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RESUMO 

 

A Insuficiência Adrenal (IA) é uma síndrome endócrina e complexa com etiologia 

variada e ocorre, por muitas vezes, de forma insidiosa e as situações de estresse do 

organismo podem desencadear a chamada crise Addisoniana, que representa risco de 

vida se não tratada. O cuidado farmacêutico é constituído por uma ação integrada do 

profissional farmacêutico com a equipe de saúde. Seus conhecimentos e serviços podem 

contribuir para o incremento da segurança e qualidade de vida dos pacientes. O presente 

estudo tem o objetivo de descrever as possíveis ações a serem realizadas pelo 

profissional farmacêutico no manejo da IA. Realizou-se uma revisão integrativa da 

literatura. Foram realizadas buscas nas bases de dados LILACS, Medline (Pubmed) e 

Scientific Electronic Library OnLine-SCIELO. Foram incluídos artigos nos idiomas 

português, inglês e espanhol, publicados no período de janeiro de 2007 a agosto de 

2017. Foram selecionados 32 artigos para compor a revisão. Grande parte dos estudos 

considera a educação do paciente fundamental para o sucesso do tratamento e controle 

da IA. Dentre as ações de educação encontradas nos estudos e que podem subsidiar 

rotinas de serviços estão: orientações sobre fatores precipitantes, sinais e sintomas da 

doença, ajuste de dose, interação medicamentosa, uso de cartão de identificação da 

condição e regras para os dias de doença. As intervenções relevantes de manejo clínico 

reportaram plano de alta hospitalar, gerenciamento das fases agudas e crônicas da IA, 

bem como o gerenciamento domiciliar e acompanhamento ambulatorial de rotina. Foi 

elaborado um instrumento de acompanhamento farmacoterapêutico para pacientes com 

IA. De acordo com a síntese das ações realizadas no cenário da doença é possível que o 

profissional farmacêutico possa contribuir junto à equipe multidisciplinar para um 

suporte efetivo e de qualidade aos pacientes com IA. 

 

Palavras-chave: Insuficiência Adrenal. Assistência farmacêutica. Serviços preventivos 

de saúde. 

 



ABSTRACT 

 

Adrenal Insufficiency (AI) is a complex endocrine syndrome with a varied etiology and 

is often insidious and stressful situations can trigger the named Addisonian crisis, which 

is life-threatening if left untreated. Pharmaceutical care consists of an integrated action 

of the pharmaceutical professional with the health team. Their knowledge and services 

can contribute to increase the safety and quality of life of patients. The present study 

aims to describe the possible actions to be performed by the pharmacist in the 

management of AI. An integrative review of the literature was carried out. An 

integrative review of the literature was carried out. We searched the LILACS, Medline 

(Pubmed) and Scientific Electronic Library OnLine-SCIELO databases. Articles were 

included in the Portuguese, English and Spanish languages, published between January 

2007 and August 2017. 32 articles were selected to compose the review. Most studies 

consider patient education as key to the success of AI treatment and control. Among the 

educational actions found in the studies, which can be used to subsidize services 

routines are: guidance on precipitating factors, signs and symptoms of the disease, dose 

adjustment, drug interaction, use of condition identification card, and rules for sick 

days. Relevant clinical management interventions reported hospital discharge plan, 

management of the acute and chronic phases of AI, as well as routine home 

management and outpatient follow-up. A pharmacotherapeutic monitoring instrument 

was developed for patients with AI. According to the synthesis of the actions performed 

in the disease scenario, it is possible that the pharmaceutical professional can contribute 

to the multidisciplinary team for effective and quality support to patients with AI. 

 

Keywords: Adrenal insufficiency. Pharmaceutical services. Preventive health services.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o crescente número de dados, informações e conhecimentos, cada vez mais 

complexos, da área da saúde, tornou-se necessário, para o cenário das pesquisas 

científicas, o desenvolvimento de metodologias que permitam aos profissionais a 

otimização do uso de evidências presentes em diversos estudos. A metodologia de 

Revisão Integrativa se mostra um instrumento de síntese de conhecimento e 

aplicabilidade de resultados na prática clínica (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).   

A Revisão Integrativa apresentou notável inserção na área da saúde devido à 

colaboração e integração de conhecimento de diversas disciplinas (SOARES et al., 

2014).  Esse método faz parte da Prática Baseada em Evidências (PBE), cuja origem 

está ligada ao trabalho do epidemiologista Archie Cochrane e está voltada ao cuidado 

clínico e ao ensino baseado em conhecimento e qualidade da evidência (SILVA; 

CARVALHO, 2010).   

A Insuficiência Adrenal (IA) é uma síndrome endócrina e complexa com etiologia 

variada e ocorre por muitas vezes de forma insidiosa. As situações de estresse do 

organismo podem desencadear a crise aguda, chamada crise Addisoniana (QUINKLER 

et al., 2013). A doença aguda representa risco de vida se não tratada, fazendo do 

diagnóstico, educação estruturada do paciente e tratamentos corretos, peças 

fundamentais na prática clínica (VAN DER MEIJ et al., 2016).  

Uma avaliação clínica de forma integrada a outras disciplinas é muito importante 

para capacitação eficiente dos portadores da doença (CALERO; PADILLA, 2014). 

Pacientes com IA crônica necessitam de acompanhamento que inclui monitoramento 

medicamentoso regular, para evitar o sub-tratamento, que pode levar o paciente à piora 

clínica e crise adrenal (CA), assim como ao hipercortisolismo que pode gerar o 

aparecimento de vários efeitos adversos, como hipertensão arterial, aumento da glicemia 

e desaceleração do crescimento em crianças e consequente diminuição da qualidade de 

vida (HUSEBYE et al., 2016). 

As atividades do cuidado farmacêutico inserido em ações e serviços de saúde 

visam atenção contínua, integral, segura e humanizada, promovendo educação 

permanente, capacitação de profissionais, resolutividade das ações em saúde e 

minimização de riscos relacionados à farmacoterapia (BRASIL, 2014). Desta forma, em 

um contexto multiprofissional, a adequada gestão da doença vai fornecer ferramentas e 
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conhecimentos necessários ao empoderamento do paciente para a prática do 

autocuidado (CFF, 2016). 

No tratamento da IA, é importante a identificação de fatores de risco, suporte ágil 

e atendimento adequado especializado, contando para isso, com a atenção básica de 

saúde que irá contribuir para o melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos da 

doença (BRASIL, 2015). Desta forma, faz-se relevante investigar possibilidades de 

contribuição do cuidado farmacêutico nesse processo. 

A IA é uma condição endócrina crônica e rara. A CA oferece risco de vida, sendo 

uma das causas mais comuns de morte entre pacientes com IA crônica. Ocorre de forma 

mais frequente, afetando aproximadamente um em cada 13 pacientes ao longo do ano 

(QUINKLER et al., 2013). O diagnóstico precoce e o tratamento medicamentoso 

adequado são fundamentais para salvar a vida dos pacientes (BRASIL, 2015). 

É notória a necessidade de suporte e acompanhamento a esse grupo de usuários. 

Os pacientes com IA crônica precisam ser orientados para desenvolver conhecimentos, 

habilidades e comportamentos que lhes permitam tomar decisões corretas diante de uma 

possível descompensação. Uma percepção de risco baixa ou zero pode expor o paciente 

ao perigo de vida. Não se deve objetivar a educação para tratamento, mas sim a 

educação como tratamento (CALERO; PADILLA, 2014). 

O profissional farmacêutico atua no cuidado direto ao paciente, promovendo uso 

adequado de medicamentos, redefinindo sua prática de acordo com as necessidades dos 

pacientes, família, cuidadores e da sociedade. A prática da assistência farmacêutica nos 

serviços de saúde é realizada com a inserção do farmacêutico na equipe 

multidisciplinar, em áreas como: hospitalar, unidade de terapia intensiva, assistência 

domiciliar, entre outras atividades, que encontram embasamento legal na definição de 

atribuições clínicas do farmacêutico (CFF, 2013).  

Assim, é imperativo que farmacêuticos e suas equipes tenham compreensão da 

condição, reconheçam sintomas associados à insuficiência adrenal e CA. O profissional 

deve identificar problemas e solução para adesão medicamentosa, conjuntamente 

fornecer aconselhamento sobre estilo de vida e qualidade de vida esperada (AUDEN 

MCKENZIE, 2014). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1.  REVISÃO INTEGRATIVA 

 

A Revisão Integrativa é um tipo de revisão da literatura utilizada na PBE, que 

reúne estudos de diferentes metodologias, experimentais e não experimentais, 

permitindo a incorporação de evidências na prática clínica (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). 

A utilização de PBE vem atender a demanda do uso racional de medicamentos e a 

qualidade do cuidado em saúde. É o uso criterioso da melhor e mais atual evidência de 

pesquisa na tomada de decisão clínica sobre o cuidado de pacientes (SAMPAIO; 

MANCINI, 2007). 

Desde 1980, este tipo de revisão é mencionada na literatura como método de 

pesquisa e tem por objetivo reunir e sintetizar resultados sobre  determinado tema. Seu 

desenvolvimento se dá de maneira ordenada e sistemática para incorporação da 

aplicabilidade significativa na prática clínica (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008). 

Este método possui a vantagem de se adequar à complexidade de informações na 

área da saúde e à necessidade de se agrupar diferentes tipos de estudos, combinando 

dados da literatura teórica e empírica, proporcionado maior entendimento do tema de 

interesse (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Permite aos profissionais a melhor 

utilização das evidências apresentadas nos estudos e compreensão completa do 

fenômeno analisado (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).  

Para construção da revisão é necessário o cumprimento das seguintes etapas: 

1˚etapa - Formulação do problema ou pergunta norteadora. Considerada a fase 

mais importante da revisão, ela determina a identificação de quais estudos serão 

incluídos e a seleção das informações a serem coletadas. A questão deve ser objetiva e 

clara, pois esta delimitação permite a fácil identificação de descritores e execução da 

busca dos estudos (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010; SOARES et al.,2014). 

2˚etapa - Estabelecimentos de critérios de inclusão e exclusão de estudos, busca 

na base de dados e seleção dos estudos encontrados. Esta etapa está relacionada à fase 

anterior, uma vez que a determinação da abrangência do assunto vai definir o processo 

de amostragem. O revisor precisa deixar claro quais critérios de inclusão e exclusão 

serão adotados na elaboração da revisão. Se o objetivo da revisão for muito amplo, mais 
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seletivo deverá ser o revisor nos critérios de elegibilidade, pois uma demanda muito alta 

de artigos pode inviabilizar a construção ou agregar vieses às etapas seguintes. Por outro 

lado os critérios de amostragem precisam garantir a representatividade da amostra para 

confiabilidade dos resultados (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010). 

3˚etapa - Definição das informações a serem extraídas/categorização dos estudos. 

Nesta fase faz-se a definição dos dados a serem extraídos dos estudos selecionados. Para 

isso deve ser elaborado um instrumento de extração para organizar e sumarizar as 

informações de forma a permitir acesso fácil dos dados coletados. Em geral as 

informações devem incluir os sujeitos do estudo, objetivo, a metodologia empregada, os 

principais resultados e conclusões de cada trabalho (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008; ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).  

4˚etapa - Avaliação crítica dos dados incluídos na revisão. Esta etapa é análoga a 

análise de dados, onde cada estudo deve ser analisado criticamente, devem ser apurados 

métodos e resultados, bem como sua utilidade prática (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 

2010). 

5˚etapa - Interpretação dos resultados. Através da interpretação e síntese dos 

resultados apresenta-se a discussão dos dados. Esta etapa permite identificação de 

lacunas nos estudos que aponte sugestões de pesquisas futuras, com o objetivo de 

acrescer melhorias de assistência à saúde (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; 

SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

6˚etapa - Apresentação da revisão integrativa. Esta etapa consiste na apresentação 

da síntese do conhecimento de forma clara e completa permitindo avaliação crítica dos 

resultados (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014). 

A revisão integrativa assegura uma prática assistencial embasada em evidências 

científicas. A partir dela, produz-se o conhecimento científico para fundamentar 

decisões que vão melhorar a assistência prestada ao usuário. A abordagem sistemática e 

rigorosa contribui para diminuição de vieses e erros, tornando este método um dos 

pilares da PBE (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010; ERCOLE; MELO; 

ALCOFORADO, 2014). 

 

2.2. INSUFICIÊNCIA ADRENAL 
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As glândulas adrenais (ou glândulas suprarrenais) estão localizadas em cima de 

cada rim e secretam três classes de hormônios: glicocorticoides, mineralocorticoides e 

andrógenos. A Insuficiência Adrenal (IA) ocorre quando as glândulas suprarrenais 

produzem quantidade insuficiente de uma ou mais dessas classes de hormônios 

(NIEMAN, 2017). 

A IA é uma doença potencialmente fatal (EKMAN et al., 2014) e se divide em 

três tipos: a Insuficiência Adrenal Primária (IAP) ou doença de Addison, a Insuficiência 

Adrenal Secundária (IAS) e Insuficiência Adrenal Terciária (IAT). A detecção precoce 

da IA pode ser difícil, pois os sintomas costumam ser inespecíficos, dificultando o 

diagnóstico. Com o tratamento adequado e precauções adicionais, os pacientes 

acometidos por esta doença podem ter expectativa de vida ativa e normal (NIEMAN, 

2017). 

A IAP, descrita pela primeira vez, em 1855, por Thomas Addison, pode ter 

causa genética ou adquirida (CASTRO; ELIAS, 2003), e é definida pela incapacidade 

do córtex adrenal de produzir quantidades suficientes de glicocorticoides e / ou 

mineralocorticoides. É caracterizada por baixa produção de cortisol e alta quantidade de 

hormônio Adrenocorticotrófico (ACTH). A deficiência de cortisol resulta por feedback 

em uma estimulação da produção de ACTH, elevando seus níveis plasmáticos 

(BORNSTEIN et al., 2016). 

A IAP é uma condição grave e potencialmente fatal devido ao papel central 

desses hormônios na manutenção da energia do organismo, controles de sal e da 

homeostase fluida, sendo caracterizada por sinais e sintomas, incluindo fraqueza, fadiga, 

anorexia, escurecimento da pele, perda de peso, náuseas e vômitos (HUSEBYE et 

al.,2014). O desejo por sal é o único sintoma específico desta síndrome e o atraso 

frequente no diagnóstico pode resultar numa crise aguda com risco de vida 

(BORNSTEIN et al., 2016). 

A IAS decorre da falência hipofisária em secretar o principal hormônio 

estimulador do córtex adrenal, o ACTH. A baixa produção de ACTH pode ser causada 

por deficiência hipofisária ou hipotalâmica; neste último caso, ocorre redução da 

secreção do hormônio liberador de corticotrofina (CRH) pelo hipotálamo, 

caracterizando IAT. Os sintomas da IAS e IAT são semelhantes aos da IAP, com 

poucas diferenças como, por exemplo, a menor frequência de aparecimento de sinais 

como o escurecimento da pele, desidratação e sintomas gastrointestinais. Os sintomas 
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de hipoglicemia são mais comuns, incluindo transpiração, ansiedade, agitação, náuseas 

entre outros (NIEMAN, 2017). 

A causa mais comum de IAS é a interrupção abrupta da terapia com 

glicocorticoides exógenos, isso se deve ao fato que  durante a corticoterapia a secreção 

de ACTH fica suprimida, com subsequente atrofia adrenal. No momento da retirada ou 

redução do aporte de corticoide exógeno, principalmente após tratamento prolongado, o 

paciente pode apresentar sintomas de IA (QUINKLER et al., 2013).  

Sidoroff e Kolho (2014), afirmam que fatores genéticos relacionados à 

sensibilidade aos glicocorticoides e a absorção intestinal, podem ser condições 

adicionais neste processo. Os mesmos autores, em um estudo com pacientes pediátricos, 

recomendam que crianças que tenham recebido tratamento com corticoide sistêmico por 

mais de duas semanas devem ser avaliadas quanto à possibilidade de IA (SIDOROFF; 

KOLHO, 2014).  

A CA refere-se à fase aguda da doença, a situação mais grave, temida e com risco 

de vida. Os sinais mais comuns são o choque, desidratação e desequilíbrio de níveis de 

sódio e potássio no corpo. O choque pode ser precedido por febre, náuseas, vômitos e 

dor abdominal; fraqueza ou fadiga; e confusão. A CA geralmente ocorre após uma 

infecção, trauma ou outro componente que representa estresse para o organismo, 

situação em que há maior necessidade de produção dos hormônios. Esta condição exige 

tratamento médico de emergência, com aporte de corticoide extra e correção do 

desequilíbrio salino. Após o procedimento emergencial inicial é importante tratar o fator 

de estresse causador da CA (NIEMAN, 2017). 

A IAP é considerada uma doença rara, com prevalência entre 0,45-11,7 casos por 

100.000 habitantes (BRASIL, 2015). Um estudo de São Paulo, realizado em dois 

centros (Universidade Federal de São Paulo e Faculdade de medicina de Ribeirão Preto- 

USP), mostrou que a etiologia autoimune e é a mais prevalente (39 %), seguida de 

paracoccidioidomicose (28 %), de tuberculose (11 %) e de adrenoleucodistrofia (7,3 %). 

Infecções virais, histoplasmose, neoplasias malignas metastáticas e hemorragia adrenal 

são também causas da doença primária (SILVA et al., 2004).Um estudo de 2017 do 

Reino Unido apontou uma ocorrência de CA em IAP de 5,2-8,3 crises / 100 pacientes 

por ano (SHEPHERD et al., 2017). 

A IAS tem prevalência estimada de 150-280 casos/milhão (ARLT; ALLOLIO, 

2003) e também afeta mais mulheres que homens, com pico de incidência ao redor dos 

60 anos. Entretanto essa prevalência é falseada devido às manifestações da doença ser 
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inespecíficas, não sendo possível estimar o número de pacientes que morrem com a 

doença sem ter o diagnóstico de IA corretamente estabelecido. Muitos pacientes passam 

por vários médicos até o diagnóstico correto ser estabelecido e, em média, 55 % das 

mulheres e 52 % dos homens relataram uma ou mais crises adrenais desde o diagnóstico 

(SHEPHERD et al., 2017). 

O tratamento da IA consiste na reposição dos hormônios deficientes, com uso de 

medicamentos corticoides, mineralocorticoides e androgênios. O objetivo do tratamento 

é para aliviar os sintomas da deficiência hormonal sem desenvolver sinais de excesso de 

hormônio. O tratamento com corticoides geralmente é feito por toda vida, sendo assim o 

uso correto desses medicamentos é fundamental para reduzir efeitos adversos e prevenir 

a CA (NIEMAN, 2017).  

A IA é uma condição crônica que requer adesão à terapia medicamentosa e ajuste 

adequado de doses e medicamentos para se prevenir a CA e admissões hospitalares. A 

adesão terapêutica, por sua vez, está ligada a educação e a compreensão dos pacientes, 

assim comprovado em outras condições crônicas como diabetes, em que o adequado 

conhecimento e entendimento demonstraram aumentar a adesão à terapia (SHEPHERD 

et al., 2017). 

A assistência a doentes crônicos exige estratégia de integração entre 

conhecimento médico e o apoio de outros serviços para ser eficiente e fornecer suporte e 

educação aos pacientes (CALERO; PADILLA, 2014).  

 

 

2.3. CUIDADO FARMACÊUTICO 

 

Vários estudos mostram que a atuação do farmacêutico junto a pacientes com 

doenças endócrinas e crônicas, seja na educação do usuário para o aumento da adesão 

terapêutica, seja no serviço de clínica farmacêutica, contribui para o sucesso do 

tratamento (AMARANTE et el., 2011; NUNES; LOPES; FONTELES, 2012; 

MONTEIRO et al., 2013). A revisão sistemática de Antoine e colaboradores, em 2014, 

evidenciou que intervenções de ações de educação envolvendo o profissional 

farmacêutico induziram aumento significativo da adesão ao tratamento oral de diabetes 

mellitus tipo 2. 

Um estudo na Alemanha apresentou uma intervenção estruturada de gestão 

farmacêutica no gerenciamento da complexidade medicamentosa de doença 
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cardiovascular, resultando em uma simplificação sustentada de medicamentos 

ambulatoriais (STANGE et al., 2013). Em outro estudo, realizado na Suíça, ficou 

confirmado o sucesso da assistência farmacêutica sustentada com monitoramento 

eletrônico de adesão do paciente com diabetes, ao longo de 12 meses (BOENI; 

HERSBERGER; ARNET, 2015).  

A IA é uma enfermidade crônica, tem sintomas semelhantes a outras doenças, 

como diabetes mellitus tipo 1 e depressão. Seu tratamento muitas vezes se dá por toda a 

vida, motivo pelo qual esses pacientes precisam de gerenciamento de longo prazo 

(CALERO; PADILLA, 2014). Dados da literatura mostram que esses pacientes 

precisam de suporte, acompanhamento e educação para alcançarem o sucesso do 

tratamento e melhorarem sua qualidade de vida (HARSCH et al., 2010; KAMPMEYER 

et al., 2016; VAN DER MEIJ et al., 2016).  

O cuidado farmacêutico é constituído por uma ação integrada do profissional 

farmacêutico com a equipe de saúde. Suas atividades são centradas no usuário e 

possuem como objetivos a promoção do uso racional de medicamentos, terapias 

alternativas e complementares, visando promoção, proteção, recuperação de saúde e 

prevenção de agravos. A atividade assistencial é desempenhada por meio de serviços de 

clínica farmacêutica bem como por atividades técnico-pedagógicas e é direcionada ao 

indivíduo, família, comunidade e equipe de saúde (BRASIL, 2014). 

A resolução n˚ 585 de 29 de agosto de 2013, do CFF, regulamentou as atribuições 

clínicas do farmacêutico que vão efetivar ações e integrar a assistência farmacêutica na 

equipe multidisciplinar. Dentre ela estão: a condução de relação centrada no paciente; o 

desenvolvimento de ações para promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção 

de doenças; a participação no planejamento e avaliação de farmacoterapia; a realização 

de intervenções; a promoção de consulta farmacêutica; a realização de anamnese, 

verificação de sinais e sintomas para prover cuidados ao paciente, solicitação de exames 

laboratoriais; a intervenção nas interações medicamentosas indesejadas e importantes; 

entre outros (CFF, 2013). 

Embora a IA, por sua características de cronicidade, seja uma área potencial de 

cuidados farmacêuticos, não há número expressivo de publicações científicas que tratem 

do tema, principalmente trabalhos que envolvam a atuação do farmacêutico. Sendo 

assim, pela perspectiva da necessidade de acompanhamento desses pacientes, é razoável 

supor que haja potencial de benefício na atuação do profissional farmacêutico junto à 

equipe multidisciplinar, para o incremento da segurança e qualidade de vida dos 
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pacientes com IA. Desta forma, esta revisão pretende investigar as possibilidades de 

atuação deste profissional junto a esses pacientes. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Discutir possíveis ações a serem realizadas pelo profissional farmacêutico no 

manejo da Insuficiência Adrenal.  

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar revisão integrativa sobre os principais fatores precipitantes da 

Insuficiência Adrenal, o manejo, as estratégias de educação e a prevenção da 

doença. 

 Descrever as possibilidades de atuação do farmacêutico no manejo clínico da 

doença e acompanhamento do paciente. 

 Propor instrumento de suporte do profissional farmacêutico no acompanhamento 

dos pacientes com Insuficiência Adrenal. 

 Descrever possíveis ações de educação que possam ser realizadas pelo 

farmacêutico para auxiliar na prevenção da crise adrenal, melhorar a adesão a 

terapêutica e a organização dos serviços de saúde. 
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4. METODOLOGIA  

 

4.1. TIPO DE ESTUDO E DEFINIÇÃO DA PERGUNTA DA PESQUISA 

 

As revisões integrativa e sistemática são métodos de pesquisa criteriosos que 

fornecem melhores conhecimentos sobre um determinado assunto que serão avaliados e 

posteriormente incorporados à prática profissional (ERCOLE; MELO; 

ALCOFORADO, 2014).  

Revisão sistemática enfoca primordialmente estudos experimentais, tais como 

ensaios clínicos randomizados. Embora importantes, os métodos de revisão sistemática 

e meta-análise podem não contemplar questões relevantes relacionadas ao cuidado do 

paciente ou consequência de doenças e tratamentos na qualidade de vida. Desta forma 

as iniciativas da PBE têm mostrado a necessidade e a importância do uso de diversos 

tipos de revisão da literatura (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Considerando a natureza rara da IA, a falta de estudos experimentais, pesquisas 

preliminares mostraram que a melhor metodologia de revisão para os objetivos 

determinados é a revisão integrativa. Este método permite melhor entendimento de 

fenômenos e combina dados da literatura teórica e empírica, definição de conceitos, 

revisão de teorias e evidência e possibilita a inclusão de estudos não-experimentais ( 

SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

A revisão integrativa realizada neste trabalho teve como objetivo responder a 

seguinte pergunta: Quais as possibilidades de atuação do profissional farmacêutico na 

contribuição do manejo da Insuficiência Adrenal? 

 

4.2. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS ESTUDOS 

 

O procedimento de amostragem é muito importante para a validade da revisão. Os 

procedimentos de inclusão e exclusão dos estudos devem ser conduzidos de maneira 

criteriosa e transparente, pois a representatividade da amostra é indicativa de qualidade 

e confiabilidade da revisão integrativa (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

Os critérios de inclusão foram: publicações realizadas nos idiomas português, 

inglês e espanhol, publicadas no período de janeiro de 2007 a agosto de 2017, 

disponíveis nas bases de dados LILACS, Medline (Pubmed) e Scientific Electronic 

Library OnLine-SCIELO. Não houve restrição de idade ou sexo da população.  
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A seleção dos estudos foi feita por dois revisores, com um terceiro revisor sendo 

acionado em caso de discordância entre os dois primeiros. 

Foram incluídos estudos que abordavam a Insuficiência Adrenal, com foco na 

etiologia, fatores precipitantes, sintomas, manejo das fases aguda e crônica da doença, 

efeitos adversos do tratamento, estratégias de prevenção e educação. 

 

4.3. PESQUISA DOS ESTUDOS NAS BASES DE DADOS 

 

Para a pesquisa nas bases de dados foram utilizados os seguintes descritores: 

Adrenal Insufficiency, Adrenal Gland Hypofunction, Pharmaceutical Services, 

Preventive Health Services, Health Education, Patient Care Team, Continuity of Patient 

Care and Patient Safety. 

A condução da busca foi realizada utilizando os descritores e seus sinônimos 

como a seguir: 

 

 Descritores representantes da Insuficiência Adrenal. 

"Adrenal Gland Hypofunction": "Adrenal Gland Hypofunction"[mesh] OR "Adrenal 

Insufficiencies" OR "Hypoadrenalism" OR "Adrenal Gland Hypofunction" OR 

"Hypofunction, Adrenal Gland" 

"Adrenal Insufficiency": "Adrenal Insufficiency"[Mesh]" OR "Adrenal 

Insufficiencies" OR "Hypoadrenalism" OR "Adrenal Gland Hypofunction" OR 

"Hypofunction, Adrenal Gland" 

 

 Descritores representantes do cuidado ao paciente 

“Pharmaceutical services”: “Pharmaceutical services” [mesh]  OR “Services, 

Pharmaceutic” OR “Services, Pharmacy” OR “Pharmaceutic Services” OR 

“Pharmaceutic Service” OR “Service, Pharmaceutic” OR “Services, Pharmaceutical” 

OR “Pharmaceutical Service” OR “Service, Pharmaceutical” OR “Pharmacy Services” 

OR “Pharmacy Service” OR “Service, Pharmacy” OR “Pharmaceutical Care” OR 

“Care, Pharmaceutical” 
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"Preventive Health Services": "Preventive Health Services"[Mesh] OR “Preventive 

Health Care” OR “Care, Preventive Health” OR “Health Care, Preventive” OR 

“Services, Preventive Health” OR “Preventive Health” OR “Health, Preventive” OR 

“Health Services, Preventive” OR “Health Service, Preventive” OR “Preventive Health 

Service” OR “Service, Preventive Health” OR “Preventive Health Programs” OR 

“Health Program, Preventive” OR “Health Programs, Preventive” OR “Preventive 

Health Program” OR “Program, Preventive Health” OR “Programs, Preventive Health” 

OR “Preventive Programs” OR “Preventive Program” OR “Program, Preventive” OR 

“Programs, Preventive” 

 

"Health Education": "Health Education"[Mesh] OR “Education, Health” OR 

“Community Health Education” OR “Education, Community Health” OR “Health 

Education, Community” 

 

"Patient Care Team": "Patient Care Team"[Mesh] OR “Care Team, Patient” OR 

“Care Teams, Patient” OR “Patient Care Teams” OR “Team, Patient Care” OR “Teams, 

Patient Care” OR “Medical Care Team” OR “Care Team, Medical” OR “Care Teams, 

Medical” OR “Medical Care Teams” OR “Team, Medical Care” OR “Teams, Medical 

Care” OR “Interdisciplinary Health Team” OR “Health Team, Interdisciplinary” OR 

“Health Teams, Interdisciplinary” OR “Interdisciplinary Health Teams” OR “Team, 

Interdisciplinary Health” OR “Teams, Interdisciplinary Health” OR “Healthcare Team” 

OR “Healthcare Teams” OR “Team, Healthcare” OR “Teams, Healthcare” OR “Health 

Care Team” OR “Care Team, Health” OR “Care Teams, Health” OR “Health Care 

Teams” OR “Team, Health Care” OR “Teams, Health Care” 

 

"Continuity of Patient Care": "Continuity of Patient Care"[Mesh] OR “Care 

Continuity, Patient” OR “Patient Care Continuity” OR “Continuum of Care” OR “Care 

Continuum” OR “Continuity of Care” OR “Care Continuity” 

 

"Patient Safety": "Patient Safety"[Mesh] OR "Patient Safeties" OR "Safeties, Patient" 

OR "Safety, Patient" 

 

A estratégia de busca na base de dados PUBMED foi realizada com o uso do 

descritor representante da doença mais abrangente "Adrenal Gland Hypofunction" e 
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seus sinônimos com cada descritor e sinônimos representantes do cuidado, através do 

operador boleano “AND”. O operador boleano “NOT” foi empregado para excluir 

outras doenças endócrinas da seguinte forma: ((NOT "adrenoleukodystrophy") NOT 

"autoimmune polyglandular syndrome") NOT "síndrome poliglandular autoinmune") 

NOT "panhypopituitarism") NOT "diabetes") NOT "síndrome de allgrove")).  

A busca na base de dados LILACS e SCIELO foi executada utilizando somente o 

descritor representante da doença “Adrenal Insufficiency”, pois a busca feita com o 

segundo representante da doença, assim como a busca realizada juntamente com os 

descritores do cuidado não trouxeram resultados. Na estratégia do SCIELO também foi 

possível utilizar o operador boleano “NOT” para exclusão de outras doenças endócrinas 

da mesma forma que no PUBMED. 

As buscas foram realizadas com o uso dos descritores nos idiomas português e 

espanhol, seguindo os mesmos critérios da busca feita no idioma inglês. 

 

4.4. SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

  

Considerando que a busca inicial não retornou artigos que tratassem 

especificamente da atuação do profissional farmacêutico, considerou-se na pesquisa o 

farmacêutico como integrante da equipe multidisciplinar.  

Para a seleção das publicações utilizou-se o gerenciador de artigos Mendeley, por 

meio do qual realizou-se a retirada dos duplicados. A seleção foi feita em duas etapas. 

Na primeira, a triagem foi realizada pela leitura de títulos e resumos. Na segunda etapa 

efetuou-se a leitura completa do texto. As etapas foram realizadas pela pesquisadora e 

co-orientadora, para os casos de dúvida da elegibilidade dos estudos foi designado uma 

terceira revisora, com poder de decisão, a orientadora. 

 

4.5. CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Devido à heterogeneidade, os artigos selecionados foram agrupados em duas 

categorias: (i) Estudos de educação e orientação do paciente e (ii) Estudos de manejo 

clínico da doença. A divisão foi realizada de acordo com características das ações 

abordadas nos estudos e teve como objetivo, facilitar a apresentação e 

consequentemente a compreensão dos resultados.   
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Foram elaborados instrumentos (Quadros 6 e 7) para extração de dados que 

consistiu em duas planilhas de Excel, uma para cada grupo de estudos, apresentados no 

Apêndice 1. Na planilha da categoria estudos de educação foram abordadas 

características gerais como título, revista, autores, seguida pelas características 

específicas como, fatores de risco precipitantes de CA, recomendações para prevenção e 

potenciais ações de educação do paciente (Quadro 6). 

A planilha da categoria manejo clínico incluiu, além das características gerais do 

estudo, fatores de risco para desenvolvimento de IA, comorbidades, manejo das fases 

aguda e crônica da doença e gerenciamento em situações especiais (Quadro 7).  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADO DA BUSCA E SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

 

A pesquisa nas bases de dados, com a aplicação dos critérios e filtros e com 

descritores em inglês, português e espanhol, resultou em 190 artigos (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Numero de artigos resultantes da busca dos descritores selecionados para 

pesquisa nas bases de dados, LILACS, Medline (Pubmed) e Scientific Electronic Library 

OnLine-SCIELO, nos idiomas português, inglês e espanhol, publicadas entre janeiro de 

2007 a agosto de 2017. 

