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���� FamFamíília de distlia de distúúrbios rbios 
autossômicos recessivosautossômicos recessivos

���� Deficiência na atividade de uma Deficiência na atividade de uma 
das enzimas necessdas enzimas necessáárias para a rias para a 
ssííntese de cortisol pela cntese de cortisol pela cóórtex da rtex da 
adrenaladrenal
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Defeitos congênitos na esteroidogênese

deficiência das enzimas:

���� 21-hidroxilase;

���� 11 ß hidroxilase; 

���� 3 ß hidroxiesteróide desidrogenase; 

���� 17 alfa hidroxilase; 

���� 17, 20 liase e de colesterol desmolase.
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Deficiência de 21 hidroxilase (mais de 90%)
- Virilizante simples
- Perdedora de sal (2/3 dos casos)

� Incidência - 1 : 12.000 
1: 1000 a 1:100 - formas leves
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A HCSR resultante da deficiência de 21-
hidroxilase deve-se à mutação no gene dessa 
enzima, que é um citocromo P-450 
microssomal (P450c21) codificado por um gene 
(CYP21) localizado no cromossomo 6p21.3, no 
complexo HLA 
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Formas clínicas

Expressão da atividade do gene da enzima: 

����forma perdedora de sal: grave diminuição da 
atividade enzimática; 

����forma virilizante simples: moderada 
diminuição da atividade enzimática;

����forma atenuada: leve diminuição da atividade 
da enzima.
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A deficiência da enzima 21-hidroxilase 
determina menor capacidade de sintetizar 
cortisol e aldosterona e maior produção dos 
androgênios 17-hidroxiprogesterona (17-OHP) 
e androstenediona.
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Os níveis elevados de androgênios durante a 
embriogênese

���� virilização da genitália externa em meninas: 
clitoromegalia, fusão dos lábios maiores, e uma abertura 
comum para a vagina e a uretra ���� genitália ambígua 
(pseudo-hermafroditismo feminino) ou virilização completa 
induzindo a erro no estabelecimento do gênero no período 
neonatal, sendo estas crianças identificadas como meninos 
criptorquídicos. Estes pacientes têm genitália interna 
feminina normal, com ovários, útero, trompas e vagina 
superior, com potencial normal de fertilidade. 

���� em meninos macrogenitossomia
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Diagnóstico Clínico
����recém nascidos com genitália ambígua;

����recém nascidos e lactentes com macrogenitossomia;

���� recém nascidos e lactentes com hiponatremia

���� recém nascidos e lactentes do sexo masculino com  
vômitos, acompanhado de desnutrição  e episódios 
freqüentes de desidratação; 

���� meninos que apresentem pubarca,  aumento do 
pênis  com testículos  pré puberais;

���� virilização precoce.
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Diagnóstico Laboratorial Diagnóstico Laboratorial 

���� 17-hidroxiprogesterona sérica 
���� androstenediona sérica
���� testosterona sérica
���� ACTH
����cortisol sérico 
atividade da renina sérica ���� ou normal

���� 17 cetoesteróides urinário
���� pregnanetriol urinário
hiponatremia, hipopotassemia, hipoglicemia,
acidose metabólica

Teste com estímulo com ACTH(cortrosina)
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DIAGNÓSTICO  CLÍNICO

♀
Meninas

predominam devido à
genitália ambígua

♂
Meninos

morrem  sem
diagnóstico
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TRIAGEM  NEONATAL

♀

Meninas
Prevenir a determinação

incorreta do sexo

♂

Meninos
Detectar a perda

de sal
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TRIAGEM  NEONATALTRIAGEM  NEONATAL

1977 – Alaska (Pang et al)1977 – Alaska (Pang et al)

2000 – Santa Catarina - Brasil2000 – Santa Catarina - Brasil



� 17-hidroxiprogesterona
� Sangue capilar em papel filtro
� Coleta ideal ⇒⇒⇒⇒ 3o ao 5o dia de vida  

TRIAGEM  NEONATALTRIAGEM  NEONATAL
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Honour JW, Torresani T. Evaluation of neonatal screening for congenital 
adrenal hyperplasia. Horm Res 2001; 55:206-11.



