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Resumo  

O stress cirúrgico envolve uma ampla ativação neuro-endócrino-metabólica que é regulada 

principalmente pelo eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA). Este ativa-se via citocinas 

inflamatórias, originadas no local do trauma cirúrgico, com contribuição de fatores psico-

neurológicos reconhecidos pelo sistema límbico, culminando com a produção de cortisol pela 

glândula supra-renal. Este é o principal efetor do eixo HPA e visa controlar a resposta ao stress, via 

mobilização de fatores anti-inflamatórios, imunomodulação e processos catabólicos, a fim de 

restabelecer a homeostasia. As medidas de proteção devem ser implementadas previamente à 

lesão, no sentido de prevenir o organismo de ultrapassar os limites de tolerância normal da 

homeostasia. 

Os objetivos primários desta revisão bibliográfica consistiram na descrição das alterações 

neuroendócrinas e metabólicas decorrentes do período peri-operatório, bem como na 

identificação de fatores orgânicos e psiconeurológicos que predispõem às alterações funcionais do 

eixo. Além disso, pretendeu-se apresentar estratégias de redução de resposta à lesão tecidular e 

suas manifestações sistémicas e elaborar um inquérito de screening individual pré-operatório dos 

fatores que podem comprometer a resposta ao stress cirúrgico, via um eixo HPA disfuncional.  

A metodologia para a realização desta dissertação consistiu na leitura, análise e seleção de 

informação obtida através de bases de dados online como a “PubMed” “British Journal of 

Anaesthesia” e “Science Direct”. O idioma utilizado foi o inglês. No total foram analisadas 124 

referências, do ano 2000 ao ano 2021, sendo priorizados, pela ordem descrita, os artigos de ensaios 

clínicos, ensaios controlados e aleatorizados, os livros, guidelines e revisões sistemáticas.  

Assim, os fatores orgânicos que se associam a um eixo HPA disfuncional e hiporreativo são a asma 

brônquica, DPOC, doenças cardiovasculares, endócrinas, neoplásicas e auto-imunes. A sua função 

varia também com o género, idade e hábitos medicamentosos. Fatores psicossociais como a 

depressão, privação de sono, anorexia nervosa, stress pós-traumático também comprometem a 

sua reatividade. Peri-operatoriamente, ansiedade, dor, fármacos anestésicos,  tipo de cirurgia e 

anestesia influenciam a resposta do eixo HPA, sendo possível avaliar o stress induzido pelos índices 

de nocicepção durante a cirurgia, como o Surgical Stress Index.  

Concluiu-se então que, quer um eixo hipo-funcionante quer hiper-funcionante compromete a 

resposta ao stress porque não apresenta reatividade adequada ao evento agudo, que é fulcral na 

manutenção da homeostasia interna. Assim, é importante avaliar condicionantes pré-operatórias, 

que aliadas a alterações peri-operatórias conhecidas e monitorizadas, permitam antever e 
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minimizar, através de estratégias de pré-habilitação e farmacológicas, a resposta ao stress cirúrgico, 

melhorando a abordagem peri-operatória. 

Palavras-chave: Stress Cirúrgico, Eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal, Trauma Cirúrgico, 

Ativação neuroendócrina, Cortisol, Surgical Stress Index, Reatividade 
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Abstract 

Surgical stress involves a wide neuro-endocrine-metabolic activation that is mainly regulated by the 

Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) axis. Inflammatory cytokines, originating at the site of 

surgical trauma, along with psycho-neurological factors recognized by the limbic system, activate 

the axis, which culminates with the production of cortisol, the main effector of the HPA axis, by the 

adrenal gland. The release of cortisol aims to control the stress response, by mobilization of anti-

inflammatory factors, immunomodulation, and catabolic processes, which will ultimately restore 

homeostasis. Protective measures must be implemented prior to the injury, so that the organism’s 

normal tolerance limits of homeostasis are not surpassed.  

The main objectives of this review were the description of the neuroendocrine and metabolic 

changes resulting from the perioperative period, as well as the identification of organic and 

psychoneurological factors that predispose to functional changes in the axis. Furthermore, we 

aimed to summarize strategies that reduce the response to tissue damage and its systemic 

manifestations and suggest a preoperative questionnaire that screens the factors that may 

compromise the response to surgical stress, via a dysfunctional HPA axis.  

The methodology used in this dissertation consisted of reading, analysis and selection of 

information obtained from online databases such as "PubMed" "British Journal of Anesthesia" and 

"Science Direct". The language used was English. In total, 124 references were analyzed, from 2000 

through to 2021, accordingly with the following priority list: clinical trials, controlled and 

randomized trials, books, guidelines and systematic reviews. 

The organic factors that are associated with a dysfunctional and hyporeactive HPA axis are 

bronchial asthma, COPD, cardiovascular, endocrine, neoplastic and autoimmune diseases. 

Nonetheless, its function also varies with gender, age, and medication habits. Psychosocial factors 

such as depression, sleep deprivation, nervous anorexia, post-traumatic stress also compromise its 

reactivity. Perioperatively, anxiety, pain, anesthetic drugs, type of surgery and anesthesia influence 

the response of the HPA axis. Using the nociception indexes during surgery, such as the Surgical 

Stress Index, is possible to assess the induced stress.  

We concluded that either a hypo-functioning or a hyper-functioning axis compromises the response 

to stress because it does not have adequate reactivity to the acute event, which is crucial to 

maintaining internal homeostasis. In this sense, it is important to assess preoperative conditions, 

as well as known and monitored perioperative changes, which will allow us to anticipate and 
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minimize, through pre-habilitation and pharmacological strategies, the response to surgical stress, 

and consequently improve the perioperative approach. 

Keywords: Surgical Stress; Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis; Surgical Trauma; 

Neuroendocrine Activation; Cortisol; Surgical Stress Index; Reactivity 
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Introdução 

Durante o último século, com o aumento do número de procedimentos e técnicas cirúrgicas na 

prática médica, tem-se verificado um interesse crescente pelo impacto que cada ato cirúrgico pode 

ter no doente e na homeostasia interna do seu organismo.  

Apesar de um procedimento tecnicamente perfeito, o stress cirúrgico pode determinar o sucesso 

ou insucesso de uma intervenção cirúrgica. A cada ano, 234 milhões de cirurgias major são 

realizadas e, dependendo do país e instituição, aproximadamente 4% dos doentes morrem durante 

o internamento, 15% apresenta complicações graves e 5 a 15% são readmitidos em 30 dias. Estes 

números correspondem a cerca de 1000 mortes e 4000 complicações graves a cada hora, sendo 

estimado que 50% podem ser prevenidas 1. 

Atualmente, é indiscutível que uma cirurgia despoleta uma complexa rede de interações 

neuropsicoendócrinas, decorrentes do próprio trauma cirúrgico, da anestesia e da reserva 

fisiológica do paciente, constituindo assim o designado Stress Cirúrgico2, sendo o seu principal 

regulador - o eixo Hipotálamo- Pituitária- Adrenal (HPA). 

O trauma cirúrgico carateriza-se por uma inflamação estéril que desencadeia uma cascata de 

desregulação quer metabólica quer neuroendcrónica, através de libertação de diversas moléculas 

imuno e metabolicamente ativas 3. Considera-se que a magnitude desta resposta é proporcional à 

severidade do trauma4. 

Além disso, os fármacos anestésicos utilizados aquando da cirurgia influenciam a libertação de 

ACTH e de cortisol e interferem na libertação de catecolaminas, contribuindo para a resposta 

endócrino-metabólica à cirurgia5. 

Os fatores como género e idade da pessoa, o meio psicossocial em que esta se insere e as suas co-

morbilidades, quer orgânicas, quer associadas a saúde mental, possuem um papel igualmente 

importante na atividade do eixo HPA. Isto demonstra a individualidade da resposta neuroendócrina 

face a um estímulo de stress6.   

No entanto, os efeitos do produto final da ativação do eixo HPA – do cortisol, são amplos e 

transversais ao ser humano. O cortisol é o principal responsável pelo estado hipermetabólico 

caraterístico de uma situação de stress7, com efeitos ao nível do sistema cardiovascular, 

imunológico, musculoesquelético e endócrino. A regulação da sua produção é crucial para a 

homeostasia interna, na medida em que os seus efeitos são benéficos quando adequados ao 

estímulo e podem ser prejudiciais quando a sua ativação é desproporcional a este, traduzindo um 

mecanismo mal adaptativo ou disfuncional. Esta regulação depende do mecanismo de feedback 
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negativo ao longo do eixo HPA e do funcionamento e distribuição do seus recetores nos diferentes 

órgãos8.  

Assim, o eixo HPA surge como um amplo mecanismo de resposta a qualquer perturbação de 

homeostasia interna, embora ele próprio seja suscetível a vários fatores, que de forma aguda ou 

crónica, interferem no seu correto funcionamento. Logo, torna-se importante identificar estas 

variáveis individuais no contexto de medicina peri-operatória de forma a intervir sobre elas e assim, 

otimizar a gestão do stress cirúrgico.  
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Objetivos 

Esta dissertação visa uma revisão bibliográfica sobre o conceito do stress cirúrgico e o contributo 

do eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA) neste processo.  

Como segundo objetivo, pretende-se identificar os fatores que predispõem às alterações funcionais 

do eixo HPA associadas ao período peri-operatório e as comorbilidades que comprometem a sua 

resposta perante um estímulo de stress, bem como apresentar estratégias de redução de resposta 

à lesão tecidular e suas manifestações sistémicas.   

