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HIPOPITUITARISMO NA 

INFÂNCIA

Marilia Martins GuimarãesMarilia Martins GuimarãesMarilia Martins GuimarãesMarilia Martins GuimarãesMarilia Martins GuimarãesMarilia Martins GuimarãesMarilia Martins GuimarãesMarilia Martins Guimarães

ConceitoConceito
Deficiência de 1 ou mais Deficiência de 1 ou mais trofinastrofinas hipofishipofisááriasrias

• Deficiência de 1 trofina

Deficiência isolada de .....

• Deficiência de 2 ou mais trofinas

Hipopituitatismo ou panhipopituitarismo

CONCEITOCONCEITO

• Deficiência isolada
• Hipopituitarismo ou Panhipopituitarismo

– GH – RH ���� GH
– TRH ���� TSH
– Gn-RH ���� FSH e LH
– CRH ���� ACTH
– Prolactina
– Hormônio antidiurético

HIPOPITUITARISMOHIPOPITUITARISMO

•• Incidência VariadaIncidência Variada
•• CongênitoCongênito

�� USA:  rara USA:  rara –– 3 casos por milhão de pessoas.3 casos por milhão de pessoas.
�� Holanda: Holanda: 

Detectados Detectados nana triagemtriagem neonatalneonatal
IIncidênciancidência de 1:20.000de 1:20.000
Na Na deficiência de GH, 3 a 30% deficiência de GH, 3 a 30% dede parentes parentes 
afetados afetados 

50% 50% possupossueem alteram alteraçção de Prop1ão de Prop1

•• Afeta os dois sexos igualmenteAfeta os dois sexos igualmente
•• Sem preferência racialSem preferência racial

Insuficiência adrenal

Hipotireoidismo

Puberdade Atrasada

Retardo do Crescimento 
Alteração do metabolismo glicídico

Diabetes Insipidus

HAD

Clínica

Suspeita clSuspeita clíínicanica
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�� HistHistóória Familiar positivaria Familiar positiva

�� Ocorrência de parto com apresentaOcorrência de parto com apresentaçção de faceão de face

�� HistHistóória de perria de perííodo neonatal complicadoodo neonatal complicado

�� Defeitos da linha mDefeitos da linha méédiadia

PerPerííodo neonatalodo neonatal

•• HistHistóória de TCE, irradiaria de TCE, irradiaçção do crânio ou doenão do crânio ou doençça a 
inflamatinflamatóória ou infecciosa do ria ou infecciosa do craniocranio

•• Atraso do desenvolvimento dentAtraso do desenvolvimento dentááriorio
•• Puberdade atrasada ou interrompidaPuberdade atrasada ou interrompida
•• Diabetes Diabetes insipidusinsipidus..
•• Grave Grave desviodesvio de de crescimentocrescimento ppóóss--natal (natal (--3,8 a 12 DP)3,8 a 12 DP)
•• NistagmoNistagmo
•• IdadeIdade óósseassea atrasadaatrasada, , masmas avanavanççadaada emem relarelaççãoão a a idadeidade

estaturalestatural
•• SegmentosSegmentos e e envergaduraenvergadura normaisnormais parapara idadeidade óósseassea
•• MãosMãos e e ppééss pequenospequenos

Na infância e puberdadeNa infância e puberdade

Quadro ClQuadro ClQuadro ClQuadro ClQuadro ClQuadro ClQuadro ClQuadro Clííííííííniconiconiconiconiconiconiconico

PerPerííodo neonatalodo neonatal

�� ClClíínica:nica:
�� HipoglicemiaHipoglicemia
�� IcterIcteríícia prolongadacia prolongada
��HiponatremiaHiponatremia
��MicrogenitMicrogenitáálialia..

��HipoplasiaHipoplasia de nervo de nervo óótico tico 
Discos Discos óóticos pticos páálidoslidos.

PerPerííodo neonatalodo neonatal

�� ClClíínica:nica:
�� HipoglicemiaHipoglicemia
�� IcterIcteríícia prolongadacia prolongada
��HiponatremiaHiponatremia
��MicrogenitMicrogenitáálialia..

��HipoplasiaHipoplasia de nervo de nervo óótico tico 
��DiscosDiscos óóticos pticos páálidoslidos.

Período Neonatal

�� ClClíínica:nica:
�� HipoglicemiaHipoglicemia
�� IcterIcteríícia prolongadacia prolongada
��HiponatremiaHiponatremia
��MicrogenitMicrogenitáálialia..

