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AlteraAlteraççõesões EndEndóócrinocrino--
MetabMetabóólicaslicas do RN de do RN de MuitoMuito

BaixoBaixo PesoPeso

RenataRenata SzundySzundy BerardoBerardo

RN de extremo baixo peso

•• DefiniDefiniççãoão: RN peso <1000g: RN peso <1000g

•• IdadeIdade gestacionalgestacional??

•• PIG (CIUR) x AIGPIG (CIUR) x AIG

•• DiferenDiferenççasas nana maturidadematuridade influenciaminfluenciam no no 
prognprognóósticostico

Problemas do RN de extremo baixo

peso
•• RespiratRespiratóóriorio

•• CardiovascularCardiovascular

•• SistemaSistema NervosoNervoso CentralCentral

•• RenalRenal

•• OftalmolOftalmolóógicogico

•• GastrointestinalGastrointestinal

•• ImunolImunolóógicogico

Imaturidade dos Sistemas HormonaisImaturidade dos Sistemas Hormonais

•• AdrenalAdrenal

•• TireTireóóideide
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Desenvolvimento adrenocortical

•• ComponentesComponentes maternomaterno--fetalfetal--placentplacentááriorio
��MaternoMaterno::

�� CortisolCortisol maternomaterno transmitidotransmitido passivamentepassivamente parapara o o fetofeto

�� Feedback Feedback negativonegativo no no eixoeixo HPA HPA fetalfetal

��PlacentPlacentááriorio
�� 1111ββ hidroxiesterhidroxiesteróóideide desidrogenasedesidrogenase tipotipo 2 (112 (11ββ HSD2)HSD2)

�� Modula Modula exposiexposiççãoão do do fetofeto aoao cortisolcortisol maternomaterno

�� CRH CRH placentplacentááriorio

��FetalFetal
�� ProduProduççãoão pelapela zonazona fetalfetal de DHEA e SDHEAde DHEA e SDHEA

�� CortisolCortisol ““de novode novo”” a a partirpartir de 30 de 30 semanassemanas

Desenvolvimento adrenocortical

materno placentário fetal

cortisol cortisol

cortisona
11βHSD2

CRH ACTH ++

SDHEAEstrogênios

Desenvolvimento adrenocortical

•• DistDistúúrbiosrbios intraintra--uterinosuterinos::
��ExcessoExcesso de de cortisolcortisol maternomaterno

�� NãoNão amadureceamadurece eixoeixo HPA HPA fetalfetal

�� DiferenciaDiferenciaççãoão celularcelular precoceprecoce = = hipoplasiahipoplasia

��CorioamnioniteCorioamnionite
�� CitocinasCitocinas inflamatinflamatóóriasrias

�� AmadurecimentoAmadurecimento precoceprecoce do do eixoeixo HPAHPA

�� NNííveisveis maismais altos de altos de cortisolcortisol

Função Adrenal 

•• AtivaAtivaççãoão adrenal adrenal éé crcrííticatica parapara mantermanter
homeostasehomeostase emem respostaresposta aoao stressstress
��RegulaRegula metabolismometabolismo proteicoproteico, de , de carboidratoscarboidratos

e e liplipíídeosdeos

��MantMantéémm respostaresposta vascularvascular

��RegulaRegula ááguagua extraextra--celularcelular

��SuprimeSuprime respostaresposta inflamatinflamatóóriaria

��Modula SNCModula SNC

Função Adrenal

•• No No prematuroprematuro
��ImaturidadeImaturidade do do desenvolvimentodesenvolvimento adrenaladrenal

��InsuficiênciaInsuficiência adrenal adrenal relativarelativa

•• InsuficiênciaInsuficiência Adrenal Adrenal RelativaRelativa
��ConcentraConcentraççãoão normal de normal de corticcorticóóideide, , porporéémm

inadequadainadequada aoao quadroquadro clclííniconico

��RespostaResposta aoao ACTH ACTH diminudiminuíídada

��AdultosAdultos: : cortisolcortisol randômicorandômico < 15mcg/dl< 15mcg/dl

Função Adrenal

•• ValoresValores normaisnormais de de cortisolcortisol no no prematuroprematuro extremoextremo::
��DificuldadesDificuldades nana determinadeterminaççãoão

��Testes: Testes: 