O terceiro objetivo, consiste na elaboração de um inquérito de rastreio individual dos possíveis 

fatores de risco para a disfunção da resposta ao stress cirúrgico, para que no futuro, possa ser 

aplicado na avaliação pré-cirúrgica. 
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Metodologia  

A metodologia para realização deste trabalho baseou-se na seleção e análise crítica de artigos de 

ensaios clínicos, ensaios controlados e aleatorizados, guidelines, revisões sistemáticas, meta-

análises e capítulos de livros texto. O período analisado compreende artigos desde o ano 2000 até 

ao ano 2021, em inglês, publicados em revistas indexadas.  

As bases de dados online escolhidas para a seleção de informação foram “Medline-Pubmed”, 

“British Journal of Anaesthesia” e “Science Direct”. As palavras-chave utilizadas foram (MeSH do 

Index Medicus): “Stress Cirúrgico”; “Eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal”; “Trauma Cirúrgico”; 

“Ativação Neuroendócrina”; “Cortisol”; “Surgical Stress Index” e “Reatividade”. Cada palavra-chave 

foi posteriormente emparelhada com termos relacionados com o funcionamento do eixo HPA e 

com diferentes doenças crónicas (ex: “eixo HPA na doença neoplásica”, “Reatividade do eixo HPA”).   

Os critérios de seleção de artigos foram: o valor do impact factor, o abstract, os autores e a 

revista/jornal em que foram publicados. Os escolhidos em primeiro lugar foram os artigos de 

ensaios clínicos e ensaios controlados e aleatorizados mais recentes. No entanto, foi necessário 

consultar e analisar as referências listadas nestes artigos de forma a contextualizar e aprofundar a 

informação, recorrendo-se esporadicamente, a artigos de meta-análise, revisão sistemática e 

guidelines e capítulos de livros texto. Assim, obteve-se um total de 124 referências. Na presente 

dissertação estas foram organizadas com recurso ao programa EndNote®, e a construção do corpo 

da revisão baseou-se nas guidelines PRISMA 2009.  
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Eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal: a fisiologia 

O eixo HPA participa na gestão de múltiplos processos fisiológicos, nomeadamente, na regulação 

do metabolismo, de respostas imunológicas e do sistema nervoso autónomo. Além disso, ele 

próprio é suscetível às alterações decorridas nestes processos, sendo a sua atividade modificada 

por um mecanismo de feedback negativo ao nível do hipotálamo, da pituitária e da adrenal. Este 

por sua vez, depende da distribuição e ativação dos recetores para as hormonas produzidas e 

confere um ritmo circadiano ao eixo.    

O Dano Tecidual Cirúrgico 

Uma intervenção cirúrgica, inevitavelmente, associa-se a um dano tecidual que é responsável por 

desencadear uma resposta imunológica quer ao nível local, quer ao nível sistémico, através da 

ativação do eixo neuroendócrino HPA, a fim de manter e/ou restaurar a homeostasia interna.  

Ao nível local, a resposta ao trauma cirúrgico envolve o sistema imunológico inato e numa fase mais 

posterior, o adaptativo mediado por células. A resposta imune inata é inespecífica e a sua ativação 

ocorre através da migração dos monócitos para os locais de lesão do tecido, onde estes se 

diferenciam em macrófagos, ocorrendo juntamente a migração dos neutrófilos e das células NK 

para o local. O conjunto destas células apresenta propriedades fagocíticas capazes de apresentar 

antigénios e produzir citocinas pró-inflamatórias, particularmente a IL-6, IL-1β, TNF-α e IL-8, cuja 

concentração permanece elevada mesmo durante o período pós-operatório. Por outro lado, são 

ainda produzidas as citocinas anti-inflamatórias como a IL-4, IL-10, que ajudam a contrabalançar a 

magnitude e a duração da resposta inflamatória induzida pelo trauma cirúrgico. 9  

A libertação local de citocinas, especialmente da IL-6, estimula ao nível dos hepatócitos, a produção 

de proteínas de fase aguda, nomeadamente a proteína C reativa, fibrinogénio, D-dímero e α2-

macroglobulina. Estes associam-se à febre, granulocitose e redução de proteínas transportadoras 

como a albumina e a transferrina. Além disso, ao entrar em circulação, estas citocinas conseguem 

ativar o eixo HPA, visto que a permeabilidade da barreira hematoencefálica se torna alterada no 

contexto de stress agudo 10.  Por outro lado, as citocinas inflamatórias libertadas possuem uma ação 

direta sobre os neurónios via neuroinflamação, levando à sua apoptose11 , e conseguem mobilizar 

as células de Langerhans que se movem para os gânglios linfáticos locais, onde estimulam a 

replicação de linfóticos T específicos 12.  

Desta forma, a ativação local do sistema imunológico pelo trauma cirúrgico promove um aumento 

relativo de linfócitos T-helper 2 (Th2) em comparação com linfócitos T-helper 1 (Th1). Este 

desequilíbrio perturba a correta resposta imunológica mediada por células e confere pior outcome 

pós-operatório, que se pode manifestar pelo comprometimento da cicatrização da ferida, falência 
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multiorgânica, risco de sépsis ou recidiva neoplásica pela evasão imunológica das células tumorais13, 

14. Adicionalmente, observa-se uma supressão da resposta das células T via circulação de neutrófilos 

imaturos de baixa densidade. Estes são recrutados aquando do trauma cirúrgico, favorecendo o 

escape das células tumorais às células T e posterior crescimento neoplásico15.  

O Hipotálamo e a Glândula Pituitária 

A cascata imunológica descrita ativa o eixo HPA via impulsos aferentes originados no local da lesão 

que migram até ao núcleo paraventricular (PVN) localizado no hipotálamo. As vias aferentes 

englobam as fibras serotoninérgicas provenientes dos núcleos mediano e dorsal do tronco 

cerebral16 e a informação cognitivo-emocional proveniente do sistema límbico. Desta forma, ocorre 

a estimulação necessária para a libertação de corticotrofina  (CRH) e da arginina vasopressina AVP 

dos neurónios do PVN para o plexo portal hipofisário, atuando estes na pituitária anterior ao nível 

dos respetivos recetores. Neste local, ambas as hormonas estimulam a diferenciação do precursor 

pró-opiomelanocortina (POMC) nos seus derivados metabólicos, entre os quais a ACTH17. É de notar 

que a ação concomitante da AVP permite uma libertação mais rápida de ACTH dos corticotróficos 

da hipófise anterior, embora por si só, a sua capacidade de estimulação pituitária é reduzida, porém 

não nula18. 

Simultaneamente, a ativação do hipotálamo permite uma estimulação direta do sistema nervoso 

autónomo, resultando numa secreção aumentada de catecolaminas da medula adrenal e na 

libertação de norepinefrina dos terminais nervosos pré-sinápticos. Estas substâncias provocam 

vários efeitos cardiovasculares como a vasoconstrição, hipertensão arterial, taquicardia. 

Adicionalmente, conseguem modificar a função de vários órgãos viscerais, reduzindo, por exemplo, 

a produção de insulina no pâncreas em prol do aumento da produção de glucagon.  

A Glândula Adrenal e o Cortisol 

Por sua vez, a ACTH libertada por exocitose da hipófise anterior na circulação sistémica, atua ao 

nível da zona fasciculada do córtex adrenal onde promove a síntese de glucocorticóides, 

nomeadamente, do cortisol19. Este geralmente circula sob a sua forma inativa, denominada 

cortisona, ligada à globulina de ligação aos corticosteroides (CBG) ou à albumina . A conversão para 

a sua forma ativa dá-se através da enzima 11β-hidroxiesteróide-desidrogenase 1 (11β-HSD1) 

presente na maioria dos tecidos, enquanto a 11β-HSD2, localizada predominantemente no rim e 

no pâncreas, exerce ação contrária, inativando o cortisol. A ação e distribuição de ambos os tipos 

desta enzima em diferentes tecidos possui um papel importante na regulação do eixo HPA, já que 

a 11β-HSD1 responde aos picos de ação deste eixo, contribuindo assim para as variações 

circadianas e mecanismo de feedback negativo, intrínsecos ao eixo HPA20. 
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O cortisol é considerado um dos principais moduladores do metabolismo humano, já que exerce o 

seu efeito ao nível do sistema imunitário, onde reduz o número de monócitos, macrófagos, células 

T e granulócitos circulantes, inibe a síntese de citocinas pró-inflamatórias, diminuí a permeabilidade 

capilar e a proliferação de fibroblastos  e ainda, aumenta a síntese de citocinas anti-inflamatórias 

como IL-4, IL-10 e TGF-β. Simultaneamente, o cortisol intervém na síntese de catecolaminas, 

aumenta o tónus cardiovascular, promove a gluconeogénese, glicogenólise, lipólise e proteólise 

levando a um estado de insulinorresistência, o que por sua vez pode comprometer a cicatrização 

da ferida e aumentar o risco da sua infeção. Assim, a sua ação habilita o nosso sistema interno a 

uma resposta fight-or-flight perante um evento de stress. No entanto, uma ativação prolongada ou 

exagerada desta resposta, pelos seus amplos efeitos imuno-metabólicos pode ser prejudicial, 

traduzindo-se num mecanismo mal-adaptativo. Um exemplo disso, é a diminuição dos níveis de 

proteína de supressão tumoral p53, devido aos valores elevados de glucocorticóides aquando da 

resposta ao stress21.  