Decs1 Decs2 Pubmed Lilacs Scielo Total 

“Adrenal Gland 

Hypofunction” 

“Pharmaceutical 

Services” 10 0 0 10 

“Adrenal Gland 

Hypofunction” 

“Preventive Health 

Services” 45 0 0 45 

“Adrenal Gland 

Hypofunction” “Health Education” 23 0 0 23 

“Adrenal Gland 

Hypofunction” 

 

“Patient Care Team” 5 0 0 5 

“Adrenal Gland 

Hypofunction” 

“Continuity of Patient 

Care” 8 0 0 8 

“Adrenal Gland 

Hypofunction” "Patient Safety" 29 0 0 29 

"Adrenal Insufficiency" --- --- 39 31 70 

Total  120 39 31 190 

Legenda: Desc1- Descritores representantes da Insuficiência Adrenal; Desc2- 

Descritores representantes do cuidado ao paciente. 

 

Com a retirada dos trabalhos duplicados, o resultado foi de 163 artigos. Na 

primeira triagem, realizada pela leitura de títulos e resumos foram retirados 100 artigos, 

que não estavam relacionados à IA, resultando em 63 artigos. 
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Na segunda triagem, com a leitura completa do texto dos 63 artigos, 31 

obedeceram a todos os critérios de inclusão e foram utilizados para compor a revisão 

integrativa. Houve ainda a inclusão de uma publicação com conteúdo relevante para 

pesquisa, selecionado no momento da leitura dos artigos da busca, não por resultado 

direto desta, mas sim como assunto semelhante, totalizando o total de 32 artigos (Figura 

1). 

Razões dos descartes na segunda triagem (N=32): abordagem de doenças 

causadoras de IA apenas (N=15); estudos de técnicas de diagnóstico (N=4); estudo de 

mutação (N=1); estudo sobre novas formulações de hidrocortisona e diferentes regimes 

apenas, sem abordar manejo, educação e prevenção da doença (N=6); procedimentos 

dentais, estudos sobre eixo HHA apenas e estudos que citam a IA, mas não tinham 

identificação com os objetivos da pesquisa (N=5); artigo indisponível (N=1). 
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Figura 1- Fluxograma das etapas de seleção dos estudos incluídos na revisão integrativa. 

 

5.2 SÍNTESE DOS DADOS COLETADOS 

 

Os estudos selecionados tratam da IA, destacando as principais características 

como etiologia, prevalência, causas, sinais e sintomas, tratamento, cenários de risco, 

situações especiais e CA. Focam na avaliação do conhecimento existente da doença, a 

conscientização da situação e gerenciamento das fases da IA. 

Dentre os estudos, 23 estavam no idioma inglês, 7 em espanhol e 2 em português. 

As intervenções foram aplicadas em serviços primários, hospitais públicos e privados e 

Estudos retornados na busca 

inicial 

N = 190 

Estudos excluídos 

N=27 

Razão: duplicados 

Primeira triagem - Estudos 

excluídos N=100 

Razão: estudos não 

relacionados com a IA. 

 Estudos selecionados para 

análise completa de texto 

N=63 

 

Inclusão de artigo não 

selecionado na busca N=1 

 

Segunda triagem 

Estudos excluídos N=32 

 

Estudos incluídos na revisão 

N=32 
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as apresentações de estudos de revisão foram realizadas por universidades públicas e 

privadas. 

Dezenove (57,6 %) estudos mostraram clareza na descrição da metodologia e 

dezoito (54,5 %) fizeram comparações com outros estudos, para mais, catorze (42,4 %) 

estudos apontaram limitações nos estudos e possíveis presença de vieses. 

Os dados gerais e características específicas dos artigos analisados incluídos na 

revisão integrativa (N=32) são apresentados no Apêndice 2 (Quadros 8 e Quadro 9) e a 

numeração das referências com síntese das características de origem do serviço ou 

estudo e propósito ou intervenções é apresentada no Apêndice 3 (Quadro 10).  

Dentre os estudos analisados, as abordagens se concentraram em duas grandes 

áreas: a primeira foi educação do usuário e uma segunda área de suporte, 

monitoramento e manejo clínico. Para fins de clareza do texto esses dois aspectos foram 

tratados separadamente. 

A sistematização e análise das informações resultaram em 8 artigos da categoria 

de ações de educação e 24 artigos de ações de manejo clínico da doença.  A síntese dos 

estudos com resultados, conclusão e recomendações do primeiro e segundo grupo é 

apresentada nos Quadros 1 e 2. 
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Quadro 1: Apresentação da síntese dos resultados, conclusões e recomendações dos artigos da categoria ações de educação da pesquisa. 

Referência Resultados/Conclusões Recomendações 

 

01 

 

Déficit de conhecimento em 64% dos pacientes. Além da 

informação por médicos, grupos periódicos de autoajuda, 

folhetos e guias foram importantes fontes de informação.  

a) Complementar o aconselhamento individualizado com 

material impresso (livros, folhetos, guias); b) Realizar 

entrevista motivacional para promover adesão ao tratamento; 

c) Educar os mais jovens: complementando com programas de 

aprendizagem interativos baseados na web. 

 

02 

A consciência de como precaver episódios evitáveis de CA 

pode reduzir internações e prevenir consequências fatais. Esta 

consciência pode ser melhorada através do uso efetivo de 

cartão de identificação para pacientes com IA. Membros da 

família de crianças diagnosticadas há mais de dez anos, 

possuíam notas de conhecimento mais baixas. 

a) Educação parental; b) Ampliar as fontes de informações 

com: grupos de apoio, folhetos explicativos e websites; c) 

Trabalho conjunto entre família e profissionais de saúde; d) O 

paciente deve portar um cartão de identificação da condição; e) 

Seguir as “regras para os dias de doença” nos casos de 

intercorrência; f) A educação continuada deve ser realizada de 

acordo com a faixa etária/desenvolvimento da criança. 

03 As reuniões educativas aumentaram a autogestão relatada de 

pacientes que recebem terapia de reposição de corticoides. 

Forneceram conhecimento e ferramentas de gerenciamento 

para prevenção da CA. 

a) Prática diária de aconselhamento por enfermeiro especialista; 

b) Reuniões educativas em grupo para aumentar autogestão; c) 

Estimular a interação entre pacientes; c) Realizar treinamento de 

administração emergencial de glicocorticoide; d) Educação dos 

membros da família. 

04 Criação de um cartão de emergência padronizado para toda 

Europa, com alerta de necessidade de reposição diária de 

corticoide e com instruções em intercorrências e link para 

orientação de médicos de emergência e assistentes de saúde. 

Em longo prazo, pode reverter o quadro de pacientes na 

configuração aguda da doença, diminuir a mortalidade e a 

morbidade.  

a) Importante que o cartão não seja só focado em conselhos para 

o paciente, mas também aborde a necessidade clínica no 

contexto pré-hospitar/hospitalar; b) O cartão não deve substituir 

o cartão de identificação de IA contendo dados do paciente; c) 

Investir em estratégias de autogestão; d) Promover treinamento 

de auto-injeção para melhorar a autonomia dos pacientes; e) 

Relevante que a educação transmitida ao paciente frente à 

correção de dose em episódios de doença seja planejada em uma 

base regular e estruturada. 

05 Cuidado centrado no paciente e não na doença. Prestadores de 

cuidados de saúde devem estabelecer um contrato terapêutico 

a) O conhecimento médico deve ser fortalecido com o apoio de 

outras áreas; b) Adoção de estratégias de abordagem médica 



31 

 

Referência Resultados/Conclusões Recomendações 

com o paciente. Isto requer "know-how" que inclui abordagem 

biossocial, destreza comunicativa e técnicas de ensino, além da 

atualização clínica. Não é educação para tratamento, mas 

educação como tratamento.  

social para o acompanhamento dos pacientes; c) Educação de 

parentes e amigos para tomada de medidas adequadas e 

oportunas, prevenindo desfechos desfavoráveis; d) Promover 

desenvolvimento de habilidades, conhecimento e 

comportamento dos pacientes que permitam tomadas de decisão 

corretas diante de possíveis descompensações. 

06 As respostas continham dicas práticas e compartilhamento de 

experiências, tornado o fórum uma importante fonte de 

informação. Pacientes podem contribuir substancialmente para 

a criação de cuidados centrados no paciente e associados aos 

cuidados prestados por profissionais de saúde. 

a) Modelo de prestação de cuidado deve ser centrado no 

paciente; b) Uso de ferramentas de autogestão como colar SOS 

de alerta e cartão de identificação da condição; c) Educação em 

grupo ou outros programas educacionais para favorecer o 

autogerenciamento. 

07 Embora um tratamento de emergência tenha sido considerado 

essencial em 83,7%, apenas 9,6% dos médicos identificaram 

corretamente todas as situações que exigem ajuste de terapia. 

Necessidade de mais informações e treinamentos dos médicos 

sobre IA 

a) A melhoria do conhecimento do profissional deve ser focada 

nas situações típicas que são encontradas na prática clínica, b) 

Formar o profissional com foco nas dúvidas e preocupações dos 

pacientes, c) Melhorar a educação do paciente, pois isto melhora a 

sua qualidade de vida.  

08 A maioria dos pacientes tem bom conhecimento e compreensão 

da sua condição. Contudo desde o diagnóstico não há aumento 

do conhecimento. Adesão terapêutica e ajuste de doses estão 

ligados ao conhecimento e à compreensão dos usuários. Os 

pacientes se baseiam nos profissionais de saúde para conselhos 

e ajuste de medicamento durante procedimentos clínicos. 

a) O regime de reposição de glicocorticoide causa impacto na 

vida dos pacientes dessa forma os profissionais na orientação ao 

paciente e familiares devem considerar o processo de transição 

da condição (descrença inicial, aceitação e tratamento) e 

reconhecer as múltiplas dimensões psicossociais da doença, de 

forma a atender às necessidades físicas e emocionais do 

paciente. b) É relevante que família, profissionais e voluntários 

adquiram conhecimentos da condição do paciente, da terapia de 

substituição e do ajuste de dose durante intercorrências.  
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Quadro 2 : Apresentação da síntese dos resultados, conclusões e recomendações dos artigos da categoria ações de manejo clínico da pesquisa.  

Referencia Resultados/Conclusões Recomendações 

09 Deve-se suspeitar de IA, em paciente com astenia, adinamia e 

dor abdominal, especialmente à tarde. Importante realizar 

exame físico cuidadoso, antes de supor fatores psicológicos ou 

emocionais. Devido aos sintomas inespecíficos da IA, deve-se 

aumentar o nível de suspeita da doença e considerar 

associações autoimunes. Reconhecimento precoce dos sintomas 

permite diagnóstico e tratamento oportuno de uma doença que 

pode ser fatal. A suspensão súbita de corticosteroides pode 

precipitar uma CA. 

a) Durante a terapia de substituição de longo prazo, monitorar os 

sintomas clínicos assim como pressão arterial, atividade de 

renina plasmática e eletrólitos; b) No cenário de IAS, após 

terapia prolongada com corticoides, é necessário o aporte de 

corticoides, pois o eixo HHA pode não responder adequadamente 

ao estresse. 

10 A maioria das crises resultou da redução de glicocorticoide ou 

da falta de ajuste da dose por pacientes ou clínicos em 

circunstâncias apropriadas. Deve-se compreender a necessidade 

de reposição de glicocorticoide ao longo da vida bem como os 

ajustes necessários. Os sinais e sintomas da doença de Addison 

não são específicos, tornando o diagnóstico difícil. 

a) Realizar monitoramento de glicocorticoide e 

mineralocorticoide; b) Educação de pacientes e familiares é 

importante; c) A dose do corticoide deve ser duplicada em casos 

de tratamento com rifampicina; d) Na gravidez, fazer o ajuste de 

dose em caso de apresentação de náuseas e vômitos. A ocasião 

do nascimento exigirá doses mais altas do esteroide. 

11 A retirada inadequada de corticoides em pacientes com terapia 

prolongada é a principal causa de IAS e CA. A identificação 

dos indivíduos com supressão do eixo HHA causada pela 

corticoterapia é fundamental, pois leva ao desenvolvimento de 

insuficiência adrenal em situações de estresse.  

a) Ajuste de dose em situações de estresse, como, fraturas, 

cirurgia, trauma, parto, procedimentos dentários invasivos, 

infecções sistêmicas graves, queimaduras importantes e 

temperatura axilar ≥ 38,5ºC; b) Sempre que possível, a dose do 

corticoide de ação intermediária ou prolongada (por exemplo, 

prednisona, prednisolona e dexametasona) deverá ser tomada em 

dose única pela manhã; c) Fazer o acompanhamento clínico, 

bioquímico e laboratorial da doença adjacente, para que sinais de 

reagudização possam ser identificados e aumento de doses 

possam ser prescritos; d) Na terapia corticoide crônica, com 

doença de base ou não, se houver surgimento de sintomatologia 

de retirada do medicamento a dose em uso deve ser elevada ou 

mantida por mais tempo; e) Todo paciente que tenha recebido 
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terapia prolongada e/ou com doses elevadas deverá ser 

considerado em risco de desenvolvimento de IA até 1 ano após a 

suspensão da corticoterapia; f) Educar e orientar pacientes e seus 

responsáveis, por escrito, quanto aos possíveis sinais e sintomas 

durante a retirada e a suplementação de corticoide em situações 

de estresse. 

12 Em doses elevadas corticosteroides inalatórios podem induzir 

efeitos sistêmicos. Foi encontrada uma frequência baixa de IA 

com uso de corticoides inalatórios, contudo devido à 

dificuldade e atraso no diagnóstico isolado de IA e em função 

dos sintomas inespecíficos da doença, é provável que a 

frequência da doença induzida pelos corticoides inalatórios seja 

superior.  

a) Orientação de pacientes com IAS sobre CAs, condições de 

ocorrência, sintomas clínicos e prevenção; b) Monitoramento da 

função adrenal em caso de necessidade de uso de corticoide 

inalatório em doses altas; c) Na presença de interações 

medicamentosas dos corticoides inalatórios, como entre 

fluticasona e ritonavir ou itraconazol e entre budesonida e 

itraconazol, a beclometasona é uma opção mais segura. 

13 A causa mais comum de IAP em países desenvolvidos é a 

adrenalite autoimune, nos países em desenvolvimento as 

infecções representam as maiores porcentagens: tuberculose, 

seguida por histoplasmose, SIDA e sífilis. A causa mais comum 

de IAS é o uso de corticosteroides exógeno. 

a) Deve-se suspeitar de enfermidade de Addison em pacientes 

com hipotensão refratária ao tratamento intravenoso de fluidos e 

catecolaminas. Deve-se iniciar tratamento imediato e prover 

cuidados de suporte intenso; b) Em IAP, fazer acompanhamento 

laboratorial de potássio sérico para pesquisa de hipercalemia; c) 

Após estabilidade do paciente é muito importante buscar e tratar 

fatores que desencadearam a CA; d) Pacientes em tratamento 

crônico de corticoides podem em períodos de estresse não 

produzir um nível apropriado de cortisol e experimentar uma 

insuficiência suprarrenal aguda. 

14 A doença de Addison tem seu diagnóstico frequentemente não 

estabelecido devido a sintomas não específicos, raridade da 

condição e baixo índice de suspeita. As consequências do 

diagnóstico e tratamento retardado são: aumento da morbidade, 

mortalidade e risco médico-legal. Os resultados podem ser 

melhorados com um índice mais elevado de suspeita 

a) A intervenção medicamentosa não deve ser atrasada pela 

espera pelo diagnóstico; b) Encorajar uso de cartão de 

identificação da condição; c) O paciente deve ter preparação de 

hidrocortisona IM para emergências; d) Duração de manutenção 

oral tripla normal por 2-3 dias durante períodos de estresse; e) 

Administrar IM hidrocortisona se o medicamento oral não for 
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diagnóstica, manejo emergencial imediato com hidrocortisona 

IM ou IV, intervenção antecipada e boa educação do paciente. 

tolerado; f) Para otimização da terapia crônica deve-se fazer 

avaliação do crescimento e desenvolvimento puberal, procurando 

sinais clínicos de insuficiência adrenal, análises bioquímicas de 

eletrólitos, níveis de cortisol e monitoramento de outras 

condições autoimunes; g) Promover educação do paciente e sua 

família, focar na adesão ao tratamento, plano de gerenciamento 

de emergência e de gestão contínua para busca de melhor 

qualidade de vida. 

15 A CA ocorre quando as glândulas adrenais não podem 

aumentar significativamente a produção esteroide em resposta 

ao estresse. Causas: doença de addison não tratada, lesão no 

hipotálamo, administração crônica de esteroide, hiperplasia 

adrenal congênita e adenoma. A crise pode ser confundida com 

choque séptico e com hipo ou hipertireoidismo. Novas 

formulações de hidrocortisona de ação prolongada (liberação 

lenta) pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 

a) Pacientes com IA devem ser seguidos por um endocrinologista 

e um profissional da atenção primária, sendo que a boa 

comunicação entre estes profissionais é muito importante para o 

acompanhamento da administração crônica do corticoide, que 

pode levar a imunossupressão. Antibióticos devem ser 

administrados precocemente em casos de suspeita de infecção 

bacteriana; b) É preciso adesão ao tratamento para bons 

resultados do tratamento de longo prazo. 

16 A CA é uma emergência grave com risco de vida. O tratamento 

na crise deve ser realizado rapidamente. Após a recuperação o 

contato com os profissionais que vão fazer o acompanhamento, 

também deve ser agilizado.  Não somente os pacientes sem o 

diagnóstico morrem, mas também, os que em situação de 

estresse, não recebem o tratamento adequado. 

a) Na CA, mesmo em caso de dúvida, agir rapidamente, 

corrigindo glicemia, eletrólitos e administrando hidrocortisona 

EV; b) Para evitar a CA, em casos de estresse, ainda que a 

concentração basal atual esteja em níveis normais, duplicar a 

dose de corticoide, mesmo naqueles pacientes que até um ano 

antes estavam sob tratamento prolongado; c) No caso de estresse, 

quando há intolerância oral ou não se pode assegurar uma 

absorção adequada, deve ser usada a via IM; d) O paciente deve 

ter um plano individualizado fornecido pelo médico, atualizado 

periodicamente e com instruções para auxílio de outros 

profissionais de saúde. 

17 Hipotensão inexplicada em paciente doente leva médicos 

comumente a iniciarem trabalhos para IA. Nenhuma das 

a) Tratamento em pacientes com suspeita de CA precisa ser 

iniciado imediatamente com soro fisiológico e glicocorticoides 
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descobertas clássicas da doença (hiponatremia, hipercalemia) 

está especificamente na IA, desta forma confundindo o 

diagnóstico.  A terapia de reposição de esteroides deve ser feita 

de forma adequada para dar aos pacientes a menor dose que 

alivie sintomas de deficiência e evite sinais e sintomas de 

excesso do medicamento. 

intravenosos; b) Acompanhar sinais e sintomas de sobredose de 

glicocorticoide e mineralocorticoide; c) Na gravidez acompanhar 

náuseas e vômitos para ajuste de dose corticoide; d) Após 

estabilização do paciente, reconhecer e tratar qualquer condição 

que pode ter precipitado a CA; e) Atenção particular para 

situações especiais, tais como paciente com IA concomitante 

com hipotireoidismo cujo tratamento (tiroxina) aumenta a 

liberação de cortisol, portanto o tratamento do hipotireoidismo 

sem a reposição adequada de corticoide pode precipitar uma CA; 

f) Educação de pacientes e familiares para adoção de medidas de 

segurança e manejo em situações de estresse. 

18 A Doença de Addison, que requer tratamento ao longo da vida, 

é rara na idade pediátrica, mas rapidamente fatal, se não for 

diagnosticada e tratada adequadamente. Desidratação 

hiponatrêmica, hipercalemia e hipoglicemia, acompanhados de 

hiperpigmentação cutânea e mucosa, sugere a hipótese 

diagnóstica da doença que deve ser confirmado. O próximo 

passo é definir a etiologia. 

a) Fazer ajuste de dose em caso de agudização da doença; b) 

Adolescentes e os pais devem ser ensinados a proceder aos 

ajustes terapêuticos necessários em situações de stress/doença 

aguda; c) Os doentes devem portar cartão de identificação da 

doença para que o tratamento nas situações de descompensação 

seja rápido e adequado.  

19 A natureza inespecífica dos sintomas da IA pode dificultar o 

reconhecimento do diagnóstico, prolongar o intervalo de tempo 

entre a apresentação e a detecção dos sintomas, atrasando o 

início da terapia. O tratamento requer reposição de 

glicocorticoide ao longo da vida e deve ser adaptado ao 

indivíduo com educação continuada do paciente e uma 

orientação clara sobre como gerenciar uma crise potencial. A 

reposição de DHEA para mulheres pode aumentar o bem estar 

geral e o desejo sexual, mas apresenta efeitos colaterais como 

pele oleosa ou acne. 

a) Educação contínua de pacientes e profissionais de saúde é 

essencial para minimizar riscos de CA; b) O gerenciamento dos 

indivíduos com doença de Addison, deve prever a otimização da 

intervenção farmacológica, ênfase continua na educação e o 

empoderamento dos pacientes; c) Acompanhar o efeito 

glicocorticoide na densidade mineral óssea, para evitar risco de 

fraturas e osteoporose; d) Acompanhamento ambulatorial 

contínuo para: rastreio de outros distúrbios autoimunes 

concomitantes como diabetes tipo 1 e doença da tireoide; e) 

Considerar o impacto de fatores de estilo de vida sobre a escolha 

do regime e adaptar doses em indivíduos com variação nos 
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padrões de mudança de trabalho (como plantões); f) A atividade 

física com esforço mais prolongado pode ser gerenciado com 

suplementação de corticoide. 

20 A análise do padrão de prescrição antes do diagnóstico de 

pacientes com doença de Addison permitiu elucidar e deduzir 

diversos sintomas prodrômicos. Muitos pacientes buscaram 

atendimento médico pelo desconforto gastrointestinal. Após o 

diagnóstico, o uso de anti-inflamatórios indicou uma possível 

associação entre a condição diagnosticada e doenças 

gastrointestinais. Pode também representar uma má 

interpretação da sintomatologia, pois mesmo com a reposição 

podem ocorrer mais sintomas gastrointestinais do que o 

esperado. Pós-diagnóstico ocorreu também uma maior 

prescrição de anti-hipertensivos do que para os controles, 

indicando aumento de morbidade cardiovascular. 

a) É importante fazer rastreio de comorbidades, já que estas 

podem impactar na morbidade cardiovascular, como o 

hipotireoidismo, que está associado com alto teor de lipídios no 

sangue e aumento do risco de aterosclerose; b) Em mulheres é 

importante avaliar insuficiência de andrógenos, pois elas podem 

ser afetadas por insuficiência ovariana prematura, que muitas 

vezes pode preceder ou seguir o diagnóstico; c) Observar excesso 

de exposição ao glicocorticoide para prevenir indução de 

hipertensão, obesidade com distribuição de gordura abdominal e 

metabolismo alterado da glicose; d) Acompanhar pressão 

intraocular, que pode ser elevada pelo uso de medicamento 

corticoide; e) Fazer contagem sanguínea como rotina para excluir 

anemia como causa de cansaço e falta de energia. 

21 A IA pode está associada a uma significativa mortalidade e 

morbidade. O tratamento é comumente feito com a reposição 

do esteroide em deficiência. Os objetivos da terapia incluem o 

alcance de uma expectativa e qualidade de vida adequada, 

evitando efeitos adversos da terapia de reposição hormonal. 

Para a maioria dos autores, a hidrocortisona é a droga de 

escolha para representar o glicocorticoide fisiológico, devido 

sua meia-vida curta. Em pacientes com diabetes mellitus tipo 1, 

a prednisona ou prednisolona ofereceria um benefício adicional 

sobre a hidrocortisona, uma vez que, graças à sua meia-vida 

longa, evitaria a indução recorrente de gluconeogênese com o 

aumento subsequente da glicose observada com as doses 

múltiplas de hidrocortisona.  

a) Em pacientes cuja hiperpigmentação não apresenta melhoras 

com a hidrocortisona, a administração de glicocorticoides de 

ação prolongada pode oferecer uma melhor cobertura durante a 

noite com correção do quadro; b) Na gravidez utilizar-se 

parâmetros clínicos e laboratoriais para orientar a substituição, 

pois sintomas como náusea e vômitos podem ser erroneamente 

atribuídos à gravidez; d) Em cirurgias, o indutor de anestesia 

etomidato deve ser evitado em pacientes com suspeita de IA, 

devido ocasionar inibição a síntese de esteroide. 
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22 O eixo HHA é susceptível a alterações quando são prescritos 

tratamentos com fármacos corticosteroides. Deve-se ter um 

planejamento de retirada gradual de corticosteroides, 

especialmente se as doses ou programações utilizadas 

terapeuticamente representarem um risco elevado de supressão 

do eixo HHA, tal como o uso por mais de quatro semanas. O 

médico deve estar familiarizado com as manifestações clínicas 

sutis de insuficiência adrenal crônica, bem como o 

reconhecimento da apresentação emergente que constitui uma 

CA. O uso de corticosteroides inalados em dose mais elevados 

do que os recomendados para uso pediátrico pode causar 

complicações por interferência grave com o eixo HHA 

a) As diretrizes comuns para retirada de corticoterapia: redução 

da dose entre 10% a 20% a cada três a sete dias, mudando para 

horários de dose única em dias alternados até atingir 50% a 

100% das doses fisiológicas e, neste momento, uma opção é para 

mudar o corticoide em uso pela hidrocortisona (por sua meia-

vida curta) e fazer avaliação do eixo; b) Se a retirada de 

corticoide for feita no contexto de doenças com risco de recaída, 

a diminuição deve ser mais gradual; c) Em condições clínicas 

que pioram ou contra indicam o uso de esteroides, como infecção 

grave, fratura, psicose, sangramento ativo, queratite herpética e 

diabetes de difícil controle, pode-se forçar a descendência menos 

gradual da droga; d) Pacientes em tratamento com esteroides 

crônicos, bem como aqueles em processo de retirada, exigem um 

aumento na dose em situações de estresse para evitar CA. 

23 Não há ensaios clínicos controlados de métodos, nem provas 

suficientes sobre a eficácia e segurança de regimes de retirada 

de corticoterapia. A retirada de forma lenta segue 3 propósitos: 

prevenir reativação da doença subjacente, evitar a síndrome de 

retirada  e dar às glândulas adrenais mais tempo para se 

recuperar. A verdadeira prevalência de IA induzida por 

glicocorticoide é desconhecida e, portanto pode ser 

subdiagnosticado entre os clínicos. 

a) Se o paciente não precisar de tratamento glicocorticoide para a 

doença subjacente, orienta-se trocar o respectivo glicocorticoide 

pela hidrocortisona em dose fisiológica, que então é diminuída; 

b) Em caso de piora clínica durante o processo de retirada de 

corticoterapia, a redução deve ser interrompida e o clínico 

responsável pelo programa deve ser contatado; c) A retirada em 

pacientes que recebem doses múltiplas diárias deve ser iniciada 

com redução noturna em primeiro lugar; d) Os pacientes devem 

ser orientados na autoadministração de suplementação 

hidrocortisona durante episódios de estresse físico ou mental; e) 

Os pacientes devem portar cartão de identificação da condição, 

indicando a necessidade de substituição de glicocorticoides. 

24 A CA é uma das principais causas de morbidade em pacientes 

hipoadrenais. Hipoadrenalismo é raro na população em geral, as 

CAs potencialmente fatais e em grande parte evitáveis ocorrem 

a) Pacientes devem ser educados para seguir as “regras para os 

dias de doença”; b) Justifica-se um limite mais baixo para 

instituir antibioticoterapia em pacientes mais velhos com IA, 
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relativamente frequentemente (74,9 admissões hospitalares/ ano 

para tratamento de CA), no entanto, há pouca informação 

disponível sobre as causas subjacentes da CA. A prevenção 

requer reconhecimento precoce, dosagem de estresse, seguido 

se necessário, por acesso imediato a assistência hospitalar. É 

importante acompanhar infecções, especialmente bacterianas, 

pois são frequentemente associadas a CA e essa associação 

aumenta com a idade crescente do paciente. A autogestão é 

pedra angular na terapia de substituição adrenal. 

devido à importância de infecção bacteriana no início de uma CA 

e a maior predisposição de doenças cardiovasculares, infecções e 

osteoporose em idosos; c) Realizar rastreio urinário de rotina em 

mulheres mais velhas, como estratégia preventiva de fator 

precipitante para CA; d) Educação do paciente com reforços 

regulares é fundamental para prevenir desfechos desfavoráveis. 

25 O tratamento padrão de IA consiste em usar doses substitutivas 

de hidrocortisona, que variam entre 15-25 mg / dia. Regime de 

3 vezes  diárias,  mostram níveis de cortisol mais constantes 

comparado com 2 vezes diárias, no entanto a adaptabilidade do 

paciente para 3 dias não é absoluta. Outra opção é usar um 

glicocorticoide de ação prolongada, como a prednisolona (ação 

intermediária) que possui mais efeitos anti-inflamatórios do que 

atividade mineralocorticoide, ou a dexametasona (ação longa) 

que não possui atividade mineralocorticoide, mas 

principalmente tem efeitos anti-inflamatórios. Modo de uso: 1 

ou 2 vezes ao dia 

a) No tratamento crônico: utilizar corticoide de meia-vida longa 

(prednisona ou dexametasona), pois confere um perfil de ação 

semelhante ao ritmo fisiológico do cortisol e evita mudanças nas 

concentrações ao longo do dia e melhor controle da secreção de 

ACTH; b) É preciso acompanhar o tratamento excessivo de 

corticoides, principalmente os de ação longa, devido risco 

aumentado de osteoporose e diminuição a densidade mineral 

óssea; c) Monitorar substituição mineralocorticoide com 

acompanhamento de pressão arterial e potássio sérico, apurando 

sinais de excesso como: hipertensão, edema e depleção de 

potássio. 

26 Foi demonstrado um impacto negativo na Qualidade de Vida 

Relacionada à Saúde (QVRS), comparado com a população 

geral, as dimensões de atividades usuais, excreção, estado 

mental, depressão, angústia, vitalidade e atividade sexual foram 

mais afetadas. Usando SF-36, observou-se que limitações de 

função devido à saúde física, saúde geral, bem como energia e 

fadiga, foram mais afetados. Além do tratamento 

glicocorticoide, fatores demográficos, duração da doença, 

outras doenças autoimunes, status socioeconômico e o nível de 

a) Avaliar excesso de corticoterapia: pacientes com doses acima 

de 30mg equivalente de hidrocortisona apresentam 

comprometimento da qualidade vida em comparação com 

aqueles com menor dose diária; b) Avaliar necessidade de 

reposição androgênica, já que o bem estar geral dos pacientes 

pode ser afetado pela perda de secreção de 

deidroepiandrosterona; c) Pesquisar doenças autoimines 

concomitantes como: hipertensão, doença cardíaca coronária, 

diabetes tipo 2, disfunção da tireoide, sendo o hipotireoidismo o 
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especialização do acompanhamento da saúde podem afetar a 

qualidade de vida. 

mais comum. 

27 O hipercortisolismo pode resultar em hipertensão, desta forma 

diretrizes recentes sugerem redução na dose diária do 

glicocorticoide para 0,2 e 0,3mg/kg de equivalente de 

hidrocortisona. Além de efeitos sobre a retenção de sódio e 

água, a ativação do receptor mineralocorticoide promove 

fibrose cardíaca, hipertrofia e morte celular. Onde sinais 

clínicos ou bioquímicos de excesso de mineralocorticoides 

estão presentes, o gerenciamento deve envolver a redução da 

dose de fludrocortisona, na ausência de excesso, a dose deve ser 

mantida e a hipertensão tratada com um agente de primeira 

linha adequado, tal como antagonista da Angiotensina II (AII) 

ou inibidor da Enzima Conversora da Angiotensina (ECA).   

a) Na insuficiência cardíaca, os inibidores da ECA, antagonistas 

dos receptores AII e antagonistas de aldosterona indicaram 

melhorar o resultado, incluindo mortalidade, além de reduzir a 

rehospitalização dos pacientes; b) Fazer monitoramento rotineiro 

de renina; c) Na hipertensão, os diuréticos, principalmente 

antagonistas dos receptores de Aldosterona, tais como a 

espironolactona não devem ser utilizados, devido a efeitos no 

volume plasmático e excreção de potássio; d) Bloqueador dos 

canais de cálcio, como amlodipina pode ser adicionado como 

agente de segunda linha; e) Deve ser fortemente recomendado o 

uso de cartão de identificação da condição. 