��HipoplasiaHipoplasia de nervo de nervo óótico tico 
��DiscosDiscos óóticos pticos páálidoslidos.



3

HipopituitarismoHipopituitarismo no neonatono neonato
HipoglicemiaHipoglicemia

Sinais não são especSinais não são especííficosficos
�� Letargia,Letargia,
�� AbalosAbalos
�� PalidezPalidez
�� CianoseCianose
�� ApnApnééiaia
�� ConvulsãoConvulsão..

Causa da Causa da HipoglicemiaHipoglicemia
Deficiência de GH e de Deficiência de GH e de GlicocorticGlicocorticóóideide

PerPerííodo neonatalodo neonatal

�� ClClíínica:nica:
�� HipoglicemiaHipoglicemia
�� IcterIcteríícia prolongadacia prolongada
��HiponatremiaHiponatremia
��MicrogenitMicrogenitáálialia..

��HipoplasiaHipoplasia de nervo de nervo óótico tico 
Discos Discos óóticos pticos páálidoslidos.

HipopituitarismoHipopituitarismo no neonatono neonato
IcterIcteríícia prolongadacia prolongada

Deficiência de ACTH e GHDeficiência de ACTH e GH

��
HiperbilibirrubinemiaHiperbilibirrubinemia diretadireta

Desaparece com a reposiDesaparece com a reposiçção hormonalão hormonal

Deficiência de TSH Deficiência de TSH 

��
Hiperbilirrubinemia indiretaHiperbilirrubinemia indireta

PerPerííodo neonatalodo neonatal

�� ClClíínica:nica:
�� HipoglicemiaHipoglicemia
�� IcterIcteríícia prolongadacia prolongada
��HiponatremiaHiponatremia
��MicrogenitMicrogenitáálialia..

��HipoplasiaHipoplasia de nervo de nervo óótico tico 
Discos Discos óóticos pticos páálidoslidos.

•• Não associada com Não associada com hipovolemiahipovolemia
•• Não responsiva a restriNão responsiva a restriçção de fluão de fluíídos dos 
•• NNííveis baixos ou normais de veis baixos ou normais de potassiopotassio
•• Corrigida com a reposiCorrigida com a reposiçção de ão de 

corticcorticóóideide. 

HipopituitarismoHipopituitarismo no neonatono neonato
HiponatremiaHiponatremia PerPerííodo neonatalodo neonatal

�� ClClíínica:nica:
�� HipoglicemiaHipoglicemia
�� IcterIcteríícia prolongadacia prolongada
��HiponatremiaHiponatremia
��MicrogenitMicrogenitáálialia..

��HipoplasiaHipoplasia de nervo de nervo óótico tico 
��DiscosDiscos óóticos pticos páálidoslidos.
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•• Sexo masculinoSexo masculino
�� PenisPenis estirado < 2,5cmestirado < 2,5cm

•• Sexo femininoSexo feminino
�� ClitorisClitoris pouco desenvolvidopouco desenvolvido

HipopituitarismoHipopituitarismo no neonatono neonato
MicrogenitMicrogenitáálialia

Deficiência de GH Deficiência de GH e/ou Gonadotrofinase/ou Gonadotrofinas

HipopituitarismoHipopituitarismo
Lactentes e  infânciaLactentes e  infância

•• Retardo ou parada do crescimento Retardo ou parada do crescimento 
•• Atraso na erupAtraso na erupçção dentão dentááriaria
•• Ganho de peso desproporcional ao crescimento, Ganho de peso desproporcional ao crescimento, 

resultando em obesidade relativa, mais observada resultando em obesidade relativa, mais observada 
no tronco.no tronco.

•• O crescimento do crânio e cabeO crescimento do crânio e cabeçça  preservados a  preservados 
parecendo possuir parecendo possuir ““cabecabeçça grandea grande””. . 

•• DisproporDisproporççãoão craniofacial: craniofacial: 
Circunferência normal da cabeCircunferência normal da cabeççaa
Face pequenaFace pequena
Testa proeminente parecendo uma bossa frontalTesta proeminente parecendo uma bossa frontal..