Assim sendo, verifica-se uma ampla ativação neuro-endócrina no contexto de stress cirúrgico, 

destacando-se a importância da incorporação da informação aferente ao nível de um centro 

regulador. Ou seja, o PVN recebe a informação de várias regiões do sistema nervoso central, 

particularmente, os dados sobre variações circadianas provenientes do Núcleo Supraquiasmático 

(NSQ), alterações fisiológicas de parâmetros cardiovasculares e /ou estados inflamatórios 

procedentes dos núcleos do tronco cerebral, estimulação por stressantes cognitivos e emocionais 

oriundos de regiões límbicas e ainda, projeções de neurónios noradrenérgicos e adrenérgicos do 

núcleo do trato solitário, locus coeruleus e a medula ventrolateral. Com a integração desta 

informação ao nível de um centro – o PVN, consegue-se então, uma regulação do eixo HPA 

adequada e dirigida para o restabelecimento da homeostasia.  

Os recetores de cortisol 

O cortisol atua nos órgãos-alvo por meio de dois recetores intracelulares distintos: os recetores de 

mineralocorticóides (MRs) e os recetores de glucocorticóides (GRs) 22. O rácio MR:GR nos diferentes 

órgãos consegue ser tão importante como os níveis absolutos de corticosteróides para a regulação 

do eixo HPA durante o stress23. Os GRs são amplamente expressos em todo o cérebro, ao contrário 

dos MRs que são mais restritos a áreas límbicas24  . Os GRs presentes no PVN do hipotálamo são 

cruciais para o processo de regeneração e morte neuronal, tal como, para o processo de 

memorização, aprendizagem e resposta ao stress25.  
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Mecanismo Feedback Negativo ao longo do eixo 

Os glucocorticóides exercem uma ação reguladora no eixo HPA via mecanismo de feedback 

negativo, atuando ao nível do PVN, da pituitária anterior e, indiretamente, via fibras aferentes para 

o PVN26. Esta informação é concordante com a evidência de que existe uma vasta distribuição dos 

GRs no cérebro, mas que em situações basais permanecem livres, já que os glucocorticóides têm 

maior afinidade para os MRs. Porém numa situação de stress, em que se verifica elevação dos níveis 

de cortisol, como resultado da ação do eixo HPA, este acaba por se ligar também aos GRs expressos 

ao longo do hipotálamo e pituitária anterior. Assim, a ligação a estes recetores e aos recetores MRs 

no hipocampo, permite cessar a resposta do eixo27 . Aparentemente, o mecanismo de feedback 

negativo está intimamente relacionado com a existência de um ritmo circadiano e ultradiano de 

secreção de glucocorticóides. 28 29 

Ritmo circadiano e ultradiano de cortisol 

A atividade do eixo HPA possui um ritmo circadiano, cujo marcapasso central é o Núcleo 

Supraquiasmático (NSQ), sensível à luz e à hora do dia e que, via inputs no PVN, regula os ritmos 

diários de secreção de cortisol, sincronizando o timing interno com as horas do dia. Isto permite 

habilitar os processos neuroendócrinos intrínsecos para uma função ideal durante o dia e intervir 

na regulação dos ciclos sono-vigilia30. Desta forma, o ritmo apresenta um pico de secreção de 

cortisol 20 a 30 minutos após o despertar (Cortisol Awakening Response), seguido por um declínio 

gradual ao longo do dia até ao seu nadir, 2 a 3h após o início do sono31. Este ritmo é crucial para a 

função normal do eixo HPA e é influenciado tanto por fatores externos, como sono e estação do 

ano, como por fatores de stress, como estado mental, psicológico ou físico32. Além disso, foi 

observado que a incidência de eventos cardiovasculares como síndrome coronário agudo, morte 

súbita, bloqueio auriculoventricular e fibrilhação ventricular, foi cerca de 40% superior no período 

entre 6h00 e 12h00 em comparação com as restantes horas do dia33. Uma possível explicação para 

esta dinâmica centra-se na maior ativação do eixo HPA após o despertar, juntamente com a 

ativação simpática, o que funciona como trigger para muitos eventos cardiovasculares, além de 

lhes conferir um pior prognóstico34.  

A variação ultradiana da secreção do cortisol, refere-se à libertação de pulsos de cortisol e ACTH ao 

longo do dia com uma frequência de cerca de 1 pulso por hora35. A sua regulação, ao contrário do 

ritmo circadiano, não é executada pelo Núcleo Supraquiasmático (NSQ), mas sim, pelo loop de 

feedback de glucorticóides circulantes ao nível da pituitária, sob infusão de valores constantes de 

CRH. Numa situação de stress agudo, os níveis de CRH aumentam para cima de faixa basal de 

variação, o que interrompe o padrão ultradiano da secreção de glucocorticoides  via estimulação 

adicional da pituitária-adrenal 36.   
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Medição de cortisol 

Tendo em conta todas as alterações que acompanham a atividade do eixo HPA numa situação de 

stress, torna-se evidente que a medição dos níveis do seu produto principal – cortisol, é relevante 

para avaliar o estado do seu funcionamento e de certa forma, presumir o nível da sua resposta face 

a um evento stressante. Assim, embora a técnica gold-standard para a medição de cortisol livre 

seja a cromatografia líquida-espectrometria de massa em tandem (LC/MS), atualmente são usadas 

maioritariamente duas formas de avaliação dos níveis de cortisol total através de imunoensaios – 

a medição da concentração de cortisol capilar e da concentração de cortisol salivar . A desvantagem 

de medições de cortisol total consiste na dependência destas de proteínas transportadoras às quais 

o cortisol se liga na circulação 37, porém os imunoensaios conseguem fornecer outras informações 

benéficas. Por exemplo, as variações nas concentrações de cortisol capilar referem-se mais aos 

índices integrativos de longo prazo (semanas a meses), ao contrário do que se observa com o 

cortisol salivar, que demonstra o status do cortisol circulante num contexto temporo-situacional 

específico 38. Com efeito, concluiu-se que o cortisol capilar é um biomarcador sensível da função do 

eixo HPA central no contexto de stress persistente e/ou repetitivo e não tanto como sendo um 

marcador de variação aguda do cortisol 39.  

Pelo contrário, o cortisol salivar correlaciona-se com o cortisol livre no plasma e com a sua 

reatividade face a estímulos externos, traduzindo a reatividade individual do eixo HPA40. Para 

melhor avaliar os seus níveis, aproveita-se o pico matinal da sua secreção para a medição, 

correspondendo ao CAR, porém tanto o cortisol salivar diurno como noturno podem ser bons 

marcadores da reatividade do eixo31.  

Stress cirúrgico e outras hormonas 

Paralelamente às variações de componentes do eixo HPA decorrentes do trauma cirúrgico, ocorrem 

outras alterações neuro-hormonais. Particularmente, o ritmo de secreção da melatonina pela 

glândula pineal, permanece perturbado até 4 dias após uma cirurgia major– apresentando uma 

secreção basal reduzida no primeiro dia pós-operatório, seguido por um rebound nos dias 

seguintes. Associado, ocorre ainda um aumento da temperatura corporal central, bem como 

alteração do seu ritmo circadiano41.   

Por outro lado, o stress cirúrgico estimula a libertação de prolactina e reduz as concentrações de 

testosterona, tiroxina T4 e triiodotironina T3, sendo que os seus níveis normalizam rapidamente 

nos pós-operatório e não revelam ter efeitos significativos no estado metabólico geral. Em 

contrapartida, o aumento de secreção da hormona do crescimento GH, além de estar associado à 
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magnitude do stress cirúrgico, leva a um aumento de glicogenólise ao nível hepático, o que 

contribuí para a hiperglicemia e propicia um estado de insulinorresistência.  

Sistema HPA-like da pele 

Atualmente, existem evidências de um sistema HPA-like intrínseco da pele. A pele, sendo o maior 

órgão do corpo humano, com múltiplas funções e maior exposição ao meio externo, necessita de 

ter mecanismos reguladores de modo a manter a homeostasia interna 42. Assim, pode-se considerar 

que a pele é um órgão neuroendócrino periférico cuja homeostasia local é amplamente regulada 

por hormonas, neurotransmissores, neuropéptidos e citocinas, secretadas pelas diferentes células 

da pele, como por exemplo, os queratinócitos epidérmicos e os fibroblastos dérmicos. Estas têm, 

ainda, a capacidade de produzir alguns componentes hormonais incluídos no eixo HPA, como a 

CRH, a POMC e os neuropéptidos resultantes da sua clivagem, que são cruciais para a regulação do 

crescimento, diferenciação e atividade imunomoduladora das células da pele. O eixo local da pele 

CRH-POMC-ACTH é importante para a resposta da pele ao stress, já que os queratinócitos 

epidérmicos e fibroblastos dérmicos secretam CRH que se liga aos respetivos recetores, 

estimulando-os a produzir POMC, cujos derivados, entre os quais a ACTH 42, ativam a resposta 

corticóide e consequentemente exercem um efeito no eixo HPA central 43.  

Fatores orgânicos que predispõem à disfunção do HPA 

O eixo HPA, devido à sua vasta atividade neuro-metabólica e vários níveis de regulação, apresenta 

vulnerabilidade face a diversos fatores tanto internos como externos. Esta suscetibilidade pode 

ocorrer a vários níveis da cascata neuro-metabólica, desde a distribuição e sinalização por parte 

dos recetores de GC, expressão da 11β-HSD nos diferentes tecidos, ritmo circadiano do cortisol e 

até ao mecanismo de feedback negativo intrínseco do eixo, estando todos eles interligados entre 

si. Por sua vez, os fatores que podem levar à desregulação do eixo HPA também são vastos – a 

idade, o sexo, as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas e autoimunes, entre outras 

doenças crónicas, podem influenciar o seu funcionamento a qualquer nível, levando, 

essencialmente, a duas formas da sua disfunção: a hipoativa e a hiperativa. Assim, consoante o pool 

individual de fatores, haverá diferentes padrões de desregulação do eixo HPA para cada indivíduo, 

com diferentes consequências daí resultantes e por conseguinte, diferentes cuidados peri-

operatórios a ter em conta 44. 