28 É importante um equilíbrio no regime de prescrição para 

minimizar os efeitos colaterais em criança. Subtratamento: pode 

causar letargia e hipoglicemia. Sobretratamento: pode predispor 

uma criança à diminuição da velocidade de crescimento além 

de ganho de peso. A intervenção precoce resulta em desfechos 

mais seguros. Após estabilização da criança, os esforços são 

voltados para o autocuidado e o gerenciamento domiciliar. O 

medicamento mais comumente usado na IA infantil é a 

hidrocortisona. Prednisolona e a dexametasona são mais 

potentes, mas geralmente não são recomendados para 

tratamento em crianças. 

a) Deve-se fazer o planejamento da alta hospitalar e do 

gerenciamento domiciliar; b) Pais e cuidadores precisam saber 

como para monitorar a condição de seu filho, como e quando 

ajustar o medicamento, como alterar o método de administração 

e principalmente quando para procurar assistência médica; c) As 

crianças mais velhas devem ser habilitadas para o autocuidado e 

compreender como assumir a responsabilidade pela sua 

condição; d) Enfatizar uso de cartão de identificação da 

condição; e) Monitorar velocidade de crescimento (auxologia) 

em crianças.  

29 A causa da IA mais comum é o uso de esteroides exógenos. A 

retirada súbita e inadvertida de esteroides pode levar a uma CA, 

desta forma, uma história detalhada de medicamentos é 

importante, particularmente em relação ao uso indiscriminado 

a) O tratamento da CA deve ser imediato e não deve ser atrasado 

para fins de diagnóstico; b) Médicos devem estar familiarizados 

com ajuste de doses em situações de doenças ou estresse; c) 

Pacientes que não respondem à terapia oral, a administração de 
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de esteroides. O risco de CA foi estimado em 6 a 10 crises 

adrenais/100 pacientes/ano. O risco à vida de CA em um 

paciente com insuficiência adrenal é de cerca de 50% e aqueles 

com CA anterior parecem estar em maior risco de subsequentes 

episódios. Pacientes com IA concomitante com diabetes 

insípido foram associados à maior risco de CA. 

hidrocortisona parenteral precoce e o encaminhamento para um 

departamento de emergência devem ser garantidos; d) Avaliar 

excesso de esteroides, devido predisposição a hiperglicemia, 

infecções e dificuldade de cicatrização de feridas; e) Pacientes 

em tratamento para tuberculose com rifampicina e em uso de 

levotiroxina devem ter sua dosagem de glicocorticoide 

aumentada, para evitar CA; f) Educação de médicos, enfermeiros 

e familiares; g) Reunião de educação em grupo; h) Enfatizar uso 

de cartão de identificação da condição. 

30 A CA é uma condição endócrina que se traduz em risco de 

morte se não diagnosticada e tratada a tempo. Pode ocorrer em 

pacientes com IA crônica exposta a estresse agudo, tais como 

traumas, cirurgias, infecções e desidratação. O tratamento 

consiste em tratar a hipotensão ou choque e corrigir o 

desequilíbrio eletrolítico. No tratamento crônico, no Brasil, o 

medicamento de escolha é a prednisona 5-10mg pela manhã e 

fludrocortisona 0,05-0,2mg pela manhã.  

a) Portar um cartão de identificação da condição; b) Aumentar 2 

a 3 vezes a dose de glicocorticoide em períodos de estresse 

(infecções, sepse, cirurgia). A forma injetável deve ser oferecida 

em tempos de crise; c) É importante fornecer orientação sobre a 

necessidade de tratamento permanente para IA e sobre os riscos 

das CAs; d) Acompanhamento por especialista; e) Portar um kit 

com hidrocortisona parenteral para auto-administração. 

31 Nos últimos 5 anos, 37% dos pacientes relataram um ou mais 

episódios de CA. A autogestão inadequada durante as doenças 

infecciosas pode ter um importante papel no alto número de 

mortes prematuras. A taxa de adesão à terapia se mostrou boa e 

a qualidade da autogestão se mostrou melhor em pacientes mais 

velhos. Fatores identificados que afetam o autogerenciamento: 

comorbidades e complexidade do regime de tratamento. A 

educação é considerada a medida mais importante da prevenção 

de emergências médicas 

a) Ações de gerenciamento dos pacientes: adesão à terapia de 

reposição, reconhecer sintomas de insuficiência adrenal aguda e 

necessidades de adaptação da dosagem e medidas antecipadas; b) 

A informação escrita para apoiar a educação oral;  

32 A prevenção de CAs em crianças durante os primeiros seis anos 

mostrou-se, em boa parte, bem-sucedida. As crises ocorridas 

tiveram como fatores: surgimento rápido de sintomas; atrasos 

a) Para evitar hipoglicemia grave em crianças: fazer alteração 

dos horários de administração de hidrocortisona para três ou 

quatro vezes ao dia, introduzindo uma dose à noite ou na 
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ou erros na gestão do medicamento por cuidadores ou médicos 

e o descumprimento das regras para os dias de doença, por 

subestimação da situação ou desejo de evitar auto-injeção, 

hospitalização e confronto com profissionais da saúde 

inexperiente na gestão da condição. Todos os eventos de perda 

de sal ocorreram durante infecções, em contraste, a 

hipoglicemia apareceu inesperadamente, no período da 

madrugada, em crianças anteriormente intactas, podendo ser o 

intervalo de cortisol da noite o causador.  

madrugada; b) Educar famílias e pacientes sobre sintomas de CA 

iminente e equipá-los com sistemas de monitoramento de 

glicose; c) Uso de cartão de identificação da condição e o 

cumprimento das regras para os dias de doença; d) Realizar 

acompanhamento de desenvolvimento psicomotor e do discurso 

em crianças até os 6 anos de vida; e) Otimização de estratégias 

de prevenção de CA: educação, treinamento, empoderamento, 

suporte de pais e pacientes, documentos claros de emergência, 

com fácil acesso de informações para equipe de cuidados e 

conscientização dos profissionais de saúde. 
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5.3 AÇÕES DE SUPORTE PARA SUBSIDIAR SERVIÇOS 

 

Do total de estudos da categoria de ações de educação, 87,5 % afirmaram que a 

educação do paciente é fundamental para prevenção da CA e para o sucesso do 

tratamento e controle da IA. Recomendações e orientações de medidas preventivas, 

como kit de emergência e cartão de informação da condição ou pulseira de alerta 

médico, foram relatadas em 66,7 % dos artigos da categoria de manejo clínico da 

doença e em 75 % do grupo de ações de educação. 

Baseado nas informações constantes dos artigos foi elaborado um quadro com os 

principais aspectos trabalhados na educação do paciente. A síntese dessas ações, que 

poderiam ser desenvolvidas pelo profissional farmacêutico, são atividades que podem 

subsidiar a organização e implantação de rotina de serviços de saúde, apoiar condutas 

diante do usuário e potencializar a inserção do farmacêutico nos cuidados de pacientes 

com IA (Quadro 3).  

Os aspectos de manejo clínico da doença abordados nos artigos selecionados 

englobaram ações desempenhadas por equipe multidisciplinar. Com base neste cenário 

foi formulado um quadro compilando atividades de gerenciamento do tratamento, 

acompanhamento do paciente e intervenções clínicas. Estas atividades podem contribuir 

para apresentação do serviço integrado de todas as disciplinas, contando com a inclusão 

do profissional farmacêutico, no cuidado de pacientes com doenças crônicas raras como 

a IA (Quadro 4). 
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Quadro 3 : Descrição de temas trabalhados nas ações educativas abordadas pelos artigos da pesquisa.  

Aspectos trabalhados nas ações de educação Referências 

Informações 

sobre a 

doença 

Etiologia da doença - O paciente precisa ser informado sobre a causa da 

doença, que pode ser genética (adrenalite autoimune, hiperplasia adrenal 

congênita, adrenoleucodistrofia, entre outras) ou adquirida (infecções 

virais e fúngicas, indução por medicamentos e uso exógeno de 

corticoides) e o tipo de insuficiência adrenal (primária, secundária ou 

terciária). 

 

 AGUAYO, A. M. et al (2007);  

 JONES, D. A.; MIRAS A.; TRINGHAM J. R. (2008);  

 DÍAZ, J. A.; GARCÍA, J. A.; AYALA, E. G. (2008); 

 HARSCH, I. et al.(2010); O`CONNEL, S.; 

SIAFARIKAS, A. (2010);  

 HITTLE, K.; HSIEH, S; SHEERAN, P. (2010); 

REDDY, P. (2011);  

 FRANCO, L. et al. (2012);  

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012);  

 AGUIRRE, M. A. et al (2013);  

 RUSHWORTH, R. L.; TORPY, D. J. (2014);  

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015); 

 FARES, A. B.; SANTOS, R. A. (2016); PUAR, T. H. 

K et al (2016). 

Fatores precipitantes de crise adrenal - Uma das principais causas 

para a CA é o fracasso em tempo hábil aumentar a dose de substituição 

de glicocorticoides em pacientes submetidos a episódios estressantes 

(por exemplo, infecções, cirurgia); outros fatores incluem a não adesão à 

terapia; desidratação; atividade física intensa e prolongada, assim como 

infecção, cirurgia ou algumas doenças concomitantes como o 

hipotireoidismo; retirada abrupta de corticoterapia prolongada de doses 

terapêuticas, doses divididas, dose noturna, dose diária, corticoide de 

ação longa e uso sistêmico; menor risco são as doses de manutenção, 

dose única, dose matinal, dose em dias alternados, corticoides de ação 

curta, uso tópico e uso curto. 

 JONES, D. A.; MIRAS A.; TRINGHAM J. R. (2008);  

 ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. 

(2008); 

 MOLIMARD, M. et al. (2008);  

 O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, A. (2010);  

 HITTLE, K.; HSIEH, S; SHEERAN, P. (2010); 

 MARTÍNEZ, A. et al (2010);  

 REDDY, P. (2011);  

 FRANCO, L. et al. (2012);  

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012);  

 AGUIRRE, M. A. et al (2013);  

 PALACIO, A. V.; GONZÁLEZ, V. B.; MAYA, G. C. 

(2013);  

 CALERO, T. M. G.; PADILHA, K. G. (2014);  

 KAUW, D. et al (2015);  

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015); 

 KAMPMEYER, D. et al (2016); PUAR, T. H. K et al 

(2016); 
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 FARES, A. B.; SANTOS, R. A. (2016). 

Princípios básicos da terapia de reposição de cortisona - Geralmente 

pacientes com Insuficiência primária fazem reposições de corticoide por 

toda vida, com necessidade de ajustar a dose em situações estressantes. 

Pacientes devem ser informados sobre o esquema de tratamento, que 

deve consistir na reposição de corticoide e em caso de doença primária 

reposição também mineralocorticoide.  

 JONES, D. A.; MIRAS A.; TRINGHAM J. R. (2008); 

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012);  

 HARSCH, I. et al.(2010);  

 KAMPMEYER, D. et al (2016) ;  

 SHEPHERD, L. M. et al (2017). 

Sintomas e sinais de insuficiência adrenal - Os sintomas são 

predominantemente causados pela deficiência de cortisol, mas 

deficiência de aldosterona e andrógenos também estarão presentes em 

certa medida. Sintomas: fadiga e fraqueza; anorexia; hipotensão 

postural; sintomas gastrointestinais como náuseas, vômito, constipação, 

dor abdominal e diarreia; dores musculares e articulares; febre baixa; 

baixo humor e irritabilidade. Sinais: hipotensão; hiperpigmentação da 

pele; vitiligo; perda de pelos pubianos e axilares em mulheres. Na CA 

podem ocorrer vômitos, diarreia, febre ou hipotermia, desidratação 

aguda, hipotensão, hipoglicemia, choque e coma. 

 AGUAYO, A. M. et al (2007);  

 JONES, D. A.; MIRAS A.; TRINGHAM J. R. (2008);  

 ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. 

(2008); 

 MOLIMARD, M. et al. (2008);  

 DÍAZ, J. A.; GARCÍA, J. A.; AYALA, E. G. (2008); 

 HARSCH, I. et al.(2010);  

 O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, A. (2010);  

 HITTLE, K.; HSIEH, S; SHEERAN, P. (2010); 

 MARTÍNEZ, A. et al (2010); 

 REDDY, P. (2011);  

 FRANCO, L. et al. (2012);  

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012);  

 BJORNADOTTIR, S. et al (2013);  

 AGUIRRE, M. A. et al (2013);  

 PALACIO, A. V.; GONZÁLEZ, V. B.; MAYA, G. C. 

(2013);  

 QUINKLER, M. et al (2014);  

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015); 

 FARES, A. B.; SANTOS, R. A. (2016); 

 PUAR, T. H. K et al (2016);  

 VAN ECK, J. P. et al (2016);  

 ODENWALD, B. et al (2016). 

Dose Adaptação da dose de cortisona - A dose do corticoide vai variar, 

assim como a rota de administração frente a situações especiais como 

 JONES, D. A.; MIRAS A.; TRINGHAM J. R. (2008);  

 ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. 
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exercícios intensos, estresse psicológico, febres, resfriados, infecções, 

doenças entre outros. Pacientes e cuidadores devem ter esquemas orais 

próprios para estas situações, orientados quanto à necessidade de outra 

via de administração e busca por assistência médica. 

(2008); 

 HARSCH, I. et al.(2010);  

 O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, A. (2010);  

 HITTLE, K.; HSIEH, S; SHEERAN, P. (2010);  

 REDDY, P. (2011);  

 MOLONEY, S.; DOWLING, M. (2012);  

 FRANCO, L. et al. (2012);  

 QUINKLER, M. et al (2014);  

 CALERO, T. M. G.; PADILHA, K. G. (2014);  

 KAUW, D. et al (2015);  

 FARES, A. B.; SANTOS, R. A. (2016);  

 SHEPHERD, L. M. et al (2017). 

Sintomas de subdose e sobredose de cortisona - Acompanhar 

sintomas de sobretratamento como: aumento de peso, mau crescimento, 

pressão alta, glicose aumentada, síndrome de cushing (acúmulo de 

gordura na região do tronco e pescoço, formando a chamada “giba”, 

depósito de gordura também na maçã do rosto, se tornando avermelhada, 

conhecida como face “lua-cheia”, perda muscular) que podem ocorrer 

com altas doses de corticoide e deve-se tentar reduzir gradualmente e 

fazer o ajuste da dose para permitir a resolução dos sintomas. 

Hipertensão, edema e hipocalemia são sinais de excesso 

mineralocorticoide. O subtratamento é evidenciado com dor de cabeça, 

mal estar geral, fraqueza, perda de apetite, dor abdominal, perda de peso, 

náuseas, vômitos, hipoglicemia, diarreia alternada ou não com 

constipação. A dose precisa ser ajustada imediatamente já que a subdose 

aumenta a vulnerabilidade e risco de CA.  

 JONES, D. A.; MIRAS A.; TRINGHAM J. R. (2008);  

 ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. 

(2008); 

 HARSCH, I. et al.(2010);  

 REDDY, P. (2011);  

 MOLONEY, S.; DOWLING, M. (2012);  

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012);  

 BJORNADOTTIR, S. et al (2013);  

 DINSEN, S. et al (2013);  

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015); 

 KAMPMEYER, D. et al (2016). 

Interação medicamentosa - O uso de alguns medicamentos como 

rifampicina, fenitoína e barbitúricos, podem acelerar o metabolismo dos 

esteroides e diminuir sua concentração, sendo fatores de risco para CA. 

Por outro lado, cetoconazol, metopirona, etomidato, aminoglutetimina e 

 JONES, D. A.; MIRAS A.; TRINGHAM J. R. (2008); 

 ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. 

(2008); 

 MOLIMARD, M. et al. (2008); 

 MARTÍNEZ, A. et al (2010); 
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suramin, podem inibir a síntese do cortisol. Por isso é necessário fazer 

ajuste de dose no caso de tratamento com algum desses medicamentos. 

Interação é encontrada também em corticoides inalatórios com ritonavir 

e itraconazol, que aumentam a concentração do corticoide. 

 REDDY, P. (2011); 

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012); 

 CALERO, T. M. G.; PADILHA, K. G. (2014); 

 PUAR, T. H. K et al (2016); 

 

Esquecimento de uma dose - Se o paciente relata não ter tomado sua 

última dose glicocorticoide do dia, sob regime intermitente, deve se 

considerar que essa dose é de fato necessária e recomendar a sua tomada 

assim que possível. Porém se este momento estiver muito próximo do 

horário seguinte, a dose esquecida deve ser deixada de lado.  

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012). 

Prevenção da 

crise adrenal 

Kit emergencial - Os pacientes devem ser ensinados a quando 

(situações de crise iminente com presença de vômitos e/ou diarreia) e 

como utilizar o kit contendo hidrocortisona 

retal/intramuscular/intravenosa em casa. Fornecer um folheto 

explicativo de utilização da hidrocortisona. 

 JONES, D. A.; MIRAS A.; TRINGHAM J. R. (2008); 

 ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. 

(2008); 

 O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, A. (2010); 

 MARTÍNEZ, A. et al (2010); 

 REDDY, P. (2011); 

 MOLONEY, S.; DOWLING, M. (2012);  

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012); 

 REPPING-WUTS, H. J W. J. et al (2013); 

 QUINKLER, M. et al (2014); 

 CALERO, T. M. G.; PADILHA, K. G. (2014); 

 RUSHWORTH, R. L.; TORPY, D. J. (2014); 

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015); 

 FARES, A. B.; SANTOS, R. A. (2016); 

 PUAR, T. H. K et al (2016); 

 SHEPHERD, L. M. et al (2017) 

Pulseira ou cartão de identificação da condição - Carregar um cartão 

e pulseira de identificação ajuda a minimizar os riscos para pessoas em 

terapia com esteroides. O cartão deve conter dados pessoais, como 

nome, endereço e data de nascimento; detalhes de contato de parentes 

próximos e hospitais; regime de medicamento; detalhes do 

 JONES, D. A.; MIRAS A.; TRINGHAM J. R. (2008); 

 ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. 

(2008); 

 HARSCH, I. et al.(2010); 

 O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, A. (2010); 

 REDDY, P. (2011); 
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gerenciamento para os dias de doença; dose oral, retal e intramuscular 

no evento de doença, lesão ou outro estresse e diretrizes para 

funcionários do hospital que podem não estar familiarizados com o 

gerenciamento da CA. 

 MOLONEY, S.; DOWLING, M. (2012); 

 FRANCO, L. et al. (2012); 

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012); 

 REPPING-WUTS, H. J W. J. et al (2013); 

 DINSEN, S. et al (2013); 

 QUINKLER, M. et al (2014) 

 CALERO, T. M. G.; PADILHA, K. G. (2014); 

 VILAR, M. N. (2014); 

 INDER, W. J.; MEYER, C.; HUNT, P. J. (2015); 

 FARES, A. B.; SANTOS, R. A. (2016); 

 PUAR, T. H. K et al (2016); 

 ODENWALD, B. et al (2016) ; 

 SHEPHERD, L. M. et al (2017). 

Condutas em 

situações 

especiais 

Regras para os dias de doença - Pacientes e seus cuidadores precisam 

estar aptos a seguir regras de ajuste da dose do corticoide, que ensinam 

como se comportar e agir em caso de evento intercorrente como febre, 

infecções ou outras situações de estresse. Essas regras são de extrema 

importância para evitar crises adrenais com risco de vida: triplica-se a 

dose do glicocorticoide durante três dias ou durante uma doença leve. 

Após esse período a dose usual pode ser retomada. No caso de diarreia 

ou vômito, quando o medicamento oral não pode ser tomado ou 

absorvido, é necessário procurar atenção médica para terapia parenteral. 

 O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, A. (2010); 

 MOLONEY, S.; DOWLING, M. (2012); 

 REPPING-WUTS, H. J W. J. et al (2013); 

 CALERO, T. M. G.; PADILHA, K. G. (2014); 

 RUSHWORTH, R. L.; TORPY, D. J. (2014); 

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015); 

 PUAR, T. H. K et al (2016); 

 ODENWALD, B. et al (2016) ; 

 SHEPHERD, L. M. et al (2017). 

Conduta de cuidadores em situações de emergência - os cuidadores 

devem estar bem informados e confiantes em como gerenciar seus filhos 

com segurança em casa, identificando sintomas de agravamento.  Eles 

devem estar capacitados para reconhecer riscos de CA, necessidade de 

intervenção precoce e busca por serviço de emergência.  

 HARSCH, I. et al.(2010); 

 O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, A. (2010); 

 REDDY, P. (2011); 

 MOLONEY, S.; DOWLING, M. (2012); 

 FRANCO, L. et al. (2012); 

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012); 

 REPPING-WUTS, H. J W. J. et al (2013); 

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015); 

 ODENWALD, B. et al (2016) ; 

 PUAR, T. H. K et al (2016); 
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Aspectos trabalhados nas ações de educação Referências 

Sinais de agravamento e busca por serviço de saúde - Sintomas 

gastrointestinais (náuseas, vômito, constipação, dor abdominal e 

diarreia), hipotensão e o desejo por sal podem indicar uma crise 

iminente. Se o paciente tiver vômitos e diarreia, uma hidrocortisona IM 

é necessária e os pais e cuidadores devem ser orientados a procurar uma 

atenção imediata. 

 JONES, D. A.; MIRAS A.; TRINGHAM J. R. (2008); 

 O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, A. (2010); 

 MOLONEY, S.; DOWLING, M. (2012); 

 REPPING-WUTS, H. J W. J. et al (2013); 

 PUAR, T. H. K et al (2016). 

Efeitos 

adversos do 

tratamento 

Possíveis efeitos adversos de longo prazo do tratamento - Estão 

relacionados com o tipo de preparação, horário, dose, duração, via e 

esquema de administração, idade, sexo e doença de base. Podem ocorrer 

ganho de peso, osteoporose e doença vascular, diabetes, hipertensão. 

Recomendar monitoramento de glicemia e pressão arterial, com 

recomendação anti-hipertensiva se necessário, acompanhar crescimento 

e orientar, se for pertinente, a suplementação de cálcio. A orientação dos 

efeitos adversos do tratamento glicocorticoide vai contribuir na adesão 

da terapia. 

 JONES, D. A.; MIRAS A.; TRINGHAM J. R. (2008); 

 ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. 

(2008); 

 MOLIMARD, M. et al. (2008); 

 O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, A. (2010); 

 HITTLE, K.; HSIEH, S; SHEERAN, P. (2010); 

 REDDY, P. (2011); 

 MOLONEY, S.; DOWLING, M. (2012); 

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012); 

 REPPING-WUTS, H. J W. J. et al (2013); 

 BJORNADOTTIR, S. et al (2013); 

 AGUIRRE, M. A. et al (2013) ; 

 DINSEN, S. et al (2013); 

 CALERO, T. M. G.; PADILHA, K. G. (2014); 

 VILAR, M. N. (2014); 

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015); 

 KAMPMEYER, D. et al (2016); 

 PUAR, T. H. K et al (2016); 

 SHEPHERD, L. M. et al (2017). 

Autogestão Desenvolvimento de autogerenciamento da doença - Os pacientes 

precisam ser educados para se tornarem hábeis e independentes, 

desenvolver empoderamento, capacidade individual para lidar com o 

cuidado diário e tomar decisões apropriadas em situações de 

intercorrência. 

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012); 

 REPPING-WUTS, H. J W. J. et al (2013); 

 CALERO, T. M. G.; PADILHA, K. G. (2014); 

 QUINKLER, M. et al (2014); 

 RUSHWORTH, R. L.; TORPY, D. J. (2014); 

 KAUW, D. et al (2015); 

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015); 
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 VAN ECK, J. P. et al (2016); 

 ODENWALD, B. et al (2016). 
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Quadro 4: Descrição das intervenções de manejo clínico abordadas pelos artigos da pesquisa. 

Intervenções Ações identificadas Referências 

Plano de alta 

hospitalar 

-Fornecer informações verbais e escritas específicas sobre a condição; 

-Manter uma abordagem não apressada, permitindo discussões e perguntas; 

-Fornecer um cartão de terapia esteroide, com explicação e instruções escritas sobre 

como e quando ajustar as doses de hidrocortisona, especialmente se ocorrerem vômitos 

e diarreia, e quando levar a criança para o hospital ou médico da família; 

-Fornecer uma receita, com instruções escritas sobre os medicamentos e seu 

armazenamento, adicionar kit emergencial de hidrocortisona retal / intramuscular; 

-Recomendar pulseira de alerta médico, exceto para crianças pequenas; 

-Fornecer contatos relevantes de agentes comunitários, grupos de apoio e enfermeira 

especialista endócrina; 

-Checar data de consulta ambulatorial e problemas de deslocamento, para a 

possibilidade de oferta de um serviço conduzido por enfermeiro clínico, de 

atendimento domiciliar para avaliar a educação e gestão da condição; 

-Programar o acompanhamento telefônico conduzido por enfermeiro na primeira 

semana de alta hospitalar. 

 MOLONEY, S.; DOWLING, M. 

(2012); 

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; 

COLIN, J. (2015); 

Gerenciamento 

domiciliar 

-Prescrição de medicamentos, incluindo oral, retal (se aplicável) e preparações 

intramusculares de hidrocortisona; 

-A instrução e o material escrito devem incluir regime de dosagem e como administrar 

medicação oral, retal e intramuscular; 

-Fornecer conselhos sobre armazenamento seguro dos medicamentos e da importância 

de se ter um fornecimento adequado de hidrocortisona, em especial em férias, feriados 

e viagens, para garantir doses de estresse; 

-Fornecer instrução verbal escrita para pais e cuidadores sobre a condição e causa 

adjacente; 

-Enfatizar importância de intervenção precoce; 

-Fornecer instrução clara de retorno para consultas de revisão; 

-Fornecer número de contato de departamento endócrino e enfermeiro especialista 

endócrino; 

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; 

COLIN, J. (2015); 
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Intervenções Ações identificadas Referências 

-O paciente deve portar cartão esteroide com informações da condição e pulseiras de 

alerta; 

-Orientar sobre ajuste de dose em caso de vacinas e procedimentos dentários; 

-Educar sobre sinais e sintomas de hipoglicemia e manejo em casa; 

-Em crianças mais velhas recomenda-se inserir contatos de emergências no celular; 

- Conselhos sobre viagens que enfatizem a necessidade de levar medicamentos e 

pacotes de emergência na bagagem de mão; 

- Fornecer informações gerais sobre lavagem das mãos, higiene dos alimentos, picadas 

de insetos e como evitar gastroenterite; 

-Enfatizar que na dúvida é melhor dar uma dose de estresse do que não dar.  

Gerenciamento 

do tratamento 

crônico 

Monitoramento de glicocorticoide: 

-Histórico de sintomas de sobre e subdose;  

-Garantir que o paciente porte kit e pulseira de esteroides; 

-Orientar ajuste de dose em situações de intercorrência. 

Monitoramento de mineralocorticoides: 

-História de desejo de sal; 

-Pressão sanguínea- deitado e parado; 

-Examine o edema periférico; 

-Monitorar e fazer registro de renina de plasma, uréia e eletrólitos. 

-Monitorar sinais da doença adjacente se houver, para prever sintomas de agudização 

da mesma e ajuste de dose; 

-Avaliar crescimento e desenvolvimento puberal; 

-Monitorar outras condições autoimunes. 

 AGUAYO, A. M. et al (2007) ; 

 JONES, D. A.; MIRAS A.; 

TRINGHAM J. R. (2008); 

 ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; 

MENDONÇA, M. (2008); 

 O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, 

A. (2010); 

 REDDY, P. (2011); 

 VILAR, M. N. (2014); 

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; 

COLIN, J. (2015). 

Gerenciamento 

de fase aguda da 

doença (Crise 

Adrenal) 

-Dobrar ou triplicar a dose de manutenção oral no evento de doença, estresse ou lesão, 

incluindo doença febril; 

-No caso de vômitos, fazer administração de hidrocortisona em supositório ou IV; 

-Em casos de vômitos e diarreia, administrar hidrocortisona IM e procurar um serviço 

de saúde; 

-Considerar sinais indicativos de CA: consciência alterada, colapso circulatório, 

 AGUAYO, A. M. et al (2007); 

 JONES, D. A.; MIRAS A.; 

TRINGHAM J. R. (2008); 

 ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; 

MENDONÇA, M. (2008); 

 O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, 

A. (2010); 
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Intervenções Ações identificadas Referências 

hipoglicemia, hiponatremia, hipercalemia, apreensões, história de uso / retirada de 

esteroides, ou quaisquer características clínicas da doença de addison; 

-Após estabilização do paciente, tratar fator precipitante subjacente. 

-Diminuir progressivamente os esteroides e, em seguida, avançar para a terapia de 

manutenção. 

 MARTÍNEZ, A. et al (2010); 

 REDDY, P. (2011); 

 MOLONEY, S.; DOWLING, M. 

(2012); 

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. 

(2012); 

 REPPING-WUTS, H. J W. J. et al 

(2013); 

 AGUIRRE, M. A. et al (2013); 

 PALACIO, A. V.; GONZÁLEZ, 

V. B.; MAYA, G. C. (2013); 

 CALERO, T. M. G.; PADILHA, 

K. G. (2014); 

 VILAR, M. N. (2014); 

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; 

COLIN, J. (2015); 

 FARES, A. B.; SANTOS, R. A. 

(2016); 

 PUAR, T. H. K et al (2016); 

 SHEPHERD, L. M. et al (2017). 

Acompanhamen

to ambulatorial 

de rotina 

-Revisão do gerenciamento de dose de estresse; 

-Revisão das regras para os dias de doença; 

-Revisão do plano de emergência; 

-Verificar se o paciente está usando pulseira de alerta médico da condição; 

-Verificar se o kit de emergência está disponível e dentro da validade para uso; 

-Frequência das consultas: 4 a 6 meses, em crianças pequenas utilizar intervalos 

menores; 

-Registro dos detalhes de auxologia; 

-Em crianças em crescimento verificar necessidades de ajustes de dose e nova 

prescrição; 

-Revisão do gerenciamento domiciliar e dos medicamentos; 

-Monitoramento de pressão arterial. 

 ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; 

MENDONÇA, M. (2008); 

 O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, 

A. (2010); 

 MARTÍNEZ, A. et al (2010); 

 MOLONEY, S.; DOWLING, M. 

(2012); 

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. 

(2012); 

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; 

COLIN, J. (2015); 

 FARES, A. B.; SANTOS, R. A. 

(2016); 
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Intervenções Ações identificadas Referências 

Situação 

especial: 

Gravidez 

-Acompanhar sintomas de náuseas e vômitos principalmente no primeiro trimestre para 

ajuste de dose de esteroide; 

-Monitorar anormalidades eletrolíticas e sinais de depleção de volume (perda de fluidos 

ou sal); 

-Avaliação da pressão arterial; 

-Nos últimos estágios da gravidez avaliar a necessidade de doses mais elevadas de 

corticoides; 

-Aumento de dose de corticoide no parto; 

-Após o parto diminuir dose rapidamente para dose de manutenção dentro de 3 dias. 

 JONES, D. A.; MIRAS A.; 

TRINGHAM J. R. (2008); 

 REDDY, P. (2011); 

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. 

(2012); 

 AGUIRRE, M. A. et al (2013). 

Situação 

especial: 

disfunção 

tireoidiana 

-No hipertireoidismo a depuração de cortisol está aumentada e a substituição precisa 

ser significativamente aumentada em pacientes com tirotóxicos; 

-No hipotireoidismo a tiroxina só deve ser iniciada, quando um adequado tratamento 

corticoide estiver estabelecido, para evitar CA; 

-Na IA não tratada o TSH sérico é comumente elevado, após o início de tratamento 

glicocorticoide a taxa geralmente retorna ao intervalo de referência e não indica 

hipotireoidismo. 

 JONES, D. A.; MIRAS A.; 

TRINGHAM J. R. (2008); 

 REDDY, P. (2011); 

 NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. 

(2012); 

 BJORNADOTTIR, S. et al 

(2013). 

Situação 

especial: 

Hipertensão 

arterial e 

insuficiência 

cardíaca 

Hipertensão: 

-Otimização da reposição glicocorticoide; 

-Restrição de sal na dieta e menor dose mineralocorticoide; 

-Tratamento de primeira linha com antagonista da AII ou inibidor da ECA. Segunda 

linha com bloqueador dos canais de cálcio, como amlodipina; 

-Antagonistas dos receptores de Aldosterona, tais como a espironolactona, não devem 

ser utilizados, devido a efeitos no volume plasmático e excreção de potássio; 

-Fazer monitoramento da taxa de renina. 

Insuficiência cardíaca: 

-Dado os efeitos de ativação mineralocorticoide na insuficiência cardíaca, deve-se 

reduzir ou cessar a dose mineralocorticoide; 

-Terapia padrão com inibidores da ECA ou antagonistas AII;  

-Se estiver em uso de hidrocortisona (possui efeito mineralocorticoide), garantir que 

 BJORNADOTTIR, S. et al 

(2013); 

 INDER, W. J.; MEYER, C.; 

HUNT, P. J. (2015). 
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Intervenções Ações identificadas Referências 

paciente não esteja em sobredose; 

-Se houver persistência de retenção de líquidos, diurético de alça como furosemida 

pode ser usado, já que proporciona perda maior de água que sódio; 

-Evitar usar espironolactona, devido à baixa atividade mineralocorticóide (com dose de 

fludrocortisona reduzida) e ausência de aldosterona endógena, deve haver um mínimo 

benefício terapêutico e propensão ainda maior do que o usual para hipercalemia; 

Retirada de 

corticoterapia 

- Avaliar duração do tratamento: Se o tratamento for inferior a duas semanas, executar 

a retirada sem um protocolo anterior, se mais de 14 dias, prever algum tipo de bloqueio 

e monitorar a presença de sintomas sugestivos de alteração do referido eixo, mais de 

quatro semanas prevê bloqueio significativo. 