HipopituitarismoHipopituitarismo
Lactentes e  infânciaLactentes e  infância

•• CabelosCabelos esparsosesparsos

•• VozVoz de tom altode tom alto

•• HipoplasiaHipoplasia dada ponteponte nasal, nasal, óórbitasrbitas rasasrasas, , 
frontefronte proeminenteproeminente, , EsclerEscleróóticasticas azuisazuis

��Face de Face de bonecaboneca

3a10m

86 cm

Irmãos em ordem 
cronológica de idade
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•• Diabetes Diabetes InsipidusInsipidus –– SSóó apapóós o desmames o desmame

•• HipoglicemiaHipoglicemia -- menor menor frequênciafrequência que RNque RN

•• HipotireoidismoHipotireoidismo –– menos florido que o primmenos florido que o primáário.rio.

•• Dificuldades visuais Dificuldades visuais –– papiledemapapiledema, , nistagmonistagmo

•• Micro Micro genitaliagenitalia e puberdade atrasada  (3 a 7 e puberdade atrasada  (3 a 7 
anos) ou ausenteanos) ou ausente

•• AnosmiaAnosmia –– defeito no defeito no gengen KalKal

HipopituitarismoHipopituitarismo
Lactentes e  infânciaLactentes e  infância

HipopituitarismoHipopituitarismo de causa de causa tumoraltumoral

•• CefalCefalééia ia 

•• DistDistúúrbio visual rbio visual 

•• Outras condiOutras condiçções neurolões neurolóógicasgicas

HipopituitarismoHipopituitarismo
Lactentes e  infânciaLactentes e  infância

EtiologiaEtiologia

HipopituitarismoHipopituitarismo
Etiologia CongênitaEtiologia Congênita

•• Defeito do desenvolvimento do SNC Defeito do desenvolvimento do SNC 

•• Aplasia ou Aplasia ou hipoplasiahipoplasia hipofishipofisááriaria

•• AlteraAlteraçções Genões Genééticasticas

•• Traumatismo de parto Traumatismo de parto –– asfixia asfixia perinatalperinatal

HipopituitarismoHipopituitarismo
Etiologia CongênitaEtiologia Congênita

•• Defeito do desenvolvimento do SNC Defeito do desenvolvimento do SNC 
–– AnencefaliaAnencefalia

–– HoloprosencefaliaHoloprosencefalia ((holoholo = não dividido)não dividido)

••Defeito do crescimento do Defeito do crescimento do prosencprosencééfalofalo que ocorre nas que ocorre nas 
primeiras semanas de vida fetal, com ausência de divisão primeiras semanas de vida fetal, com ausência de divisão 
dos hemisfdos hemisféérios cerebrais, resultando em defeitos no rios cerebrais, resultando em defeitos no 
ccéérebro, rebro, crâniocrânio e face.e face.
••Deformidade cerebral mais comum ocorre em 1 para 200 Deformidade cerebral mais comum ocorre em 1 para 200 
abortos e 1:16.000 nascidos vivos.abortos e 1:16.000 nascidos vivos.

TiposTipos
1. AAlobarlobar, na qual s, na qual sóó se forma um lobo cerebral, não se forma um lobo cerebral, não 

funcionantefuncionante, acompanhado de , acompanhado de ciclopismociclopismo..
2. 2. SSemilobaremilobar o co céérebro rebro éé parcialmente dividido e parcialmente dividido e 

pode se apresentar com fenda palatina. pode se apresentar com fenda palatina. 
3.  3.  LLobarobar o co céérebro rebro éé parcialmente dividido,  hparcialmente dividido,  háá

alguma fusão de estruturas ao longo da linha alguma fusão de estruturas ao longo da linha 
mméédiadia

4. Varias pequenas anormalidades da divisão do 4. Varias pequenas anormalidades da divisão do 
prosencprosencééfalofalo, como por exemplo aplasia dos bulbos , como por exemplo aplasia dos bulbos 
olfatolfatóóriosrios..

