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DEFICIÊNCIAS DE TROFINAS 
HIPOFISÁRIAS

� Isolada
�Congênita
�Adquirida (Orgânica)

� Combinada
� Síndromes específicas

Deficiências Isoladas DEFEITOS MOLECULARES

LXSíndrome de KallmanKAL-1

R Deficiência de ACTH, cabelos vermelhos, enteropatiaPC1

RDeficiência de ACTH, obesidade, cabelos vermelhosPOMC

LXHipoplasia adrenal congênita e HHDAX1

RDeficiência Gonadotrofinas e HHGnRHR

R, DDGHGH1

RDGHGHRHR

RAmenorréia primária, espermatogênese defeituosaFSH beta

LXDGH e retardo mentalSOX3

R, DDisplasia Septo-ÓpticaHESX-1

R, DDiabetes InsípidusAVP

RPuberdade atrasadaLH beta

RDeficiência de ACTHT-Pit

RDeficiência TSH e hipotireoidismo secundárioTRHR

RDeficiência TSH e hipotireoidismo secundárioTSH beta

HeranHeranççaaFenFenóótipotipoGeneGene
Deficiência Isolada de TSH

� Muito rara 
� QC

�Hipotireoidismo central
�RN: letargia, dificuldade sucção, 

hiperbilirrubinemia prolongada, hipotermia, 
“failure to thrive”

� Prevalência
�1:50.000 nascidos vivos
�60 casos relatados (até 1998)
�Esporádico (ou familiar)

Deficiência Isolada de TSH

Etiologia
� Mutação gene da sub-unidade beta do TSH 

� 3 crianças (Grécia)
� RM severo e retardo crescimento

� Mutação inativadora gene do receptor do TRH
� 1 paciente heterozigoto para 2 diferentes mutações 
� TRH não se liga ao receptor com a mutação
� Ausência completa de resposta do TSH e PRL ao 

TRH

Am J Hum Genet 1990; 46: 988-93     

J Clin Endocrinol Metab 1997; 82: 1561-5

Deficiência Isolada de ACTH

� Rara
� Mais comum associada a deficiências 

hipofisárias múltplas
� QC

� RN: dificuldade alimentar, “failure to thrive”, 
hipoglicemia, sinais de IAA (colapso vascular, 
choque, bradicardia)

� Manifestações de perda de sal são raras (secreção 
de aldosterona é controlada pelo sistema renina-
angiotensina)
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Deficiência Isolada de ACTH

Etiologia

� Mutação gene POMC (2 pacientes)
�Deficiência isolada de ACTH de início precoce, 

obesidade e cabelos vermelhos (ausência do 
αMSH)

�Colestase e hipoglicemia

� Mutação gene PC1 (uma criança)
�Deficiência de ACTH, cabelos vermelhos e 

enteropatia severa

Nature Genet 1998; 19: 155-7

J Clin Invest 2003; 112: 1550-60

Deficiência Isolada de ACTH

Etiologia

� Mutações no fator de transcrição T-Pit
� Gene localizado no cromossomo 1q23-q24 
� Diferenciação terminal dos corticotrofos
� 7 tipos de mutações (até 2001)
� Herança autossômica recessiva
� 73% dos pacientes com deficiência isolada de ACTH 

de início no período neonatal
� Episódios súbitos e severos de hipoglicemia com 

convulsões, icterícia colestática neonatal prolongada
Cell 2001; 104: 849-59

Deficiência Isolada de 
Gonadotrofinas
� QC variável

� Criptorquidia ao nascimento com ausência de desenvolvimento 
puberal

� Puberdade normal com infertilidade

� 4fem:1masc
� Incidência: 1:10.000 a 1:86.000
� Esporádica ou familiar
� Herança AD, R ou LX
� Diagnóstico na puberdade 

� ↓ FSH e LH 
� ↑↑↑↑ no Teste de GnRH

Deficiência Isolada de Gonadotrofinas

Herança Ligada ao X

� Mutações no gene KAL-1 
�Síndrome de Kallman

� Hipogonadismo Hipogonadotrófico
� Capacidade de sintetizar e secretar GnRH mas não de 

estimular os gonadotrofos na hipófise (localização 
ectópica dos neurônios GnRH)