- Avaliar vida média do esteroide; meia-vida mais longa aumenta o risco de bloqueio; 

-Avaliar a frequência do uso, onde há maior risco se houver consumo diário em 

comparação com dias alternados; 

-Avaliar doses altas em associação com corticoides inalatórios, onde a associação 

aumenta o risco de IA; 

-A velocidade de diminuição da dose deve ser gradual para diminuir o risco de IA; 

- A redução da dose deve ser feita da seguinte forma: entre 10% a 20% a cada três a 

sete dias, mudando para horários de dose única em dias alternados até atingir 50% a 

100% das doses fisiológicas e, neste momento, uma opção para mudar hidrocortisona 

(por sua meia-vida curta) e avaliar o eixo; 

- Se houver contexto de doenças com risco de recaída, a diminuição é mais gradual, 

10% por semana e no caso de sintomas da doença de base, a última dose efetiva 

mínima é retomada; 

-Pacientes devem ser orientados quanto a sintomas de IA durante ou após a retirada do 

corticoide, que em caso da presença dos sintomas a diminuição da dose deve ser 

cessada e o médico responsável deve ser contatado imediatamente. 

 ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; 

MENDONÇA, M. (2008); 

 PALACIO, A. V.; GONZÁLEZ, 

V. B.; MAYA, G. C. (2013); 

 DINSEN, S. et al (2013); 

 MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; 

COLIN, J. (2015); 
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5.4 PROPOSTA DE FERRAMENTA PARA SUPORTE AO PROFISSIONAL 

FARMACÊUTICO 

 

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Insuficiência Adrenal 

Primária - Doença de Addison - portaria SAS/MS n˚15 de 15 de janeiro de 2010, previa o 

acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes com a doença primária. No entanto, em 

2015, esse PCDT foi revogado, de acordo com a portaria n˚1170 de 19 de novembro de 2015. 

O novo protocolo, que também se refere somente à doença primária, suprimiu o anexo de 

acompanhamento farmacoterapêutico (BRASIL, 2015). Todavia, a literatura aponta a 

importância do acompanhamento dos pacientes com IA (MARTÍNEZ et al., 2010; NAPIER; 

PEARCE, 2012; CALERO; PADILHA, 2012; FARES; SANTOS, 2016).   

Tomando como base o instrumento excluído pelo PCDT de 2015 e as informações 

obtidas neste estudo, foi proposto um novo instrumento para o acompanhamento dos 

pacientes com insuficiência adrenal, com extensão para pacientes portadores de IAS e IAT, 

uma ficha para acompanhamento farmacoterapêutico. 

O instrumento aborda dados do paciente e etiologia da doença. A avaliação 

farmacoterapêutica contempla o histórico médico do paciente, onde é possível identificar 

possíveis alergias a medicamentos, doenças concomitantes, obter o histórico de 

medicamentos, bem como presença de interações medicamentosas. Na monitorização do 

tratamento faz-se o registro laboratorial e clínico do paciente, com rastreamento de sinais de 

hipertensão e hiperglicemia. O formulário relaciona dados de efeitos adversos e dispensação 

de medicamentos de acordo com o instrumento utilizado até 2015.  

 

Ficha de acompanhamento Farmacoterapêutico para Insuficiência Adrenal 
 

1-Dados do paciente: 

Nome: 

DN: Idade: Peso: Altura: Sexo: [ ]Mas. [ ]Fem. 

Cartão Nacional de Saúde:  RG: 

Endereço: 

Telefones: 

Médico Assistente: 

Nome do Cuidador:   RG: 

Alergias: 

 

Reações: 
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2-Dados de Etiologia: 

 

2.1-Classificação: 

[ ] Insuficiência Adrenal Primária (Doença de Addison) 

[ ] Insuficiência Adrenal secundária 

[ ] Insuficiência Adrenal Terciária 

 

2.2-Etilogia: 

[ ] Adrenalite autoimune 

[ ] Paracoccidioidomicose 

[ ] Criptococose 

[ ] Histoplasmose 

[ ] Tuberculose 

[ ] SIDA 

[ ] Adrenoleucodistrofia 

[ ] Infecções virais 

[ ] Hiperplasia adrenal congênita 

[ ] Hipoplasia adrenal congênita 

[ ] Neoplasias malignas metastáticas 

[ ] Hemorragia adrenal Bilateral 

[ ] Adrenalectomia Bilateral 

[ ] Indução por medicamentos 

[ ] Uso exógeno de glicocorticoides 

[ ] Pós-operatório 

[ ] Indeterminada 

[ ] Outras.______________________ 

 

 

3-Avaliação Farmacoterapêutica 

 

3.1- Histórico médico 
 

3.1.1-Possui outras doenças concomitantes? [ ] Não [ ] Sim. Especificar: 

[ ] Hipertensão 

[ ] Asma 

[ ] Câncer 

[ ] Depressão 

[ ] Diabetes 

[ ] Doença pulmonar 

[ ] Doença cardiovascular 

[ ] Doença renal 

[ ] Doença mental 

[ ] Acidente vascular cerebral 

[ ] Abuso de substâncias 

[ ] Outras:______________ 
 

3.2-Possui alergia a algum medicamento? 

[ ] Não 

[ ] Sim. Qual(s)?_________________________________________________________ 

 

3.3-A paciente está grávida? 

[ ] Não 

[ ] Sim. Orientar que seja feito acompanhamento médico e exames periódicos para avaliar o 

crescimento fetal, devido à influência do corticoide no metabolismo ósseo, podendo acarretar 

osteoporose e diminuição no crescimento. 

 

3.4-Histórico de medicamentos 

 

3.4.1-Faz uso regular de outros medicamentos? 

[ ] Não. Passar para o item 3.4.2 

[ ] Sim. Preencher a tabela de uso de medicamentos prescritos/sem prescrição 
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Histórico do uso de medicamentos prescritos 

Nome  

comercial/ 

genérico 

Indicação Posologia Via de 

utilização 

Data 

Início  

Data 

Fim 

Prescritor 

       

       

       

       

 

Histórico do uso de medicamentos sem prescrição (automedicação) 

Nome 

comercial/ 

genérico 

Indicação 

 

Posologia/ 

Frequência 

 

Via de 

utilização  

Data  

Início 

Data  

Fim 

      

      

      

      

 

Check list: Condições comuns possíveis de uso de medicamentos sem prescrição 

[ ] Dor de cabeça 

[ ] Resfriado/Tosse 

[ ] Alergia 

[ ] Insônia 

[ ] Diarreia 

[ ] Hemorroida 

[ ] Dores musculares e das articulações 

[ ] Erupção cutânea 

[ ] Azia/desconforto GI/flatulência 

[ ] Vitaminas 

[ ] Produtos orgânicos/ fitoterápicos 

[ ] Outros:__________ 

 

3.4.2- Presença de possível interação com a terapia corticoide? 

[ ] Não 

[ ] Sim. Comunicar ao médico assistente. 

Interações importantes:  

 Rifampicina, fenitoína e barbitúricos: aceleram o metabolismo dos esteroides e 

diminuir sua concentração, sendo fatores de risco para crise adrenal.  

 Cetoconazol, metopirona, etomidato, aminoglutetimina e suramin: inibem a síntese do 

cortisol.  

 Ritonavir e itraconazol: interação com corticoides inalatórios, aumentando a 

concentração do corticoide. 

 

4-Monitorização do tratamento 
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4.1-Registro laboratorial e clínico:  
 

Data Inicial __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ 

Renina 

plasmática 

       

Sódio 

sérico 

       

Potássio 

sérico 

       

Glicemia        

Peso (kg)        

*As consultas com dados clínicos e exames laboratoriais devem ser feitas com intervalos de 2 a 6 

meses. 

 

4.2-Paciente presentou hipertensão, edema ou taxa de renina baixa?  

[ ] Não. 

[ ] Sim. Encaminhar o paciente ao médico assistente para avaliação de possível excesso de 

medicamento e/ou prescrição de anti-hipertensivos. 
 

4.3-As taxas de sódio e potássio estão dentro do intervalo de referência? 

[ ] Não. Encaminhar o paciente ao médico assistente. 

[ ] Sim.  

Valores de referência: sódio (135-145 mEq/l); potássio (3,5-5,0 mEq/l). 

 

4.4-A taxa de glicose está dentro do intervalo de referência? 

[ ] Não. Encaminhar o paciente ao médico assistente para avaliação de possível excesso de 

medicamento, em caso de hiperglicemia, ou avaliação de hipocortisolismo*, no caso de 

hipoglicemia e recomendar aumento na frequência de monitorização da glicose para prevenir 

crise adrenal. 

[ ] Sim.  

*Sintomas de hipocortisolismo: mal estar geral, fraqueza, perda de apetite, dor abdominal, 

perda de peso, náuseas, vômitos, hipoglicemia, diarreia alternada ou não com constipação. 

Valor de referência: glicemia (70-100 mg/dl). 

 

4.5-O paciente está cushingóide*? 

[ ] Não.  

[ ]Sim. Preencher a tabela de registro de efeitos adversos e encaminhar o paciente ao médico 

assistente para avaliação de possível excesso de medicamento (hipercortisolismo). 

*Sintomas da Síndrome de Cushing (hipercortisolismo): aumento de peso, acúmulo de 

gordura na região do tronco e pescoço, formando a chamada “giba”, depósito de gordura 

também na maçã do rosto, se tornando avermelhada, conhecida como face “lua-cheia”, perda 

muscular, com braços e pernas se tornando mais finas, cansaço, insônia, fraqueza, 

irritabilidade e problemas mentais. Nas mulheres podem surgir alterações no ciclo menstrual e 

aumento de pelos. Pode-se se desenvolver hipertensão arterial e diabetes. 

 

5-Eventos Adversos 
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5.1-O paciente apresentou sinais de eventos adversos? 

[ ] Não.  

[ ] Sim. Avaliar necessidade de encaminhamento ao médico assistente e preencher a tabela de 

registro de efeitos adversos. 
 

Tabela de registro de eventos adversos 

Data da 

Entrevista 

Evento adverso *Intensidade **Conduta 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

* Intensidade: (L) leve; (M) moderada; (A) acentuada. 

**Conduta: (F) farmacológica (indicação de medicamento de venda livre); (NF) não 

farmacológica (nutrição, ingestão de água, exercício, outros); (EM) encaminhamento ao 

médico assistente; (OU) outro (descrever). 
 

Principais eventos adversos que podem ocorrer principalmente em caso de sobretratamento: 

Glicocorticoide: aumento de peso, mau crescimento, hipertensão, glicose aumentada, 

síndrome de cushing (acúmulo de gordura na região do tronco e pescoço, formando a 

chamada “giba”, depósito de gordura também na maçã do rosto, se tornando avermelhada, 

conhecida como face “lua-cheia”, perda muscular), fragilidade capilar, infecções oportunistas, 

dislipidemia, catarata, diminuição da densidade óssea e osteoporose. 

Mineralocorticoide: hipertensão, edema, hipocalemia, náuseas, vômitos, diarreia, dor de 

cabeça, nervosismo, desorientação, fraqueza, convulsões, inchaço, alterações do paladar, falta 

de ar. 
 

6-Registro de dispensação 
 

Tabela de Registro de Dispensação 

 1
0 

mês 2
0 

mês 3
0 

mês 4
0 

mês 5
0 

mês 6
0 

mês 

Data da 

dispensação 

      

Nome comercial 

/genérico 

      

Lote/Validade       

Quantidade 

dispensada 

      

Prescritor/CRM       

Próxima 

dispensação: 

(Necessita de 

parecer médico: 
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sim/não) 

Farmacêutico/CRF       

Observações       

 

 7
0 

mês 8
0 

mês 9
0 

mês 10
0 

mês 11
0 

mês 12
0 

mês 

Data da 

dispensação 

      

Nome comercial 

/genérico 

      

Lote/Validade       

Quantidade 

dispensada 

      

Prescritor/CRM       

Próxima 

dispensação: 

(Necessita de 

parecer médico: 

sim/não) 

      

Farmacêutico/CRF       

Observações       
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6 DISCUSSÃO 

 

Dentre os estudos selecionados para revisão integrativa houve predomínio de 

publicações no idioma inglês (71,9 %) associado à maior quantidade de publicações na base 

de dados Pubmed (65,6 %). A maioria dos estudos foi realizada na Austrália e na Europa, com 

destaque para Alemanha, Reino Unido e Holanda.  

Existe uma estrutura estabelecida em pesquisa e em atendimento a pacientes com 

doenças adrenais nestes países, como pode ser observado nos exemplos de atuações de grupos 

específicos como Rede Alemã de Distúrbios da Pituitária e adrenal e Fórum on-line da 

Sociedade Adrenal Holandesa (HARSCH, I. et al., 2010; KAUW, D. et al, 2015). A Suécia 

oferece excelentes condições para pesquisa nesta área, dispondo de fusão de registros 

populacionais de alta qualidade, permitindo identificação homogênea de grande quantidade de 

pacientes com diagnóstico de IAP e de tratamento com glicocorticoides e mineralocorticoides, 

possibilitando estimativa precisa de prevalência e incidência da doença e descrição de padrões 

de prescrição (BJORNADOTTIR et al., 2013).  

Considerando a escassez de publicações sobre o tema, dentre os estudos selecionados 

destaca-se um relevante número de artigos de revisão da prática clínica envolvendo aspectos 

como a etiologia, causas, sintomas e gerenciamento da doença, bem como recomendações e 

educação tanto para os pacientes quanto para seus familiares. Puar e colaboradores (2016) 

publicaram estudo enfatizando a CA como evento ainda mortal no século XXI, indicando que 

o controle da IA e seus potenciais riscos de vida ainda é um desafio nos dias de hoje. Isso se 

deve à considerável mortalidade e morbidade da CA, sua crescente frequência e a maneira 

veloz com que seus sintomas se instalam deixando pacientes, familiares e profissionais de 

saúde com curto espaço de tempo para agir e combater a doença. Embora a insuficiência 

adrenal seja uma doença tratável no século XXI, o fracasso em reconhecer a CA e instituir  

intervenção apropriada e oportuna levou a mortes preveníveis. Desta forma, a prevenção da 

CA continua a ser um desafio permanente para famílias e profissionais de saúde 

(ODENWALD et al. 2016).  

Essas observações estão de acordo com o que mostra no estudo de Broersen e 

colaboradores (2015), uma revisão sistemática sobre a IA após uso de corticoides, que 

constatou que a doença é complexa e há necessidade de novos estudos para aprofundar o 

conhecimento sobre os riscos de desenvolvimento da mesma. As medidas dos fatores dose, 

tempo de tratamento e administração ainda não conseguem prever com precisão o 
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desenvolvimento da síndrome após o uso de corticoide. A amplitude e a significância do risco 

ainda não estão totalmente esclarecidas. 

Três estudos de revisão abordaram a segurança na suspensão de tratamentos com 

corticoides.  Não há um consenso entre os autores sobre qual esquema é mais seguro na 

retirada do corticoide após tratamento crônico. No entanto, há concordância sobre o fato de 

que, em terapias crônicas, objetiva-se reduzir rapidamente a dose terapêutica para a dose 

fisiológica e em seguida proceder à retirada de forma mais lenta possível para permitir a 

recuperação do eixo HHA. É preciso observar sinais de piora clínica e, caso esta ocorra, 

proceder-se retorno à dose anterior, com programação de diminuição mais gradual do 

glicocorticoide (ALVES; ROBAZZI; MENDONÇA, 2008; PALACIO; GONZÁLEZ; 

MAYA, 2013; DINSEN et al., 2013).  

Segundo Broersen e colaboradores (2015), o uso de glicocorticoide exógeno é 

considerado a causa mais comum de IAS. O eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HHA) é 

susceptível a alterações quando são prescritos tratamentos com corticoides. O uso crônico 

deste tipo de esteroide inibe o sistema HHA por feedback negativo, levando à diminuição da 

produção de cortisol endógeno, e a retirada abrupta da corticoterapia pode resultar em IAS e 

precipitar CA. 

Considerando-se que entre as possibilidades de atuação do farmacêutico encontram-se a 

prevenção e promoção da saúde, o aconselhamento, a orientação do uso seguro dos 

medicamentos, identificando os pacientes que necessitam de acompanhamento 

farmacoterapêutico, para reduzir possíveis efeitos adversos e aumentar adesão ao tratamento, 

é razoável considerar que a participação do profissional farmacêutico no contexto da atuação 

multidisciplinar na IA seja positiva. As ações de cuidado devem incluir orientação aos 

usuários em relação aos riscos de tratamento crônico com glicocorticoides, contribuindo para 

evitar o consumo indiscriminado, identificar sinais de excesso de medicamento, recomendar e 

direcionar o paciente para acompanhamento na suspensão de tratamento para prevenir o 

desenvolvimento de IA (BRASIL, 2014). 

Calero e Padilha (2014), em revisão sobre promoção de educação terapêutica de 

pacientes crônicos destacam a importância do apoio de todas as disciplinas como forma de 

fortalecimento do conhecimento do paciente. Enfatizam a educação como tratamento, 

traduzindo a importância da educação dos pacientes com IA e lembram que, no que diz 

respeito a pacientes crônicos, não se trata de cura e sim de ensinar o autocuidado. Esta visão é 

ratificada pelos estudos de Repping-Wuts (2013), Van Eck e seus colaboradores (2016) que 

concluíram que a estratégia atual mais importante e eficiente na prevenção da CA é a 
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educação do paciente. O estudo de Shepherd e colaboradores (2017) associou a adesão ao 

tratamento como proporcional ao conhecimento e compreensão dos pacientes.  

Vale ressaltar que um dos objetivos do cuidado farmacêutico é a educação em saúde do 

usuário sobre seus medicamentos e problemas de saúde, visando promover autonomia e 

autocuidado apoiado (BRASIL, 2014). Nesse sentido, a atividade de dispensação de 

medicamentos apresenta oportunidade ao profissional farmacêutico de fornecer orientações 

que irão trazer benefícios aos pacientes como: capacitação para tomada de decisão apropriada 

sobre regime terapêutico de medicamentos prescritos e não prescritos; entendimento da 

utilidade dos medicamentos para manter ou promover o bem-estar; compreensão de 

orientações frente a possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas; aumento no 

conhecimento; participação no tratamento da doença e no manejo do autocuidado (CFF, 

2008). 

Os estudos que avaliaram o conhecimento dos pacientes sobre a doença detectaram 

pontos de deficiência que permitem traçar novas metas de ensino e resolutividade de 

problemas. Harsch e colaboradores (2010) ressaltaram o uso de material impresso como  

importante aliado para ampliação do conhecimento dos pacientes. Por outro lado, Shepherd e 

colaboradores (2017) identificaram nível ótimo de conhecimento dos pacientes com relatos de 

ajustes adequados em casos de estresse do organismo, mas não constataram aumento do nível 

de compreensão desde o diagnóstico.  

As medidas educativas direcionadas à população estão incluídas nas estratégias para 

promoção do uso racional de medicamentos. O profissional farmacêutico pode participar 

ativamente dessas medidas proporcionando aconselhamento aos pacientes, com interação e 

discussão sobre as necessidades dos mesmos, fornecendo informações e conhecimentos sobre 

medicamentos, cuidado de doenças e necessidade de busca por outros profissionais, 

construindo ações que vão constituir apoio ao sistema de saúde (CFF, 2008). 

A prática educativa visa desenvolver autonomia, empoderamento e responsabilidade dos 

pacientes pelas suas decisões diárias de cuidado em saúde (CFF, 2016). São atribuições do 

farmacêutico relacionadas à educação em saúde no âmbito individual e coletivo informar, 

orientar e educar pacientes, familiares e cuidadores, desenvolver programas educativos para 

grupos de pacientes e elaborar materiais para subsidiar as atividades educativas em saúde 

(CFF, 2013).  

Com o objetivo de buscar melhores resultados na educação do paciente é recomendado 

combinação de informações oral e escrita, para reforçar a comunicação e garantir o 

entendimento do paciente. Na literatura são destacados materiais desenvolvidos para apoio no 



64 

 

aconselhamento como: slides de educação ao paciente, apresentados em sessões de 

aconselhamentos; panfletos de instrução educativa; ficha de medicamentos, onde são listados 

todos os medicamentos em uso pelo paciente; pictogramas de orientações, advertências e 

precauções, que ajudam na comunicação de pessoas com baixa habilidade de leitura ou 

deficiência visual (CFF, 2008). 

As ações de educação descritas nos estudos englobam informações que precisam ser 

trabalhadas em serviços que dão assistência para portadores de IA e podem ajudar na 

estruturação das atividades desempenhadas pelo farmacêutico no acompanhamento desses 

pacientes. O cuidado farmacêutico na atenção básica é centrado no paciente e engloba o 

tratamento de enfermidades agudas e crônicas, com ênfase na prevenção dos agravos (MELO; 

CASTRO, 2017).  

A aposta é que o farmacêutico possa qualificar a atenção integral dos usuários através 

de sua prática clínica, potencializando as ações realizadas pelos demais profissionais de saúde 

no contexto de promoção e prevenção em saúde (BRASIL, 2014).  

Um dos aspectos a serem trabalhados na educação do paciente com IA é informação 

sobre a doença. É importante que o paciente receba informações a respeito da causa e do tipo 

de sua IA. Pacientes com maior conhecimento da condição compreendem melhor a 

importância do tratamento, a necessidade de reposição de corticoide ao longo da vida e do 

cuidado com a saúde (JONES; MIRAS; TRINGHAM, 2008).  

O estudo de Kampmeyer e colaboradores (2016), sobre a avaliação do entendimento 

médico sobre a IA observou que, embora o resultado do nível de conhecimento tenha sido 

considerado bom, apenas pequena taxa dos profissionais soube identificar as situações que 

necessitam de ajuste de terapia. Este achado indica que pacientes podem se tornar vulneráveis 

à CA, se não obtiverem orientação adequada de como e quando agir em casos de 

intercorrências. Assim, deve-se investir em educação permanente para os profissionais de 

saúde, principalmente na atenção básica, na tentativa de propiciar a qualificação do 

atendimento na porta de entrada da linha de cuidado aos pacientes com doenças raras, de 

forma a assegurar o processo formativo aos profissionais na atenção de pacientes e familiares 

(BRASIL, 2014). 

O atraso no diagnóstico foi relatado em 7 estudos e as razões são os sintomas 

inespecíficos da doença, a raridade da condição e o baixo nível de suspeita do clínico 

(JONES; MIRAS; TRINGHAM, 2008; MOLIMARD et al., 2008; O`CONNEL; 

SIAFARIKAS, 2010; NAPIER; PEARCE, 2012; BJORNADOTTIR et al., 2013; KLUGUER 

et al.,2014; PUAR et al., 2016). Um estudo na Alemanha observou que 20 % dos pacientes 
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com IAS apresentaram sintomas da doença por mais de 5 anos antes do diagnóstico, numa 

média de consulta a 3 médicos até o diagnóstico correto, passando por várias análises e 

tratamentos incorretos antes disso (BLEICKEN et al., 2010). Este fato é devido à diminuição 

da produção dos hormônios pela glândula adrenal ocorrer de forma lenta.  A função adrenal 

continua a deteriorar-se por muitos anos e pacientes com sintomas subclínicos podem, de 

repente, em um momento de infecção ou estresse do organismo, como cirurgias, por exemplo, 

experimentar uma CA (JONES; MIRAS; TRINGHAM, 2008). O estudo de Molimard e 

colaboradores (2008) descreveu o caso de um paciente no Reino Unido, cujo diagnóstico não 

foi obtido até 3 meses após sua morte.  

As crises adrenais são eventos evitáveis, mas continuam sendo consideradas um perigo 

real e constante para pacientes com IA. Como em muitos países existe uma disponibilidade 

adequada de cuidados em saúde, o objetivo é eliminar a mortalidade por CA (PUAR et al., 

2016). Nesse sentido, é provável que o profissional farmacêutico, através de seus 

conhecimentos e serviços, possa contribuir para o incremento da segurança e qualidade de 

vida dos pacientes com IA, promovendo o uso adequado dos medicamentos, utilizando 

práticas como: acolhimento, anamnese e implantação de plano de cuidado; identificando 

possíveis interações medicamentosas no plano de terapia, fazendo acompanhamento 

farmacoterapêutico, promovendo educação em saúde com o objetivo de desenvolver 

autonomia e responsabilidades destes pacientes, contribuindo para redução dos episódios de 

CA (CFF, 2016). 

 O estudo de Kluguer e colaboradores (2014) mostrou o impacto negativo na qualidade 

de vida e o aumento da mortalidade mesmo em pacientes em tratamento. Estes resultados 

podem ser explicados por doses de corticoides excessivas usados no tratamento de 

substituição, acarretando efeitos adversos negativos, a presença de comorbidades associadas a 

IA, fatores demográficos, socioeconômicos e nível de especialização do acompanhamento da 

saúde.  

Estudo na Suécia que analisou a qualidade de vida de pacientes com IA encontrou 

resultados semelhantes aos de Kluguer e colaboradores (2014), demonstrando que a 

percepção geral de saúde e vitalidade foi baixa em todos os subgrupos de pacientes, embora 

mais expressiva em populações com IA concomitante com diabetes tipo I. As limitações na 

qualidade de vida têm sido associadas mais ao gênero feminino e uso de doses altas de 

corticoides. Neste mesmo estudo foram relatados transtornos afetivos, irritabilidade, excitação 

somática e redução da atividade funcional verificada pela limitação da capacidade de trabalho 

e porcentagem de benefícios de invalidez (BENSING et al., 2016). 
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A autogestão dos pacientes também foi analisada nas publicações selecionadas neste 

trabalho. Van Eck e colaboradores (2016) mostraram que o autogerenciamento inadequado 

durante processos infecciosos pode ter importante papel no número de mortes prematuras dos 

pacientes com IA. Foram identificados como principais fatores que afetam a autogestão as 

comorbidades e a complexidade do tratamento. 

A publicação de Repping-Wuts e colaboradores (2013), que aborda reunião educativa 

de grupo relata o aumento da autogestão de pacientes com IA em terapia de reposição de 

corticoide, com aumento de conhecimento e de ferramentas para prevenção da CA. Entre as 

atribuições clínicas do profissional farmacêutico relacionadas à comunicação e educação em 

saúde está o desenvolvimento e participação de programas educativos para grupos de 

pacientes. Os serviços clínicos do farmacêutico podem promover educação de pacientes e 

membros da família, permitindo interação e troca de experiência entre os mesmos, resolvendo 

dúvidas dos pacientes sobre a condição e estimulando o autocuidado apoiado (CFF, 2013).  

Uma das questões mais enfatizadas, sobretudo pelos artigos mais recentes, é o 

desenvolvimento do autogerenciamento da doença. De acordo com a avaliação dos artigos é 

necessário investir em estratégias de autogestão dos pacientes com IA com o propósito de 

melhorar a autonomia e o empoderamento dos mesmos, para que eles possam cuidar da 

própria saúde, agindo de forma rápida quando necessário (RUSHWORTH; TORPY, et al., 

2014, MOLONEY; MURPHYN; COLIN, 2015; KAUW et al., 2015). Van Eck e 

colaboradores (2016) constatou que autogestão inadequada durante as doenças infecciosas 

pode ter importante papel no alto número de mortes prematuras de pacientes com IA. De 

acordo com Rushwort e Torpy (2014) a autogestão é pedra angular na terapia de substituição 

adrenal.  

As atribuições clínicas do farmacêutico podem oferecer suporte a pacientes e familiares 

em relação ao processo de autocuidado (CFF, 2013). A educação e aconselhamento do 

paciente vão fortalecer a autonomia, o conhecimento e adesão terapêutica, contribuindo para o 

crescimento do autocuidado apoiado (BRASIL, 2014). 

Alguns estudos têm comprovado o benefício das atividades do profissional farmacêutico 

na otimização da terapia em doenças crônicas.  Stange e colaboradores (2013) estudaram a 

redução da complexidade medicamentosa de doenças cardiovasculares e metabólicas através 

de intervenção farmacêutica estruturada. Nesta intervenção foi feito aconselhamento 

farmacêutico direcionado aos médicos, no momento da alta hospitalar do paciente, sobre 

disponibilidade de combinação de medicamentos cardiovasculares e antidiabéticos, e 

recomendações individuais por paciente visando à simplificação do regime de medicamentos 
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direcionada ao assistente de cuidados primários. Os resultados expressaram significativa 

redução sustentada na complexidade do regime de medicamentos comparado com o grupo 

controle, além de redução de efeitos adversos, sucesso de terapia e otimização do plano de 

alta hospitalar.  

É muito importante o acompanhamento multidisciplinar aos pacientes com doenças 

raras. O serviço de clínica farmacêutica permite o gerenciamento do uso de medicamento de 

forma individual. Otimiza o tratamento medicamentoso e reduz a complexidade da terapia, 

prevenindo reações adversas, interações e incompatibilidades. A revisão de polimedicação 

realizada no acompanhamento farmacêutico pode reduzir quando possível a carga de 

comprimidos e custo do tratamento (OLIVEIRA-SANTOS et al., 2016). 

Dois estudos retrataram detalhadamente a importância da implementação de estratégias 

de segurança para os pacientes. A elaboração de cartão de identificação para pacientes com IA 

foi destacada como relevante para conferir segurança em situações de necessidade de 

atendimentos médicos emergenciais (MOLONEY; DOWLING, 2012; QUINKLE et al., 

2014).  

O trabalho de Quinkle e colaboradores (2014) relata a construção de um cartão 

padronizado, que foi chamado de cartão de emergência europeu, contendo alerta da 

necessidade de reposição diária de corticoide e com instruções para os casos de 

descompensação da doença. Este cartão foi confeccionado no tamanho de um cartão de 

crédito, contendo em um lado informações na língua nativa do paciente e no outro lado 

informações em inglês, o que vai favorecer segurança em viagens e permitir a adequada 

difusão de informações para os profissionais assistentes em emergências. Houve ressalva para 

o fato deste cartão de emergência não substituir o cartão de identificação de pacientes com IA 

contendo dados pessoais e contatos de emergência. Foi recomendado que a composição do 

cartão não fosse focada somente em conselhos para os pacientes, mas também abordasse 

informações pré-hospitalar e hospitalar, para direcionar a equipe assistente ao tratamento 

adequado para esses pacientes.  

O PCDT de IA do Ministério da Saúde no Brasil, no que se refere ao acompanhamento 

e monitorização de pacientes, recomenda que, para o caso de atendimento médico 

emergencial nas crises agudas, é fundamental que todo paciente porte consigo identificação 

(pulseira, corrente ou cartão). A identificação deve conter informações da condição e contatos 

de emergência (BRASIL, 2015).  

As medidas preventivas que orientam uso de cartão de identificação da condição e 

recomendam que o paciente porte consigo também um Kit emergencial foram temas abordado 
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pela maioria dos estudos devido a sua importância para a segurança do paciente. O Kit de 

emergência deve conter hidrocortisona para uso IV ou IM, seringas e instruções de uso em 

casa. Pacientes, familiares e cuidadores devem ser treinados quanto ao uso correto deste 

medicamento (MOLONEY; DOWLING, 2012).  

Harsch (2010), em estudo realizado na Alemanha observou uma porcentagem alta (93 

%) de pacientes portando cartão de identificação da condição. No entanto, o estudo de Kauw e 

colaboradores (2015), feito na Holanda, relataram que nem todos os pacientes, apesar das 

orientações, seguem o conselho de portar o cartão de identificação e o kit de emergência. O 

estudo de Moloney e Dowling (2012) reitera que carregar um cartão ajuda a minimizar os 

riscos para pessoas em terapia com esteroides.  

O PCDT de IA no Brasil recomenda que os pacientes portem cartão de identificação da 

condição para o caso de necessidade de atendimento emergencial embora não faça menção ao 

kit de emergência (BRASIL, 2015). Contudo os estudos recentes que enfatizam a importância 

das medidas de educação estruturada para evitar a CA recomendam provisão ampla com 

glicocorticoide para administração IV juntamente com treinamento do uso em casos de 

emergência (MOLONEY; MURPHYN; COLIN, 2015; FARES; SANTOS, 2016; 

SHEPHERD et al., 2017).  

A presença da hidrocortisona injetável de fato representa segurança para o paciente de 

acordo com os estudos. Em alguns casos de intercorrência com a presença de vômitos e 

diarreias, o medicamento oral pode ser ineficaz, levando a rápida deterioração do estado de 

saúde do paciente e a intervenção precisa ser rápida, deve ser iniciada antes mesmo da 

chegada ao atendimento de emergência com o propósito de evitar complicações e agravo da 

condição (PUAR et al., 2016).  

O estudo de Fares e Santos (2016), realizado em São Paulo, também defende que o 

paciente porte um Kit com hidrocortisona injetável para autoadministração. Desta forma seria 

importante a reavaliação do protocolo e diretrizes clínicas no Brasil frente a episódios de CA 

iminente, para recomendar o uso do Kit de emergência por pacientes com IA. A orientação de 

adoção do kit de emergência deve ser acompanhada de estratégias de treinamento dos 

pacientes e familiares no intento de capacitá-los para o reconhecimento do evento agudo e no 

uso adequado do recurso injetável.  