�� ConsyntropinConsyntropin -- doses doses varivariááveisveis (0.1 a 36 mcg/kg)(0.1 a 36 mcg/kg)

�� CRHCRH

�� MetiraponaMetirapona e e hipoglicemiahipoglicemia -- inaceitinaceitááveisveis

��RelaRelaççãoão entreentre valoresvalores normaisnormais e e alteraalteraççõesões clclíínicasnicas
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Função Adrenal

•• Jett PL et al. Variability of Plasma Jett PL et al. Variability of Plasma CortisolCortisol Levels in Levels in 
Extremely Low Birth Weight Infants.  J Extremely Low Birth Weight Infants.  J ClinClin EndocrinolEndocrinol
MetabMetab 82: 292182: 2921--2925, 19972925, 1997

��PMT PMT demonstramdemonstram poucapouca variabilidadevariabilidade no no cortisolcortisol
plasmplasmááticotico aoao longolongo do tempodo tempo

��UmaUma medidamedida basal basal randômicarandômica refletereflete adequadamenteadequadamente a a 
funfunççãoão adrenaladrenal

Função Adrenal

•• NG PC et al.  Reference Ranges and Factors Affecting The NG PC et al.  Reference Ranges and Factors Affecting The 
Human Human CorticotropinCorticotropin--Releasing Hormone Test in Preterm Very Releasing Hormone Test in Preterm Very 
Low Birth Weight Infants. J Low Birth Weight Infants. J ClinClin EndocrinolEndocrinol MetabMetab 2002; 2002; 
87(10): 462187(10): 4621--28.28.

�� 226 testes de CRH no D7 e D14226 testes de CRH no D7 e D14

�� GruposGrupos

�� G1 G1 –– semsem corticcorticóóideide prpréé--natalnatal

�� G2G2-- umauma ouou duasduas dosesdoses

�� G3 G3 –– maismais de de duasduas dosesdoses

Função Adrenal
•• ConclusõesConclusões

��ACTH (D7) ACTH (D7) maiormaior emem pacientespacientes emem VAF VAF ouou VMI e VMI e emem
pacientespacientes cujascujas mãesmães tiveramtiveram hemorragiahemorragia

��No D14 No D14 nãonão haviahavia diferendiferenççaa

��CortisolCortisol (D7) (D7) -- G2 < G1, G3 G2 < G1, G3 semsem diferendiferenççaa

��CortisolCortisol (D7) 31% (D7) 31% menormenor emem pacientespacientes ventiladosventilados e e 
(D14) 25% (D14) 25% maiormaior

��CorticCorticóóideide prepre--natalnatal-- cortisolcortisol 1/5 1/5 menormenor

��RelaRelaççãoão do do cortisolcortisol (D7) e (D7) e úúltimaltima dose de dose de 
dexametasonadexametasona prpréé--natalnatal

Percentis para cortisol no D7 em RN prematuros
JCEM 87 (10):4621-4628

nmol/Lnmol/L

866 (850)866 (850)589 (597)589 (597)1022 (1234)1022 (1234)847 (616)847 (616)9090

604 (697)604 (697)371 (431)371 (431)737 (985)737 (985)506 (492)506 (492)7575

404 (559)404 (559)221 (300)221 (300)513 (766)513 (766)286 (383)286 (383)5050

270 (448)270 (448)

9,78 9,78 mcg/dlmcg/dl

132 (209)132 (209)

4,74,7

357 (596)357 (596)

12,912,9

161 (298)161 (298)

5,85,8

2525

189 (367)189 (367)83 (151)83 (151)257 (476)257 (476)96(238)96(238)1010

30 min30 min0 min0 min30 min30 min0 min0 min

Grupo 2Grupo 2Grupo 1Grupo 1PercentilPercentil

Função Adrenal

•• NG PC et al.  Transient NG PC et al.  Transient adrenocorticaladrenocortical insufficiency of insufficiency of 
prematurityprematurity and systemic hypotension in very low and systemic hypotension in very low 
birthweightbirthweight infants. Arch infants. Arch DisDis Child Child FetalFetal Neonatal Ed Neonatal Ed 
2004; 89:1192004; 89:119--126126

��Cortisol basal, pico incremento (D7) correlacionado Cortisol basal, pico incremento (D7) correlacionado 
com PAM, PAS e PADcom PAM, PAS e PAD