HipopituitarismoHipopituitarismo
Etiologia Congênita Etiologia Congênita -- HoloprosencefaliasHoloprosencefalias
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HipopituitarismoHipopituitarismo
Etiologia CongênitaEtiologia Congênita

•• Defeito do desenvolvimento do SNC Defeito do desenvolvimento do SNC 

•• AplasiaAplasia ou ou hipoplasiahipoplasia hipofishipofisááriaria

•• AlteraAlteraçções Genões Genééticasticas

•• Traumatismo de parto Traumatismo de parto –– asfixia asfixia perinatalperinatal

HipopituitarismoHipopituitarismo
Etiologia CongênitaEtiologia Congênita

•• Aplasia ou Aplasia ou hipoplasiahipoplasia hipofishipofisááriaria
InterrupInterrupçção do talo ão do talo hipofishipofisááriorio

NeurohipNeurohipóófisefise ectectóópica ou ausentepica ou ausente

HipopituitarismoHipopituitarismo
Etiologia CongênitaEtiologia Congênita

•• Aplasia ou Aplasia ou hipoplasiahipoplasia hipofishipofisááriaria
–– SSííndrome de ndrome de PallisterPallister--HallHall

–– SSííndrome ndrome KaplowitzKaplowitz--BodurthaBodurtha

Hipopituitarismo Hipopituitarismo -- EtiologiaEtiologia CongênitaCongênita

Aplasia ou Aplasia ou hipoplasiahipoplasia hipofishipofisááriaria
SSííndrome de ndrome de PallisterPallister--HallHall

••HipopituitarismoHipopituitarismo
••HamartomaHamartoma HipotalâmicoHipotalâmico
••PolidactiliaPolidactilia ppóós axial e s axial e sindactiliasindactilia
••Mal formaMal formaçção das vias aão das vias aééreas: Epiglote breas: Epiglote bíífida, fenda    fida, fenda    
palatina e palatina e lobulalobulaççãoão pulmonar anormalpulmonar anormal
••Anus Anus imperfuradoimperfurado
••Anomalias renais Anomalias renais –– agenesia ou displasia renalagenesia ou displasia renal.

••Anomalias cardAnomalias cardííacasacas
••ÓÓbito nas primeiras semanasbito nas primeiras semanas Judith Hall Judith Hall -- 19801980

Aplasia ou Aplasia ou hipoplasiahipoplasia hipofishipofisááriaria
SSííndrome ndrome KaplowitzKaplowitz--BodurthaBodurtha

•• Muito rara Muito rara -- Defeito de desenvolvimento do SNC no Defeito de desenvolvimento do SNC no 
primeiro trimestre de gestaprimeiro trimestre de gestaççãoão

•• HipopituitarismoHipopituitarismo com com hipoglicemiahipoglicemia neonatalneonatal
•• MicroftalmiaMicroftalmia unilateral ou bilateral associada com unilateral ou bilateral associada com 

outras anomalias oculares(fissura palpebral estreita , outras anomalias oculares(fissura palpebral estreita , 
microcmicrocóórnearnea, glaucoma), glaucoma)

•• CriptorquidismoCriptorquidismo, , MicropenisMicropenis
•• Parada do crescimento precoce e atraso Parada do crescimento precoce e atraso psicomotorpsicomotor
•• Deficiência de GH Deficiência de GH éé constante constante deficitdeficit de demais de demais trofinastrofinas

são ocasionais são ocasionais 
•• Microcefalia e Microcefalia e encefalomalencefalomalááciacia

Orphanet (February 2005)

Hipopituitarismo Hipopituitarismo -- EtiologiaEtiologia CongênitaCongênita HipopituitarismoHipopituitarismo
Etiologia CongênitaEtiologia Congênita

•• Defeito do desenvolvimento do SNC Defeito do desenvolvimento do SNC 

•• AplasiaAplasia ou ou hipoplasiahipoplasia hipofishipofisááriaria

•• AlteraAlteraççõesões GenGenééticasticas

•• TraumatismoTraumatismo de parto de parto –– asfixia asfixia perinatalperinatal
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HipopituitarismoHipopituitarismo
Etiologia CongênitaEtiologia Congênita

AlteraAlteraçções Genões Genééticasticas
Displasia septoDisplasia septo--óóticatica

••MalformaMalformaçção congênita manifestada ão congênita manifestada pela trpela trííade:ade:
••HipopituitarismoHipopituitarismo
••HipoplasiaHipoplasia do nervo do nervo óóticotico
••AusênciaAusência do septo do septo pelpelúúcidocido..

••OO defeito ocorre de maneira varidefeito ocorre de maneira variáável e algumas vel e algumas 
criancriançças tem 1 , 2 ou 3 as tem 1 , 2 ou 3 manifestamanifestaççõesões..

••Casos graves deficiência dos hormônios hipofisCasos graves deficiência dos hormônios hipofisáários, rios, 
cegueira e retardo mental .cegueira e retardo mental .