O padrão de prescrição foi o tema debatido no artigo de Bjornadottir e colaboradores 

(2013) para comparação dos medicamentos utilizados antes e após o diagnóstico da doença. 

Seus resultados trazem uma preocupação com a presença de comorbidades junto à IA e as 

doses excessivas de glicocorticoides no tratamento de substituição, o que pode levar à 
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hipertensão, obesidade e alteração do metabolismo da glicose. O fato foi conferido pelo 

aumento de prescrição de medicamentos diuréticos e anti-hipertensivos após o diagnóstico. É 

importante esforço conjunto de toda equipe multidisciplinar na redução dos efeitos adversos 

do tratamento da IA, fazendo rastreio de comorbidades, em especial o hipotireoidismo que 

pode aumentar risco de aterosclerose. 

A IA no contexto de hipertensão, insuficiência cardíaca e disfunção da tireoide necessita 

de atenção especial, a presença dessas comorbidades é frequente neste grupo de pacientes. 

Quando um paciente com Doença de Addison desenvolve hipertensão arterial a avaliação 

inicial deve abordar a possibilidade de sobredose na reposição com glicocorticoide seguido de 

correção adequada, onde foi sugerida a redução a dose diária total de glicocorticoides para 

entre 0,2 e 0,3 mg / kg de equivalente de hidrocortisona, se a dose atual do paciente exceder 

isso. Quando sinais clínicos ou bioquímicos de excesso de mineralocorticoides estão 

presentes, o gerenciamento deve envolver a redução da dose de fludrocortisona. Na ausência 

de excesso de mineralocorticoides, recomenda-se que a dose de fludrocortisona seja mantida, 

e a hipertensão seja tratada. No cenário da insuficiência cardíaca, os medicamentos inibidores 

da enzima conversora da angiotensina, antagonistas dos receptores angiotensina II e 

antagonistas de aldosterona foram demonstrados melhorar os resultados, incluindo a 

mortalidade (INDER; MEYER; HUNT, 2015).  

Foi enfatizado que a presença de hipertireoidismo aumenta a depuração de cortisol. 

Desta forma em pacientes com insuficiência adrenocortical e hipertireoidismo não resolvido, 

a substituição de glicocorticoide deve ser aumentada duas a três vezes (NAPIER; PEARCE, 

2012).  

Quatro estudos esclarecem cuidados no período de gravidez de mulheres com IA. As 

concentrações de progesterona aumentam significativamente durante a gestação exercendo 

efeito antimineralocorticoide. Desta forma, anormalidades eletrolíticas e sinais de perda de 

volume e avidez por sal, podem indicar deficiência mineralocorticoide. É recomendado o 

acompanhamento da pressão arterial, necessidade de ajuste de corticoide de acordo com 

sintomas de náuseas e vômitos (JONES, MIRAS, TRINGHAM, 2008; REDDY, 2011; 

NAPIER; PEARCE, 2012; AGUIRRE et al., 2013). Resultados semelhantes foram relatados 

pelo estudo de Nieman (2017) que observou que durante a gravidez, as mulheres devem ser 

monitoradas para o adequado uso dos medicamentos, com dose e horários corretos e 

acrescentando a recomendação de que o feto deve ter seu crescimento cuidadosamente 

acompanhado.  
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De acordo com o estudo de Jones, Miras e Tringham (2008), a maioria das crises 

adrenais resulta da redução de glicocorticoides ou da falta de ajuste da dose por pacientes ou 

clínicos em circunstâncias apropriadas. A retirada abrupta de corticoides em pacientes em 

corticoterapia é um gerador potencial de CA (ALVES; ROBAZZI; MENDONÇA, 2008) e 

naqueles pacientes com IA induzidas por glicocorticoide exógeno que estiver em redução de 

dose, a presença de doenças febris pode ocasionar CA devendo a dose de corticoide ser 

duplicada ou triplicada (PALACIO; GONZÁLEZ; MAYA, 2013). 

O risco à vida de CA em um paciente com insuficiência adrenal é de cerca de 50 %, e 

aqueles com CA anterior parecem estar em maior risco de episódios subsequentes. Enquanto 

alguns pacientes podem passar pela vida sem um episódio de CA, o primeiro pode ser fatal, 

como foi o caso em 3 dos 4 pacientes em um estudo prospectivo recente, destacando a 

necessidade de se estar vigilante na gestão de todos os pacientes com insuficiência adrenal 

(PUAR et al., 2016).  

Calero e Padilla (2014) defendem que a aceitação da condição pelo paciente, o 

conhecimento dos fatores precipitantes e a forma de atuar em situações emergentes, são 

elementos tão importantes como os cuidados clínicos e deve-se trabalhar para que seja dada a 

mesma atenção. Também é importante que parentes e amigos participem dessa situação, 

atuem em conformidade e evitem o desfecho desfavorável que ocorreria se não fossem 

tomadas as medidas adequadas e oportunas. Este é mais um dos aspectos que podem vir a ser 

trabalhados pelo profissional farmacêutico quando em atuação junto à equipe multidisciplinar. 

É necessária a identificação de fatores de risco e da doença em estado inicial, bem como 

o encaminhamento ágil e adequado ao atendimento especializado. Este esforço deve ser 

realizado em conjunto com a atenção básica para um resultado terapêutico eficaz e melhor 

prognóstico dos casos (BRASIL, 2015). Assim, um dos pontos mais relevantes da educação 

de pacientes e familiares é a identificação de sinais e sintomas de IA . As características são 

predominantemente causadas pela deficiência de cortisol, mas deficiências de aldosterona e 

andrógenos também estarão presentes em certa medida (JONES; MIRAS; TRINGHAM, 

2008).  

Os sintomas gastrointestinais e o desejo por sal podem indicar uma crise iminente. Com 

exceção de hiperpigmentação de pele e mucosas, toda a sintomatologia de IA é inespecífica, 

varia desde transtornos gastrointestinais até neuropsiquiátricos. Sintomas psicológicos de 

desânimo e irritabilidade são frequentemente diagnosticados erroneamente como depressão, 

fadiga crônica ou anorexia (NAPIER; PEARCE, 2012). 
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 Bornstein e colaboradores (2016) apontam que a presença de hiperpigmentação da pele 

e mucosas, importante característica da síndrome primária, ocorre devido ao aumento do 

ACTH e peptídeos pro-opiomelanocortina. Perda de pelos axilares e púbicos acometem 

mulheres em ocorrência da perda de andrógenos adrenais. O diagnóstico precoce e a terapia 

adequada são fundamentais para salvar a vida dos pacientes com IA, um diagnóstico atrasado 

parece ser o principal determinante da qualidade de vida desses pacientes (BRASIL, 2015). 

Todos estes aspectos são passíveis de percepção numa anamnese farmacêutica, 

permitindo que este profissional colabore com a equipe multidisciplinar através do alerta ou 

da troca de informação, de forma a auxiliar o cuidado, tratamento e prevenir agravos. 

O tratamento da IA tem por objetivo repor a deficiência de corticoide e 

mineralocorticoide. A dose de corticoide deve ser a menor possível para controle dos 

sintomas da doença e mimetizar o ciclo cicardiano de secreção de cortisol para reduzir os 

efeitos adversos do tratamento. Os fármacos preconizados para IA pelo PCDT no Brasil são: 

glicocorticoides como dexametasona (elixir, comprimido e injetável), prednisona 

(comprimido), prednisolona (solução oral) e hidrocortisona (injetável), mineralocorticoide 

como a fludrocortisona (comprimido) (BRASIL, 2015). 

O medicamento apontado como de escolha pela maioria dos autores para tratar a IA 

crônica é a hidrocortisona oral na dose de 15-25 mg em 24 horas em doses divididas; 

fludrocortisona 50-200 μg oral em 24 horas se se tratar de IAP (VILAR, 2014). A escolha da 

hidrocortisona se deve ao fato de ser o fármaco que mais se assemelha ao cortisol fisiológico 

e por possuir meia-vida curta, ocasionando menos efeitos adversos (AGUIRRE et al., 2013).  

Contudo para alguns autores a prednisona, prednisolona e dexametasona constituem 

alternativas terapêuticas para a hidrocortisona, pois em alguns casos como em pacientes com 

diabetes mellitus de tipo 1 a prednisona ou prednisolona ofereceria benefício adicional sobre a 

hidrocortisona, uma vez que, graças à sua meia-vida longa, evitaria a indução recorrente de 

gliconeogênese com o aumento subsequente da glicose observada com as doses múltiplas de 

hidrocortisona (AGUIRRE et al., 2013).  

Conjuntamente, foi identificado que o medicamento de meia-vida curta gera mais 

flutuações de concentração plasmática ao longo do dia (VILAR, 2014). Em pacientes cuja 

hiperpigmentação não apresenta nenhuma evidência de melhoria apesar das doses de 

hidrocortisona, a administração de glicocorticoides de ação prolongada pode oferecer melhor 

cobertura durante a noite com correção do quadro (AGUIRRE et al., 2013).  

No Brasil, em 2014, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS 

(CONITEC) deliberou por unanimidade, devido ao impacto negativo no crescimento em 
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crianças dos outros corticoides de ação intermediária e longa, a incorporação no Sistema 

Único de Saúde (SUS) do cipionato de hidrocortisona na apresentação de comprimidos de 10 

mg e de 20 mg para o tratamento da hiperplasia adrenal congênita, conforme o Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas estabelecido pelo Ministério da Saúde.  

A portaria n˚11 de março de 2015 tornou pública a incorporação da hidrocortisona 

comprimido para o tratamento da forma congênita da IA, a hiperplasia adrenal congênita no 

âmbito do SUS (CONITEC, 2015). Contudo, mesmo tendo sido aprovada a incorporação, a 

hidrocortisona comprimido não está presente nas unidades básicas de atendimento do SUS. 

De acordo com consulta recente ao site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-Anvisa a 

hidrocortisona está disponível apenas na forma injetável e tópica. 

Um estudo de revisão realizado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto-

SP apontou como medicamento de escolha a prednisona na dose de 5 a 10 mg de manhã, a 

reposição mineralocorticoide é feita com fludrocortisona, 0,05 a 0,2 mg de manhã e a 

reposição de androgênio com dehidroepiandrosterona (DHEA) 25 a 5 mg / dia (especialmente 

para mulheres). É recomendado acompanhamento clínico para manutenção da pressão 

sanguínea, eletrólitos, peso corpóreo e regressão dos sintomas (FARES; SANTOS, 2016). 

Os pacientes devem entender a necessidade do tratamento ao longo da vida, a 

necessidade de aumentar a dose de glicocorticoides durante o menor ou maior estresse e a 

necessidade de injeção de hidrocortisona, metilprednisolona ou dexametasona em situações de 

emergência. Pacientes precisam estar aptos a realizar o ajuste adequado de dose do corticoide, 

necessários em situações de atividades excepcionais como exercícios intensos, estresse 

intenso emocional, moderados como infecções e gripes (JONES; MIRAS; TRINGHAM, 

2008). Em contraste com esse resultado o PCDT, de IA no Brasil não recomenda o uso maior 

de glicocorticoide em situações de estresse emocional e antes de exercício físico (BRASIL, 

2015).  

Outro ponto relevante relacionado à dose são os sinais de sobredose e subdose na 

terapia de reposição de corticoides, para evitar CA e efeitos adversos do tratamento. Nenhuma 

análise objetiva provou ser confiável para monitorar a terapia de reposição (PUAR et al., 

2016). Portanto os profissionais têm que confiar principalmente em julgamento clínico, 

levando em consideração os sinais e sintomas potencialmente sugestivos de sobretratamento 

(obesidade, perda de tolerância à glicose e osteoporose) ou subtratamento (cansaço, baixo 

humor e crise iminente) (JONES; MIRAS; TRINGHAM, 2008). 

Harsch e colaboradores (2010) criticaram a falta de programas estruturados de educação 

grupal direcionado para pacientes, relacionados aos temas de substituição da cortisona e 
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adaptação de dose, associando essa deficiência à raridade da doença. Essa crítica enfatiza a 

oportunidade e necessidade para que as equipes de saúde invistam em estratégias de educação 

para esta categoria de pacientes e o farmacêutico pode através de suas atribuições clínicas 

desenvolver e participar de programas educativos em grupo (CFF, 2013). 

O estudo de Napier e Pearce (2012) abordou a necessidade de intervenção na 

intercorrência esquecimento de uma dose, orientando a tomada da dose assim que possível, 

exceto se estiver muito próxima do horário seguinte, situação em que a dose deve ser deixada 

de lado. Observação semelhante foi feita em um estudo sobre IA voltado para suporte do 

profissional farmacêutico, enfatizando a instrução em que a dose esquecida deve ser tomada 

se não estiver muito perto do próximo horário e que a dose de glicocorticoide não deve ser 

dobrada (BROWN, 2006). 

Interações medicamentosas e efeitos adversos do tratamento foram tópicos tratados em, 

respectivamente, 8 e 18 estudos. Pacientes em tratamentos com corticoides estão sob risco de 

várias interações e efeitos adversos. Na análise dos estudos foram encontrados relatos de 

interações importantes envolvendo barbitúricos, além do antimicrobiano rifampicina, que vão 

acelerar a biotransformação dos corticoides (CALERO; PADILLA, 2014).  

A diminuição da concentração do corticoide também foi identificada com alguns 

medicamentos que inibem a síntese do cortisol endógeno, como fluconazol, cetoconazol, 

etomidato, entre outros, podendo levar os pacientes com IA ao quadro de CA (PUAR et al., 

2016). Foi relatada interação dos inibidores do metabolismo hepático da CYP3A dos 

esteroides, como ritonavir e itraconazol, com corticoides inalatórios, gerando aumento na 

concentração do corticoide e aumentando risco de efeitos adversos (MOLIMARD et al., 

2008).  

Os efeitos adversos referidos nos estudos estão relacionados ao sobretratamento 

(obesidade, hipertensão, perda de tolerância à glicose e osteoporose) e subtratamento 

(cansaço, desânimo e crise iminente) (MOLONEY; MURPHYN; COLIN, 2015). É essencial 

que o paciente seja acompanhado continuamente para controle de peso, pressão arterial e 

monitoramento da taxa de glicose, fazendo o ajuste da dose do corticoide quando necessário. 

O estudo de Jones, Miras e Tringham (2008) esclarece que a osteoporose não é de se 

esperar com as doses recomendadas de substituição de hidrocortisona. Resultados conflitantes 

foram apresentados por Napier e Pearce (2012) que observaram que, embora a densidade 

mineral óssea não tenha se mostrado significativamente reduzida naqueles mantidos em doses 

mais baixas de glicocorticoides, havia densidade óssea reduzida no colo femoral e coluna 

lombar em pacientes com Doença de Addison de forma dependente da dose de hidrocortisona, 
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sendo observado aumento de fratura de quadris nos últimos 20 a 30 anos usando doses de 

hidrocortisona historicamente maiores.  

Em outro estudo, Shepherd e colaboradores (2017), pacientes entrevistados relataram a 

falta de informações sobre os efeitos adversos do tratamento, sendo informado o impacto 

sobre a saúde óssea e comorbidades como diabetes e doenças da tireoide.  

Alguns estudos abordaram os sinais de agravamento da doença e a conduta de 

cuidadores em situações de emergência. É importante que pacientes, família e profissionais de 

saúde fiquem atentos aos sintomas de piora clínica, tanto em situações de febre e outros sinais 

de infecção, quanto em situações de retirada de corticoterapia (JONES; MIRAS; 

TRINGHAM, 2008). É importante que os pacientes sejam capacitados para identificar os 

casos que possam ser tratados com o ajuste de dose, aplicando as regras para os dias de 

doença e os casos de necessidade de medicamento injetável, e aqueles que demandam a busca 

por serviços de emergência (O`CONNEL; SIAFARIKAS, 2010).  

As regras para os dias de doença são retratadas em 9 estudos, essas regras objetivam 

prevenir a CA e constituem instruções adotadas nos dias de intercorrência e estresse do 

organismo, em que são necessários o ajuste de dose. O especialista deve construir um plano 

individualizado para cada paciente e atualizar sempre de acordo com o peso e idade. Essas 

regras envolvem em geral duplicar ou triplicar a dose do corticoide em caso de intercorrência 

durante três dias ou pelo período da doença e depois retornar para a dose de substituição 

(REPPING-WUTS et al., 2013). É importante que a equipe de saúde faça revisão das regras 

para os dias de doença em todas as vistas clínicas, repassando as informações do plano de 

emergência e se certificando que pacientes e familiares tenham as compreendido 

(MOLONEY; DOWLING, 2012). 

O planejamento de alta hospitalar é um processo importante na transição de cuidado 

do paciente. Dois estudos abordaram detalhadamente esse procedimento mostrando etapas 

relevantes a serem seguidas. Os autores enfatizam que as informações devem ser passadas de 

forma verbal e escrita para melhor compreensão dos pacientes. Nestes estudos a orientação a 

pacientes e familiares foi realizada por meio de enfermeiro especialista endócrino, para 

promoção de melhor compreensão da condição e gestão da saúde, particularmente em relação 

às regras para os dias de doença (MOLONEY; DOWLING, 2012; MOLONEY; MURPHYN; 

COLIN, 2015).  

O estudo de Moloney e Dowling (2012) referencia o acompanhamento telefônico 

programado conduzido por enfermeiro endócrino, dentro da primeira semana de alta 

hospitalar para certificar o autogerenciamento domiciliar. O serviço CallCenter, voltado para 
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o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas,  é uma realidade em alguns países e 

as diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde no 

Brasil recomenda que seja ofertada essa ferramenta no apoio ao autocuidado. A abordagem do 

usuário após a alta hospitalar pode trazer informações acerca da qualidade do serviço 

realizado, além disso, o momento pode ser aproveitado para abordar o seguimento desse 

paciente pós-alta, avaliando o acesso a consultas, exames, medicações, entre outras ações, 

assim como a continuidade do cuidado. A ligação telefônica opera como um potente 

instrumento para educação em saúde e acompanhamento de planos de autocuidado 

(MOLONEY; DOWLING, 2012; BRASIL, 2013). 

A farmacoterapia é uma das mais importantes mediações assistenciais no tratamento de 

doenças crônicas, contudo sua eficácia é fortemente dependente da adesão do paciente. Baixa 

adesão é preditivo de desfechos clínicos ruins, aumento de hospitalizações e altos custos 

(STANGE et al., 2013). É importante investir em estratégias que vão favorecer a adesão 

medicamentosa, sendo a atuação do profissional farmacêutico uma das possíveis estratégias 

para a melhoria da adesão (CFF, 2013).  

Uma grande preocupação é a relutância de alguns profissionais de saúde em tratar a 

condição. Estudo envolvendo 46 pacientes observou que embora 86 % dos pacientes tenham 

sido atendidos rapidamente por um profissional de saúde dentro de 45 minutos de uma 

chamada de socorro, apenas 54 % receberam administração glicocorticoide dentro de 30 

minutos da chegada. Isso pode ser explicado por se tratar de condição incomum com que os 

profissionais de saúde geralmente não estão familiarizados (PUAR et al., 2016). 

 

6.1 - RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES REALIZADAS NOS ESTUDOS E AS ATRIBIÇÕES 

DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO 

 

As diretrizes para atenção integral a pessoas com doenças raras no SUS, como é o caso 

da IA, recomendam que as atividades de cuidado e orientação a pacientes com doenças raras 

devem ser realizadas preferencialmente por equipe multidisciplinar e interdisciplinar, para 

favorecer discussão conjunta, melhor compreensão da condição e seguimento da atenção 

(BRASIL, 2014). 

A atuação clínica do farmacêutico deve estar integrada à equipe de saúde. As barreiras 

interprofissionais nessa inserção precisam ser ultrapassadas para garantir a qualidade dos 

resultados clínicos, sendo a atuação integrada fundamental para máxima efetividade e mínimo 

risco das terapias (ARAÚJO et. al., 2017). 
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Dentre as atividades de clínica farmacêutica estão: avaliação da efetividade e ajuste de 

farmacoterapia junto ao prescritor e equipe de saúde; anamnese farmacêutica, por meio de 

entrevista, onde é possível elaborar o perfil farmacoterapêutico e detectar necessidades 

relacionadas à saúde; fazer a identificação, prevenção e manejo dos erros de medicação, 

interações medicamentosas, reações adversas e riscos relacionados aos medicamentos, entre 

outros (BRASIL, 2013; BRASIL, 2014). 

A assistência farmacêutica estrutura-se em ações técnico-assistenciais e técnico-

gerenciais para acompanhar e avaliar a ação, interferência e resultado farmacoterapêutico e 

outras intervenções (SOLER et al., 2010). Sua integração com a equipe multiprofissional 

objetiva assegurar o uso racional de medicamentos, principalmente nos casos de doenças 

crônicas não transmissíveis e contribui decisivamente para a melhoria da qualidade da atenção 

prestada (CFF, 2013). Os estudos selecionados para a revisão descrevem ações e manejo no 

cenário da IA realizados pela equipe multidisciplinar de forma ampla. Embora não relatem 

especificamente o profissional farmacêutico, ao se comparar os diversos aspectos discutidos 

com as proposições da resolução N
o 

585, de 29 de agosto de 2013, do CFF sobre as 

atribuições clínicas do farmacêutico e as ações que os estudos propunham pode-se observar 

que existe uma interseção entre eles que pode permitir a integração do farmacêutico no 

cuidado da IA (Quadro 5).  
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Quadro 5: Interseção entre as atribuições descritas pela Resolução 585/2013 do CFF e as ações descritas nos estudos. 

Atribuições clínicas 

do farmacêutico 

Ações da equipe de saúde relatadas nos estudos  Referências 

Condução de relação 

centrada no paciente. 

-As ações devem ser focadas no paciente, não na doença ou no 

funcionamento fisiológico do órgão danificado; 

- Para um suporte de autocuidado efetivo o modelo de prestação 

de cuidado deve ter como cerne o cuidado centrado no paciente; 

-A informação e a educação do paciente são essenciais para 

prevenção efetiva e gestão ótima da IA; 

-As ações centradas no paciente devem desenvolver o 

empoderamento e assim melhorar a autogestão frente a 

situações de risco. 

-CALERO, T. M. G.; PADILHA, K. G. (2014);  

-KAUW, D. et al (2015);  

-REPPING-WUTS, H. J W. J. et al (2013);  

-QUINKLER, M. et al (2014);  

-RUSHWORTH, R. L.; TORPY, D. J. (2014); -KAUW, D. et al 

(2015);  

-MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015);  

-VAN ECK, J. P. et al (2016);  

-ODENWALD, B. et al (2016). 

Identificar, avaliar e 

intervir nas interações 

medicamentosas 

indesejadas e 

clinicamente 

significantes. 

-Identificar prescrições com medicamentos que podem acelerar 

o metabolismo dos esteroides e diminuir sua concentração, 

sendo fatores de risco para CA; 

-Identificar medicamentos que podem inibir a síntese do 

cortisol; 

-Rastrear medicamentos inalatórios que aumentam a 

concentração de corticoide, podendo levar a efeitos adversos, 

principalmente se combinado com medicamento oral.  

-JONES, D. A.; MIRAS, A.; TRINGHA M J. R. (2008); 

-ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. (2008); 

-MOLIMARD, M. et al. (2008); 

-MARTÍNEZ, A. et al (2010); 

-REDDY, P. (2011); 

-NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012); 

-CALERO, T. M. G.; PADILHA, K. G. (2014); 

-FARES, A. B.; SANTOS, R. A. (2016); 

Intervenções 

farmacêuticas 

(auxiliar na seleção, 

adição, substituição, 

ajuste ou interrupção 

da farmacoterapia do 

paciente). 

-Reforçar as orientações de ajuste de dose em casos de estresse 

como febres, resfriados e infecções; 

-Orientar em caso de vômitos e diarreia outra via de 

administração do corticoide; 

-Em caso de sintomas de sobredose de corticoterapia não 

suspender o tratamento, buscar assistência médica; 

-Recomendar ajuste de dose em caso de comorbidades como 

diabetes tipo 1, doenças da tireoide e hipertensão; 

-Orientar os casos de esquecimento de dose. 

 

 

 

-JONES, D. A.; MIRAS, A.; TRINGHAM J. R. (2008); 

-ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. (2008); 

-HARSCH, I. et al.(2010); 

-O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, A. (2010); 

-HITTLE, K.; HSIEH, S; SHEERAN, P. (2010); 

-REDDY, P. (2011); 

-MOLONEY, S.; DOWLING, M. (2012); 

-FRANCO, L. et al. (2012); 

-NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012); 

-QUINKLER, M. et al (2014); 

-CALERO, T. M. G.; PADILHA, K. G. (2014) 

-KAUW, D. et al (2015); 

-FARES, A. B.; SANTOS, R. A. (2016); 

-SHEPHERD, L. M. et al (2017). 
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Atribuições clínicas 

do farmacêutico 

Ações da equipe de saúde relatadas nos estudos  Referências 

Anamnese e 

verificação de sinais e 

sintomas, para 

provimento de 

cuidado ao paciente. 

-Verificar histórico de sintomas de sobre e subdose;  

-História de desejo de sal; 

-Verificar pressão sanguínea e edema periférico; 

-Monitorar taxa de renina de plasma, ureia e eletrólitos; 

-Verificar sinais em sintomas que podem precipitar CA; 

-Acompanhar sintomas de sobredose que podem levar a efeitos 

adversos; 

-Monitorar sinais da doença adjacente se houver, para prever 

sintomas de agudização da mesma e ajuste de dose; 

-Avaliação de crescimento e desenvolvimento puberal; 

-Monitorar outras condições autoimunes. 

 

-JONES, D. A.; MIRAS, A.; TRINGHAM J. R. (2008); 

-ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. (2008); 

-MOLIMARD, M. et al. (2008); 

-O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, A. (2010); 

-HITTLE, K.; HSIEH, S; SHEERAN, P. (2010); 

-HARSCH, I. et al.(2010); 

-MARTÍNEZ, A. et al (2010); 

-REDDY, P. (2011); 

-FRANCO, L. et al. (2012); 

-NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012); 

-BJORNADOTTIR, S. et al (2013); 

-AGUIRRE, M. A. et al (2013) ; 

-PALACIO, A. V.; GONZÁLEZ, V. B.; MAYA, G. C. (2013); 

-VILAR, M. N. (2014); 

-MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015); 

-AGUAYO, A. M. et al (2017). 

Solicitação de exames 

laboratoriais para 

monitoramento de 

resultados da 

farmacoterapia. 

-Monitorar e fazer registro de renina de plasma, ureia e 

eletrólitos (potássio sérico) para pesquisa de hipertensão e 

prevenção de CA; 

 -Monitoramento de glicose para rastreio de hipoglicemia em 

intervalos das doses do corticoide e de hiperglicemia em casos 

de sinais de sobredose; 

-Acompanhar dosagens de cálcio para prevenção de 

osteoporose e diminuição da densidade óssea; 

- Fazer contagem sanguínea como rotina para excluir anemia 

como causa de cansaço e falta de energia. 

-BJORNADOTTIR, S. et al (2013); 

-INDER, W. J.; MEYER, C.; HUNT, P. J. (2015); 

-ODENWALD, B. et al (2016); 

-JONES, D. A.; MIRAS, A.; TRINGHAM J. R. (2008); 

-ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. (2008); 

-REDDY, P. (2011); 

-NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012); 

-BJORNADOTTIR, S. et al (2013); 

-VILAR, M. N. (2014); 

-MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015); 

-AGUAYO, A. M. et al (2017). 

Realizar plano de 

cuidado.  

-Elaborar plano de alta hospitalar; 

-Fazer acompanhamento do tratamento crônico do paciente; 

-Definir regras para os dias de doença; 

-Planejar consultas ambulatoriais de rotina; 

-Auxiliar o gerenciamento domiciliar. 

 

-JONES, D. A.; MIRAS, A.; TRINGHAM J. R. (2008); 

-ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. (2008); 

-O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, A. (2010); 

-MARTÍNEZ, A. et al (2010); 

-REDDY, P. (2011); 

-MOLONEY, S.; DOWLING, M. (2012); 

-NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012); 

-REPPING-WUTS, H. J W. J. et al (2013); 
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Atribuições clínicas 

do farmacêutico 

Ações da equipe de saúde relatadas nos estudos  Referências 

-CALERO, T. M. G.; PADILHA, K. G. (2014);  

-VILAR, M. N. (2014); 

-RUSHWORTH, R. L.; TORPY, D. J. (2014); 

-MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015); 

-FARES, A. B.; SANTOS, R. A. (2016); 

-ODENWALD, B. et al (2016); 

-AGUAYO, A. M. et al (2017); 

-SHEPHERD, L. M. et al (2017). 

Dar suporte ao 

paciente, aos 

cuidadores, à família 

e à comunidade com 

vistas ao processo de 

autocuidado. 

-Promoção de educação para desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e comportamentos que lhes 

permitam tomar decisões corretas diante de uma possível 

descompensação; 

-Fortalecer o papel ativo e responsável que cada pessoa deve ter 

no desenvolvimento de sua saúde; 

-Elaboração de métodos que desenvolvam capacidade 

individual para lidar com o cuidado diário e tomar as decisões 

apropriadas; 

-O suporte profissional com autogestão é componente essencial 

de cuidados de alta qualidade de longo prazo. 

-NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012); 

-REPPING-WUTS, H. J W. J. et al (2013);  

-QUINKLER, M. et al (2014);  

-CALERO, T. M. G.; PADILHA, K. G. (2014);  

-RUSHWORTH, R. L.; TORPY, D. J. (2014); 

-KAUW, D. et al (2015); 

-MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015); 

-VAN ECK, J. P. et al (2016) ;  

-ODENWALD, B. et al (2016) ; 

-SHEPHERD, L. M. et al (2017) ;  

Avaliar e acompanhar 

a adesão dos 

pacientes ao 

tratamento e realizar 

ações para a sua 

promoção. 

- Uso de estratégia de entrevista motivacional para promover 

adesão ao tratamento; 

-Identificar causas de não-adesão, como efeitos adversos e 

complexidade do tratamento; 

-Uma adequada educação do paciente com foco na resolução de 

dúvidas e preocupações vai contribuir para o aumento da 

adesão terapêutica. 

-HARSCH, I. et al.(2010);  

-KAMPMEYER, D. et al (2016).  

 

Informar, orientar e 

educar os pacientes, a 

família, os cuidadores 

e a sociedade (temas 

relacionados à saúde, 

-Os prestadores de cuidados de saúde devem estabelecer um 

contrato terapêutico com o paciente, que inclua abordagem 

biosocial, destrezas comunicativas e técnicas de ensino / 

aprendizagem, que são necessárias como atualização clínica; 

-Fornecer informações sobre a doença, como proceder no ajuste 

-JONES, D. A.; MIRAS, A.; TRINGHAM J. R. (2008); 

-ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. (2008); 

-MOLIMARD, M. et al. (2008); 

-O`CONNEL, S.; SIAFARIKAS, A. (2010); 

-HITTLE, K.; HSIEH, S; SHEERAN, P. (2010); 

-MARTÍNEZ, A. et al (2010); 
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Atribuições clínicas 

do farmacêutico 

Ações da equipe de saúde relatadas nos estudos  Referências 

ao uso racional de 

medicamentos e a 

outras tecnologias em 

saúde). 

de terapia; 

-Orientar sobre os fatores precipitantes de CA; 

-Orientação de sinais e sintomas da doença; 

-Orientar quando se deve procurar serviço de saúde; 

-Orientar sobre medidas preventivas de CA como cartão de 

esteroide e pulseira de alerta médico. 

-HARSCH, I. et al.(2010); 

-REDDY, P. (2011); 

-FRANCO, L. et al. (2012); 

-NAPIER, C.; PEARCE, S. H.S. (2012); 

-MOLONEY, S.; DOWLING, M. (2012); 

-AGUIRRE, M. A. et al (2013) ; 

-PALACIO, A. V.; GONZÁLEZ, V. B.; MAYA, G. C. (2013); 

-REPPING-WUTS, H. J W. J. et al (2013); 

-BJORNADOTTIR, S. et al (2013); 

-CALERO, T. M. G.; PADILHA, K. G. (2014); 

-QUINKLER, M. et al (2014); 

-KAUW, D. et al (2015); 

-MOLONEY, S.; MURPHYN, N.; COLIN, J. (2015); 

-KAMPMEYER, D. et al (2016) 

-FARES, A. B.; SANTOS, R. A. (2016); 

-VAN ECK, J. P. et al (2016) ; 

-ODENWALD, B. et al (2016); 

-SHEPHERD, L. M. et al (2017);  

-AGUAYO, A. M. et al (2017). 

Desenvolver e 

participar de 

programas educativos 

para grupos de 

pacientes. 

-Programas de educação em grupo podem ser úteis para 

melhorar a autogestão e o adequado do ajuste da dose de 

glicocorticoides relacionado ao estresse; 

-Pacientes podem compartilhar experiências e serem educados 

sobre etiologia, substituição de cortisona e regras para os dias 

de doença. 

-HARSCH, I. et al.(2010);  

-REPPING-WUTS, H. J W. J. et al (2013);  

-KAUW, D. et al (2015).  

Elaborar materiais 

educativos destinados 

à promoção, proteção 

e recuperação da 

saúde e prevenção de 

doenças e de outros 

problemas 

relacionados. 