TRIAGEM  NEONATAL
FALSO POSITIVO

Prematuridade
Baixo peso
Doença perinatal
Coleta precoce 
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TRIAGEM  NEONATAL
SOLUÇÕES PARA DIMINUIR FALSO POSITIVO

���� Nível de corte peso ajustado
���� Adiar a triagem em recém-nascidos

com doença identificada
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Triagem Neonatal para Hiperplasia Supra renal Congênita

Protocolo para RN  com peso acima de 2500 gramas
Níveis suspeitos  =  17OHP  9,9 a 30,0 ng/ml                      
Níveis urgentes   =  17OHP  >  30,0 ng/ml

17OHP  9,9 – 30,0 ng/ml 17OHP  > 30,0 ng/ml

Solicitar dados clínicos *

Sexo feminino 
c/genitália normal ou 

sexo masculino 
assintomático

GA / sinais 
de perda 
de sal

� Avaliação médica urgente

� Dosagem sérica de 17OHP, 
androgênios e eletrólitos

17OHP e androgênios elevados

2ª amostra em papel 
filtro

17OHP > valor 
anterior

HSRC  
confirmada

17OHP  < 9,9 ng/ml
17OHP  < valor anterior     mas > 9,9 

ng/ml

NORMAL

� reavaliação clínica

� pesquisar: HSRC forma não 
clássica, outra deficiência 
enzimática

� considerar estudo molecular da 
CYP21

* Avaliação da genitália (sinais 

de virilização) / sinais de perda 

de sal



Triagem Neonatal para Hiperplasia Supra Renal Congênita

Protocolo para RN prematuros ou < 2500 g
Níveis suspeitos  =  17OHP  19,9 a 40,0 ng/ml                     
Níveis urgentes   =  17OHP  >  40 ng/ml

17OHP  19,9 – 40 ng/ml 17OHP  > 40 ng/ml

Solicitar dados clínicos *

Sexo feminino 
c/genitália normal ou 

sexo masculino 
assintomático

GA / sinais 
de perda 
de sal

� Avaliação médica urgente

� Dosagem sérica de 17OHP, 
androgênios e eletrólitos

17OHP e androgênios 
elevados

2ª amostra em papel 
filtro em 2 semanas

17OHP > valor anterior HAC  confirmada

17OHP  < 19,9 ng/ml
17OHP  < valor anterior     mas acima de 

19,9 ng/ml

NORMAL

* Avaliação da 

genitália (sinais 

de virilização)  / 

sinais de perda 

de sal

17OHP  papel filtro a cada 15 dias

17OHP      níveis 
decrescentes 17OHP níveis 

crescentes

Reavaliação 
clínica

Provável falso positivo por prematuridade

Protocolos adaptados de Dra Claudia Cardoso, apresentado no IV COBRAPEM, outubro de 2005



LAUDO MÉDICO

NOME-

apresenta teste  do pezinho alterado para hiperplasia supra renal congênital. Neste momento  não apresenta nenhum sinal 
de descompensação. Foram solicitados todos os exames para esclarecimento diagnóstico. Caso a mesma apresente

1- vômitos         

2- inapetência

3-recusa alimentar

4- perda de peso

5- sinais de desidratação

6- febre sem causa aparente

7- diarréia

Deve ser levada imediatamente para a emergência do hospital e entregar ao médico plantonista este laudo para que o 
mesmo possa fazer a seguinte prescrição:

- hidrocortisona  50 mg intra muscular seguida de hidrocortisona ev contínua na dose de 60 mg/metro quadrado de 
superfície corpórea diluída em soro fisiológico até estabilização do quadro  e encaminhar imediatamente ao HIJG.

FLORIANÓPOLIS------/-----------/-------------

SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA  DO HIJG

................................................................................................

CARIMBO E ASSINATURA DO MÉDICO



TRATAMENTO
���� Glicocorticóide 
� Mineralocorticóide
� Correção cirúrgica ♀
� Aconselhamento genético
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Objetivos do tratamento: 

���� Corrigir os distúrbio hidro-eletrolíticos.

���� Evitar a ocorrência de crises adrenais.

���� Redução da hipersecreção dos androgênios    
adrenocorticais, sem afetar VC

����Interromper ou evitar a virilização e 
desenvolvimento puberal precoces.

���� Preservar a estatura final, função gonadal e 
fertilidade

���� Permitir adequada inserção social.
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Dificuldades no tratamento:

����Adequação da dose de glicocorticóide (10-
25mg/m2/dia).

����Ausência de parâmetros laboratorial adequado 
para acompanhamento da terapêutica.

����Avaliação da necessidade de reposição de 
mineralocorticóides. Nem sempre a criança tem 
perda de sal declarada, mas se beneficiam com 
mineralocorticóide.

����Prognóstico estatural ruim.
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Tratamento

���� Glicocorticóide: Hidrocortisona  10mg a 
25/m2/dia (VO)
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Secreção fisiológica de cortisol:

Kenny e cols, 1988: 12,1 ±±±± 2,9mg/m2/dia.

Linder e cols, 1990: 6,8 ±±±± 1,8mg/m2/dia.
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Tratamento

Hidrocortisona

"Se a dose for pouca, o eixo estará sujeito a 
oscilações, se a dose for alta, ela própria ira 
inibir o crescimento".
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Tratamento

���� Mineralocorticóide:

Forma perdedora de sal.