HipopituitarismoHipopituitarismo
Etiologia CongênitaEtiologia Congênita

AlteraAlteraçções Genões Genééticasticas
Displasia septoDisplasia septo--óóticatica

••HipopituitarismoHipopituitarismo –– formas formas variadasvariadas
SuspeitadoSuspeitado nos primeiros dias de vida por:nos primeiros dias de vida por:

••HipoglicemiaHipoglicemia

••IcterIcterííciacia��������HiperbilirrubinemiaHiperbilirrubinemia direta (conjugada) direta (conjugada) 

sugerindo doensugerindo doençça obstrutiva hepa obstrutiva hepáática.tica.

••MicropenisMicropenis ((menino)menino)

••Hipoplasia do nervo Hipoplasia do nervo óóticotico –– deficiência visual varideficiência visual variáável vel 
••Nistagmo  Nistagmo  -- aparece entre 1 e 4 mesesaparece entre 1 e 4 meses
••Disco Disco óótico de tamanho reduzido. tico de tamanho reduzido. 

HipopituitarismoHipopituitarismo
Etiologia CongênitaEtiologia Congênita

AlteraAlteraçções Genões Genééticasticas
MutaMutaçções genões genééticasticas

• HESH1 (Homeobox da Bolsa de Rathke)

• LHX3

• LHX4

• PROP1

• PIT1

HESX1HESX1(homeobox gene expression in (homeobox gene expression in embrionicembrionic stem cells)stem cells)

PROP1     (prophet pit 1)

PIT1(pituitary transcrition factor)
SF1

GH
Prolactina
TSHGonadotrofinasACTH

LIM LIM homoeboxhomoebox gengen LHX3LHX3
LHX4LHX4

HESX1
((HomeboxHomebox Embryonic Stem Cell 1Embryonic Stem Cell 1))
RPX (RPX (RathkeRathke PouchPouch HomeoboxHomeobox))

DeficiênciaDeficiência: GH, TSH, LH/FSH, ACTH: GH, TSH, LH/FSH, ACTH

� Gen: 3p21.1-21.2 
� Herança: AD e AR
� Clínica: Displasia Septo-ótico ou Síndrome de Mosier
� Redução do tecido prosencefálico
� Anoftalmia, microftalmia
� Anormalidades do corpo caloso e septo pelúcido
� Defeitos no desenvolvimento olfatório e bifurcação na bolsa      
de Rathke

•• HHipoplasiaipoplasia da da aadenodeno--hiphipóófise, fise, dedeconectaconectadada dada neuroneuro--
hipofisehipofise (ect(ectóópica)pica)

•• Todos apresentam deficiência de GH. Todos apresentam deficiência de GH. 

•• PRL estPRL estáá aumentada (basal e estimulada)aumentada (basal e estimulada)

•• PPuberdade ocorre no tempo normal e uberdade ocorre no tempo normal e ààs vezes precoces vezes precoce

•• Deficiência de ACTH ?Deficiência de ACTH ?

HESX1
((HomeboxHomebox Embryonic Stem Cell 1Embryonic Stem Cell 1))

DeficiênciaDeficiência: GH, TSH, LH/FSH, ACTH: GH, TSH, LH/FSH, ACTH
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LHX3
LIM3 e P-LIM

Deficiência de GH, TSH, PRL, FSH e LH

GenGen: 9q 34.3: 9q 34.3

DDuasuas famfamíílias:lias:

�� Desenvolvimento anormal da coluna cervical (rigidez)Desenvolvimento anormal da coluna cervical (rigidez)

RRotaotaççãoão do pescodo pescoçço anormal 75 a 85o anormal 75 a 85oo ((NN: 160 a 180: 160 a 180oo))

�� HipHipóófisefise inicialmente inicialmente hiperplasiadahiperplasiada �������� hipoplasiahipoplasia

�� PanPan--hipopituitarismohipopituitarismo (exceto adrenal)(exceto adrenal)

LHX4
(GSH4)

Deficiência de GH, PRL, TSH e ACTH

GenGen: 1q 25 : 1q 25 

HeranHeranççaa: AD: AD

ClClíínicanica

•••••••• Casamento Casamento consagconsagüíüíneoneo

•••••••• MalformaMalformaçção de Arnold ão de Arnold ChiariChiari

(tonsilas (tonsilas cerebelarescerebelares pontiagudas)pontiagudas)