�� no D14 diferenno D14 diferençça havia desaparecidoa havia desaparecido

�� cortisol <P50 no grupo de hipotensão tinha valor cortisol <P50 no grupo de hipotensão tinha valor 
preditivo positivo e especificidade para hipotensãopreditivo positivo e especificidade para hipotensão

Percentis para cortisol no D7 em RN prematuros

normotensos e com hipotensão

1033103311211121103410349099091044104411681168112311239799799797

7307307977976976975605608178179259258488486806809090

5145145645644674673433436376377307306376374704707575

3473473843842992991981984834835615614644643113115050

2352352612611911911151153663664314313383382062062525

16516518518512812870702862863403402542541421421010

11711713113186864343223223270270192192999933

6060303015150060603030151500percentilpercentil

Grupo 2 (n=71)Grupo 2 (n=71)Grupo1 (n=54)Grupo1 (n=54)
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Função Adrenal

•• Sinais de Insuficiência AdrenalSinais de Insuficiência Adrenal
�� hipoglicemiahipoglicemia

�� resposta exacerbada resposta exacerbada àà inflamainflamaççãoão

�� hiponatremiahiponatremia com com oligoligúúriaria

�� disfundisfunçção cardiovascularão cardiovascular

�� choque choque 

•• Insuficiência Adrenal da PrematuridadeInsuficiência Adrenal da Prematuridade
�� resposta hipofisresposta hipofisáária normal ou exacerbadaria normal ou exacerbada

�� Pouca resposta adrenalPouca resposta adrenal

Função Adrenal

Tratamento

EstudosEstudos randomizadosrandomizados de de hidrocortisonahidrocortisona emem RNRN

Melhor Melhor 
sobrevida sobrevida 
sem BDPsem BDP

4040RandomizadoRandomizado

CegoCego

Prevenir Prevenir 
BDPBDP

WatterbergWatterberg
etet alal

EficEficáácia cia 
similar a similar a 
dopaminadopamina

4040RandomizadoRandomizado
cegocego

TtoTto
hipotensãohipotensão

BourchierBourchier
andand WestonWeston

OutcomeOutcomeAmostraAmostraDesenhoDesenhoPropostaPropostaReferênciaReferência

�� Hipotensão resistente a vasopressores Hipotensão resistente a vasopressores 
pode ser insuficiência adrenalpode ser insuficiência adrenal

�� Altas doses de corticAltas doses de corticóóide não são ide não são 
necessnecessáárias para tratamentorias para tratamento

�� Stress aumenta o cortisol e aumentos Stress aumenta o cortisol e aumentos 
sustentados são deletsustentados são deletéérios; tentar rios; tentar 
minimizar grau de stressminimizar grau de stress

Desenvolvimento Tireoidiano

•• 7 7 semanassemanas –– T4 T4 livrelivre

•• 1010--12 12 semanassemanas –– concentraconcentraççãoão de de iodoiodo, , hiphipóófisefise
secretasecreta TSH e TSH e hipothipotáálamolamo TRHTRH

•• 20 20 semanassemanas -- produproduççãoão de de hormônioshormônios

•• AmadurecimentoAmadurecimento progressivoprogressivo atatéé o o termotermo

•• HormôniosHormônios tireoidianostireoidianos necessnecessááriosrios parapara o o 
amadurecimentoamadurecimento cerebral, cerebral, masmas nãonão parapara o o 
metabolismometabolismo

Desenvolvimento Tireoidiano

materno placentário fetal

↑TBG
↑T4
↑T3

↑T4
↓TSH

iodo

TRH

TSH

T4

T3

estrogênios

hCG

TRH

T3r

T2

I-

TRH

T4

T3

DIII

Fisher DA: Endocrinology of fetal development 
In Wilson JD, Foster DW
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Mecanismo de DeiodaMecanismo de Deiodaççãoão

HO R

I

II

I

O

T4

HO R

II

I

O HO R

I

II

O

T3 T3r

5’ deiodinase tipo III5’ deiodinase tipo I e II

Função Tireoidiana

•• FunFunççãoão PPóóss –– NatalNatal
��Pico de TSH 30 Pico de TSH 30 minutosminutos apapóóss o o partoparto

��AumentoAumento de T4 e T3de T4 e T3

��ReduReduççãoão gradual de T4 e T3 gradual de T4 e T3 nana primeiraprimeira semanasemana

