
Faço uso de corticoide, 
devo tomar algum cuidado 

com IA Secundária?

 NUNCA suspenda o tratamento sem   
 conhecimento da equipe de saúde que    
 acompanha você.

 Se for atendido em Emergência, nunca  
 esqueça de mencionar que realiza 
 tratamento com corticoides.

 Informe aos seus familiares: 1) que faz  
 uso de corticoides e 2) o que é a IA 
 secundária. Assim poderão repassar a  
 informação em caso de Urgência.

 Atente para os horários de uso de sua  
 medicação e cumpra com atenção.

 Observe seu próprio corpo: a IA 
 secundária pode se parecer com o início 
 de um resfriado, mas se não identificada 
 e tratada pode levar à morte.

  Se você usa inalador, passa no corpo 

solução contendo cor t ico ides ou usa 

medicação oral ou venosa que contenha 

corticoide deve ter os seguintes cuidados:

 Se vai realizar tratamento dentário, 
 cirurgia, ou outro procedimento, informe 
 a seus médicos e dentistas que utiliza 
 corticoides de modo regular. 

 O desmame dos corticoides ao final do 
 tratamento precisa ser gradual com 

 a equipe que acompanha seu caso!

 doses menores a cada período até a 
 suspensão total.

 Não sabe se usa corticoides? Pergunte     

Qual o tratamento da IA 
Secundária?

ATENÇÃO

  O maior desafio da IA secundária é a 
identificação do problema pois as equipes 
de Emergência muitas vezes desconhecem 
que o paciente faz uso de corticoides. 

  O tratamento da IA secundária envolve:

INSUFICIÊNCIA 
ADRENAL 

SECUNDÁRIA - Reposição de fluídos e outros 
  componentes

 - Reposição de corticoides e/ou 
 outros hormônios em falta

  Pacientes que apresentam 
sintomas de IA secundária durante o 
d e s m a m e  d a  c o r t i c o t e r a p i a 
nessecitarão rever o esquema de 
retirada com a equipe terapêutica 
que o(a) acompanha.



O que é a Insuficiência 
Adrenal (IA) Secundária?
  É uma alteração da função da glândula 

adrenal resultando em menos cortisol que o 
necessário para o funcionamento do corpo.

Você Sabia?

IA Secundária 

Corticoides 
X 

Qual a diferença da 
IA Primária e IA Secundária?

  Os corticosteroides ou corticoides são 

medicamentos que se assemelham aos 
hormônios produzidos pela adrenal.

  Insuficiência Adrenal (IA) Secundária 

acontece quando o cortisol produzido não é 
suficiente para as demandas do corpo.

  O uso de corticoides e sua retirada são as 

causas mais frequentes de IA secundária.

Fig. 1 

  A glândula adrenal ou suprarrenal é uma 

glândula pequena, localizada acima de cada 
um dos rins (por isso seu nome) e faz parte do 
Sistema Endócrino. (Fig. 1 A)

  A adrenal produz vários hormônios 

necessários à vida diária, ao ajuste a situações 
de estresse, nas sobrecargas ao corpo e 
inclusive na função sexual.

  Entre os hormônios produzidos pela adrenal 

está o cortisol.

  A produção de cortisol pela adrenal é 

regulada por sua quantidade no sangue. 
Quando a quantidade de cortisol no sangue 
reduz, a hipófise envia mensagem (através do 
hormônio ACTH) à adrenal para produção de 
mais cortisol. (Fig. 1 B)

  A Insuficiência Adrenal Primária (Doença 

de Addison) tem como principais causas a 
adrenalite autoimune e as infecções que 
acometem diretamente a glândula suprarrenal 
(tuberculose, fungos, citomegalovírus e HIV) 
prejudicando diretamente a produção de 
cortisol e outros hormônios.

Quais são os sinais e 
sintomas de IA 

Secundária?

 Alteração do estado mental (confusão,
  desorientação) - 42%

  Pacientes com IA secundária apresentam 

com frequência: 

  Pressão Baixa e Choque - 90% 
 
 Dor abdominal - 86% 
 
 Febre - 66% 

 Náuseas e vômitos - 47% 

  Mas o quadro pode variar desde 
sintomas isolados, até quadros graves, 
com risco de morte:

IA SECUNDÁRIA:
QUADRO LEVE QUADRO GRAVE

Falta de ânimo (astenia)
Pressão baixa (hipotensão 

grave)

Pressão baixa

(hipotensão)

Incapacidade

de ficar em pé

Dor no corpo (mialgia)

SonolênciaDesmaio (síncope)

Palidez

  Essas medicações são necessárias no 

tratamento de vários problemas de saúde que 
incluem: alergias, asma, tumores do cérebro e 
da medula e doenças autoimunes.

   Quanto mais prolongado o tratamento com 

corticoides, maior o risco de depressão da 
produção de hormônios pela adrenal e do 
aparecimento do quadro de IA secundária. 


