com CID – E 27.4  
Diante disso, pede que lhe seja fornecido “Fludrocortisona – 0,1mg 
enquanto durar seu tratamento." 
 
Perguntas: 

1) O CID citado no relatório (E 27.4) corresponde à doença ou 
enfermidade para a qual o medicamento é indicado? 

2) A condição para a qual está indicado o medicamento 
Fludrocortisona foi provocada pela cirurgia de remoção das 
adrenais? 

 

 

 

 

 

RESPOSTA 

 
O tratamento definitivo da síndrome de Cushing pode requerer a 
adrenalectomia bilateral.  
Assim, de uma situação de excesso de hormônios adrenais, que 
caracteriza a síndrome de Cushing, o paciente submetido à 
adrenalectomia bilateral passa à situação de falta total destes 
hormônios, o que leva à insuficiência adrenal (ou supra-renal). 
 
Os pacientes submetidos à adrenalectomia bilateral necessitam de 
reposição dos hormônios produzidos por estas glândulas. Esta reposição 
é feita com o uso diário e ao longo de toda vida de glucocorticóides e 
mineralocorticoides. 
 
A fludrocortisona (9-alpha-fluorohydrocortisone) é um potente 
mineralocorticoide sintético, que deve ser administrado por via oral, na 
dose de aproximadamente 0,1mg/dia. 
 
O CID E27.4 corresponde à insuficiência adrenal, condição para a qual 
está indicado a fludrocortisona. 



 
Como esclarecido acima, é possível que a insuficiência adrenal seja 
adquirida como consequência da adrenalectomia bilateral, que constitui 
umas das opções terapêuticas possíveis da síndrome de Cushing. 
 
Portanto, há coerência e plausibilidade nas informações prestadas a 
cerca deste caso. 

 