-Fornecer folheto explicativo da doença; 

-Folheto explicativo para uso de medicamento de emergência; 

-Promoção de aconselhamento individual através de livros, 

folhetos e guias; 

-Utilização de material interativo baseado na web, para 

programa de educação de pacientes mais jovens. 

-ALVES, C.; ROBAZZI, T. C. V.; MENDONÇA, M. (2008); 

-HARSCH, I. et al.(2010);  

-MOLONEY, S.; DOWLING, M. (2012);  

-REPPING-WUTS, H. J W. J. et al (2013). 
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Atribuições clínicas 

do farmacêutico 

Ações da equipe de saúde relatadas nos estudos  Referências 

Desenvolver e 

participar de 

programas de 

treinamento e 

educação continuada 

de recursos humanos 

na área da saúde. 

-Promoção de conhecimento sobre a doença para o profissional 

assistente com foco em situações clínicas típicas que os 

praticantes podem encontrar;  

-Promoção de conhecimento para profissionais de saúde e 

voluntários sobre a condição, terapia de substituição e ajuste de 

dose durante intercorrências. 

-KAMPMEYER, D. et al (2016);  

-SHEPHERD, L. M. et al (2017) .  
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6.2 QUALIDADE METODOLÓGICA DOS ESTUDOS SELECIONADOS 

 

A clareza na metodologia, bem como a comparação dos resultados obtidos com outros 

artigos semelhantes e explicitação de vieses são importantes para qualificação dos estudos e 

validação da revisão integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Em alguns estudos foram observadas dificuldades na comparação de resultados com 

outros, devido à raridade do número de estudos semelhantes no cenário de IA, além de alguns 

resultados conflitantes, principalmente nos estudos envolvendo questionários para análise de 

conhecimento, como os de Harsch e colaboradores (2010) e de Shepherd e colaboradores 

(2017) com resultados satisfatórios contrastando com resultados anteriores, por razão de o 

estado de conhecimento do paciente parece ter permanecido estável durante o passado, com 

um espectro de questionamento limitado.  

Alguns estudos realizaram análises pioneiras, como foi o caso do estudo de Repping-

Wuts e colaboradores (2013) sobre análise de educação em grupo, podendo apenas fazer 

comparações parciais de alguns dados. Em contrapartida um estudo de fórum entre pacientes 

encontrou resultados positivos similares em diversos outros estudos, embora algumas 

publicações que acharam resultados semelhantes anteriores relataram que diferenças no 

design da metodologia dificultaram as comparações (KAUW et al., 2015). 

Os estudos que fizeram comparações de dose de corticoide em situações de estresse 

encontraram divergência pelo fato da dose estar sendo superestimada em alguns casos de 

estresse leves, já que nem todos concordam que doses elevadas em situação de estresse seja 

sempre necessária, além de não existir consenso sobre definição de estresse, nem como 

quantificar sua gravidade (ALVES; ROBAZZI; MENDONÇA, 2008; PUAR et al., 2016). 

As principais limitações relatadas englobaram a exclusão de dados devido à 

metodologia empregada, que poderiam ser interessantes para as análises, assim como falta de 

avalição formal de instrumentos elaborados (MOLONEY; DOWLING, 2012; KAUW et al., 

2015). Análises realizadas em um único centro de pesquisa e o tamanho pequeno da amostra 

de alguns estudos, não permitindo a análise subgrupos de pacientes, também foram 

consideradas como fator limitante da validação dos achados dos estudos. ( REPPING-WUTS 

et al., 2013; KLUGUER et al., 2014; SHEPHERD et al., 2017). 

O estudo de Molimard e colaboradores (2018), que utilizou questionário direcionado 

para médicos para avaliar prevalência de IA com uso de corticoides inalatórios alegou ter 

enviado o questionário apenas para médicos especialistas, excluindo clínicos gerais que 

poderiam ter tratado casos sem encaminhamento para médicos especialistas, podendo ter 
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subestimado a frequência de IA neste estudo. Outro estudo de prevalência com uso de 

questionário citou uma limitação causada por viés de relatório (PUAR et al., 2016). 

A utilização de dados hospitalares foi considerada útil por não depender de auto-relato 

de pacientes. Todavia, fontes de dados que na seleção dependem da identificação de uma 

causa como principal diagnóstico apenas, podem não abranger todos os grupos de pacientes, 

como no estudo de Rushworth e Torpy (2014), onde a seleção por diagnóstico principal CA 

excluiu pacientes mais idosos pelo fato de que esses são menos propensos a ter a CA 

registrada como seu diagnóstico preliminar do que os pacientes mais jovens. 

Limitação por utilização de questionários não validados foi explicada devido ao 

pequeno número de estudos nessa área. Além disso, foram identificadas frequências mais 

baixas de IA pelo fato de respondedores não conhecerem definições ou sintomas da doença 

(VAN ECK et al., 2016). 
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7. CONCLUSÃO 

 

A revisão proposta permitiu traçar um panorama geral da IA e identificar ações em 

saúde passíveis de realização por um profissional farmacêutico integrado à equipe de saúde. 

No entanto, a principal limitação do estudo foi a falta de publicações relacionadas 

especificamente à atuação do profissional farmacêutico, mesmo com a utilização de 

descritores inerentes dessa profissão. Uma segunda limitação está relacionada com o pouco 

número de estudos realizados no Brasil sobre a doença. Essa carência de informações resulta 

na dificuldade se obter a prevalência da IA no país e dificulta a identificação de deficiências e 

necessidades de melhorias na assistência prestada a esses pacientes. 

A revisão deixa claro que o acompanhamento a pacientes com IA deve ser realizado de 

forma contínua por equipe multidisciplinar. O uso de instrumento de cuidado como o 

formulário de acompanhamento farmacêutico pode permitir uma assistência estruturada, 

contribuindo para a segurança do paciente. Da mesma forma, torna inequívoco o papel da 

educação do paciente para que os indivíduos afetados possam prevenir o comprometimento 

agudo de sua desordem. No entanto, o resultado da educação regular do paciente ainda é 

subótimo, indicando uma necessidade de estratégia de ações de educação.  

Para um suporte de autocuidado efetivo o cuidado centrado no paciente deve ser o cerne 

do modelo de prestação de cuidados de saúde. Pacientes com IA exigem tratamento de 

substituição de corticoide ao longo da vida com necessidade de ajustar a dose em situações de 

estresse. Uma adequada gestão da doença vai fornecer ferramentas e conhecimentos 

necessários ao empoderamento do paciente para a prática do autocuidado. 

Também foi possível identificar ações de intervenção onde o farmacêutico pode atuar de 

forma integrada a equipe multidisciplinar, como na realização do planejamento de alta 

hospitalar, no gerenciamento das fases agudas e crônicas da doença, bem como no 

gerenciamento domiciliar. Os serviços clínicos do farmacêutico de assistência poderão 

permitir um acompanhamento ambulatorial de rotina com rastreamento de comorbidades e 

monitoramento farmacoterapêutico, oferecendo um suporte efetivo e de qualidade aos 

pacientes com IA. 
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9 APÊNDICES 

  

APÊNDICE 1- Quadros de extração de dados. 

 

Quadro 6: Extração de dados da categoria de estudos de educação e orientação do paciente. 

Dados do Artigo 
Resultados coletados 

Título do estudo 
 

Revista 
 

Autores 
 

Instituição de origem dos autores 
 

Ano de publicação 
 

Descritores 
 

Conflito de interesses 
 

Idioma 
 

Objetivo 
 

Metodologia 
 

Grau de conhecimento dos pacientes sobre a Insuficiência 

Adrenal.   

Condições de risco que podem precipitar uma crise adrenal. 
 

Recomendações potenciais fornecidas pelo profissional 

farmacêutico e equipe multidisciplinar na prevenção da crise 

adrenal. 

 

Importância da equipe multidisciplinar. 
 

Recomendações na fase aguda da doença. 
 

Recomendações na fase crônica da doença. 
 

A educação do paciente é considerada fundamental para 

prevenção das crises e sucesso do tratamento/adesão e 

controle da IA? 
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Recomendação de kit emergencial. 
 

Recomendação de pulseira ou cartão de identificação da 

condição.  

Recomendação de cartão explicativo sobre a doença. 
 

Recomendação em caso de cirurgia, stress, infecção, febre 

ou outras situações especiais.  

Recomendação em situação de viagens. 
 

 Outras ações de educação para o incremento da segurança e 

qualidade de vida dos pacientes com IA.  

Realizada comparação com resultados de outros estudos? 
 

Resultados conflitantes 
 

A metodologia está adequada e clara? 
 

Limitações e vieses 
 

Fonte: Adaptação de Mendes, Silveira e Galvão (2008) e Souza, Silva e Carvalho (2010). 
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Quadro 7: Extração de dados da categoria de estudos de manejo clínico da doença. 

Dados do Artigo 
Resultados coletados 

Título do estudo 
 

Revista 
 

Autores 
 

Instituição de origem dos autores 
 

Ano de publicação 
 

Descritores 
 

Conflito de interesses 
 

Idioma 
 

Objetivo 
 

Metodologia 
 

Fatores de risco, doenças ou medicamentos que levam ao 

aparecimento da Insuficiência Adrenal (IA).  

Prevalência e incidência. É falseada? Qual motivo? 
 

Sintomatologia principal 
 

Elementos importantes na identificação/diagnóstico de IA 
 

O diagnóstico correto é retardado? Qual Motivo? 
 

Morbidade e mortalidade e qualidade de vida 
 

Tratamento da IA  
 

Consequências da IA e comorbidades encontradas.  
 

Outros medicamentos prescritos para pacientes com IA  
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Principais efeitos adversos decorrentes do tratamento. 
 

Foi feito/relatado acompanhamento farmacoterapêutico? Se 

sim o resultado contribuiu para o incremento do controle e 

gerenciamento da doença? 

 

Manejo/Gestão da equipe multidisciplinar na IA em 

situações especiais:  

Pacientes críticos 
 

Gravidez 
 

Cirurgia 
 

Crise adrenal 
 

Intervenções do farmacêutico e equipe multidisciplinar na 

prevenção da crise adrenal  

Outras orientações no controle e prevenção da doença.  
 

Orientações em situações de estresse. 
 

A educação do paciente é considerada fundamental para 

prevenção das crises e sucesso do tratamento e controle da 

IA? 

 

Ações de educação para o incremento da segurança e 

qualidade de vida dos pacientes com IA.  

Realizada comparação com resultados de outros estudos? 
 

Resultados conflitantes 
 

A metodologia está adequada e clara? 
 

Limitações e vieses 
 

Fonte: Adaptação de Mendes, Silveira e Galvão (2008) e Souza, Silva e Carvalho (2010). 
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APÊNDICE 2- Dados gerais e características específicas dos estudos. 

 

Quadro 8: Dados gerais dos estudos selecionados para RI. 

Autor Título Ano Revista Instituições Conflito de 

interesses 

Idioma Descritores 

AGUAYO, A. 

M. et al 

Insuficiencia 

suprarrenal 

primaria de 

etiología 

autoinmune. Dos 

casos clínicos 

2007 Revista chilena 

de pediatría 

Unidad de 

Endocrinología, 

Facultad de 

Medicina, 

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile  

 

Não 

informado 

Espanhol Autoimunidade; Criança; 

Doença de 

Addison/diagnóstico; Doença 

de Addison/imunologia; Dor 

Abdominal/imunologia; 

Hiperpigmentação/imunologi

a; Humanos; Insuficiência 

Adrenal/complicações; 

Insuficiência 

Adrenal/diagnóstico; 

Insuficiência 

Adrenal/imunologia; 

Masculino; Valores de 

Referência  

JONES, D. A.; 

MIRAS A.; 

TRINGHAM 

J. R. 

Addison ’ s 

disease : a 

diagnostic 

challenge 

2008 British Journal 

of Hospital 

Medicine 

Departamento de 

endocrinologia- 

Frimley Park 

Hospital, 

(Fundação 

privada), 

Reino Unido 

Nenhum Inglês Addison Disease; Adrenal 

Cortex; Adrenocorticotropic 

Hormone; Cosyntropin; 

Early Diagnosis; Hormones; 

Humans; Hydrocortisone; 

Patient Education as Topic; 

diagnosis; drug therapy; 

etiology; metabolism 

ALVES, C.; 

ROBAZZI, T. 

C. V.; 

MENDONÇA, 

M. 

Retirada da 

corticoterapia: 

recomendações 

para a prática 

clínica 

2008 Jornal de 

Pediatria 

Universidade 

Federal da 

Bahia (UFBA), 

Salvador, BA 

 

Nenhum Português Adrenal insufficiency; 

Cushing’s syndrome; 

Insuficiência adrenal; 

corticosteroid; corticoides; 

steroid withdrawal therapy; 
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Autor Título Ano Revista Instituições Conflito de 

interesses 

Idioma Descritores 

síndrome de Cushing; 

síndrome de retirada dos 

corticoides. 

MOLIMARD, 

M. et al. 

Inhaled 

corticosteroids 

and adrenal 

insufficiency: 

prevalence and 

clinical 

presentation. 

2008 Drug safety Universidade 

Victor Segalen 

Bordeaux 2, 

Bordeaux, França 

 

Instituto de 

pesquisa científica 

(INSERM), 

Bordeaux, France 

 

Centro hospitalar 

universitário de 

Bordeaux (CHU), 

França 

 

Centro de pesquisa 

pediátrica 

(CEDRE), 

Bordeaux, França 

 

 

Nenhum Inglês Administration; Inhalation; 

Adolescent; Adrenal 

Insufficiency; Adult; Adverse 

Drug Reaction Reporting 

Systems; Aged; Aged; 80 and 

over; Androstadienes; 

Beclomethasone; 

Budesonide; Child; Child; 

Preschool; Cushing 

Syndrome; Data Collection; 

Databases; Factual; Drug 

Interactions; Female; 

Fluticasone; France; 

Glucocorticoids; Humans; 

Infant; Male; Middle Aged; 

Prevalence; Young Adult; 

administration & dosage; 

adverse effects; 

epidemiology; etiology; 

statistics & numerical data 

DÍAZ, J. A.; 

GARCÍA, J. 

A.; AYALA, 

E. G. 

Enfermedad de 

addison. Reporte 

de caso y 

revisión de la 

literatura 

2008 Rev. Univ. Ind. 

Santander, 

Salud 

Universidade 

Industrial de 

Santander, 

Colômbia 

Nenhum Espanhol Doenças do Córtex Suprarrenal; 

Insuficiência Adrenal; Testes de 

Função do Córtex Suprarrenal 

O`CONNEL, Addison disease: 2010 Australian Hospital infantil Nenhum Inglês Addison disease; Diagnosis; 
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Autor Título Ano Revista Instituições Conflito de 

interesses 

Idioma Descritores 

S.; 

SIAFARIKAS, 

A. 

Diagnosis and 

initial 

management 

 

 

Family 

Physician 

Princess Margaret, 

Departamento de 

endocrinologia, 

Austrália 

 

Universidade da 

Austrália 

Ocidental, 

Australia. 

Differential; Fludrocortisone; 

Hydrocortisone; Patient care 

planning 

HITTLE, K.; 

HSIEH, S; 

SHEERAN, P. 

Acute adrenal 

crisis 

masquerading as 

septic shock in a 

healthy young 

woman 

2010 Journal of 

pediatric 

health care : 

official 

publication of 

National 

Association of 

Pediatric 

Nurse 

Associates & 

Practitioners 

Universidade do 

Texas 

Southwestern, 

Dallas, USA. 

Nenhum Inglês Abdominal Pain; Acute 

Disease; Addison Disease; 

Adolescent; Aftercare; 

Cyanosis; Diagnosis; 

Differential; Emergency 

Treatment; Fatigue; Female; 

Humans; Hydrocortisone; 

Nurse Practitioners; Nursing 

Assessment; Pediatric 

Nursing; Physical 

Examination; Primary Health 

Care; Shock; Septic; 

Vomiting; complications; 

diagnosis; etiology; methods; 

nursing; therapeutic use; 

therapy 

HARSCH, I. et 

al. 

Cortisone 

replacement 

therapy in 

endocrine 

disorders - 

2010 Journal of 

evaluation in 

clinical 

practice  

Universidade 

Friedrich-

Alexander, 

Erlangen-

Nuremberg, 

Não 

informado 

Inglês Addison Disease; Adolescent; 

Adrenocortical 

Hyperfunction; Adult; 

Cortisone; Endocrine System 

Diseases; Female; Germany; 
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Autor Título Ano Revista Instituições Conflito de 

interesses 

Idioma Descritores 

quality of self-

care. 

Alemanha  

 

Hospital Klinikum 

Nordstadt de 

Ensino Acadêmico 

da Faculdade de 

Medicina de 

Hannover, 

Alemanha 

Humans; Male; Middle Aged; 

Quality of Health Care; Self 

Care; Surveys and 

Questionnaires; Young Adult; 

administration & dosage; 

drug therapy; standards 

MARTÍNEZ, 

A. et al 

Emergencia 

pediátrica: 

insuficiencia 

suprarrenal 

aguda 

2010 Revista 

Chilena de 

Pediatria 

Centro de 

Investigaciones 

Endocrinológicas 

(CEDIE), 

CONICET, Buenos 

Aires 

 

Hospital Italiano 

de Buenos Aires 

 

Nenhum 

 

Espanhol Autoimunidade; Criança; 

Doença de 

Addison/diagnóstico; Doença 

de Addison/imunologia; Dor 

Abdominal/imunologia; 

Hiperpigmentação/imunologi

a; Humanos; Insuficiência 

Adrenal/complicações; 

Insuficiência 

Adrenal/diagnóstico; 

Insuficiência 

Adrenal/imunologia; 

Masculino; Valores de 

Referência 

REDDY, P. Clinical 

approach to 

adrenal 

insufficiency in 

hospitalised 

patients. 

2011 International 

journal of 

clinical 

practice 

Faculdade de 

Medicina da 

Universidade da 

Flórida, 

Jacksonville, FL, 

USA 

O autor não 

tem 

potenciais 

conflitos de 

interesse 

em 

qualquer 

Inglês Adrenal Insufficiency; 

Adrenocorticotropic 

Hormone; Glucocorticoids; 

Hospitalization; Humans; 

Hydrocortisone; Patient 

Education as Topic; 

Pituitary-Adrenal Function 
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Autor Título Ano Revista Instituições Conflito de 

interesses 

Idioma Descritores 

empresa ou 

instituição 

Tests; blood; diagnosis; 

etiology; metabolism; 

methods; therapeutic use; 

therapy  

FRANCO, L. 

et al. 

Doença de 

Addison em 

idade pediátrica – 

um caso clínico 

2012 Revista Nascer 

e Crescer – 

Birth and 

Growth 

Medical 

Journal 

Hospital São 

Francisco Xavier, 

Lisboa, Portugal 

Não 

informado 

Português Addison disease, 

hyperkalyemia, 

hyponatremia, adrena 

NAPIER, C.; 

PEARCE, S. 

H.S. 

Autoimmune 

Addison's 

disease. 

2012 La Presse 

Médicale 

(Paris, France 

: 1983) 

Newcastle upon 

Tyne Hospitals 

NHS Foundation 

Trust, Newcastle 

University, Reino 

Unido 

Simon H.S. 

Pearce é 

um 

investigado

r do estudo 

Registro 

Europeu de 

Insuficiênci

a Adrenal 

(UE-AIR), 

patrocinado 

pela 

Viropharma

.  

Inglês Addison Disease; Adrenal 

Cortex; Autoantibodies; 

Autoimmune Diseases; 

Disease Progression; 

Endocrinology; Humans; 

Immunity; Innate; 

Monitoring; Physiologic; 

Patient Education as Topic; 

diagnosis; education; 

genetics; immunology; 

methods; physiology; therapy  

MOLONEY, 

S.; 

DOWLING, 

M. 

Early 

intervention and 

management of 

adrenal 

insufficiency in 

children. 

2012 Nursing 

children and 

young people 

Hospital 

Universitário 

Infantil, 

Dublin, Irlanda 

 

Universidade 

Os autores 

receberam 

um 

Subsídio 

educacional 

da Merck 

Inglês Adrenal Insufficiency; Child; 

Early Medical Intervention; 

Humans; Hydrocortisone; 

Parents; Patient Admission; 

Patient Discharge; Power 

(Psychology); drug therapy; 
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Autor Título Ano Revista Instituições Conflito de 

interesses 

Idioma Descritores 

Nacional da 

Irlanda, 

Galway, Irlanda. 

Serono, que 

também 

patrocinou 

os custos de 

impressão 

do cartão 

de terapia 

esteroide. 

education; mortality; 

psychology; therapeutic use 

BJORNADOT

TIR, S. et al 

Drug 

Prescription 

Patterns in 

Patients With 

Addison's 

Disease: A 

Swedish 

Population-

Based Cohort 

Study 

2013 The Journal of 

Clinical 

Endocrinology 

& Metabolism 

Hospital da 

Universidade de 

Örebro, Suécia 

 

 Departamento de 

Ciências da 

Universidade de 

Uppsala, Suécia 

Nenhum Inglês Addison Disease; Adrenal 

Cortex Hormones; Adult; 

Antihypertensive Agents; 

Autoimmune Diseases; 

Cohort Studies; Diuretics; 

Drug Prescriptions; Female; 

Gastrointestinal Agents; 

Hematinics; Hormone 

Replacement Therapy; 

Humans; Immunosuppressive 

Agents; Incidence; Male; 

Middle Aged; Practice 

Patterns; Physicians'; 

Prevalence; Registries; 

Sweden; complications; drug 

therapy; epidemiology; 

physiopathology; therapeutic 

use 

REPPING-

WUTS, H. J 

W. J. et al 

A glucocorticoid 

education group 

meeting: an 

effective strategy 

2013 European 

journal of 

endocrinology 

Divisão de 

Endocrinologia, 

Departamento de 

Medicina, Hospital 

Nenhum Inglês Adrenal Insufficiency; Adult; 

Aged; Female; 

Glucocorticoids; Humans; 

Injections; Intramuscular; 
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Autor Título Ano Revista Instituições Conflito de 

interesses 

Idioma Descritores 

for improving 

self-management 

to prevent 

adrenal crisis. 

da Universidade de 

Radboud, 

Nijmegen Holanda 

 

Sociedade Adrenal 

Holandesa NVACP 

Male; Middle Aged; Self 

Administration; Self Care; 

Self-Help Groups; Surveys 

and Questionnaires; 

administration & dosage; 

complications; drug therapy; 

methods 

AGUIRRE, M. 

A. et al 

Diagnóstico y 

Manejo de la 

Insuficiencia 

Adrenal. 

2013 Revista 

Venezolana de 

Endocrinologí

a y 

Metabolismo 

Unidad de 

Endocrinología. 

Instituto Autónomo 

Hospital 

Universitario de 

los Andes. Mérida, 

Venezuela 

Não 

informado 

Espanhol Insuficiencia adrenal, 

enfermedad de Addison, 

glucocorticoides, cortisol 

PALACIO, A. 

V.; 

GONZÁLEZ, 

V. B.; MAYA, 

G. C. 

Evaluación de la 

función del eje 

hipotálamo- 

hipófisis-adrenal 

en niños tratados 

con esteroides 

2013 Medicina & 

Laboratório 

Universidade de 

Antioquia. 

Medellín, 

Colômbia 

Nenhum Espanhol Adrenal insufficiency; 

steroids; hydrocortisone; 

adrenocorticotropic 

hormone; pituitary- adrenal 

system. 

DINSEN, S. et 

al  

Why 

glucocorticoid 

withdrawal may 

sometimes be as 

dangerous as the 

treatment itself 

2013 European 

Journal of 

Internal 

Medicine 

Universidade de 

Compenhague, 

Dinamarca 

(hospital 

universitário) 

Nenhum 

 

Inglês Adrenal insufficiency; 

Glucocorticoid withdrawal; 

Glucocorticoid-induced 

adrenal insufficiency; 

Glucocorticoids 

QUINKLER, 

M. et al 

Saving lives of 

patients with 

adrenal 

insufficiency: A 

2014 Clinical 

endocrinology 

Universidade 

Charite, Berlin, 

Alemanha 

 

Não 

informado 

Inglês Adrenal Insufficiency; 

Europe; Female; History; 

20th Century; History; 21st 

Century; Hormone 
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Autor Título Ano Revista Instituições Conflito de 

interesses 

Idioma Descritores 

pan-European 

initiative? 

Universidade de 

Wuerzburg, 

Alemanha 

 

Universidade de 

Leeds, Reino 

Unido 

Replacement Therapy; 

Humans; Hydrocortisone; 

Life Expectancy; Male; 

Medical Order Entry 

Systems; Patient Education 

as Topic; Travel Medicine; 

education; epidemiology; 

history; methods; mortality; 

therapeutic use; therapy 

RUSHWORT

H, R. L.; 

TORPY, D. J. 

A descriptive 

study of adrenal 

crises in adults 

with adrenal 

insufficiency: 

Increased risk 

with age and in 

those with 

bacterial 

infections 

2014 BMC 

Endocrine 

Disorders 

Universidade de 

Notre Dame, 

Austrália 

 

Universidade de 

Adelaide, Austrália 

Nenhum Inglês Adrenal crisis; 

Hypoadrenalism; Infection 

VILAR, M. N. Tratamiento 

sustitutivo en la 

insuficiencia 

suprarrenal 

crónica  

2014 Revista cubana 

de 

Endocrinologia 

Hospital 

Clinicoquirúrgico 

“Hermanos 

Ameijeiras”, La 

Habana, Cuba. 

Não 

informado 

Espanhol Humanos; Insuficiência 

Adrenal/quimioterapia; 

Substituição de 

Medicamentos/métodos 

CALERO, T. 

M. G.; 

PADILHA, K. 

G. 

La educación 

terapéutica en 

pacientes con 

insuficiencia 

adrenal crónica  

2014 Revista cubana 

de 

Endocrinologia 

Centro de Atención 

al Diabético del 

Instituto Nacional 

de  Endocrinología 

(INEN). La 

Habana, Cuba 

Não 

informado 

Espanhol educación terapéutica; 

enfoque médico; 

insuficiencia adrenal  
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Autor Título Ano Revista Instituições Conflito de 

interesses 

Idioma Descritores 

KLUGUER, 

N. et al 

Impaired health-

related quality of 

life in Addison's 

disease--impact 

of replacement 

therapy, 

comorbidities 

and socio-

economic factors. 

2014 Clinical 

endocrinology 

Universidade de 

Helsinki (Hospital 

Central- 

Departamento de 

saúde Pública), 

Finlândia 

Nenhum Inglês Addison Disease; Adult; 

Aged; Comorbidity; Cross-

Sectional Studies; Female; 

Humans; Hydrocortisone; 

Male; Middle Aged; Quality 

of Life; Treatment Outcome; 

Young Adult; drug therapy; 

therapeutic use 

INDER, W. J.; 

MEYER, C.; 

HUNT, P. J. 

Management of 

hypertension and 

heart failure in 

patients with 

Addison's 

disease. 

2015 Clinical 

endocrinology 

University of 

Queensland 

(Princess 

Alexandra 

Hospital), 

Brisbane, Australia 

 

St Vincent’s 

Hospital, 

Melbourne, 

Australia 

 

University of 

Otago(Christchurc

h Hospita), New 

Zealand 

Não 

informado 

 

Inglês Addison Disease; Angiotensin-

Converting Enzyme Inhibitors; 

Drug Dosage Calculations; Drug 

Monitoring; Female; 

Glucocorticoids; Heart Failure; 

Humans; Hypertension; Medication 

Therapy Management; Middle 

Aged; Mineralocorticoid Receptor 

Antagonists; Natriuretic Peptide; 

Brain; Renin; Symptom 

Assessment; blood; complications; 

diagnosis; drug therapy; etiology; 

pharmacology 

MOLONEY, 

S.; 

MURPHYN, 

N.; COLIN, J. 

An overview of 

the nursing 

issues involved in 

caring for a child 

with adrenal 

2015 Nursing 

Children and 

Young People 

Hospital 

Universitário de 

Dublin  

 

Universidade 

Nenhum Inglês adrenal; adrenal crisis; child 

health; hydrocortisone; 

insufficiency; nursing care  
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Autor Título Ano Revista Instituições Conflito de 

interesses 

Idioma Descritores 

insufficiency Pública Kings' 

College, Londres, 

Reino Unido 

KAUW, D. et 

al 

The Contribution 

of Online Peer  

to  Peer 

Communication 

Among Patients 

With Adrenal 

Disease to 

Patient  

Centered Care 

2015 Journal of 

medical 

Internet 

research 

Radboud 

University Medical 

Center, 

Department of 

Internal Medicine, 

Division 

Endocrinology, 

Nijmegen, 

Netherlands 

Alida 

Noordzij é 

o 

administrad

or do fórum 

da 

Sociedade 

Adrenal 

Holandesa. 

Inglês online forum, self care, 

Cushing’s syndrome, 

Addison’s disease 

PUAR, T. H. 

K et al 

Adrenal Crisis: 

Still a Deadly 

Event in the 21st 

Century. 

2016 The American 

journal of 

medicine 

Radboud 

University Medical 

Center, Nijmegen, 

Netherlands 

 

Changi General 

Hospital, 

Singapore 

 

University 

Medical Center 

Utrecht, Utrecht, 

The Netherlands 

Nenhum Inglês Adrenal Insufficiency; 

Adrenocorticotropic 

Hormone; Emergencies; 

Glucocorticoids; Humans; 

Hydrocortisone; Isotonic 

Solutions; Patient Education 

as Topic; Risk Factors; Self 

Administration; Sodium 

Chloride; administration & 

dosage; blood; diagnosis; 

etiology; prevention & 

control; therapeutic use; 

therapy 

FARES, A. B.; 

SANTOS, R. 

A.  

Conduct protocol 

in emergency : 

Acute adrenal 

insufficiency 

2016 Revista da 

Associação 

Médica 

Brasileira 

Faculdade de 

Medicina de São 

José do Rio Preto 

(Famerp), São José 

do Rio Preto, SP, 

Não 

informado 

Inglês Addison's disease; acute 

adrenal insufficiency; 

addisonian crisis; adrenal 

crisis; crise addisoniana; crise 

adrenal; doença de Addison; 
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Autor Título Ano Revista Instituições Conflito de 

interesses 

Idioma Descritores 

Brasil 

 

Sociedade 

Brasileira de 

Endocrinologia e 

Metabologia 

(SBEM)- Hospital 

de Base, São José 

do Rio Preto 

insuficiência adrenal aguda 

VAN ECK, J. 

P. et al 

Much to be 

desired in self-

management of 

patients with 

adrenal 

insufficiency 

2016 International 

Journal of 

Nursing 

Practice 

Centro Médico da 

Universidade 

Erasmus, Roterdã, 

Países Baixos 

 

Universidade 

Rotterdam de 

Ciências Aplicadas, 

Roterdã, Países 

Baixos. 

Não 

informado 

Inglês adrenal insufficiency, 

endocrine nurses, knowledge, 

self-management and patient 

education 

ODENWALD, 

B. et al 

Children with 

classic 

congenital 

adrenal 

hyperplasia 

experience salt 

loss and 

hypoglycemia: 

evaluation of 

adrenal crises 

during the first 6 

2016 European 

journal of 

endocrinology 

Universidade de 

Erlangen-

Nurnberg, 

Erlangen, 

Alemanha 

 

Universidade de 

Munique (LMU), 

Munique, 

Alemanha 

Nenhum Inglês Adrenal Hyperplasia; 

Congenital; Adrenal 

Insufficiency; Child; Child; 

Preschool; Female; 

Germany; Hospitalization; 

Humans; Hypoglycemia; 

Hyponatremia; Infant; 

Longitudinal Studies; Male; 

Seizures; complications; 

epidemiology; etiology; 

statistics & numerical data 
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Autor Título Ano Revista Instituições Conflito de 

interesses 

Idioma Descritores 

years of life. 

KAMPMEYE

R, D. et al 

A strong need for 

improving the 

education of 

physicians on 

glucocorticoid 

replacement 

treatment in 

adrenal 

insufficiency: An 

interdisciplinary 

and multicentre 

evaluation 

2016 European 

Journal of 

Internal 

Medicine 

University of 

Luebeck, Luebeck, 

Germany  

 

Christian-

Albrechts-

University, Kiel, 

Germany 

Nenhum Inglês Adrenal Insufficiency; Adult; 

Education; Medical; Female; 

Germany; Glucocorticoids; 

Health Knowledge; Attitudes; 

Practice; Hormone 

Replacement Therapy; 

Humans; Male; Middle Aged; 

Physicians; Surveys and 

Questionnaires; Young Adult; 

drug therapy; methods; 

therapeutic use 

SHEPHERD, 

L. M. et al 

Exploration of 

knowledge and 

understanding in 

patients with 

primary adrenal 

insufficiency: A 

mixed methods 

study 

2017 BMC 

Endocrine 

Disorders 

Birmingham 

Heartlands 

Hospital, Heart of 

England NHS 

Foundation Trust, 

UK 

 

University of 

Birmingham, UK 

Nenhum Inglês Acute illness; Addison's 

disease; Adherence; Adrenal 

insufficiency; 

Hydrocortisone; Knowledge; 

Nursing; Stressful event 
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Quadro 9: Características dos estudos selecionados para RI. 