� Anosmia
� 75% têm agenesia do bulbo olfatório (RM)

Deficiência Isolada de Gonadotrofinas
Herança Ligada ao X

� DAX1
� Dosage-sensitive sex reversal, adrenal hypoplasia

congenita critical region on the X chromosome
� Expresso no hipotálamo, hipófise e vários tecidos
� Interage com SF1 (steroidogenic factor 1) – fator 

crítico para desenvolvimento adrenal e gonadal
� Ação dose-sensível

� Duplicações do DAX1 – persistência dos ductos mÜllerianos
e sexo reverso XX

� Mutações DAX1 
� Hipogonadismo hipogonadotrófico
� Hipoplasia adrenal congênita

Deficiência Isolada de Gonadotrofinas

Herança Autossômica
� Mutações inativadoras do GnRH-R 

� 7 pedigrees descritos desde 1997
� Ampla  variação de fenótipos

� Hipogonadismo com criptorquidia ao nascimento 
� Atraso puberal

� Mutações gene e receptor da leptina
� Obesidade, hiperfagia, anormalidades metabólicas e 

hipogonadismo hipogonadotrófico
� Tratamento de 1 menina de 12 anos com leptina – perda de peso 

e normalização da secreção noturna de LH 

� Mutação e deleção gene GPR54 
� GPR54 seria regulador da secreção de GnRH a nível hipotalâmico

N Engl J Med 1997; 337:1597-602

Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100:10972-6

Nature 1997; 387:903-8
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Deficiência Isolada de Prolactina

� Combinada (mutações POUf1 e PROP1)

� Isolada
�QC

� Alactogênese
J Clin Endocrinol Metab 1987; 64:309-12

Síndromes Dismórficas Específicas

HESX1 e Displasia Septo-óptica
� Anomalia congênita rara; síndrome de Morsier (1956)
� Incidência: 6,3:1.000.000
� Tríade: anormalidades da linha média, hipoplasia nervo óptico e 

hipopituitarismo (DGH isolada a pan-hipopituitarismo)
� Geralmente esporádica
� Fenótipo

� Tríade completa
� Algum grau de hipopituitarismo
� Ausência de septo pelúcido

� Etiologia desconhecida, provavelmente multifatorial (genética e 
ambiental)
� Defeito de formação da placa neural anterior
� Genético: mutações HESX1

Deficiência Isolada de GH

� Causas
�Congênitas

� Malformações estruturais do SNC
� Defeitos genéticos
� IDIOPÁTICA

�Adquiridas (orgânicas)
� Tumores, infecção, auto-imune, irradiação, 

doenças crônicas

DGH

� NCGS e KIGS
�Prevalência: 1:3500 escolares
�22-25% - causa orgânica 

� 47% - tu SNC (craniofaringioma)
� 15% - malformações do SNC 
� 14% - displasia septo-óptica
� 9% - radiação

Deficiência Isolada de GH 
Hereditária ou Familial
� Classificação

� De acordo com a herança mendeliana
� Tipo I (autossômica recessiva)
� Tipo II (autossômica dominante)
� Tipo III (ligada ao cromossomo X)

� Receptor do GHRH (GHRHR)
� Gene GH-1 (GH-1)
� GH Bioinativo
� Insensibilidade ao GH (primária)

� Receptor de GH (GHR)
� Gene IGF-I (IGF-I)
� Receptor de IGF-I (IGF-IR)

Receptor do GHRH (GHRHR)

� Gene do GHRHR localizado no cromossomo 7p14, 
família dos receptores acoplados a proteína G 

� Mutações
� 1996 – 1ª descrição de mutação (E72X) em uma família 

consangüínea (Índia) Nat Genet 1996; 12:88-90

� 1999 – mutação inativadora do GHRHR em uma comunidade 
brasileira altamente consangüínea na região de Carretéis em 
Itabaianinha (Sergipe) J Clin Endocrinol Metab 1999; 84: 217-23

� Várias outras mutações descritas associadas a DGH isolada em 
casos familiares, com prevalência de até 10%

� Hipófise de tamanho normal ou reduzido
� Causa mais freqüente de DGH tipo 1 (herança recessiva)
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Gene GH-1 (GH-1) 