Fatores Fisiológicos 

Dentro de vários fatores moduladores do eixo, existem os não modificáveis ou fisiológicos, como a 

idade e o sexo, cujo efeito é, relativamente, transversal a todos os indivíduos.  
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O envelhecimento mostrou aumentar os níveis de cortisol médio em 10 nmol / L por década, com 

maiores concentrações no final da tarde e no início da noite, antecipando o pico da secreção no seu 

ritmo diurno por 24 min/década 45. Isto traduz a incapacidade dos sistemas homeostáticos do eixo 

HPA de retomar os níveis normais da sua atividade, devido à perda da função dos GR e consequente, 

resistência aos glucocorticóides inerente ao avançar da idade.  

Relativamente às diferenças relacionadas com o sexo, as mulheres pré-menopausa apresentam 

níveis médios de cortisol mais baixos que os homens, contudo esta dinâmica é quebrada após a 

menopausa ou em homens com mais de 50 anos. Verifica-se ainda que os pulsos ultradianos de 

cortisol são mais frequentes nas mulheres, porém a sua duração é mais curta 45. Por outro lado, 

enquanto a testosterona geralmente deprime a resposta ao stress, o estradiol tanto pode estimulá-

la como suprimi-la46. Alguns estudos sugerem que o aumento pubertário de estradiol desempenha 

um papel fundamental na maturação do eixo HPA do adulto, uma vez que as mulheres pré-púberes 

apresentam um efeito inibitório do estradiol na resposta do eixo ao stress, enquanto o aumento de 

estradiol em mulher pós-púberes está associado a um efeito estimulante no eixo aquando da 

resposta aguda ao stress47.  Durante a menopausa, os sintomas como afrontamentos, ansiedade e 

depressão podem estar associados a alterações da atividade do eixo HPA, porém, a diminuição da 

sua reatividade mostrou estar mais relacionada com o envelhecimento e não tanto com a perda de 

hormonas ováricas circulantes. 48 

Doenças Cardiovasculares 

Tendo por base a distribuição dos recetores de glucocorticóides, a sua presença no coração e na 

musculatura lisa dos vasos, bem como no rim, medeia diretamente o efeito do cortisol na pressão 

arterial e noutros fatores de risco cardiovasculares. Assim, um CAR mais baixo está associado a  uma 

maior pressão arterial. Quer isto dizer que nos hipertensos há uma menor reatividade do eixo, 

devido a uma atenuação do mecanismo de feedback negativo no eixo HPA por uma sensibilidade 

alterada dos recetores dos glucocorticóides, condicionando níveis de cortisol persistentemente 

elevados, cuja reatividade se apresenta diminuída40.   

Nos pacientes com AVC verificam-se níveis elevados de cortisol e uma variação circadiana do seu 

ritmo diminuída, vários meses após o evento. Além disso, este aumento de cortisol cursa com pior 

prognóstico pois está relacionado com confusão, delírio e depressão. Uma possível explicação 

destes achados centra-se na ocorrência de uma vasta resposta inflamatória demonstrada pela 

presença de marcadores inflamatórios, ao invés de ser apenas uma resposta ao stress per se 49. 

Assim, verifica-se uma associação entre as anormalidades na função do eixo HPA com os distúrbios 

inflamatórios crónicos. A aterosclerose pode ser inserida neste grupo de distúrbios, já que cursa 
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com produção excessiva de células pró-inflamatórias Th1 e citocinas como IFN-γ e TNF-α o que, por 

sua vez, ativa persistentemente o eixo HPA. Disto resulta um CAR mais baixo, relacionado com o 

grau de aterosclerose, evidenciado por uma maior espessura da íntima média50.  Com a progressão 

da mesma, pode ocorrer a rutura da placa com complicações trombóticas agudas, originando a 

doença arterial coronária (DAC), fortemente associada a um eixo HPA disfuncional. Esta disfunção 

manifesta-se com uma variação achatada do ritmo circadiano de cortisol e ocorre devido à 

resistência dos glucocorticóides ao nível dos seus recetores, às alterações na sua sinalização e ao 

comprometimento do mecanismo de feedback negativo daí resultante 51. Desta forma, os níveis de 

cortisol rondam os níveis esperados durante as horas matinais, enquanto ao fim da tarde e à noite, 

os seus níveis permanecem superiores ao suposto, visto que há ativação persistente do eixo sem 

um mecanismo de feedback eficaz para suprimir a ativação anterior. Simultaneamente, os 

pacientes com DAC, quando expostos a um stress físico agudo, apresentam uma resposta de 

cortisol inferior comparada com indivíduos do mesmo sexo e mesma idade saudáveis, traduzindo 

um eixo HPA hiporreativo devido aos níveis persistentemente elevados  de cortisol. Assim, estes 

pacientes serão também suscetíveis à progressão da aterosclerose e instabilidade da placa, porque 

um eixo HPA hiporreativo não terá capacidade de suprimir a resposta inflamatória face a eventos 

de stress, levando a um comprometimento mútuo52.  

Adicionalmente, demonstrou-se que uma deficiência na sinalização de GR nos cardiomiócitos leva 

à hipertrofia cardíaca, disfunção do ventrículo esquerdo, insuficiência cardíaca e mesmo morte, via 

persistência de inflamação local que causa lesão estrutural e funcional miocárdica. Torna-se 

evidente então, que os GR desempenham um papel fundamental na manutenção da função 

cardíaca normal na medida em que permitem a ação imunomoduladora dos glucocorticóides 

endógenos ao nível local 51.  

Dado o exposto, pode-se assumir que o principal mecanismo envolvido na disfunção do eixo nos 

estados inflamatórios crónicos é a resistência dos recetores dos glucocorticóides . Esta, por sua vez, 

potencia exacerbações da própria doença crónica, pois promove, por um lado, um loop de 

inflamação que não é suprimido e por outro, uma maior vulnerabilidade face a qualquer situação 

de stress via eixo HPA hiporreativo.  

Doenças Respiratórias 

A asma brônquica é reconhecida como uma doença que envolve um determinado grau resistência 

ao glucocorticóides no seu mecanismo fisiopatológico. Esta resistência é maior em asmáticos 

fumadores 53 e na asma severa 54. Estas alterações de resistência resultam tanto da ação contínua 

das citocinas inflamatórias resultantes da doença em si, como do efeito iatrogénico do tratamento 
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com glucocorticóides externos preconizado para esta patologia 55. Daqui resulta um ritmo 

circadiano de cortisol pouco variável e uma responsividade reduzida do eixo HPA a uma situação 

de stress.  

Da mesma forma, um processo semelhante ocorre em paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crónica (DPOC). Um estado de inflamação crónico promove stress oxidativo local que inibe a 

atividade da enzima HDAC2, crucial para ativação e sinalização dos GR, levando, portanto, à 

insensibilidade dos mesmos 56. 

Doenças Auto-Imunes e Neoplásicas 

As evidências de resistência aos GC foram também encontradas nos pacientes com artrite 

reumatóide 57, lúpus eritematoso sistémico 58, trombocitopenia imune 59 e doença inflamatória 

intestinal 60. 

As neoplasias, como se descreveu anteriormente, estão em associação com a disfunção do eixo 

HPA. As células tumorais também expressam os GR e como tal são suscetíveis a variações de 

sinalização por parte destes. Assim por exemplo, nas mulheres com cancro da mama metastizado, 

observa-se uma variação diurna de cortisol reduzida resultante dessa sinalização alterada, o que 

adicionalmente, relaciona-se com mortalidade aumentada61.  

Doenças Endócrinas e Síndrome Metabólico 

Por outro lado, as doenças que afetam diretamente o eixo HPA, como o Síndrome de Cushing e a 

insuficiência adrenal têm grande impacto na resposta deste face a uma situação de stress.  

O Síndrome de Cushing carateriza-se pelo hipercortisolismo e resulta em parte, devido à reduzida 

variação circadiana do cortisol 62 acoplada à perda do mecanismo de feedback negativo ao nível do 

eixo HPA e à presença disfunção no mecanismo de sinalização dos GR. Isto define um eixo HPA 

disfuncional, que em situações de stress não é capaz de responder adequadamente ao estímulo. 

Além disso, o hipercortisolismo resultante funciona como trigger para a insulinorresistência em 

vários órgãos e associa-se a níveis aumentados de proteína-C-reativa e contagem leucocitária 63, 

entre outros efeitos da sua ação anteriormente mencionados, o que exige um cuidado 

perioperatório acrescido.  

Em contrapartida, a insuficiência adrenal é comumente caraterizada por sintomas como 

hipotensão, perda de peso e hipoglicemia, que resultam de níveis de cortisol persistentemente 

reduzidos, o que confere maior vulnerabilidade ao stress. É, portanto, crucial a reposição 

terapêutica de glucocorticóides nestes pacientes. O principal mecanismo do eixo HPA afetado nesta 

patologia centra-se na reduzida amplitude dos pulsos ultradianos de cortisol, salientando a 
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pertinência de um regime de reposição terapêutica que tenha em conta a natureza rítmica de 

secreção de cortisol64.  