Autor Ano Objetivo Metodologia empregada Principais resultados 

AGUAYO, A. 

M. et al 

2007 Reportar dois casos 

de falha adrenal 

primária em crianças 

e fazer uma revisão 

da literatura das 

manifestações 

clínicas, 

fisiopatologia e 

tratamento da 

Insuficiência 

Suprarrenal Primária 

(ISRP). 

Estudo de casos. Duas crianças 

com idade entre 9 (caso 1) e 6 

(caso 2) anos, ambas com astenia 

e adinamia, dor abdominal, baixo 

peso e vômitos, com avidez no 

sal, com condições gerais 

precárias, lipotimia, 

hiperpigmentação da pele e 

mucosas. O diagnóstico de ISRP 

com o comprometimento com a 

secreção de cortisol e 

mineralocorticoides foi 

confirmado. Ambos tiveram 

anticorpos anti-adrenais positivos. 

Nos casos 1 e 2 após diagnóstico confirmado iniciou-se 

tratamento com hidrocortisona EV (100mg/m
2
/dia), 

fludrocortisona (0,1mg/dia) e correção hidroeletrolítica. 

Observou uma melhora rápida de ânimo e apetite. No 

caso 1 a tomografia de abdômen mostrou glândulas 

suprarrenais de tamanho normal, sem calcificações nem 

nódulos, com anticorpos anti-adrenais positivos. No caso 

2 evidenciaram-se glândulas suprarrenais pequenas, sem 

calcificações nem nódulos, confirmando a etiologia 

autoimune. No exame físico é importante avaliar o 

estado hemodinâmico, a pigmentação da pele e as 

mucosas, o tônus muscular e reflexos osteotendinosos. 

As características bioquímicas sugestivas de ISRP são: 

hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia, acidose 

metabólica e aumento das concentrações de nitrogênio 

ureico. Cortisol plasmático e aldosterona podem estar em 

baixas concentrações ou "inadequadamente" normais 

para a condição de gravidade do paciente, associado a 

altas concentrações de ACTH e atividade de renina 

plasmática, respectivamente. 

JONES, D. A.; 

MIRAS A.; 

TRINGHAM J. 

R. 

2008 Destacar as 

principais 

características e 

conscientizar sobre a 

Doença de Addison. 

Estudo de revisão. Não 

especificado. 

Causa mais comum subjacente da IA nos países em 

desenvolvimento é a tuberculose. Outras causas são: 

infecções fúngicas, Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA), indução por drogas e terapia com 

glicocorticoides exógenos. 

Manejo da insuficiência adrenal crônica: 

Hidrocortisona 20-30mg oral em 

24 horas em doses divididas 

Monitoramento de glicocorticoides: 

• História de sintomas de sobre ou 
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Subtratamento; 

• Garantir que o paciente leve kit com esteroides e 

pulseira de emergência; 

• Educação sobre ajustes de dose durante o estresse; 

• Considere a curva do dia da hidrocortisona para ajustar 

a dose de glicocorticoide.  

Fazer monitoramento mineralocorticoide 

ALVES, C.; 

ROBAZZI, T. 

C. V.; 

MENDONÇA, 

M. 

2008 Apresentar uma 

revisão atualizada e 

prática de efetuar de 

forma segura a 

suspensão da 

corticoterapia nos 

pacientes que a 

utilizaram por tempo 

prolongado ou em 

altas doses. 

Estudo de revisão. Foi feito uma 

revisão da literatura sobre a 

fisiologia e farmacologia dos 

corticoides, descrevendo as 

principais síndromes associadas a 

sua retirada. Foram utilizados os 

bancos de dados MEDLINE e 

LILACS, selecionando os artigos 

mais atuais e representativos do 

tema, referentes ao período de 

1997 a 2007, bem como livro-

texto. 

 

Pacientes que receberam preparações de longa ação, altas 

doses, períodos prolongados, por via oral ou parenteral, e 

em frequência maior de administração tem maior risco 

de desenvolverem complicações associadas à retirada 

dos corticoides. Há um consenso entre os autores que 

recomendam reduzir gradualmente a dose dos 

corticoides, permitindo assim a recuperação da atividade 

do eixo HHA. A administração do corticoide em várias 

doses ao dia faz com que a inibição do eixo seja mais 

provável, assim como dose única à noite, o pico de 

liberação do ACTH nas primeiras horas da madrugada, 

resultando em uma maior supressão adrenal. Sempre que 

possível, a dose do corticoide de ação intermediária ou 

prolongada deverá ser tomada em dose única pela 

manhã. 

MOLIMARD, 

M. et al. 

2008 Investigar a 

prevalência e 

apresentação clínica 

de IA (associada ou 

não associada à 

Síndrome de 

Cushing exógena) 

em pacientes que 

receberam 

Estudo de coorte retrospectivo. 

Para todos os pediatras franceses 

metropolitanos, endocrinologistas, 

pneumologistas e médicos de 

cuidados intensivos (n = 11 783) 

foram enviados questionários 

solicitando informações sobre 

casos de IA associados ou não 

associados à Síndrome de 

Foi encontrado Síndrome de Cushing em 50% dos 

pacientes com IA de causa exógena. De acordo com o 

método de captura-recaptura, o número de casos de AI 

com corticoide inalatório foi estimado em 598 durante o 

período de estudo de 5 anos (95% de Poisson CI 551, 

648) por 10 milhões de unidades/ano de corticoides 

inalatórios vendidos. Indica uma frequência 

relativamente baixa na França. Na base de dados da 

farmacovigilância francesa foram encontrados 16 casos 
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corticoides 

inalatórios por 

médicos franceses 

durante o período de 

2000-5. 

Cushing exógena entre 2000 e 

2005. Os dados coletados 

incluíram demografia do paciente, 

corticosteroide oral ou inalatório 

usado durante o ano anterior ao 

diagnóstico de IA, condição (s) 

subjacente (s), tratamento (s) 

concomitante (s), apresentações 

de sinais e sintomas clínicos, 

investigações laboratoriais e 

resultados. A base de dados de 

farmacovigilância francesa foi 

rastreada para relatórios 

espontâneos para determinar a 

frequência de IA associada ao uso 

de corticoides inalatórios, usando 

o método de captura-recaptura. 

de IA relacionados com uso de corticoide inalatório no 

período de 2000 a 2005. Foram encontrados 12 casos de 

potencial interação medicamentosa. 

DÍAZ, J. A.; 

GARCÍA, J. 

A.; AYALA, 

E. G. 

2008 Descrever caso 

clínico de Doença de 

Addison e realizar 

uma revisão dos 

aspectos relevantes 

da fisiologia, 

diagnóstico e 

tratamento. 

Estudo de caso e revisão da 

literatura. Caso clínico: paciente 

do sexo masculino, 53 anos com 

náuseas, vômitos e diarreia, sem 

muco e nem sangue, em 10 

episódios, de 3 dias de evolução, 

pelo qual procurou o serviço de 

urgência. Familiares relataram 

fadiga e irritabilidade do paciente. 

O exame físico revelou 

hipotensão e dados anteriores 

indicaram que o pacientes portava 

uma gastroenterite viral. Revisão 

da literatura: realizada busca na 

Evolução do caso clínico: Foi administrado fluido IV 

para hidratação, no entanto a hipotensão permaneceu. 

Exames laboratoriais documentaram hipoglicemia, 

hiponatremia e hipercalemia, levando a suspeita 

diagnóstica de enfermidade de Addison, iniciando-se 

tratamento glicocorticoide com evolução adequada. 

Crises adrenais devem ser suspeitas em todos os 

pacientes com hipotensão refratária ao tratamento com 

hidratação venosa e emprego de catecolaminas. O 

tratamento deve ser iniciado imediatamente, sem pensar 

que a administração de esteroide pode afetar as provas 

diagnósticas. 
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base de dados Medline (1964-

2006) usando os termos “Addison 

Disease” e “Adrenal 

Insufficiency”. Foram 

selecionadas somente artigos 

originais, excluído revisões e 

literatura secundária. 

Adicionalmente se revisou a 

literatura excluída na busca inicial 

e outras publicações consideradas 

relevantes para discussão. 

O`CONNEL, 

S.; 

SIAFARIKAS, 

A. 

2010 Fornecer informação 

sobre IA, focando na 

conscientização 

sobre sintomas 

iniciais e em 

cenários de risco, 

gerenciamento de 

emergência e linha 

de base de 

investigação, 

investigações 

completas e 

gerenciamento de 

longo prazo. 

Estudo de revisão. Não 

especificado. 

 

Historicamente, a tuberculose foi a causa mais comum 

de Doença de Addison. Hoje, no entanto, 70-80% de 

todos os casos da doença no mundo ocidental são 

devidos à adrenalite autoimune; enquanto doenças 

infecciosas a nível mundial - como a tuberculose,  

infecções por fungos (histoplasmose, criptococos) e 

citomegalovírus – são ainda causas importantes. As 

formas secundárias de insuficiência adrenal são 

resultantes de terapia com esteroides ou excesso de 

esteroides endógenos. A CA pode ser precipitada pelo 

estresse, sepse, desidratação ou trauma. A presença 

concomitante de doença autoimune é vista em 50% dos 

pacientes com Doença de Addison. Estes incluem doença 

da tireóide, hipoparatireoidismo e diabetes mellitus tipo 

1. Na gestão e prevenção da CA, deve-se observar os 

sintomas de deficiência de cortisol, aldosterona e não 

aguardar resultados laboratoriais para iniciar tratamento. 

HITTLE, K.; 

HSIEH, S; 

SHEERAN, P. 

2010 Não especificado. Estudo de caso- cuidado especial 

e agudo. Foi relatado neste estudo 

o acompanhamento de uma 

Em pacientes que apresentam crise aguda adrenal, 

estabilização inicial é a prioridade. Os déficits de volume 

devem ser substituídos com fluido isotônico (solução 
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paciente com CA mascarada por 

choque séptico, seu manejo e 

recomendações para lidar com a 

doença. Uma garota branca de 14 

anos que pesava 38 kg 

apresentava uma história de 5 dias 

de dor abdominal periumbilical, 

êmese não biliar, fadiga, e 

temperaturas baixas intermitentes. 

Os sinais vitais do paciente foram 

os seguintes: temperatura, 37,1 ° 

C; frequência cardíaca, 113 

batimentos por minuto; e 14 

respirações por minuto. Sua 

perfusão era tão fraca que os 

valores de pressão arterial e 

saturação de oxigênio não podiam 

ser obtidos. 

salina normal). Dextrose (0,5 g / kg administrado por via 

intravenosa) deve ser utilizada para corrigir a 

hipoglicemia. Inotrópicos e vasopressores (dopamina, 

epinefrina e / ou norepinefrina) também podem ser 

necessários. Os esteroides com dose de estresse devem 

ser administrados o mais rápido possível e não devem ser 

diferidos até que a concentração de cortisol seja 

conhecida. Nesse caso foi administrada hidrocortisona, 

100mg / m
2
, por via intravenosa. A dose de manutenção 

de hidrocortisona foi de 100mg / m
2
 / dia administrada 

por via intravenosa e dividido a cada 6 horas. A pressão 

arterial da paciente melhorou gradualmente e os agentes 

vasoativos foram descontinuados 36 horas após o início 

da hidrocortisona. Os diuréticos foram administrados e o 

edema pulmonar resolvido. A CA aguda é fatal se não é 

rapidamente reconhecido e tratado. Como a infecção 

pode ser um gatilho para CA aguda, os antibióticos de 

amplo espectro devem ser induzidos até a cultura de 

urina e sangue serem negativos. 

 

HARSCH, I. et 

al. 

2010 Avaliar o estado 

atual de 

conhecimento dos 

pacientes sobre sua 

doença e sua 

capacidade de 

autogerenciamento. 

Outros objetivos 

foram: as 

preferências dos 

pacientes em 

Estudo de coorte retrospectivo. 

Foi feito um estudo em 

cooperação com um grupo de 

autoajuda, a 'Netzwerk 

Hypophysen und 

Nebennierenerkrankungen e.V.' 

(Rede alemã de Distúrbios da 

Pituitaria e Adrenal). A 

investigação foi realizada durante 

todo o ano de 2005, quando o 

'Netzwerk' tinha cerca de 2050 

Um total de 103 pacientes (30%) sentiu-se 

suficientemente informados para lidar com a doença 

após o primeiro aconselhamento, enquanto 217 (64%) 

relataram déficits em seu estado de conhecimento. Em 

206 pacientes (61%) o primeiro aconselhamento foi feito 

por um endocrinologista. Em relação ao estado de 

conhecimento atual, no questionário de oito perguntas, 

no grupo de pacientes como um todo, 52% das perguntas 

foram respondidas corretamente. O estudo demonstra, 

com o teste de conhecimento, um potencial para 

melhorar a capacidade dos pacientes, por isso foi 
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aprender sobre a 

doença e sugestões 

de como a 

transferência de 

informações poderia 

ser melhorada ainda 

mais (questões 

nunca investigadas). 

membros. Todos os pacientes do 

estudo eram do grupo de apoio. 

Um total de 338 pacientes, sob 

terapia de reposição de cortisona, 

participaram do nosso estudo. Um 

questionário anônimo foi 

autodesenhado, já que não 

existem questionários validados 

sobre terapia de reposição de 

cortisona, devido à raridade da 

doença. O questionário consistiu 

em uma primeira parte com 

avaliação antropométrica e 

detalhes anamnésicos e uma 

segunda parte focada nas 

informações prévias sobre a 

terapia de reposição (latência 

entre o diagnóstico e o primeiro 

aconselhamento, por quem isso 

foi feito, o conteúdo do 

aconselhamento, e se isso foi 

considerado como eficaz pelos 

pacientes). Os pacientes 

responderam perguntas abertas 

sobre as outras formas em que 

obtiveram informações. 

questionado a preferência destes pacientes para obter 

informação, mas curiosamente a resposta foi que os 

pacientes ainda preferem obter informações de material 

impresso tais como livros, folhetos e guias. A segunda 

preferência foi educação e treinamento em grupos. 

MARTÍNEZ, 

A. et al 

2010 Não especificado Estudo de revisão. Não 

especificado. 

De quem suspeitar de CA:  

• Em pacientes com insuficiência hipofisária 

multihormonal (idiopática ou orgânica, quer tumoral ou 

pós-traumática), sob tratamento ou sem tratamento com 

glicocorticoides. 
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• Em pacientes com hiperplasia adrenal congênita, sejam 

ou não tratados com corticosteroides. 

• Em pacientes com Doença de Addison, tratados ou não 

com corticosteroides. 

• Em pacientes com tratamento crônico com altas doses 

de glicocorticoides que tenham suspendido o 

medicamento abruptamente. 

• Em pacientes sobreviventes de doenças oncológicas 

que tenham recebido quimioterapia ou radioterapia. 

O esquema de tratamento na emergência deve ser 

completado sem demora, e o contato com os outros 

membros da equipe de saúde deve ser deixado para o 

momento em que o paciente tenha se recuperado (para 

acompanhamento). É importante lembrar que não só os 

pacientes sem o diagnóstico morrem, mas também os em 

tratamento de substituição que não recebem tratamento 

adequado em situações de estresse. 

REDDY, P. 2011 Não especificado Revisão Sistemática- este artigo 

analisa extensivamente as diversas 

etiologias e o gerenciamento da 

insuficiência adrenal. 

A adrenalite auto-imune é responsável pela maioria dos 

casos de IA nos países ocidentais. Administração crônica 

de altas doses de esteroides pode diminuir a síntese de 

CRH de o hipotálamo que leva à diminuição da secreção 

de ACTH e, eventualmente, de atrofia adrenal. A causa 

iatrogênica é a mais comum de IA. Em pacientes com 

suspeita de CA a terapia deve ser iniciada imediatamente 

com soro fisiológico e glicocorticoide intravenoso. A 

terapia de reposição de esteroides deve ser titulada de 

forma adequada para dar aos pacientes a menor dose que 

alivie os sintomas de deficiência e evite sinais e sintomas 

de excesso de glicocorticoides. 

 

FRANCO, L. 2012 Não especificado Estudo de caso. Foi relatado no O estudo realizado confirmou o diagnóstico de 
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et al. estudo o seguinte caso clínico: 

Apresenta-se o caso de uma 

adolescente de 14 anos, internada 

por vómitos, diarreia e prostração, 

agravamento progressivo, com 

desidratação hiponatrêmica grave 

associada à hipercalemia e 

hipocloremia. Referia queixas de 

anorexia, astenia e perda ponderal 

com três meses de evolução. No 

exame objetivo apresentava-se 

obnubilada, mal perfundida e com 

ligeira hiperpigmentação cutânea 

e das mucosas.  

insuficiência suprarrenal primária, de etiologia 

autoimune. Iniciou-se terapêutica com hidrocortisona e 

fludrocortisona, houve boa evolução clínica, com alta 

hospitalar após quinze dias, orientada para as consultas 

de endocrinologia pediátrica, adolescentes e 

pedopsiquiatria. Manteve terapêutica de substituição por 

via oral com hidrocortisona 15mg/m
2
/dia de 8/8 horas e 

fludrocortisona na dose de 100mcg/dia (em 2 tomas). 

Ficou assintomática cerca de 2 meses após a alta 

hospitalar. A insuficiência suprarrenal primária 

apresenta-se frequentemente de forma insidiosa, sendo 

os seus sintomas e sinais iniciais muitas vezes 

inespecíficos. A forma de apresentação aguda constitui 

uma verdadeira emergência médica, pelo que o grau de 

suspeição clínica deve ser elevado. 

NAPIER, C.; 

PEARCE, S. 

H.S. 

2012 Não especificado Estudo de revisão. Não 

especificado 

O diagnóstico de Doença de Addison requer 

glicocorticoides ao longo da vida e terapia 

mineralocorticoide. O tratamento de manutenção deve 

ser adaptado ao indivíduo com base em avaliações 

clínicas completas, acompanhada de educação 

continuada do paciente e uma orientação clara sobre 

como gerenciar uma crise potencial. Manutenção: os 

regimes de substituição de glicocorticoides são 

construídos para tentar para refletir padrões fisiológicos 

de secreção. A hidrocortisona é a escolha preferida de 

tratamento com glicocorticoides, outros esteroides 

(prednisolona, dexametasona) tem meias-vidas mais 

longas e geralmente são evitados para minimizar a 

exposição não fisiológica aos glicocorticoides à tarde e a 

noite. A substituição de andrógenos é uma consideração 

adicional, particularmente em mulheres, onde as 
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glândulas adrenais são as principais fontes de 

andrógenos. A substituição por DHEA oral pode 

aumentar o bem-estar geral ou o desejo sexual em 

algumas mulheres. Porém, existe um risco teórico de 

câncer de mama através de efeitos estrogênicos. O teste 

terapêutico da reposição de DHEA pode ser considerado. 

Recomenda-se uma dose inicial de 25mg por dia e as 

mulheres devem ser informadas de reportar quaisquer 

efeitos colaterais androgênicos, como pele gordurosa ou 

acne. 

MOLONEY, 

S.; 

DOWLING, 

M. 

2012 Não especificado Estudo de revisão. Não 

especificado. 

Não foi possível encontrar uma extensa pesquisa de 

literatura quaisquer estudos de resultados diretamente 

relacionados aos pais sobre conhecimento e 

competências na gestão de insuficiência adrenal 

pediátrica. Embora rara na infância, no caso de doença, 

estresse ou lesão, insuficiência adrenal carrega risco de 

CA e possível aumento morbidade e mortalidade. A CA 

pode seguir, causando hipoglicemia, choque e 

anormalidades eletrolíticas. As consequências podem ser 

graves e incluem coma, danos aos órgãos e morte. A 

mortalidade total pode ser três vezes maior entre crianças 

com insuficiência adrenal na população em geral. 

Crianças com doenças gastrointestinais estão 

particularmente em risco, uma vez que a medicamento 

oral pode ser ineficaz e pais e cuidadores podem ser 

incapazes de administrar hidrocortisona por outras vias 

em casa. A educação dos pais e cuidadores, e a pronta 

intervenção das "regras para os dias de doença" (quando 

ocorre um evento agudo de doença como pirexia, 

diarreia ou influenza) são essenciais no cuidado de uma 

criança com essa condição. 
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BJORNADOT

TIR, S. et al 

2013 Descrever os 

padrões de 

prescrição de 

medicamentos em 

pacientes suecos 

com a Doença de 

Addison antes e 

depois do 

diagnóstico em 

comparação com os 

controles 

populacionais. 

Estudo de coorte. Foi conduzido 

um estudo de coorte baseado na 

população da Suécia. Foram 

buscados através do Registro 

Nacional Sueco de Paciente 

(RNSP) e do Registro Sueco de 

Medicamentos Prescritos 

(RSMP), identificamos 1305 

pacientes (ambulatoriais e 

internados) com diagnóstico de 

Doença de Addison e tratamento 

combinado com hidrocortisona / 

acetato de cortisona e 

fludrocortisona, buscados de 

acordo com as drogas dispensadas 

por prescrição a toda a população 

sueca. Evidência direta do 

diagnóstico da doença não estava 

disponível nos prontuários. 

Focalizaram-se estudos sobre 

indivíduos que sofrem de Doença 

de Addison de provável origem 

autoimune. A data do diagnóstico 

foi definida como a data do 

primeiro registro Diagnóstico da 

doença no RNSP (1964-2009) ou 

a data da primeira prescrição de 

hidrocortisona / acetato de 

cortisona ou fludrocortisona no 

RSMP (2005-2009), o que ocorrer 

primeiro. Identificamos 11 996 

No RNSP, 1305 tiveram tratamento combinado com 

hidrocortisona / acetato de cortisona e fludrocortisona de 

acordo com o RSMP. E desse total de pacientes dois 

terços tiveram seu diagnóstico de IAP em internações. 

Em geral, os pacientes suecos com IAP receberam mais 

medicamentos prescritos do que os controles e 59,3% 

dos pacientes ambulatoriais apresentaram medicamentos 

que indicavam doença autoimune concomitante 

(Síndrome poliglandular tipo 2, Doença da tiróide 

autoimune, deficiencia de vit. B12, Diabetes mellitus 

insulina dependente). Curiosamente, tanto antes quanto 

depois do diagnóstico de IAP, os pacientes usaram mais 

medicamentos gastrointestinais, preparações 

antianêmicas, agentes modificadores de lipídios, 

antibióticos para uso sistêmico, hipnóticos e sedativos e 

medicamentos para doenças obstrutivas das vias aéreas. 

Notavelmente, um aumento de prescrição de várias 

drogas anti-hipertensivas e diuréticos foi observada após 

o diagnóstico de IAP. Os padrões de prescrição de 

medicamentos antes e após o diagnóstico são 

parcialmente esperados, mas também suscitam 

preocupações sobre comorbidades inesperadas na coorte 

de pacientes com IAP. Em muitos pacientes com IAP, 

sintomas inespecíficos precedem o diagnóstico por 

vários anos. 
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controles correspondentes pelo 

Registro de População. Medida 

principal de resultado: 

determinamos o ratio 

(proporção/relação) observado de 

número esperado de pacientes 

tratado com os medicamentos 

prescritos. As análises estatísticas 

foram realizadas usando a versão 

Stata 11 (College Station, Texas) 

e Excel 2010 (Redmond, 

Washington). 

REPPING-

WUTS, H. J 

W. J. et al 

2013 Avaliar a autogestão 

em pacientes que 

recebem terapia de 

reposição de 

glicocorticoides para 

insuficiência adrenal 

primária ou 

secundária antes e 6 

meses após reunião 

de educação em 

grupo de 

glicocorticoides. 

Estudo de intervenção 

longitudinal. Todos os pacientes 

com insuficiência adrenal 

primária ou secundária, tratados 

no Departamento de Medicina, 

Divisão de Endocrinologia, na 

Holanda, foram convidados pelo 

seu endocrinologista a participar 

de uma reunião de grupo de 

educação de glicocorticoides, com 

uma carga horária de 3 h, 

consistindo de uma palestra sobre 

a doença e ajustes de doses de 

glicocorticoide em caso de 

estresse, seguidas de instruções 

sobre como administrar 

hidrocortisona IM. Finalmente, 

todos os participantes poderiam 

praticar a injeção IM e discutir 

Após a intervenção do estudo, onde foram ministradas 3 

horas de palestra educacional, significativamente mais 

participantes deram as respostas corretas para como atuar 

situações diferentes (por exemplo, autoadministração de 

uma injeção de glicocorticoide e contato de telefone em 

caso de vómitos / diarreia sem febre). Além disso, depois 

de participar da reunião, significativamente mais 

participantes mencionaram ter uma autogestão adequada, 

ferramentas como um folheto de instrução de 

glicocorticoides e um passaporte médico ou medalhão 

SOS. Quase todos os participantes tiveram as ampolas de 

hidrocortisona em casa na linha de base, bem como no 

acompanhamento. Recomendações na fase aguda da 

doença: hidrocortisona 60mg de manhã e 30mg de tarde, 

ou uma dose equivalente de qualquer outro 

glicocorticoide no caso de febre (mais de 38,8C) ou 

estresse mental grave (a passagem de um familiar 

próximo ou exames difíceis). Em caso de incapacidade 

de reter a medicação (vômitos, diarreia) uma injeção 
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suas experiências com (iminente) 

crises adrenais com outros 

pacientes e os prestadores de 

cuidados de saúde. Duas semanas 

antes da reunião e 6 meses após a 

reunião, os pacientes foram 

convidados a preencher um 

questionário (Flemming & 

Kristensen , foi adaptado para 

população holandesa pelo 

pesquisador) sobre como eles 

agiriam em seis condições 

diferentes (por exemplo, doença 

febril ou vômito). É um estudo de 

intervenção longitudinal baseado 

em questionário realizado em uma 

clínica ambulatorial no período de 

2009 a 2011. 

com hidrocortisona é prescrita, e os pacientes disseram 

receber contato telefônico do hospital após a injeção. Os 

pacientes podem consultar o endocrinologista por 

telefone 24 h por dia e 7 dias por semana. 

AGUIRRE, M. 

A. et al 

2013 Sintetizar as 

informações até 

agora disponíveis a 

respeito do 

diagnóstico e manejo 

da enfermidade de 

Insuficiência 

Adrenal 

Estudo de revisão. Não 

especificado. 

Em casos de suspeita de IA uma série de provas 

diagnósticas deve ser realizada para confirmação do 

déficit de cortisol. O tratamento da IA na maioria dos 

casos é simplesmente substitutivo. Os objetivos da 

terapia inclui o alcance de uma expectativa e qualidade 

de vida adequada, evitando efeitos adversos da terapia de 

reposição hormonal. Embora IA tenha sido considerado 

um diagnóstico raro em unidades de terapia intensiva, há 

um aumento em sua frequência em pacientes com 

choque séptico, traumas, queimaduras, insuficiência 

hepática infecção por SIDA, pneumonia grave adquirida 

na comunidade, entre outros; no entanto o manuseio e o 

tratamento desses pacientes permanece controverso. 
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Hidrocortisona deve ser considerada como uma 

estratégia terapêutica em pacientes com choque séptico, 

especialmente aqueles que respondem mal à 

ressuscitação com fluidos ou a administração de aminas 

vasoativas, bem como em pacientes com dificuldade 

respiratória aguda. 

PALACIO, A. 

V.; 

GONZÁLEZ, 

V. B.; MAYA, 

G. C. 

2013 Destacar situações 

que exigem testes 

complementares 

antes de interromper 

o tratamento com 

corticosteroides em 

crianças, para avaliar 

a função do eixo 

adrenal e evitar os 

riscos e 

complicações 

relacionadas com 

suspensão do 

tratamento. 

Estudo de Revisão. Não 

especificado. 

Uma das causas da CA é a retirada súbita do tratamento 

com glicocorticoides. A integridade do sistema renina-

angiotensina-aldosterona é geralmente reservada, então 

ambos, hipercalemia e hiponatremia, que são típicas da 

CA devido a outras causas (hiperplasia adrenal 

congênita), podem estar ausentes. A terapia com 

corticosteroides é a primeira causa de insuficiência 

adrenal. A duração do tratamento e a dose recebida são 

os principais determinantes associados ao 

desenvolvimento dessa complicação. Outros fatores 

farmacológicos, susceptibilidade individual e genética, o 

cronograma de administração, a potência do 

medicamento e a meia-vida da droga também 

determinam o risco de bloqueio do eixo HHA. Os testes 

e a sequência de diagnóstico apropriada para a avaliação 

do eixo ainda estão sujeitos de discussão. Alguns grupos 

realizam rastreio com cortisol pela manhã, outros com 

cortisol mais hormônio adrenocorticotrópico basal e a 

maioria defende o uso do teste estimulação curta com 

hormônio adrenocorticotrópico. Quando o tratamento for 

inferior a duas semanas, a retirada dos medicamentos 

pode ser executada sem um protocolo anterior, enquanto 

que se o tratamento for prolongado de duas a quatro 

semanas, é provável que haja um distúrbio mínimo e 

reversível do eixo HHA, para o qual apenas é 
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recomendado monitorar a presença de sintomas 

sugestivos de alteração do referido eixo. 

DINSEN, S. et 

al  

2013 Questionar os 

"regimes seguros" 

usado na retirada de 

glicocorticoides ao 

invés de se 

concentrar na 

incerteza de 

supressão induzida 

por tratamento. 

Estudo de revisão. Não 

especificado. 

A verdadeira prevalência de insuficiência adrenal 

induzida por glicocorticoide é desconhecida - pode ser 

cerca de 50-100% inicialmente, 25-50% após algumas 

semanas e cerca de 2-3% após vários meses e pode, 

portanto, ser subdiagnosticado entre os clínicos.  Isto é 

em parte devido a um número limitado de estudos neste 

campo, mas, mais importante, devido a dificuldades em 

fornecer comparação confiável entre estudos. Essas 

dificuldades residem na heterogeneidade dos pacientes 

estudados, o regime terapêutico, os testes e ensaios 

endócrinos e dos valores de corte usado para desenhar a 

linha entre a função adrenal normal e hipocorticismo. Se 

o paciente experimentará estresse é completamente 

imprevisível e a IA deve ser levada a sério mesmo em 

sua forma subclínica, uma vez que o quadro clínico pode 

deteriorar-se relativamente rápido. A diminuição lenta do 

glicocorticoide serve para 3 propósitos: prevenir 

reativação da doença subjacente do paciente, para evitar 

a síndrome de retirada  e dar às glândulas adrenais mais 

tempo para se recuperar. No entanto, 

surpreendentemente, para o conhecimento dos autores, 

não há ensaios clínicos controlados de métodos para 

retirada segura de glicocorticoides. 

QUINKLER, 

M. et al 

2014 Não especificado Guia Clínico. Não especificado. Os pacientes precisam saber os sintomas e sinais de 

tratamento insuficiente e em quais situações eles 

precisam aumentar sua dose sem demora. Muitas vezes, 

os pacientes não estão bem equipados com conjuntos de 

emergência. Embora a terapia com esteroides tenha 

resultado em uma expectativa de vida normal, estudos 
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recentes de IAP e IAS, mostraram um aumento da 

mortalidade.  Por exemplo, em estudos de IAP da 

Noruega e da Suécia confirmam que mesmo com terapia 

de substituição otimizada, a mortalidade é superior a 2 

vezes maior do que nos controles que levam a uma 

expectativa de vida reduzida de 3 anos em mulheres e 11 

anos em homens. Uma versão editada do cartão de 

emergência sueco foi feito, neste estudo, para cumprir o 

objetivo de um cartão de emergência europeu. Alguns 

países, como a Alemanha, já implementaram o cartão 

através das suas sociedades nacionais  e o Reino Unido e 

a Espanha estão assumindo uma posição semelhante 

através do Comitê Clínico da Sociedade de 

Endocrinologia e da Sociedade 

Espanhola de Endocrinologia e Nutrição. A mensagem 

do cartão é clara para todos verem. Acreditamos que este 

cartão de emergência, se introduzido em toda a Europa 

vai, em longo prazo, reverter o resultado inaceitável de 

nossos pacientes com IA na configuração aguda. 

RUSHWORTH

, R. L.; 

TORPY, D. J. 

2014 Descrever a 

incidência de crise 

adrenal em New 

South Wales (NSW), 

Australia. 

Estudo observacional descritivo. 

Usando um banco de dados do 

departamento de saúde, 

selecionou-se (todas as admissões 

para os hospitais de NSW) dados 

identificados em todos os adultos 

com idade igual ou superior a 20 

anos tratado em qualquer hospital 

(público ou privado) em NSW 

entre 1 de julho de 2000 e 30 de 

junho de 2011, com um 

diagnóstico principal ou 

A prevalência de IAP na Austrália não é conhecida, mas 

é assumido ser aproximadamente 100 casos por milhão, 

como é em vários outros países. A IAS, que é causada 

por doença na hipófise ou hipotálamo, é mais comum do 

que a IAP por um fator de 2: 1. Embora exista evidência 

sobre a incidência e prevalência de IA em alguns países, 

algumas informações são limitadas sobre as causas e 

fatores contribuintes das crises adrenais. 824 pacientes 

receberam tratamento para CA no hospital, 

correspondendo a 74,9 admissões / ano. A taxa média de 

admissão para o grupo de estudo foi 15,0 (IC 95%, 8,4; 

24,7) admissões / milhão / ano. A maioria (62,5%) dos 
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secundário de CA. As taxas de 

admissão de CA foram calculadas 

globalmente e dentro das 

categorias de idade.  Frequências 

de diagnósticos de comorbidades 

foram analisadas por grupos de 

idade e sexo. Os testes de Qui sq 

foram utilizados para avaliar as 

diferenças nas frequências das 

variáveis categóricas entre os 

grupos. A regressão de Poisson 

foi utilizada para avaliar o 

significado da alteração observada 

nas admissões relacionadas à CA 

com a idade.  

pacientes eram mulheres e 52,8% tinham 60 anos ou 

mais. As taxas de admissão foram significativamente 

associadas ao aumento da idade (p <0,0001). Havia 125 

pacientes (15,2%) com CA e registro de gastroenterite. 