Forma virilizante simples com elevação da 
atividade da renina.
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Tratamento:

���� Mineralocorticóide:9 alfa fludrocortisona   
0,05 a 0,2mg/dia VO

���� Sal à dieta nos perdedores de sal  (NaCl
1mg/dia - 17mEq de sódio a cada 10kg).
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Controle do Tratamento

Idade Idade IntervaloIntervalo

0 – 6 meses                            4 – 6 semanas

6 – 24 meses 2 – 6 meses

���� 24 meses 3 – 6 meses

Controle clínico e hormonal    
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Controle do Tratamento

17-Hidroxiprogesterona

Androstenediona

Testosterona

Atividade da renina

Valorizar a VC e as variações da idade óssea
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Correção cirúrgica da genitália externa ♀

Melhoria do aspecto da genitália  o mais precoce 
possível: clitoroplastia e introidoplastia

Exteriorização completa da vagina e ampliação da 
cavidade vaginal na puberdade.
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Crise de perda de sal

Apatia, náusea, vômitos, anorexia, hipotensão, 
desidratação, choque, colapso cardiovascular e 
morte. 

Hiponatremia, hiperpotassemia, hipoglicemia, 
hipocloremia e acidose metabólica
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Crise de perda de sal

Tratamento

Objetivos:
���� correção dos distúrbios hidro-eletrolíticos e 
metabólicos  ( Na ���� de 130 mEq/ml e K entre 5 
e 6 mEq/ml )

���� reposição hormonal. 
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Crise de perda de sal

Tratamento

���� Hipovolemia: fase rápida - soro fisiológico:  
20 a 50ml/Kg (1 SG5%:1 SF0,9%) EV, a 
reposição posterior dependerá do grau de 
depleção. 

Em caso de choque,  Ringer 10 a 20ml/kg/h.
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Crise de perda de sal

Tratamento

Hiponatremia grave:

(Na desejado – Na encontrado) x peso x 0,6. 

Na desejado = 125mEq.

Hiperpotassemia: K maior que 8mEq/l ou alterações 
eletrocardiográficas ���� resinas de troca.
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Crise de perda de sal

Tratamento

Hipoglicemia: 

Soro glicosado a 10% - 2ml/kg  EV em bolus, manter 
VIG de 8mg/kg/min e, após a estabilização da 
glicemia, reduzir progressivamente.
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Crise de perda de sal

Tratamento

���� Reposição hormonal: 

• succinato de hidrocortisona sódica:

Dose de ataque: 

recém nascido- 20mg EV

lactente e pré-escolar- 50mg/EV

escolar e adolescente- 100mg EV.

Após 1 hora: 2-4mg/kg/EV; a seguir: 4mg/kg/24hs EV. Concomitante 
5mg/ kg 12 em 12 h IM. Com a melhora clínica,  hidrocortisona VO: 
60mg/m2 SC  8/8hs,  reduzir em 48 a 72 h de acordo com a evolução clínica 
e laboratorial, até a dose fisiológica.

• 9 αααα fludrocortisona (Florinef ®) VO ou via sonda nasogástrica, na dose de 
0,05 a 0,2mg /dia em dose única diária.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO

Carta de emergência

...........................................................................................  é portador(a) de Hiperplasia Supra renal congênita.

Faz uso de Hidrocortisona .......  mg – .........  comprimido às 8 e 20 horas, diariamente.

Em caso de estresses clínicos (infecções) ou cirúrgicos, poderá apresentar insuficiência supra renal aguda (crise de perda de sal).

Na vigência de infecções e necessidade de procedimentos cirúrgicos, para prevenção de insuficiência supra renal aguda, deverá ser 
triplicada a dose de hidrocortisona e se necessário ( jejum ou vômitos) passar para via intramuscular ou endovenosa.

A crise adrenal é uma condição potencialmente grave e o tratamento deve ser rapidamente instituído para a reversão do estado de 
choque hipovolêmico.

Tratamento:

1.Fase rápida: 20 –50ml/kg (1SG5%:1SF0,9%)

2.Fase de manutenção (100% requerimento básico)

3.Succinato de hidrocortisona sódica em bolus (5 a 10mg/kg) EV seguida de 5 a 10mg/kg acrescentado no soro de manutenção 
para correr nas primeiras 24h. Pode haver necessidade de repetir o bolus inicial a cada 6 ou 8horas.

4.Florinef (9 alfa fluorcortisona) Vo ou via sonda nasogástrica na dose de 100 a 200mcg/dia em dose única.

Em caso de dúvidas ou crise de perda de sal entrar em contato imediatamente com sobreaviso da endocrinologia pediátrica deste 
hospital ( Fone: 48 3251 9000).

Florianópolis,

...........................................................................................

Endocrinologista Pediatra



Tratamento pré-natal:

���� Vantagem: evita a virilização do feto 
feminino

���� Questionamento: a maioria dos fetos podem 
ser tratados desnecessariamente, pois o 
diagnostico do sexo é realizado numa fase mais 
avançada, e o risco daquele feto ser acometido 
é de 25%. 
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