Um estudo recente65 veio demonstrar ainda, que a disrupção da variação diurna de cortisol com 

níveis elevados de cortisol à noite é preditiva do desenvolvimento da diabetes tipo 2 num período 

de 9 anos seguintes, em ambos os sexos. Além disso, numa diabetes já estabelecida os níveis 

circulantes de cortisol também permanecem elevados. Uma possível explicação para esta interação 

centra-se no facto de uma das principais funções do cortisol ser o aumento da concentração da 

glicose, via estimulação da gluconeogénese. Ao agir nos seus recetores, o cortisol reduz 

diretamente a sensibilidade à insulina, diminui a sua secreção no pâncreas e induz lipólise no tecido 

adiposo, estando estes fatores associados a um risco aumentado da diabetes, porém a relação 

causal ainda se encontra em processo de estudo 65. 

Na mesma linha de pensamento, surgem evidências de uma relação causal do excesso de cortisol, 

via alteração dos mecanismos acima referidos40, com o síndrome metabólico. Aqui, embora haja 

um aumento compensatório da depuração do cortisol, os seus efeitos no tecido adiposo, 

metabolismo lipídico e resistência à insulina parecem permanecer aumentados 66. Os efeitos no 

tecido adiposo são potenciados pela extensa distribuição dos GR´s no tecido adiposo visceral vs 

tecido adiposo subcutâneo e pela elevada atividade da 11β-HSD1 tanto no local como ao nível 

hepático, contribuindo para disfunções metabólicas como intolerância à glicose e hiperlipidemia67.   

Terapia de longo prazo com opióides  

Os hábitos medicamentosos do indivíduo podem ter impacto na função do eixo HPA. Assim, a 

terapia de longo prazo com opióides  num quadro de dor crónica, foi associada a baixos níveis de 

cortisol via supressão, ao nível do hipotálamo, do eixo HPA. Por sua vez, a reposição fisiológica com 

hidrocortisona promove melhorias em termos de vitalidade e experiência da dor68.  

COVID-19 

Tendo em conta a situação pandémica atual é importante referir que a infeção por SARS-COV2, nos 

casos graves, associa-se a grandes alterações inflamatórias e ao denominado “cytokine storm”, que 

por sua vez, compromete a resposta imunológica69. O papel de um eixo HPA íntegro e reativo é 

fulcral na resposta a esta infeção, já que as patologias onde a sua função encontra-se comprometida 

estão associados a pior outcome, como por exemplo, nos indivíduos com Síndrome de Cushing 70.  

Fatores psicossociais que predispõem à disfunção do HPA 

Não é novidade que os fatores psicossociais de cada indivíduo têm um impacto significativo não só 

no seu bem-estar mental, como também na sua saúde física. Esta relação é estabelecida, 
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maioritariamente, via eixo HPA. O nível de funcionamento deste eixo prediz o grau de resiliência ao 

stress.  

Exposição ao stress psicológico 

Uma região crítica do cérebro envolvida na sensibilidade ao stress é o sistema límbico que, como 

verificado anteriormente, é responsável pelo processamento emocional implicado na resposta ao 

stress e transferência desta informação ao eixo HPA. Este sistema é suscetível a vários estímulos 

psicológicos adversos ao longo da vida e isto, juntamente com outros constituintes do eixo HPA 

alterados, leva à associação de distúrbios psicológicos com patologias físicas. 

Assim, em alguns casos, a estimulação psicológica repetida da atividade do eixo, leva à diminuição 

da variação normal de cortisol e níveis de cortisol persistentemente elevados, conduzindo a 

diversas alterações cardiovasculares71. Além disso, foi demonstrado que a exposição a um stress 

psicológico pode exacerbar doenças como dermatite atópica 72 e psoríase 73, via desequilíbrio no 

eixo HPA.  

Como um estímulo psicológico adverso pode-se considerar a separação materna durante o 

desenvolvimento do recém-nascido. Esta associa-se a um eixo HPA hiperativo e aumenta a 

incidência de padrões depressivos e de ansiedade na vida adulta 74. Alterações similares ocorrem 

em indivíduos que tiveram perturbações de ansiedade na infância31.  

A Depressão 

A depressão é outra patologia que cursa com níveis de cortisol aumentados. A hiperatividade do 

eixo HPA pode advir da disfunção de sinalização dos GR ao nível do sistema límbico e hipotalâmico 

e consequente falha no mecanismo de feedback negativo. Um estudo post-mortem mostrou que 

nos indivíduos que sofriam de depressão, os GR no hipocampo estavam reduzidos 75. Perante estas 

alterações, a reatividade do eixo HPA fica prejudicada e não consegue responder de forma 

adequada aos estímulos agudos.  

Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção  

As crianças com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) exibem uma resposta 

de cortisol suprimida face a eventos de stress psicossocial e níveis de cortisol plasmático diurno 

mais baixos. Isto traduz que, direta ou indiretamente, o eixo HPA está envolvido na etiologia do 

distúrbio24.  
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Transtorno de Stress Pós-Traumático 

Da mesma forma, o transtorno de stress pós-traumático parece estar relacionado com um 

mecanismo de feedback exacerbado, levando a valores basais de cortisol baixos que não 

conseguem garantir uma resposta adequada perante uma situação de stress. 6  

Anorexia Nervosa 

Há, relativamente, pouco tempo, surgiu a hipótese de que a Anorexia Nervosa (AN) é o resultado 

da ação do stress mental, com consequente hiperatividade do sistema nervoso autónomo e do eixo 

HPA. Pacientes com AN exibiram distúrbios na secreção de α-amilase salivar e níveis aumentados 

de cortisol salivar, parâmetros usados para a avaliação da função do eixo 76.  

Privação de Sono 

A privação de sono foi, também, apontada como uma causa de níveis elevados de cortisol noturno. 

O impacto da privação severa de sono a curto prazo na atividade do eixo HPA inclui um aumento 

nos níveis basais de ACTH, respostas deprimidas à estimulação de CRH, bem como uma disrupção 

do ritmo circadiano do cortisol. Estas disfunções no eixo HPA podem mediar a associação entre a 

privação de sono e patologias como a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, depressão e 

vulnerabilidade a infeções. Foi demonstrado que duas noites de restrição de sono resultam num 

resposta suprimida e recuperação reduzida do eixo HPA face a um desafio exógeno 77.  

Indivíduo frágil 

A fragilidade é definida por um declínio funcional de múltiplos domínios somáticos que deixam o 

paciente vulnerável aos estímulos exógenos. Esta tem vindo a aumentar de prevalência nos últimos 

anos devido ao envelhecimento da população e a uma considerável incidência de doenças 

cardiovasculares e neoplásicas às quais esta se associa.  Além disso, a fragilidade carateriza-se pela 

desregulação do eixo HPA, com cortisol sustentadamente aumentado e com reduzida variação 

diurna dos seus níveis daí resultante37. Desta forma, a fragilidade deve ser tida em conta já que 

pode ser usada como um preditor de resultados adversos na medicina perioperatória  orientando a 

decisão clínica, particularmente nos idosos78. 

Fatores peri-operatórios que alteram a função do eixo HPA  

Efeitos do stress cirúrgico 

A magnitude da resposta ao stress cirúrgico depende de uma variedade de fatores intra-

operatórios, como a gravidade e duração do trauma cirúrgico,  ansiedade antecipatória da cirurgia, 

dor pós-operatória, técnica e tipo de anestesia e técnica cirúrgica. Embora a resposta ao stress 

cirúrgico represente um mecanismo intrínseco de defesa, as alterações induzidas por este na 
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homeostasia interna podem estar implicadas no desenvolvimento de complicações peri-

operatórias. Além disso, fatores revistos anteriormente, podem predispor ou acentuar os efeitos 

negativos desta resposta. Por conseguinte, a gestão dos componentes neuro-endócrinos afetados 

pode reduzir a morbimortalidade peri-operatória, além de melhorar o resultado e diminuir o tempo 

de internamento hospitalar.  

Durante a cirurgia, o mecanismo normal de feedback ao longo do eixo HPA não é eficaz, resultando 

num aumento de níveis de cortisol e ACTH. Tal como verificado anteriormente, estes permanecem 

persistentemente aumentados por meio de libertação da CRH, estimulada pelas citocinas 

inflamatórias, ao nível do hipotálamo, e ação direta destas na glândula adrenal5. O pico deste 

aumento ocorre no final da cirurgia, em que os pulsos de ACTH e cortisol aumentam79, 

aproximadamente, 30 vezes comparativamente aos pulsos diários num indivíduo saudável não 

submetido ao procedimento cirúrgico (Figura 1) 80, o que traduz uma interação pituitária-adrenal 

preservada 81.   

No entanto, durante o primeiro dia pós-operatório, os níveis de ACTH tipicamente diminuem, 

enquanto os níveis de cortisol permanecem elevados, alterando a amplitude do rácio cortisol: ACTH 

dos pulsos ultradiano (Figura 1). Existem vários mecanismos que podem explicar esta dinâmica. Por 

um lado, a taxa de conversão periférica pela 11β-HSD2, isto é, a conversão de cortisol em cortisona, 

parece estar diminuída. Por outro, existe um aumento de sensibilidade adrenal à ACTH no pós-

operatório, fazendo com que valores mais baixos de ACTH tenham capacidade de estimular a 

secreção de glucocorticóides. Além disso, as citocinas inflamatórias circulantes e o sistema HPA-like 

intrínseco da pele ativado pelo trauma cirúrgico, podem ser responsáveis pelo aumento da 

produção glucocorticóide observada 81. 