Vinte e seis (3,2%) pacientes morreram no hospital, mas, 

destes, apenas 4 óbitos (0,9%) foram registrados entre os 

467 pacientes com diagnóstico principal de CA. A 

incidência de CA aumenta com a idade.  

VILAR, M. N. 2014 Revisar as diferentes 

variantes do 

tratamento que se 

pode usar neste 

grupo de pacientes. 

Estudo de revisão. Não 

especificado. 

É uma doença que coloca em perigo a vida do paciente, 

afetando sua capacidade de responder ao estresse, a 

causa autoimune é descrita como a etiologia mais 

frequente. Pode ser acompanhado de outro déficit 

hormonal e fazer parte das síndromes pluriglandulares 

autoimunes. Na terapia com glicocorticoides a dose 

tradicional de hidrocortisona que é utilizada no 

tratamento de manutenção da insuficiência primária é de 

30mg / dia, geralmente 20mg de manhã e 10mg de noite, 

embora existam outros esquemas de tratamento em que 

75% são recomendados na dose todas as noites, com o 

objetivo de inibir a secreção matinal de ACTH ou dividir 

a dose total em 3, para assemelhar-se mais à secreção 

fisiológica do cortisol. Pacientes com regime de 3 vezes  

diárias,  mostram níveis de cortisol que são muito mais 

constantes e melhor imitam o ritmo fisiológico de 
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cortisol, quando comparado com aqueles com um regime 

de 2 vezes ao dia. No entanto, é uma experiência clínica 

de que a adaptabilidade com a dosagem 3 vezes ao dia 

está longe de ser absoluta para muitos pacientes. 

CALERO, T. 

M. G.; 

PADILHA, K. 

G. 

2014 Não especificado. Estudo de revisão. Não 

especificado. 

Entre as causas mais frequentes de descompensação na 

insuficiência adrenal crônica está a omissão involuntária 

do medicamento ou o desenvolvimento concomitante de 

uma condição precipitante: infecções, infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular cerebral ou hemorragia 

cerebrovascular, cirurgia sem suporte adrenal, trauma 

agudo grave, ou o uso de medicamentos que aumentam o 

metabolismo dos esteroides, que incluem fenitoína e 

rifampicina. Na fase aguda da doença deve-se duplicar a 

dose de manutenção do esteroide oral e, se necessário, 

contatar o médico mais tarde para identificar a causa da 

falta de controle para tratar adequadamente. Embora o 

uso de esteroides para a prevenção da insuficiência 

adrenal aguda seja significativo, não é suficiente para 

proteger o paciente. É necessário que a pessoa afetada 

aceita sua condição, conheça os fatores precipitantes e a 

forma de atuar em situações emergentes, são elementos 

tão importantes quanto os cuidados clínicos. Não é 

educação para tratamento, mas educação como 

tratamento. Também é importante que parentes e amigos 

participem dessa situação, atuem em conformidade e 

evitem o desfecho desfavorável que ocorreria se não 

fossem tomadas as medidas adequadas e oportunas. 

KLUGUER, N. 

et al 

2014 Comparar a 

qualidade de vida 

relacionada à saúde 

(QVRS) em 

Estudo de coorte. Foi avaliado a 

QVRS em uma configuração 

transversal com o instrumento 

15D (teste bem validado 

Sem terapia de reposição ao longo da vida, a doença de 

addison tem consequências devastadoras, mas mesmo 

quando tratada tem sido associado ao aumento da 

mortalidade. Vários estudos abordando o estado de saúde 
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pacientes com 

Doença de Addison 

tratados de acordo 

com recomendações 

atuais de 

hidrocortisona para o 

padrão de idade e 

gênero da população 

geral. 

composto por 15 dimensões: 

mobilidade visão, audição, 

respiração, sono, comer, fala, 

excreção, atividades usuais, 

função mental, desconforto e 

sintomas, depressão, angústia, 

vitalidade e atividade sexual) em 

uma coorte finlandesa IAP (n = 

107) e comparamos os resultados 

com os de uma grande amostra de 

população em geral (n = 5671). 

Examinamos possíveis preditores 

de QVRS em IAP. Dentro do 

grupo de pacientes, a QVRS 

também foi avaliada pelo SF-36. 

subjetivo desses pacientes demonstraram um impacto 

negativo na qualidade de vida relacionada à saúde 

(QVRS). Comparado com a população geral, as 

dimensões de vitalidade / depressão, energia / fadiga, 

percepções gerais da saúde e a ansiedade têm sido mais 

afetadas. Durante os últimos anos, menor dose de 

substituição de hidrocortisona foi recomendada e uma 

declaração de consenso recente sugere 15-25mg por dia. 

Além da substituição glicocorticoide, fatores 

demográficos, duração da doença, agrupamento de outras 

doenças autoimunes, status socioeconômico e o nível de 

especialização do acompanhamento da saúde podem 

afetar a qualidade de vida. Os pacientes com IAP 

apresentaram diferença média significativamente menor 

de 15D (teste de 15 dimensões) com a população geral 

padronizada por idade e gênero. Os pacientes estavam 

piores do que a população em geral em todas as 

dimensões individuais exceto para "comer" e "ver". O 

estudo descobriu que a menor dose de hidrocortisona não 

restaura QVRS prejudicada, isso pode refletir o fato de 

que é impossível imitar completamente a cinética de 

cortisol fisiológico. Usando SF-36, limitações de função 

devido à saúde física, saúde geral, bem como energia e 

fadiga foram mais afetados. 

INDER, W. J.; 

MEYER, C.; 

HUNT, P. J. 

2015 Revelar o papel da 

terapia de reposição 

adrenal e a 

fisiopatologia do 

eixo Renina-

Angiotensina-

Aldosterona (RAA) 

Estudo de caso. Uma mulher de 

60 anos com 20 anos de história 

de Doença de Addison apresenta 

pressão arterial consistentemente 

acima de 160/90 mmHg. Devido a 

uma renina persistentemente 

elevada (três a cinco vezes acima 

Quando um paciente com Doença de Addison 

desenvolve hipertensão arterial a avaliação inicial deve 

abordar a possibilidade de sobreposição com 

glicocorticoide seguido de correção adequada. Onde 

sinais clínicos ou bioquímicos de excesso de 

mineralocorticoides estão presentes, o gerenciamento 

deve envolver redução da dose de fludrocortisona Na 
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na Doença de 

Addison, incluindo a 

forma como isso é 

alterado na definição 

de hipertensão e 

insuficiência 

cardíaca e fornecer 

recomendações para 

a sua gestão. 

do limite superior do normal), a 

sua manutenção da dose de 

fludrocortisona foi previamente 

aumentada para 0-3mg por dia. A 

substituição de glicocorticoide foi 

hidrocortisona 10mg de manhã e 

meio dia e 4 mg às 4 da tarde. Ela 

tinha um potássio de 4-0 mmol / l, 

sem edema e sem características 

clínicas de excessos de 

glicocorticoides. Revisamos a 

fisiopatologia do eixo RAA na 

Doença de Addison e como isso é 

alterado no cenário de hipertensão 

e insuficiência cardíaca. 

ausência de excesso de mineralocorticoides, 

recomendamos que a dose de fludrocortisona seja 

mantida, e a hipertensão seja tratada com um agente de 

primeira linha adequado, um antagonista do receptor da 

angiotensina II (AII) ou inibidor da enzima conversora 

da angiotensina (ECA). Se necessário, bloqueadores dos 

canais de cálcio podem ser adicionados como um agente 

de segunda linha. Os diuréticos devem ser evitados. Na 

configuração da insuficiência cardíaca, há um aumento 

no corpo total de sódio e água; portanto, é apropriado 

reduzir e raramente considerar cessar a fludrocortisona. 

Podem ser utilizados diuréticos de alça, mas não 

antagonistas de aldosterona, tais como espironolactona 

ou eplerenona. O tratamento padrão com inibidores da 

ECA, ou como alternativa, os antagonistas dos 

receptores AII, são apropriados. 

MOLONEY, 

S.; 

MURPHYN, 

N.; COLIN, J. 

2015 Promover uma 

conscientização 

sobre cuidados de 

enfermagem em 

crianças com IA. 

Outros: Explicar o 

papel e função da 

glândula adrenal, o 

termo IA e suas 

diferentes 

apresentações, 

reconhecer a 

importância da 

rapidez no 

gerenciamento diário 

Não especificado. Estudo para 

desenvolvimento profissional 

contínuo. 

Caso de doença, estresse ou ferimento pode predispor 

uma criança ao risco de CA.  A CA pode ser a primeira 

apresentação de insuficiência adrenal. A morbidade e a 

mortalidade estão associadas à insuficiência adrenal 

infantil, com mortalidade três vezes maior do que a 

população geral. Embora seja raro, é uma condição 

potencialmente fatal com riscos associados 

significativos. A terapia de substituição geralmente é 

gerenciada por pais e cuidadores em casa. Para a maioria 

das crianças, o tratamento geralmente é vitalício. O 

medicamento mais comumente usado na IA infantil é a 

hidrocortisona, a prednisolona e a dexametasona são 

glicocorticoides mais potentes, mas geralmente não são 

recomendados para uso em crianças. O significado da 

intervenção precoce é enfatizado porque influencia muito 
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do doente e 

descrever princípios 

da intervenção 

precoce.  Identificar 

as prioridades de 

cuidados para uma 

criança com 

insuficiência adrenal 

e descrever o papel 

da enfermeira 

infantil em gerenciar 

uma criança com 

esta condição no 

hospital. 

em resultados mais seguros para a criança. Pais e 

cuidadores precisam saber como monitorar a condição de 

seu filho, como e quando ajustar o medicamento, bem 

como alterar o método de administração se necessário, 

por exemplo, retal ou intramuscular e, principalmente, 

quando procurar assistência médica. 

 

KAUW, D. et 

al 

2015 Analisar os 

propósitos das 

conversas on-line do 

fórum paciente a 

paciente (peer-to-

peer), no contexto 

do atendimento 

centrado no paciente. 

Estudo qualitativo. Para este 

estudo, uma amostra consecutiva 

de 300 perguntas (tópicos) dos 

últimos 3,5 anos foi selecionada 

no fórum on-line pela Sociedade 

Adrenal Holandesa. O conteúdo 

foi analisado com base no cuidado 

centrado no paciente do instituto 

Picker. Esta análise foi realizada 

usando ATLAS.ti. Realizamos 

uma análise de estrutura 

qualitativa dedutiva para os 300 

tópicos selecionados. Foram 

analisados 8 tópicos principais de 

cuidado centrado no paciente: 

envolvimento de familiares e 

amigos, informação, comunicação 

Em pacientes com terapia substitutiva de longo prazo é 

esperado certo grau de conhecimento sobre autocuidado. 

O não reconhecimento dos sinais de CA e não 

conhecimento sobre quando é necessário aumentar dose 

é prejudicial para esse grupo de pacientes. A falta deste 

conhecimento pode levar a hospitalizações e eventos que 

ameaçam a vida. Das 390 questões analisadas, 80,8% (N 

= 315) visavam obter mais informações sobre a doença, 

o tratamento e verificar se outros pacientes apresentaram 

queixas semelhantes. Em muito menor grau (38/390, 

9,7%), as questões expressaram um apelo ao apoio 

emocional. Os pacientes responderam principalmente 

dando dicas práticas aos colegas e compartilhando suas 

próprias experiências. Um fórum de comunicação 

paciente a paciente online tem o potencial de fornecer 

uma contribuição significativa, No entanto, a evidência 

de resultados positivos de grupos de suporte on-line 
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e educação, conforto físico, 

respeito pelos valores dos 

pacientes e transição e 

continuidade dos cuidados . 

sobre saúde não é conclusiva. 

PUAR, T. H. K 

et al 

2016 Analisar a literatura 

atual, focando na 

incidência, a 

apresentação, o 

tratamento, as 

estratégias de 

prevenção e as 

últimas 

recomendações em 

termos de 

administração de 

esteroides em 

situações de estresse. 

Estudo de revisão. Não 

especificado. 

A doença gastrointestinal é o precipitante mais comum 

para uma CA. Embora a maioria dos pacientes seja 

educada sobre "regras para os dias de doença", pacientes 

e médicos, muitas vezes relutam em aumentar suas doses 

de glicocorticoides ou alternar para injeções parenterais 

e, desse modo, não conseguem evitar a rápida 

deterioração da condição dos pacientes. A CA é uma 

emergência médica que ameaça a vida, associada a uma 

alta mortalidade, a menos que seja apropriadamente 

reconhecido e o tratamento precoce é prestado. Os 

princípios da terapia na fase aguda da doença envolvem 

ressuscitação com fluidos e substituição esteroide. Fluido 

intravenoso com isotônico cloreto de sódio 0,9% 

corrigirá a hipovolemia e hiponatremia, enquanto a 

dextrose intravenosa também pode ser necessária para 

corrigir a hipoglicemia. Um aumento nos 

glicocorticoides orais nem sempre evitam uma CA. A 

hidrocortisona intramuscular deve ser administrada a um 

paciente com vômitos, diarreia persistente ou CA 

iminente. Como os pacientes podem se deteriorar 

rapidamente, é interessante que os pacientes estejam 

preparados para administrá-lo em casa. 

FARES, A. B.; 

SANTOS, R. 

A.  

2016 Alertar a todos os 

profissionais da 

saúde sobre o 

diagnóstico e 

tratamento corretos 

Estudo de revisão. Foi realizada 

uma ampla pesquisa na literatura 

médica, por meio de ferramentas 

específicas. Entre os meses de 

abril e junho de 2015, realizou-se 

A crise addisoniana é de difícil diagnóstico pela 

inespecificidade de seus sinais e sintomas. No entanto, 

pode ser suspeitada em pacientes que chegam à 

emergência com queixa de dor abdominal, hipotensão 

não responsiva a volume ou a agentes vasopressores, 
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da IA aguda. pesquisa e revisão extensiva da 

literatura para encontrar o 

máximo de artigos atuais sobre 

insuficiência adrenal aguda. Em 

bancos de dados como Uptodate, 

Pubmed e Scielo, usando 

sinônimos de IA aguda como 

addisonian crisis e adrenal crisis. 

Foram selecionados artigos em 

inglês e português sobre o 

assunto. Um total de 175 artigos 

foi encontrado inicialmente, dos 

quais selecionamos 20. Para 

melhor anatomia e compreensão 

fisiopatológica da questão, livros 

importantes nos círculos 

acadêmicos também foram usados 

como fonte de conhecimento. 

obnubilação e torpor. Esse quadro pode vir associado a 

sintomas sugestivos de insuficiência adrenal crônica, 

como hiperpigmentação e avidez por sal, bem como a 

doenças autoimunes, como vitiligo e tireoidite de 

Hashimoto. Pacientes estáveis hemodinamicamente 

podem passar por métodos diagnósticos mais apurados 

para se confirmar ou descartar a crise addisoniana. Os 

exames diagnósticos não podem retardar, em hipótese 

alguma, o tratamento de pacientes instáveis, que deve ser 

iniciado imediatamente com glicocorticoide endovenoso, 

inclusive antes das provas confirmatórias. Infusão de 

solução salina de cristalóides a 0,9% deve ser realizada 

por via intravenosa, 20 a 30mL / kg em 1 hora, 

observando possíveis comorbidades relacionado à 

sobrecarga de volume. Hidrocortisona, 100mg, IV, a 

cada 6 a 8 horas durante as primeiras 24 horas (em 

pacientes instáveis, a dose de 100mg a cada 6 a 8 horas 

podem ser mantidos até sua condição se estabilizar). No 

Brasil, no tratamento crônico, o medicamento de escolha 

é prednisona em uma dose de 5 a 10mg de manhã. 

Fludrocortisona, 0,05 a 0,2mg de manhã. 

Dehidroepiandrosterona (DHEA) 25 a 50mg / dia, 

oralmente (especialmente para mulheres). 

VAN ECK, J. 

P. et al 

2016 Analisar a 

autogestão em 

pacientes com IA e 

fatores relacionados 

ao paciente que 

afetam essa 

autogestão. 

Estudo transversal quantitativo. 

Um questionário foi desenvolvido 

para a análise da autogestão. 

Foram identificados três aspectos 

específicos do comportamento de 

autogestão da doença, incluindo: 

(i) adesão ao medicamento; (ii) 

medidas antecipadas no percurso 

É sugerido que a autogestão inadequada durante as 

doenças infecciosas pode ter papel no alto número de 

mortes prematuras nesses pacientes. Atualmente, o 

padrão-ouro para terapia de substituição é o tratamento 

com hidrocortisona a uma dose de 20mg por dia. No 

estudo a pontuação para a aderência ao medicamento foi 

de 3,5 de 4,0. A pontuação para as medidas antecipadas 

foi de 3,4 de 5,0 e a adaptação da dose durante 
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para prevenir uma CA aguda; e 

(iii) adaptação da dose durante 

emergências médicas. O 

questionário consiste em 24 itens 

relacionados aos medicamentos, 

aderência, medidas antecipadas no 

percurso e dose de adaptação 

durante emergências médicas. A 

validação foi abordada por três 

endocrinologistas e um grupo de 

autoajuda de pacientes com 

insuficiência adrenal. Foi feita 

análise dos dados, utilizando 

regressão de análises 

multivariada, testes t, testes de 

correlação de Pearson, pós-hoc 

testes e análise de variância. 

emergências médicas foi de 1,9 de 3,0. A idade mais 

avançada foi um preditor positivo para os três tópicos de 

autogestão. O sexo feminino foi um preditor positivo 

para medidas antecipadas e adaptação da dose em 

emergências médicas. O nível de educação superior foi 

associado com maiores pontuações na adaptação de dose 

durante emergências médicas em mulheres, não em 

homens. O nível de educação não afetou outros aspectos 

de autogestão. Parece haver necessidade de melhorar a 

autogestão nesses pacientes. A autogestão pode ser 

melhorada pela educação contínua, e o envolvimento de 

enfermeiros endócrinos e profissionais de enfermagem 

provavelmente será um fator chave na eficácia da 

educação do paciente. 

ODENWALD, 

B. et al 

2016 Avaliar crises 

adrenais após o 

início do tratamento 

até aos 6 anos de 

idade em crianças 

com hiperplasia 

adrenal congênita 

(HAC) clássica. 

Estudo prospectivo longitudinal. 

Design: Análise de dados 

extraídos de um estudo 

prospectivo de longo prazo com 

base em população de crianças 

detectadas em triagem neonatal. 

Foram analisados dados de 102 

crianças bávaras com HAC 

clássico devido à deficiência de 

21-hidroxilases, usando 

questionários parentais e 

relatórios médicos. Admissões 

hospitalares relatadas por pais de 

crianças com diagnóstico de saúde 

Um total de 74 crianças (72,5%) não apresentou relato de 

internações hospitalares com perda de sal ou 

hipoglicemia durante o período de observação. No 

entanto, em 27,5% das crianças, 22 crises de desperdício 

de sal (sete delas também com baixa glicemia) e 16 

episódios de hipoglicemia sem perda de sal foram 

relatados. Além disso, a incidência cumulativa de 

convulsões foi elevada; 13 crianças sofreram convulsões 

durante hiponatremia ou hipoglicemia. A maioria das 

crises adrenais foi desencadeada por infecções, muitas 

vezes com manejo inapropriado de emergência, mas em 

11 casos a hipoglicemia ocorreu inesperadamente, sem 

evidência de doença grave e sem erros de gerenciamento. 

A frequência das crises adrenais foi de 6,5 por 100 
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aguda prejudicada foram incluídas 

na análise se a perda de sal 

(hiponatremia) ou hipoglicemia 

foi documentada no resumo de 

alta. O estudo foi aprovado pela 

comissão de ética da Câmara 

Estadual dos Médicos da Bavária. 

Avaliação parental do 

desenvolvimento dos filhos foi 

validada usando relatórios 

médicos sempre que possível. 

Todos os dados foram 

gerenciados usando bancos de 

dados Access, e analisados com 

IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 

22.0. (IBM Corp., Armonk, NY, 

EUA), usando x
2
 ou Mann-

Whitney U tests em um nível de 

significância de 

P<0.05, quando apropriado. 

pacientes/ano (IC de 95%: 4,6-8,8). Todos os eventos de 

desperdício de sal ocorreram durante infecções. 

Pacientes 5, 9, 13 e 28 (episódios 8, 14, 19 e 38) tiveram 

perda de sal durante infecções graves ou súbitas em 

condições adequadas tratamento com glicocorticoides. 

Os outros 18 eventos que desperdiçaram sal foram 

precedidos de infecções intercorrentes gastrointestinais. 

Apesar dos esforços preventivos, as crises adrenais nem 

sempre puderam ser evitadas. Em alguns casos, os 

sintomas apareceram muito rapidamente, deixando sem 

prazo para terapias preventivas especiais.  Em outros 

casos, atrasos ou erros na gestão de glicocorticoide, 

causada pelos cuidadores ou por pessoal médico, podem 

ter contribuído para a progressão de sintomas clínicos e 

deterioração metabólica. 

KAMPMEYE

R, D. et al 

2016 Avaliar o 

conhecimento dos 

médicos na IA, 

dependendo da 

especialidade, nível 

educacional e 

ambiente hospitalar 

(acadêmico e não 

acadêmico). 

Estudo transversal quantitativo. 

Um questionário foi enviado a 

médicos de diferentes disciplinas 

conservadoras como: medicina 

Interna, neurologia, pediatria, 

anestesiologia e disciplinas 

cirúrgicas (neurocirurgia, cirurgia 

geral, oftalmologia) em quatro 

hospitais universitários - todos 

equipados com um Departamento 

Um total de 209 médicos (idade média 33 anos, 24-59 

anos) retornou o questionário. Na avaliação do 

conhecimento médico, com respeito a todas as respostas, 

72,9% estavam corretos. Levando em conta os diferentes 

níveis de educação, especialistas / consultores e os 

médicos deram respostas mais corretas do que os 

residentes / bolsistas (76,8% e 73,3% vs. 69,4%, pb 

0,001 e p = 0,005). Pediatras (71,6%), neurologistas 

(73,2%) e médicos que trabalham em Medicina Interna 

(72,9%) obtiveram melhores resultados do que os 
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de Endocrinologia - e seis 

hospitais não-acadêmicos na 

Alemanha. Os participantes foram 

convidados a fornecer dados 

epidemiológicos e responder 10 

perguntas de escolha múltiplas 

(escolha individual e múltipla, 33 

possíveis respostas corretas) sobre 

sintomas e tratamento da IA. O 

teste qui-quadrado foi utilizado 

para determinar as possíveis 

diferenças entre os grupos, em 

pequenas populações, foi utilizado 

o teste exato de Fisher; o teste t de 

Student foi aplicado comparando 

a idade; um valor p<0.05 foi 

considerado significativo. 

anestesistas (69,6%), cirurgiões (62,7%) e 

oftalmologistas (65,6%, pb 0,001). Menos da metade de 

todos os participantes (n = 86; 41,1%) conheciam a taxa 

fisiológica de produção de cortisol. Embora um 

tratamento de emergência tenha sido considerado 

essencial em 83,7%, apenas 20 médicos (9,6%) 

identificaram corretamente todas as situações que 

exigem ajuste de terapia. A maioria dos médicos 

aumentaria a dosagem de substituição glicocorticoide 

(87,6%) em doença grave; mas os médicos eram 

indecisos se o ajuste é necessário no estresse psicológico 

(51,7% Sim-respostas) ou atividade física por mais de 30 

min (40,7% Sim-respostas). 

SHEPHERD, 

L. M. et al 

2017 Explorar se 

pacientes com IAP 

têm conhecimento e 

entendimento 

suficientes da 

condição; 

conhecimento de 

como e quando para 

ajustar a reposição 

de esteroides durante 

doença aguda ou 

evento estressante; e 

se recebeu a 

informação 

Um estudo de método misto foi 

realizado, onde dez pacientes 

adultos com IAP foram recrutados 

propositadamente de dois 

hospitais terciários em um NHS( 

National Health Service) Trust, 

que são serviços que atendem a 

uma área geográfica ou a uma 

função especializada,  na 

Inglaterra, Reino Unido. Os dados 

foram coletados usando uma 

abordagem de método misto 

utilizando gravação 

semiestruturada de áudio de 

Insuficiência adrenal primária ou Doença de Addison é 

uma condição endócrina ameaçadora da vida. É uma 

condição crônica que requer adesão e ajuste adequado da 

medicação em situações de necessidade para prevenir 

uma CA e admissão hospitalar. Aderência e ajuste da 

medicação estão ligados ao conhecimento e à 

compreensão dos pacientes. O estudo revelou que a 

maioria dos pacientes entrevistados com IAP neste 

centro terciário do Reino Unido têm bom conhecimento 

e compreensão da condição. Nove dos 10 pacientes 

souberam ajustar sua medicação em tempos de doença 

intercorrente, relataram tomar um tablete adicional em 

caso de diarreia, febre ou alo parecido, até as infecções 

desparecerem. A ingestão de medicamentos foi ligada a 
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Autor Ano Objetivo Metodologia empregada Principais resultados 

necessária. entrevistas e revisão das notas de 

casos do hospital. As informações 

de revisão das notas de casos do 

hospital foram capturadas usando 

uma tabela de matrizes com base 

em critérios pré-definidos. O autor 

principal é uma enfermeira 

especialista endócrina. A 

confiabilidade das entrevistas foi 

reforçada pelo uso de uma 

entrevista guia que foi 

desenvolvido com base em 

literatura relevante. 

um regime de tratamento rígido prescrito que exigiu um 

autocuidado bastante complexo e exigente. Contudo, em 

tempo, desde o diagnóstico não foi demonstrado 

aumento conhecimento, foi identificado que a CA ainda 

ocorre mesmo em pacientes com insuficiência adrenal 

crônica que foram educados. 
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APÊNDICE 3- Numeração das referências e características dos estudos. 

 

Quadro 10: Origem do serviço/estudo e propósito ou intervenções dos estudos de ações de educação e manejo clínico. 

Referencia Autor Origem do serviço/estudo Propósito do estudo/ 

 

Intervenções 

 

01 

HARSCH, I. et 

al.(2010) 

Atenção Primária. Privado. 

Alemanha. 

Análise do conhecimento em programa de grupo 

de apoio. 

 

02 

MOLONEY, S.; 

DOWLING, M. 

(2012) 

Hospitalar. Privado. Irlanda.  Desenvolvimento de cartão de identificação de IA 

e planejamento de alta hospitalar.  

 

03 

REPPING-WUTS, H. 

J W. J. et al (2013) 

Ambulatorial. Público. Holanda.  

 

Reunião educativa em grupo. 

04 QUINKLER, M. et al 

(2014) 

Painel de endocrinologistas da 

Alemanha e Reino Unido. 

Elaboração de um cartão de emergência europeu 

para pacientes com IA.  

05 CALERO, T. M. G.; 

PADILHA, K. G. 

(2014) 

Instituto Nacional de 

Endocrinologia. Cuba. Público. 

Artigo de revisão. 

06 KAUW, D. et al 

(2015) 

Fórum on-line de Associação 

Adrenal. Privado. Holanda. 

Análise qualitativa da contribuição para o 

cuidado, de conversas em fórum on-line paciente-

a-paciente. Principais questionamentos: 

informações sobre a doença, o tratamento e se 

outros pacientes tinham queixas semelhantes. 

07 KAMPMEYER, D. et 

al (2016) 

Hospitalar. Público e Privado. 

Alemanha.  

Avaliação do conhecimento médico na IA.  

08 SHEPHERD, L. M. et 

al (2017) 

Hospitalar. Privado. Reino Unido. Avaliação do conhecimento, sobre a doença, de 

pacientes com IA. Uso de entrevistas e análise de 

dados de casos clínicos. 

09 AGUAYO, A. M. et al 

(2007) 

Policlínica. Privada.  

Chile. 

Apresentação de casos clínicos de pacientes com 

IAP. Revisão de manifestações clínicas, 

fisiopatologia e tratamento inicial. 

10 JONES, D. A.; Hospitalar. Artigo de revisão de Prática Clínica.  
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Referencia Autor Origem do serviço/estudo Propósito do estudo/ 

 

Intervenções 

MIRAS, A.; 

TRINGHA M J. R. 

(2008) 

Privado. 

Reino Unido. 

 

 

11 ALVES, C.; 

ROBAZZI, T. C. V.; 

MENDONÇA, M. 

(2008) 

Faculdade de Medicina. 

Público. 

Brasil. 

Revisão da segurança da suspensão de 

corticoterapia em pacientes com tratamento 

prolongado ou com altas doses de corticoides. 

 

12 MOLIMARD, M. et 

al. (2008) 

Centro de Pesquisa de Saúde 

Pública. 

França. 

Investigação de prevalência de IA causada pelo 

uso de corticoides inalatórios (questionário e 

rastreio de dados de farmacovilância). 

13 DÍAZ, J. A.; 

GARCÍA, J. A.; 

AYALA, E. G. (2008) 

Grupo de investigação clínica.  

Público. 

Colômbia. 

Artigo de revisão.  

14 O`CONNEL, S.; 

SIAFARIKAS, A. 

(2010) 

Hospitalar. 

Público. 

Austrália. 

Artigo de revisão. 

15 HITTLE, K.; HSIEH, 

S; SHEERAN, P. 

(2010) 

Hospitalar. 

Privado. 

EUA. 

Artigo de revisão com relato de caso. 

16 MARTÍNEZ, A. et al 

(2010) 

Hospitalar. 

Público. 

Argentina.  

Artigo de revisão.  

17 REDDY, P. (2011) Faculdade de Medicina. 

Público. 

EUA. 

Revisão sistemática. 

18 FRANCO, L. et al. 

(2012) 

Hospitalar.  

Público. 

Portugal. 

Relato de caso. 

19 NAPIER, C.; Hospitalar. Artigo de revisão. 
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Referencia Autor Origem do serviço/estudo Propósito do estudo/ 

 

Intervenções 

PEARCE, S. H.S. 

(2012) 

Público. 

Reino Unido.  

20 BJORNADOTTIR, S. 

et al (2013) 

Banco de dados Nacional. 

Suécia. 

Descrição de padrões de prescrição de 

medicamentos. Estudo de coorte. 

21 AGUIRRE, M. A. et al 

(2013) 

Hospitalar. Público. 

Venezuela.  

Elaboração de protocolo de informações sobre 

diagnóstico e manejo da IA. 

22 PALACIO, A. V.; 

GONZÁLEZ, V. B.; 

MAYA, G. C. (2013) 

Faculdade de medicina. 

Público. 

Colômbia. 

Artigo de revisão.  

23 DINSEN, S. et al 

(2013) 

Hospitalar. 

Público. 

Dinamarca. 

Artigo de revisão. 

24 RUSHWORTH, R. L.; 

TORPY, D. J. (2014) 

Banco de dados em hospitais 

públicos e privados. 

Austrália.  

Análise de banco de dados hospitalares para 

descrição de incidência de CA, perfil 

demográfico, padrões de morbidade e a 

mortalidade de pacientes com IA. 

25 VILAR, M. N. (2014) Hospitalar. 

Público. 

Cuba. 

Artigo de revisão. 

26 KLUGUER, N. et al 

(2014) 

Hospitalar. Público. 

Finlândia.  

Aplicação de instrumento 15D e SF-36 na 

avaliação da qualidade de vida de pacientes com 

Doença de Addison.  

27 INDER, W. J.; 

MEYER, C.; HUNT, 

P. J. (2015) 

Terciário.  

Público. 

Austrália.  

Estudo de caso clínico. 

28 MOLONEY, S.; 

MURPHYN, N.; 

COLIN, J. (2015) 

Hospitalar. 

Privado. 

Dublin. 

Artigo de revisão.   

29 PUAR, T. H. K et al Hospitalar. Artigo de revisão. 
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Referencia Autor Origem do serviço/estudo Propósito do estudo/ 

 

Intervenções 

(2016) Público. 

Holanda. 

30 FARES, A. B.; 

SANTOS, R. A. 

(2016) 

 

 

Faculdade de Medicina. 

Público. 

Brasil. 

Artigo de revisão. 

31 VAN ECK, J. P. et al 

(2016) 

Centro Médico. Público.  

Holanda. 

Emprego de questionário para avaliação de 

autogestão em pacientes com IA. 

32 ODENWALD, B. et al 

(2016) 

Departamento de pediatria 

universitário. Público. Alemanha. 

Avaliação de CA em crianças até seis anos de 

idade com uso de questionários parentais e 

relatórios médicos. 

 

 