� 5 genes relacionados: GH-1, CSHP-1, 

CSH-1, GH-2 e CHS-2 localizados no 
cromossomo 17q23

� A partir do GH-1 ocorre a síntese do GH, 
um único polipeptídeo de 191aa, pelas 
células acidófilas da hipófise anterior

DGH Isolada por Mutações no GH-1

Região de splicing*Região de splicingMissenseDeleçãoMutaMutaçção mais ão mais 
freqfreqüüenteente

BoaBoaBoaInicialResposta ao Resposta ao rGHrGH

Agamaglobulinemia---AssociaAssociaççãoão

NDNãoNãoSimAcsAcs antianti--GHGH

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓AusenteNNíível de GHvel de GH

LXADARARHeranHeranççaa

IIIIIIIIIIIBIBIAIATipoTipo

*Defeito de genes contíguos?

GH Bioinativo
� Kowarski e cols.- descreveram duas crianças com 

fenótipo de DGH (BE e IGF-I baixa) mas secreção 
elevada de GH e sugeriram que estas crianças 
possuíam uma molécula de GH biologicamente inativa

J Clin Endocrinol Metab 1978; 47:461-4

� Mutações em heterozigoze no GH-1 que causam a 
produção de uma molécula anômala de GH (Takahashi, 
1996) N Engl J Med 1996;334:432-6

� GH anômalo possui afinidade aumentada a sua molécula 
carreadora (GHBP) e inibe a ligação do GH normal ao receptor 
ou ainda dificulta a  dimerização do receptor

� Menor bioatividade do GH circulante
� Herança não determinada
� Rara 

Insensibilidade ao GH
Receptor de GH (GHR)
� Gene do receptor do GH (GHR) está localizado 

no cromossomo 5p13.1-12 e pertence a família 
dos receptores das citocinas/hematopoetinas

� A ação do GH se faz pela ligação com 2 
receptores de GH → dimerização → ativação de 
uma proteína Janus quinase (JAK2) → ativação 
de diversas proteínas intracelulares → ações 
metabólicas e proliferativas do GH

Insensibilidade ao GH
Receptor de GH (GHR)
� Síndrome de Laron (1966)

� Fenótipo ≈ DGH isolada
� Níveis de GH ↑↑↑ e geração de IGF-I ↓↓↓

� Não respondiam a administração de rGH
� Eshet e cols (1984) – defeito no GHR
� Mutações no GHR – 49 defeitos moleculares relatados

� Domínio extracelular - ↓ capacidade de ligação do GH ao receptor
� Domínio intracelular – impedem fixação do receptor à membrana 

celular ou impedem a ativação da cascata de sinalização intracelular
� Transmembrana

� Herança autossômica recessiva (ou dominante)
� + de 250 casos relatados

� 65% de origem semita (árabes, asiáticos, judeus), grupo do Equador
� Alguns casos de baixa estatura idiopática N Engl J Med 1995; 333:1093-8

Insensibilidade ao GH
Gene IGF-I (IGF-I)
� Woods e cols - 1 paciente com deficiência de 

crescimento pré e pós-natal, surdez 
sensoneural e retardo mental, GH e IGFBP-3 
normais e IGF-I indetectável

� Deleção de 2 exons do gene IGF-I, resultando 
em uma proteína truncada → insensibilidade ao 
GH = síndrome de Laron tipo II (defeito pós-
receptor)

� Extremamente rara – 1 caso descrito
N Engl J Med 1996; 335:1363-7
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Insensibilidade ao GH
Receptor de IGF-I (IGF-IR)
� Poucos casos relatados
� Deleções da região cromossômica 

15q25-q26, onde está localizado o gene 
do IGF-IR – insensibilidade ao GH pós-
receptor = síndrome de Laron tipo II

� CIUR, micrognatia,alterações renais, 
hipoplasia pulmonar e deficiência de 
crescimento sem boa resposta ao rGH