•••••••• HipHipóófisefise hipoplasiadahipoplasiada (sela anormalmente vazia), com (sela anormalmente vazia), com 

neuroneuro--hiphipóófisefise ectectóópica ou normalpica ou normal

PROP1 (Profeta do PIT1) 
Deficiência: GH, PRL, TSH, FSH/LH, ACTH (Tardio)

•• Gene: 5qGene: 5q

•• HeranHerançça: ARa: AR

•• Fator de transcriFator de transcriçção para o PIT1ão para o PIT1

•• FenFenóótipo varitipo variáável (invel (iníício do aparecimento dos sintomas, cio do aparecimento dos sintomas, 
tamanho da hiptamanho da hipóófise e secrefise e secreçção hormonal, ão hormonal, 
principalmente principalmente cortisolcortisol) ) 

•• Crescimento normal no inCrescimento normal no inííciocio..

•• Idade de diagnIdade de diagnóóstico: 50% iniciaram deficiência de GH stico: 50% iniciaram deficiência de GH 
aos 6 anos de idadeaos 6 anos de idade

• Baixa estatura importante
• Hipotireoidismo em grau variado
• Puberdade ausente – alguns entram em puberdade e só

depois ocorre a mutação parcial LOH (amenorréia 
secundária). 

• Tardiamente diminuição da resposta do cortisol ao 
ACTH (por degeneração gradual do corticotrofo ou 
por hipertrofia da pituitária seguido de apoplexia?). 
Alguns relatos de 3a a 5a década.

• O hipogonadismo é a principal diferença para PIT1
• Hipófise diminuída (hipoplasia ocorre por ausência de 

somatotrofos, lactotrofos e tirotrofos, que corresponde 
a 80% da hipófise anterior) é o achado mais comum, 
mas pode haver hiperplasia.

PROP1 (Profeta do PIT1) 
Deficiência: GH, PRL, TSH, FSH/LH, ACTH (Tardio)

• GHRH é variável (não depende do tipo da 
mutação).

• TRH - liberação de prolactina sub-normal, 
alguns respondem com aumento de TSH 

• GnRH - Resposta baixa do LH

PROP1 (Profeta do PIT1) 
Deficiência: GH, PRL, TSH, FSH/LH, ACTH (Tardio)

Testes de estTestes de estíímulomulo

Reynauld et al JCEM, 2004, 89 (11) 5779-5788

IC =9.2

IO=1.8

IE = 2.8

Altura = 91cm

Escore z= -8.0

Mutação do PROP1
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13/28 

10F/3H

IC = 25±12,1

IE = 8,7±2,5

Altura

127-145

Escore z=-5.7±1.7

Mutação do PROP1

Reynauld et al JCEM, 2004, 89 (11) 5779-5788 Reynauld et al JCEM, 2004, 89 (11) 5779-5788

Mutação do PROP1

PIT1
Deficiência de GH, PRL e TSH

�� GenGen: 3p11: 3p11
�� HeranHerançça: AD e ARa: AD e AR

�� Baixa estatura importanteBaixa estatura importante
�� HipotireoidismoHipotireoidismo, , emem grausgraus variadosvariados
�� Puberdade atrasada mas eventualmente tem maturaPuberdade atrasada mas eventualmente tem maturaçção ão 

e fertilidade normal.e fertilidade normal.
�� FunFunçção adrenal ão adrenal normalnormal
�� Não hNão háá correlacorrelaçção com o tipo de mutaão com o tipo de mutaçção ou idade do ão ou idade do 

pacientepaciente
�� HipHipóófise diminufise diminuíída (da (hipoplasiahipoplasia ocorre por ausência de ocorre por ausência de 

somatotrofossomatotrofos, , lactotrofoslactotrofos e e tirotrofostirotrofos, que corresponde a , que corresponde a 
80% da hip80% da hipóófise anterior) ou normal.fise anterior) ou normal.