Tendo por base as variações circadianas de cortisol, pode-se aferir que a hora a que a cirurgia é 

realizada possui algum peso no outcome peri-operatório. Assim, uma cirurgia durante a tarde, 

permite uma recuperação mais rápida do cortisol para os níveis basais do que uma cirurgia matinal, 

para além de se associar a níveis de IL-6 e IL-8 menores em 1-2 dias de pós-operatório. Isto sugere 

que a cirurgia durante a tarde pode ser considerada em pacientes com cicatrização tardia  das 

feridas ou quadros de inflamação recorrentes, já que a cirurgia matinal parece estar associada a 

aumentos mais sustentados nos níveis de cortisol 82 

Esta disrupção do ritmo circadiano e ultradiano desempenha um papel importante no 

desenvolvimento de distúrbios de sono no pós-operatório, fadiga, disfunção cognitiva e morbidade 

cardiovascular 41. 
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Constatou-se que os défices de aprendizagem e memória surgem e persistem até 7 dias após o 

stress cirúrgico, sendo que estas alterações não advêm do stress psicológico associado a uma 

cirurgia. Estes défices constituem a chamada disfunção cognitiva no pós-operatório – DCPO11. Um 

dos mecanismos via qual ocorre esta associação é a neuro-inflamação 83 decorrente do stress 

cirúrgico. As alterações endócrino-metabólicas, manifestadas através da disrupção do ritmo de 

secreção de cortisol, também se correlacionam com a incidência desta disfunção84, 85.  

Particularmente nos idosos, a imunomodulação é reduzida, tornando-os especialmente vulneráveis 

ao stress, trauma, cirurgias e anestesia, o que se manifesta através da disfunção cognitiva e delirium 

pós-operatório86.   

Durante o procedimento de anestesia geral é fundamental que o processo de memória e 

aprendizagem sejam suprimidos. Se durante a anestesia geral existir episódio de consciência 

poderá haver lugar ao desenvolvimento do Transtorno de Stress Pós -Traumático (TSPT) – uma 

complicação pós-operatória importante.  

Torna-se evidente então, que a neuro-monitorização, juntamente com a correta gestão da resposta 

ao trauma cirúrgico são fulcrais na prevenção de TSPT e DCPO 87. 

Simultaneamente, foi demonstrado que uma intervenção cirúrgica , independentemente da 

anestesia, tem capacidade de propagar alguns dos mecanismos patológicos inerentes à Doença de 

Alzheimer (DA). A inflamação sistémica que se desenvolve durante uma cirurgia  e o aumento de 

citocinas inflamatórias no tecido cerebral, aumenta a densidade da placa β-amilóide, fosforilação-

τ e a atividade microglial 83. Uma das primeiras regiões a ser afetada pela DA é o hipocampo, que é 

um componente importante no eixo HPA durante a reposta ao stress cirúrgico, e a sua 

suscetibilidade ao estado pró-inflamatório pode ser um fator adicional para a progressão da Doença 

de Alzheimer 88.  

Farmacoterapia 

A farmacoterapia peri-operatória assenta na tríade de analgésicos, hipnóticos e relaxantes 

neuromusculares, à qual se associa a profilaxia antiemética.   

Apesar de diversas estratégias analgésicas e anestésicas, o pós -operatório muitas vezes continua a 

associar-se a dor para muitos doentes submetidos a uma cirurgia major. A dor neuropática e 

nociceptiva contribui e amplifica a resposta ao stress desencadeada pela neuro-inflamação e 

ativação do eixo HPA1.  

Neste sentido, atualmente em largo uso estão os opióides e, em menor escala, as benzodiazepinas. 

Estes possuem efeitos inibitórios na libertação de cortisol, sendo que as benzodiazepinas têm a 
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capacidade de atenuar a resposta ao stress cirúrgico 89. O remifentanil, um dos morfino-miméticos 

largamente usados, diminui a secreção de CRH através da ação direta nos recetores do hipotálamo 

e via supressão direta do estímulo nóxico aferente 5.  

No entanto, a terapêutica com opióides não é desprovida de riscos . Estes associam-se aos seus 

efeitos adversos e à sua capacidade de induzir dependência nos doentes submetidos ao seu uso 

frequente na medicina peri-operatória. Como efeitos adversos podem surgir a depressão 

respiratória, a gastroparésia, náuseas e vómitos pós-operatórios, retenção urinária e delirium pós-

operatório, entre outros. Nesse sentido, atualmente cada vez mais se fala na analgesia peri-

operatória “opioid free”, conseguida com fármacos como a dexmedetomidina, a lidocaína e o 

magnésio90.  

A lidocaína endovenosa tem surgido na literatura como uma potencial opção para a redução do 

stress cirúrgico e analgesia no período peri-operatório. Esta parece atuar não só através do 

bloqueio dos canais de Na+, mas também através de bloqueio N-metil D-Aspartato 

(NMDA), uncoupling da proteína G e redução de citocinas inflamatórias, prevenindo a hiperalgesia 

e sensibilização central 91. No caso concreto de uso de lidocaína intravenosa, esta parece ter um 

efeito neuroprotetor na DCPO em idosos por supressão na libertação de citocinas inflamatórias e 

outros marcadores de lesão neuronal 92. 

A dexmedetomidina é um agonista de recetores α2 com ação analgésica e menos efeitos adversos 

que os opióides. Fornece melhor controlo de frequência cardíaca após a entubação do que o 

fentanil 93 e pode reduzir a administração de opióides no período intra-operatório em mais de 50% 

94. Possui também um efeito ansiolítico e diminui a resposta ao stress cirúrgico mediado pela 

ativação simpato-adrenal. Assim, por exemplo, após uma cirurgia abdominal major, um bólus de 

dexmedetomidina (0,5 e 1,0 mcg/kg) antes de indução seguido por uma infusão contínua (0,2 e 0,5 

mg/kg/h) durante a cirurgia, é capaz de suprimir significativamente os níveis de IL-6, IL-8, TNF-α e 

cortisol pós-operatórios95.  

O magnésio, por sua vez, possui efeito analgésico via regulação de influxo de cálcio para as células, 

mas deve-se ter em atenção o facto deste potenciar os efeitos dos bloqueadores neuromusculares 

e dos depressores do Sistema Nervoso Central (SNC) 90.  

Além disso, é pertinente considerar a analgesia preventiva para o tratamento da dor específica do 

procedimento cirúrgico, via dessensibilização periférica e do SNC, com intuito de melhorar o 

cuidado pós-operatório. Os alvos desta intervenção seriam as potenciais regiões de lesão tecidular, 

a ativação do SNC e a consequente resposta sistémica  despoletada, porém atualmente estas 

estratégias preventivas ainda estão em estudo 1.  
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Com o objetivo de reduzir outras complicações pós-cirúrgicas, a administração pré-operatória de 

glucocorticóides exógenos, como uma dose única de 125mg de metilprednisolona, apesar de não 

reduzir a severidade do delirium pós-operatório, mostrou reduzir a sua prevalência e possibilitar 

uma recuperação mais rápida, no caso de uma cirurgia por fratura da anca no paciente idoso. Neste 

caso concreto, apesar da idade se associar a níveis de cortisol aumentados,  a sua resposta perante 

um estímulo de stress é reduzida. Assim, uma administração de glucocorticóides exógena consegue 

suportar a resposta anti-inflamatória atenuada do eixo HPA86.  

Por outro lado, foi demonstrado que o agonista do recetor de glucocorticóide – a dexametasona – 

além de ser amplamente usado durante o procedimento anestésico como um anti-emético, tem 

potenciais efeitos protetores no desenvolvimento do TSPT após cirurgia cardíaca, particularmente 

em pacientes do sexo feminino. Isto resulta do equilíbrio de glucocorticódes no cérebro ao nível 

dos recetores GR e MR, que presumivelmente estão associados à vulnerabilidade psicopatológica96.  

Os fármacos anestésicos exercem uma ação variável na resposta do eixo HPA ao trauma cirúrgico 

e têm efeitos dúbios na produção local de citocinas 22. Porém, o seu uso em doses conhecidas para 

indução e manutenção de anestesia adequada, em conjunto com neuro-monitorização da 

profundidade anestésica e eficácia da anti-nocicepção, podem ajudar a prevenir uma ativação 

excessiva, ou pelo contrário, insuficiente do eixo HPA.  A ativação do eixo adequada à circunstância 

é crucial para uma resposta suficiente para reduzir a inflamação sistémica induzida pela cirurgia, 

mas não exagerada ao ponto de descompensar ou despoletar outras patologias, revistas 

anteriormente.  

Assim é importante identificar e distinguir o perfil de funcionamento do eixo HPA associado aos 

anestésicos voláteis vs anestésicos intravenosos, e anestésicos gerais vs anestésicos locais, de 

forma a prever o stress associado a cada um deles.  

Anestésicos gerais: intravenosos vs voláteis  

O propofol é o anestésico geral intravenoso mais amplamente usado, tanto na indução como na 

manutenção anestésica. Uma única dose de indução de propofol (1-2,5 mg/kg no adulto) pode 

suprimir o cortisol durante a cirurgia 97, mas não bloqueia a secreção de cortisol durante a resposta 

ao stress98. Contudo, com o seu uso, a resposta proteolítica à cirurgia é menor99 e a imunidade anti-

tumoral é maior 100, comparativamente com outros agentes intravenosos. Pensa-se que o propofol 

tem efeito inibitório na secreção de CRH via estimulação GABAérgica5 e o efeito imunomodulador 

ocorre pelo aumento de IL-10 anti-inflamatória e diminuição de IL-6 e IL-8 inflamatórias101. 

Outros anestésicos intravenosos são o etomidato, o tiopental, o midazolam e a cetamina. Embora 

estes sejam usados em situações mais particulares, é importante reconhecer que, por exemplo, o 
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etomidato provoca diretamente uma supressão adrenocortical, que pode durar até 24h após uma 

única dose de indução98. O midazolam, sendo uma benzodiazepina, também apresenta efeito 

inibitório na produção de cortisol, mas mais ao nível hipotálamo-pituitário. A cetamina e o 

tiopental, por sua vez, mostram associação com aumento da metastização e redução de função das 

células NK102.  