Fisher DA: Endocrinology of fetal development 
In Wilson JD, Foster DW

•• RN RN extremoextremo baixobaixo pesopeso
��picopico de TSH de TSH atenuadoatenuado

��T3, T4 e T4 T3, T4 e T4 livrelivre diminudiminuíídosdos

�� TBG TBG baixabaixa

�� conversãoconversão dimindiminúúidaida de T4 de T4 –– T3T3

�� produproduççãoão contcontíínuanua de de produtosprodutos inativosinativos

FunFunççãoão TireoidianaTireoidiana

HIPOTIROXINEMIA DA PREMATURIDADE

Função Tireoidiana

•• FatoresFatores queque influenciaminfluenciam a a funfunççãoão tireoidianatireoidiana emem
prematurosprematuros extremosextremos

�� eixoeixo hipotalâmicohipotalâmico--hipofishipofisááriorio imaturoimaturo

�� biogênesebiogênese imaturaimatura de de homônioshomônios tireoidianostireoidianos

�� necessidadesnecessidades aumentadasaumentadas subitamentesubitamente parapara
termogênesetermogênese, , funfunççãoão cardcardííacaaca e musculare muscular

�� interrupinterrupççãoão ssúúbitabita dada transferênciatransferência maternamaterna de T4de T4

�� imaturidadeimaturidade do do metabolismometabolismo dos HTdos HT

�� efeitosefeitos de de doendoenççasas neonataisneonatais

�� excessoexcesso ouou deficiênciadeficiência de de iodoiodo

Função Tireoidiana

•• ScreeningScreening
�� RastrearRastrear T4 e TSHT4 e TSH

�� EmEm casoscasos de de hipotireoidismohipotireoidismo primprimááriorio grave o PMT grave o PMT éé
capazcapaz de de produzirproduzir TSH TSH suficientesuficiente parapara detecdetecççãoão

�� CasosCasos levesleves??

�� RepetiRepetiççãoão do screening?do screening?
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Função Tireoidiana

•• ConsequênciasConsequências dada hipotiroxinemiahipotiroxinemia
�� AlteraAlteraççãoão de de hormônioshormônios tireoidianostireoidianos X X 

desenvolvimentodesenvolvimento psicomotorpsicomotor
�� 4 4 estudosestudos reforreforççamam estaesta ididééiaia

�� MorbidadeMorbidade e e MortalidadeMortalidade

Sumário de estudos de tratamento

SemSem diferendiferenççaaMorteMorte ouou
IMV no d7IMV no d7

T3 T3 -- 6 mcg/kg e 6 mcg/kg e 
hidrocortisonahidrocortisona 1 1 
mg/kg/mg/kg/diadia

BiswasBiswas et alet al

SemSem diferendiferenççaa emem
DBPDBP

BDP e O2 no BDP e O2 no 
d28d28

T4 bolus T4 bolus 
10mcg/kg e oral 10mcg/kg e oral 
20 mcg/kg20 mcg/kg

Smith et alSmith et al

GruposGrupos totaistotais semsem
diferendiferenççaa

SubgrupoSubgrupo <27<27--29 29 
semanassemanas = = melhormelhor

DesenvolvDesenvolv
24 24 mesesmeses e e 
outcome 5.7 outcome 5.7 
anosanos

T4 bolus e oral 8 T4 bolus e oral 8 
mcg/kgmcg/kg

Van Van WassenaerWassenaer
et alet al

SemSem diferendiferenççaaEndocrinoEndocrino e e 
clclííniconico

T4 bolus T4 bolus -- 20 20 
mcg/kgmcg/kg

VanholeVanhole et alet al

RESULTADOSRESULTADOSOBJETIVOOBJETIVOINTERVENINTERVENÇÇÃOÃOESTUDOESTUDO

Função Tireoidiana

��NãoNão hháá evidênciasevidências queque suplementasuplementaççãoão de de 
hormôniohormônio tireoidianotireoidiano melhoremelhore o o 
desenvolvimentodesenvolvimento neuropsicomotorneuropsicomotor

��NãoNão hháá evidênciasevidências queque a a suplementasuplementaççãoão de de 
hormônioshormônios tireoidianostireoidianos nãonão sejaseja necessnecessááriaria
emem pmt pmt extremoextremo com com valoresvalores baixosbaixos de T4Lde T4L

�� ProtocoloProtocolo varivariáávelvel