Roback - Am J Genet 1991; 38: 74-9
de Lacerda - Clin Endocrinol 1999; 51:541-50

Insensibilidade ao GH e GH Bioinativo
Características

-Surdez, RMAcrohipoplasiaAssociação

Moléculas de 
tamanhos diferentes

Deleção do IGF-I 

ou IGF-IR
Mutações do GHRAlteração genética

simNDNão
Geração de IGF-I 

com rGH

BoaRuimRuimResposta ao rGH

↓↓↓Nível de IGF-I

N ou ↑N ou ↑N ou ↑Nível de GH

NDARARHerança

GH GH 
BioinativoBioinativoLaronLaron tipo IItipo IILaronLaron tipo Itipo I

DGH Orgânica

� Inflamação do cérebro e/ou hipotálamo
� Infecção bacteriana, viral ou fúngica, sarcoidose

� Tu cérebro e/ou hipotálamo
� Linha média, neurofibromatose, metástases ou extensão local, 

histiocitose
� Tu hipofisários

� Craniofaringioma
� Radioterapia SNC

� Disfunção neuro-secretória
� Privação psico-social
� Idiopática

DGH na Infância
� ↓ velocidade de crescimento
� Baixa estatura proporcionada
� Idade óssea atrasada
� DGH congênita

� Micropênis
� Icterícia neonatal 

prolongada
� Hipoglicemia de jejum

� Alteração da composição 
corpórea

� Face de querubim, boneca
� EF

� M: 130cm
� H: 143cm

Quadro 
Clínico

• • • •

DefiniDefiniçção do Riscoão do Risco
Anormalidades Anormalidades AuxolAuxolóógicasgicas
•BE (Z < -3 DP)
•Desaceleração do crescimento
Fatores de RiscoFatores de Risco
•História de tu SNC, irradiação ou lesão orgânica ou congênita HH
•Anormalidade incidental HH na RM

Triagem LaboratorialTriagem Laboratorial
•IO, T4L, TSH, IGFBP3, IGF-I, cariótipo (meninas)

Realizar 2 Testes de estRealizar 2 Testes de estíímulo de GHmulo de GH
•Clonidina, arginina, insulina, glucagon, L-dopa, propranolol
•Considerar “priming” com estrogênio ou teststerona

GH < 10 GH < 10 ngng//mlml

Avaliar HipAvaliar Hipóófisefise
•RM
•Testes eixo HHA, se indicado
•Avaliação molecular

TratamentoTratamento
•Da doença hipofisária
•rGH

DD
II
AA
GG
NN
ÓÓ
SS
TT
II
CC
OO
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Tratamento 
� Dose: 0,18-0,35mg/Kg/semana ÷7x/sem, SC 

� Depot: 1,5mg/Kg/mês ou 0,75mg 2x/mês, SC
� Puberdade

� Dose: 0,1mg/Kg/dia (máx: 0,7mg/Kg/sem)
� ↓ avanço de IO

� Associar aGNRH
� Bloqueador estrogênico (inibidor aromatase ou antagonista 

receptor)
� Formulações 

� GH liofilizado (reconstituído com diluente) ou em preparações 
líquidas; agulhas ultra-fine e seringas de insulina ou canetas

� GH depot: 1-2x/mês
� GHRH

� Resposta
� Idade
� Dose e freqüência de aplicação
� Altura ao início da puberdade

Monitoração do Tratamento 
� Consultas com endocrinologista pediátrico cada 3-4 meses
� Determinação da resposta crescimento 

� VC
� 8-10cm/ano ou pelo menos 2cm/ano maior que a VC pré-tratamento 
� ↓ após 2 anos de tratamento

� Mudança escore Z
� IGF-I e IGFBP-3 anual

� ↑↑↑↑IGF-I e ↓↓↓↓IGFBP-3
� Risco > de câncer a longo prazo?
� Doenças proliferativas benignas sintomáticas - pólipo de colon

� Triagem de potenciais efeitos adversos
� Avaliação da adesão
� Considerar reajustes de dose:

� Níveis de IGF-I
� Resposta de crescimento
� Comparação com modelos de predição de crescimento

Resposta Inadequada ao 
Tratamento
� Baixa adesão
� Preparação inadequada do rGH para administração ou 

técnica de aplicação incorreta
� Hipotireoidismo subclínico
� Co-existência de doença sistêmica
� Tratamento com glicocorticóide em altas doses
� Irradiação prévia da coluna
� Fusão epifisária
� Acs anti-GH
� Diagnóstico incorreto de DGH 
� Presença de resistência verdadeira ao GH