Outra opção para a anestesia geral são os fármacos voláteis: o sevoflurano, isoflurano e o 

desflurano. Estes também apresentam efeitos imuno-moduladores entre os quais, a diminuição de 

citotoxicidade das células NK e consequente suscetibilidade ao crescimento tumoral. 

Comparativamente aos anestésicos intravenosos, este efeito parece ser semelhante103, embora 

haja evidências que associam maior suscetibilidade nos anestésicos voláteis104, 105. 

Simultaneamente, nesta classe farmacológica identifica-se uma maior disfunção da agregação 

plaquetária e da estabilidade do trombo, comparativamente com o propofol106. O sevoflurano, em 

particular, é capaz de reduzir a libertação de citocinas inflamatórias 107 , mas não inibe a ativação 

central do sistema noradrenérgico o que potencia um aumento de catecolaminas intra e pós-

operatório. Além disso, apresenta associação com níveis de ACTH e cortisol aumentados 5.  

Anestesia Regional vs Anestesia Geral  

A anestesia regional oferece vantagens consideráveis comparativamente com a anestesia geral a 

múltiplos níveis. Usualmente, esta associa-se a um menor stress cirúrgico, pela menor ativação do 

eixo HPA. Isto resulta numa menor resposta hiperglicémica durante e após a cirurgia108, menor 

catabolismo muscular e menor efeito imunossupressor. Uma revisão sistemática demonstrou que 

as técnicas locorregionais estão associadas com uma diminuição de 17% na libertação de cortisol 

quando comparado com a anestesia geral nas primeiras 24h.  Adicionalmente, a técnica anestésica 

epidural atenua a libertação de cortisol no período pós-operatório, sendo que este efeito parece 

mais proeminente quando são administrados anestésicos locais em detrimento de opióides, uma 

vez que os primeiros afetam os estímulos aferentes sensitivos e simpáticos enquanto os últimos 

atuam apenas nas vias nociceptivas 109. Assim, a lidocaína, sendo um anestésico local com grande 

efeito analgésico, torna-se cada vez mais pertinente na farmacoterapia peri-operatória, pois 

permite reduzir o uso de opióides, além de reduzir a neuro-inflamação provocada pelo trauma 

cirúrgico o que diminuí a duração de internamento em média de 8 a 24h. A anestesia regional, 

reduz também as complicações trombóticas em cirurgias pélvicas e dos membros inferiores e reduz 

o risco cardiovascular resultante de ativação simpática91. 

Relativamente às taxas de incidência de disfunção cognitiva pós-operatório, há estudos que não 

demonstram diferença significativa entre a anestesia regional e a anestesia geral110. No entanto, 
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outros revelam uma função cognitiva significativamente pior nos pacientes submetidos à anestesia 

geral111.  

Além disso, como opção anestésica para os pacientes com neoplasia sugere-se a combinação do 

bloqueio regional com a anestesia geral em vez de utilizar apenas esta última112. 

Cirurgia aberta vs Cirurgia laparoscópica 

O tipo de cirurgia também se associa a diferentes níveis de stress induzido, sendo que uma cirurgia 

major correlaciona-se com maiores níveis de stress cirúrgico. Assim, uma cirurgia vascular aberta, 

cirurgia de substituição articular e cirurgia cardíaca em que se recorre à circulação extracorporal 

são exemplos de uma maior indução de stress e perturbação de homeostasia interna.  

Em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, comparativamente com as cirurgias abertas, 

verifica-se um pico de cortisol menor e mais atrasado. Porém, isto não influencia a produção total 

de cortisol aumentada e perda do seu ritmo circadiano ao longo de 24horas do pós-operatório, e 

em caso de cirurgias major, durante 7 dias do pós-operatório 109. Adicionalmente, as cirurgias 

menos invasivas associam-se a menor libertação de citocinas, pelo menor trauma cirúrgico. 

O grau a que uma cirurgia pertence, definida pela The National Institute of Health and Care 

Excellence 2003, é importante para a gestão peri-operatória, já que, atualmente está previsto nas 

Guidelines de Sociedade Endócrina, a suplementação com glucocorticóides dos pacientes com 

insuficiência adrenal para cada tipo de cirurgia. Assim, recomenda-se 25-75mg/24h de 

hidrocortisona em adultos por 1 a 2 dias após uma cirurgia minor a moderada e um bólus 

intravenoso de 100mg de hidrocortisona seguido de sua perfusão contínua com 200mg/24h no dia 

de uma cirurgia major e com posterior alteração para um regime oral, consoante o estado clínico113.  

Avaliação de Stress Peri-Operatório 

Como referido anteriormente, a ansiedade pré-operatória pode influenciar o processo anestésico 

e posteriormente a recuperação pós-cirúrgica. Nesse sentido, atualmente existem várias escalas 

que podem estimar o nível de stress e ansiedade do doente prévio à cirurgia. Entre eles destaca-se 

o Brief Measure of Emotional Preoperative Stress (B-MEPS), que foi considerado um método fiável 

para a triagem de estado emocional pré-operatório 114 e um fator preditor independente da dor 

pós-operatória 115 prevendo desta forma, a recuperação pós-operatória. Adicionalmente, para 

predizer o nível de ansiedade pré-operatória pode-se aplicar um questionário simples - Amsterdam 

Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS), validado em Portugal116. Este permite avaliar o 

estado de ansiedade ao se sentir a sós com as preocupações pessoais antes da cirurgia e inclui seis 
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itens avaliados na escala Likert de cinco pontos (1, nunca; 2, baixo; 3, moderado; 4, forte; 5, 

extremo). Um nível de corte > 13 é considerado significativo para ansiedade pré-operatória 89. 

Por outro lado, na tentativa de monitorizar e controlar os efeitos de alterações no eixo HPA 

intraoperatório, nos últimos anos tem se desenvolvido e utilizado parâmetros que permitem 

estimar o nível de nocicepção/antinocicepção durante a cirurgia, já que estes níveis influenciam a 

resposta ao stress cirúrgico.  

O Surgical Stress Index (SSI) é um destes parâmetros, já que permite estimar o stress cirúrgico pós-

operatório, através da deteção de alterações cardiovasculares decorridas aquando da cirurgia. 

Além disso, demonstrou-se que o SSI apresenta correlação com as hormonas de stress  durante a 

anestesia geral, particularmente com a ACTH, porém esta não se verifica em pacientes 

conscientes117.  

O SSI utiliza dois parâmetros cardiovasculares contínuos , ambos obtidos a partir de formas de onda 

foto-pletismográfica da medida da saturação periférica de oxigênio SpO2: o intervalo entre 

batimentos cardíacos sucessivos-HBI e a amplitude foto-pletismográfica de pulso PPGA. As medidas 

são normalizadas e combinadas para produzir um único valor de SSI  118.  

O SSI pode fornecer informações contínuas sobre o equilíbrio nocicepção/antinocicepção, 

aumentando com estímulos nociceptivos cirúrgicos e diminuíndo com a concentração do fármaco 

analgésico durante a anestesia com propofol – remifentanil 119.  

Assim, o SSI parece variar mais com o estado analgésico do paciente 120 e não tanto com a 

profundidade anestésica 121 122. Além disso, a titulação de remifentanil guiada pelo SSI resultou 

numa hemodinâmica mais estável, comparativamente à prática tradicional de analgesia 119  

De uma forma geral, verificou-se que o SSI é a melhor medida para a monitorização intra-operatória 

de nocicepção/antinocicepção do que a frequência respiratória, pressão arterial 118 e BIS 119.  

Existem ainda outros índices que permitem avaliar a nocicepção durante a cirurgia: Analgesia 

Nociception Index (ANI) e Nociception Level Index (NOL)123. O ANI tem pontuação de 0 a 100 e mede 

os níveis de dor, atividade do sistema adrenérgico e a variação de frequência cardíaca durante a 

anestesia geral e correlaciona-se com escala analógica visual da dor após a anestesia. É considerado 

um parâmetro eficiente de predição da necessidade de analgesia durante o período pós-operatório 

imediato 124, estando os valores adequados de analgesia compreendidos entre 50-70 nesta escala. 

Por sua vez o NOL possui também uma escala de 0 a 100, que é calculada por meio de algoritmo 

que tem em conta 4 variáveis obtidas de um sensor colocado num dedo. Os valores mais adequados 

de NOL para a cirurgia rondam em torno de 10-25. Embora estes dois índices mostrem uma 
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resposta a estímulos intra-operatórios nocivos ligeiramente superior à monitorização dos sinais 

vitais padrão, ainda não está claro se, por si só, isto representa um benefício clinicamente 

relevante123. 

Importância do Inquérito de Avaliação do Risco de Stress Cirúrgico  

Perante o exposto, torna-se indubitável a importância de um eixo HPA funcional, reativo e íntegro 

a todos os seus níveis.  

A sua disfunção pode resultar tanto em níveis persistentemente aumentados como reduzidos de 

cortisol. De qualquer das maneiras, isto despoleta um mecanismo mal-adaptativo que compromete 

a sua resposta face a uma situação de stress agudo24.  

A má-adaptação ocorre porque o eixo HPA ao estar associado a níveis aumentados de cortisol, 

perde o fator de discriminação para a situação de stress  agudo. Os níveis de cortisol 

sustentadamente aumentados resultam, muitas vezes, da dessensibilização e falha de sinalização 

ao nível dos GR. Disto advêm alterações no mecanismo de feedback negativo ao nível do eixo e 

consequentes disrupções dos ritmos circa e ultradianos de cortisol. Somado, tudo isto leva à perda 

de reatividade do eixo HPA face a uma situação de stress. As patologias que se associam a este tipo 

de disfunção são vastas.  O envelhecimento e o pós-menopausa nas mulheres são os parâmetros 

fisiológicos associados a níveis de cortisol mais altos. Dentro de quadros patológicos destacam-se 

as seguintes doenças: hipertensão arterial, diabetes tipo 2, Síndrome Metabólico, Síndrome de 

Cushing, AVC, DAC, Asma brônquica, DPOC, Artrite Reumatóide, Lúpus Eritematoso Sistémico, 

Doença Inflamatória Intestinal, Trombocitopenia Imune, Doença Neoplásica e a Fragilidade 

associada a várias condições de saúde. As alterações psicológicas como a depressão, a anorexia 

nervosa, as exposições prolongadas ou repetidas ao stress, também cursam com níveis aumentados 

de cortisol. O mesmo acontece em situações de privação de sono.  

Por outro lado, em quadros com níveis constantemente insuficientes de cortisol, o eixo HPA não 

tem forma de estimular a sua produção endógena para responder adequadamente a uma resposta 

ao stress. As situações em que isto se verifica são a Insuficiência Adrenal, a medicação crónica com 

opióides, a PHDA e o TSPT.  

Deste modo, pode se resumir a disfunção do eixo HPA como sendo uma hiporreatividade face a 

estímulos de stress que comprometem a homeostasia interna.  

Durante uma situação concreta de stress como uma cirurgia, enquanto o doente está anestesiado, 

o seu eixo HPA encontra-se relativamente suprimido, conforme o tipo de anestesia utilizado (geral 

vs regional e intravenosa vs volátil). Porém, imediatamente após o despertar anestésico é 
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despoletada a resposta neuro-endócrino-metabólica do eixo, induzida pelo trauma cirúrgico, stress 

psicológico e ativação adrenérgica.  

Os efeitos de um stress cirúrgico traduzem um mecanismo adaptativo do nosso organismo face à 

invasão sofrida durante a cirurgia.  Numa situação normal os efeitos benéficos desta resposta 

predominam sobre os riscos da sua ativação, e são cruciais para o restabelecimento da 

homeostasia. Contudo, quando esta resposta se torna exagerada ou, pelo contrário, é insuficiente, 

podem ocorrer efeitos indesejáveis no pós-operatório, aumentando o risco de complicações. 

Torna-se clara, portanto, a importância da identificação e triagem dos fatores pré-operatórios que, 

de alguma forma, se associam a um eixo HPA disfuncional, tornando-o hiporreativo e inadequado 

ao estímulo (Figura 2). 

Adicionalmente, prevendo e monitorizando as alterações peri-operatórias como a ansiedade e dor 

através de diversas escalas e sabendo o tipo de anestesia  e cirurgia a que o doente vai ser 

submetido, é possível estimar a resposta ao stress cirúrgico.  

Neste sentido surge a proposta de inquérito-screening de patologias que se associam a um eixo 

HPA alterado antes da cirurgia, apresentado a seguir e em anexo. A sua vantagem consiste na 

identificação e estimativa do peso que estes fatores exercem na disfunção do eixo em cada doente, 

o que, após estudos de validação, permitirá antever a resposta individual ao stress cirúrgico. O peso 

relativo de cada um dos fatores incluídos no presente inquérito e sua validação carecem de análise 

multivariada para a qual sugere-se que sejam incluídas as complicações do peri-operatório até 30 

dias.   
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Inquérito de Avaliação do Risco de Stress Cirúrgico 

Identificação:  

Idade: 

Género:  Feminino                   Masculino  

Selecionar condição clínica (1- Presente; 0 – Ausente): 

 

Associação com cortisol aumentado 

Sexo feminino pós-menopausa ou sexo masculino > 50 anos  

Fragilidade  

Hipertensão Arterial  

Diabetes Mellitus tipo 2  

Síndrome Metabólico  

Síndrome de Cushing  

Acidente Vascular Cerebral  

Doença Arterial Coronária  

Asma Brônquica  

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica  

Artrite Reumatóide  

Lúpus Eritematoso Sistémico  

Doença Inflamatória Intestinal  

Trombocitopenia Imune  

Neoplasia  

Depressão  

Anorexia Nervosa  

Privação de Sono  

Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale >13  

Pontuação Total  

 

Associação com cortisol baixo 

Sexo feminino pré-menopausa  

Terapêutica de longa duração com opióides  

Insuficiência Adrenal  

Perturbação Hiperatividade e Défice de Atenção  

Transtorno de Stress Pós-Traumático  

Pontuação Total  
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Discussão 

Com a presente dissertação foi possível verificar que o stress cirúrgico é uma ampla resposta neuro-

endócrino-metabólica que surge em contexto de agressão cirúrgica e envolve múltiplos sistemas 

internos, sendo o seu principal regulador o eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal. Este por sua vez, 

possui um recetor central de diversas aferências ativadas durante uma cirurgia, sendo o seu 

funcionamento e reatividade suscetíveis a vários fatores exógenos e endógenos  associados a cada 

indivíduo.   

Da revisão realizada, verificou-se que as condições que predispõem a alterações do eixo HPA, são 

a idade, o género, os hábitos medicamentosos, a presença de doenças cardiovasculares, asma 

brônquica, DPOC, doenças endócrinas, auto-imunes e neoplásicas, bem como alterações de foro 

psicossocial, nomeadamente, privação de sono, perturbação depressiva, anorexia nervosa e stress 

pós-traumático. 

Da mesma forma que já existem indicações precisas e validadas de cobertura com glucocorticóides 

do período peri-operatório nos doentes com insuficiência adrenal, é pertinente realizar estudos 

semelhantes para cada um dos fatores associados a um eixo HPA disfuncional. É importante referir 

que, na prática atual, o facto de se pré-medicar com dexametasona, com um objetivo antiemético, 

iatrogenicamente cobre-se o papel endógeno de cortisol – fulcral na resposta ao stress. Porém esta 

cobertura não é exata e apropriada a cada quadro clínico, sendo pertinente fazer um ajuste 

individual das doses e dos fármacos.  

Além disso, verifica-se que a ansiedade e dor peri-operatórias, os diversos fármacos anestésicos e 

analgésicos utilizados e as diferentes técnicas anestésicas e cirúrgicas, influenciam o eixo HPA. Em 

parte, a monitorização intra-operatória de nocicepção/antinocicepção, através de SSI, NOL e ANI, 

permite avaliar o stress induzido pelo trauma cirúrgico, minimizando-o através da titulação de 

analgesia com recurso a SSI, manutenção do NOL entre 10-25 e do ANI entre 50-70, nas respetivas 

escalas. Por outro lado, a pré-habilitação cirúrgica com foco na redução da ansiedade, a gestão da 

farmacoterapia peri-operatória e a escolha adequada de técnica cirúrgica e anestésica, são medidas 

potencialmente protetoras contra o stress cirúrgico e que devem ser tidas em conta perante uma 

cirurgia.  

Conclui-se então que, um inquérito de screening individual que permita a identificação e, com 

posterior validação e estudos, a avaliação do peso relativo das variáveis que contribuem para o 

stress cirúrgico, constitui uma ferramenta potencialmente promissora na melhoria da abordagem 

peri-operatória. Além disso, a estimativa de stress induzido por uma intervenção cirúrgica , tendo 

em conta o pool de condições individuais de cada paciente, irá permitir abrir novas estratégias de 
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pré-habilitação, prevenção e terapêutica, com recurso a medidas farmacológicas, cirúrgicas  e 

psicoterapêuticas dirigidas, de forma a minimizar o stress cirúrgico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Anexos 
 

 

Figura 1 - Alterações nos níveis de cortisol e ACTH ao longo de 24 horas . (A) Perfil de 24h de ACTH 
e de cortisol de um doente submetido a cirurgia de revascularização do miocárdio. (B) Perfil de 24h 
de ACTH e de cortisol de um voluntário saudável, não submetido a cirurgia. De capítulo 5 de 
Hypothalamic–Pituitary–Adrenal Cortex Axis, adaptado de 80. 
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Figura 2 – Esquema-resumo da resposta do eixo HPA despoletada pelo trauma cirúrgico e fatores 

associados a cada tipo de disfunção.   
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Inquérito de Avaliação do Risco de Stress Cirúrgico 

Identificação:  

Idade: 

Género:  Feminino                   Masculino  

Selecionar condição clínica (1- Presente; 0 – Ausente): 

Associação com cortisol aumentado  

Sexo feminino pós-menopausa ou sexo masculino mais de 50 anos  

Fragilidade  

Hipertensão Arterial   

Diabetes Mellitus tipo 2   

Síndrome Metabólico   

Síndrome de Cushing   

Acidente Vascular Cerebral   

Doença Arterial Coronária   

Asma Brônquica  

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica  

Artrite Reumatóide    

Lúpus Eritematoso Sistémico   

Doença Inflamatória Intestinal   

Trombocitopenia Imune   

Neoplasia   

Depressão   
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Anorexia Nervosa   

Privação de sono   

Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale >13   

PONTUAÇÃO TOTAL 

  

Associação com cortisol baixo  

Sexo feminino pré-menopausa  

Terapêutica de longa duração com opióides   

Insuficiência Adrenal   

Perturbação Hiperatividade e Défice de Atenção   

Transtorno de Stress Pós-Traumático  

PONTUAÇÃO TOTAL 
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