Efeitos Adversos do GH
� Leucemia 
� Recorrência de tu SNC

� Iniciar rGH só quando lesões intracranianas são inativas e pelo menos 1 ano 
após término do tratamento; interromper se evidência de crescimento do tu

� Pseudo-tumor cerebral 
� Deslizamento epifisário da cabeça do fêmur
� Resistência insulínica - Diabetes Mellitus
� Outros: 

� Alergia, auto-acs
� Ginecomastia
� Artralgia
� Pancreatite
� Crescimento de nevos
� Escoliose e cifose
� Piora da neurofibromatose
� Hipertrofia de adenóides e amídalas
� Apnéia do sono

Efeitos Adversos 
do rGH
TPSR, ♂
PN = 3350g, CN = 48cm
Fenótipo de DGH
GH pós-exercício = 2,5ng/ml
ITT = pico de 0,59ng/ml
Clonidina = pico de 0,55ng/ml
TC = sela parcialmente vazia
RM = neuro-hipófise ectópica, 

haste não visualizada, 
adeno-hipófise hipoplásica

Dislipidemia
Edema palpebral e de bolsa 

escrotal 
Conduta: ↓ dose de rGH

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

rGH

G2P1 G3P3

TH

Término do Tratamento

� Estatura final
� VC < 2cm/ano 
� IO de 14 anos (menina) e 16-17 anos (menino)

� Puberdade completa
� Pico de massa óssea 

� 2 anos após o fechamento das epífises

� Desejo do paciente ou família
� Adulto com DGH
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Sinais e Sintomas de DGH Adulto

↓ Massa magra e musculatura
↓ Performance exercício
↓ DMO
↑ Colesterol

Risco de morte por doença CV
Depressão e ansiedade
↓ Energia e vitalidade
Isolamento social

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

ASS, ♀
PN = 3550g / CN = 48cm
Desvio do crescimento a partir 

dos 8 meses
Cariótipo = 46XX
IGF-I = 7ng/ml (30-280)
IGFBP-3 = 0,41mg/l (0,77-3,06)
GH pós-exercício = 2,5 ng/ml
ITT = pico de 0,5ng/ml
Piridostigmine= pico de 0,6ng/ml
RM = adeno-hipófise ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓, neuro-

hipófise normal

Transição DGH 
Infância /Adulto

rGH
Z = - 3,8

M2 Menarca

TH

TRANSIÇÃO DGH INFÂNCIA-ADULTO
↓VC 

Discutir transição com paciente e família
Benefícios do tratamento longo prazo

Estatura Final - Interromper GH por 3 meses

IGF-I, IGFBP-3, composição corpórea, DMO, perfil lipídico e qualidade de vida

ANORMALANORMAL

DGH funcional

Teste estímulo GH
•Insulina
•Arginina
•Glucagon

ANORMAL
Pico GH < 5ng/ml

Re-introduzir GH: 0,15-0,30 mg/dia
Referenciar para endocrinologista geral

NORMALNORMAL

Não preenche critérios DGH adulto

Deficiências múltiplas
Defeitos genéticos
Defeitos estruturais

Re-testar em 2-3 anos

Síndrome de Laron
Tratamento

� 1988 - rhIGF-I (Igef®)
� Dose: ≥ 2 anos: 

� Iniciar com 0,04-0,08mg/Kg/dia÷2x às refeições, SC
� Se tolerado - aumentar após uma semana 0,04mg/Kg/dose até

máx de 0,12mg/Kg
� Efeitos adversos

� Mais freqüente: hipoglicemia
� Lipohipertrofia
� Hipertrofia amídalas
� ≈ rGH: HIC, deslizamento epifisário, progressão escoliose, 

reação local ou sistêmica
� Menos eficiente que rGH no tratamento da DGH isolada

Síndrome de Laron
Tratamento

ALS, ♂
PN=3600g, CN=45cm
GH pós-exercício=48,2ng/ml
ITT

EF=136,5cm
(M:108 a 136cm     H:119-142cm)

•
Z=-4,6

•
• • •

• •

IGF-I 
(0,42-1,5U/ml)

GH 
(ng/ml)

Tempo
(min)

0,272160

-10130

0,25760
•
Z=-6,7

•

•
•

•
•• ••

Igef

TH