• GHRH  - não responde

• TRH ����liberação de prolactina sub-normal mas

mais exuberante que no PROP1 

Alguns respondem com aumento de TSH 

Testes de estTestes de estíímulomulo

PIT1
Deficiência de GH, PRL e TSH

MACMACRPRPDSODSONNNNFenFenóótipotipo

PP--NENEP/HP/HPP--NENEP/N/HP/N/HP/NP/NHipHipóófisefise

NNNNN/ N/ ��������NNNNHADHAD

��������NN??��������1/31/3NNACTHACTH

NN��������??AANNLH,FSHLH,FSH

����������������??����������������TSHTSH

��������������������������������AAPRLPRL

��������������������������������AAGHGH

LHX4LHX4LHX3LHX3HESH1HESH1PROP1PROP1PIT1PIT1GENGEN

Adaptado Adaptado –– JCEM,1999 84 4352JCEM,1999 84 4352--43704370

HipopituitarismoHipopituitarismo
CONGÊNITOCONGÊNITO

Traumatismo de PartoTraumatismo de Parto



10

HipopituitarismoHipopituitarismo AdquiridoAdquirido

•• Tumores Tumores 
•• Tratamento de tumores intraTratamento de tumores intra--cranianoscranianos
•• DoenDoençças as infiltrativasinfiltrativas e infece infecçções do SNCões do SNC
•• HidrocefaliaHidrocefalia
•• TCETCE
•• SportSport

CraniofaringeomaCraniofaringeoma
•• 1010--15% dos tumores intra15% dos tumores intra--cranianos antes dos cranianos antes dos 

15 anos.15 anos.
•• 2 tipos histol2 tipos histolóógicosgicos

–– AdamantinomaAdamantinoma –– mais comum na infânciamais comum na infância
–– EscamosoEscamoso

•• LocalizaLocalizaççãoão
–– IntraIntra ou supraou supra--selarselar

•• ClClíínica de suspeinica de suspeiçção ão 
–– EfeitoEfeito de massa ou de massa ou hipopituitarismohipopituitarismo

HipopituitarismoHipopituitarismo Adquirido Adquirido 
TumoresTumores

GerminomasGerminomas, , astrocitomasastrocitomas e etc...e etc...

HipopituitarismoHipopituitarismo Adquirido Adquirido 
PPóóss--tratamento de tumores intratratamento de tumores intra--cranianoscranianos

IrradiaIrradiaçção Cranianaão Craniana

Cirurgias Tumores Cirurgias Tumores 
Selares ou ParaselaresSelares ou Paraselares

–– HistiocitoseHistiocitose X X 

–– Tuberculose Tuberculose 

–– SarcoidoseSarcoidose

–– HipofisiteHipofisite linfoclinfocííticatica

–– HemocromatoseHemocromatose

–– InfecInfecçção bacterianaão bacteriana

HipopituitarismoHipopituitarismo Adquirido Adquirido 
InfecInfecçções e doenões e doençças as infiltrativasinfiltrativas

•• Acidentes de trânsitoAcidentes de trânsito

HipopituitarismoHipopituitarismo Adquirido Adquirido 
TCE e TCE e SportSport

KelestimurKelestimur --20042004

•• LutasLutas
•• Boxe Boxe 
•• Associado com alta Associado com alta frequênciafrequência de de 
deficiência de GH  e eixo deficiência de GH  e eixo gonadotrgonadotróóficofico

Concussão cerebralConcussão cerebral

Benenga, JCEM 2000
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DiagnDiagnóóstico Laboratorialstico Laboratorial

Dosagens basaisDosagens basais

BasaisBasais
•• GH GH –– baixo em vigência de baixo em vigência de hipoglicemiahipoglicemia
•• CortisolCortisol < 10mg< 10mg
•• IGFIGF--I e IGFPB3I e IGFPB3
•• TSH, T4 livreTSH, T4 livre
•• ProlactinaProlactina

–– AtAtéé 3 meses3 meses

•• FSH e LHFSH e LH , Testosterona e , Testosterona e EstradiolEstradiol
–– Meninos atMeninos atéé 2 anos e Meninas antes dos 4 anos2 anos e Meninas antes dos 4 anos
–– PuberdadePuberdade

•• Na+ e Na+ e osmolaridadeosmolaridade plasmplasmáática e urintica e urinááriaria

Testes de Testes de EstEstíímulomulo
PrPréé--puberalpuberal
ITT (ITT (TesteTeste de de tolerânciatolerância àà insulinainsulina))

(dose 0.05UI/Kg/peso (dose 0.05UI/Kg/peso –– suspeitasuspeita de de hipopituitarismohipopituitarismo) ) 
�� GH GH –– PadrãoPadrão ouroouro de de respostaresposta -- >10ng/dL >10ng/dL excluexcluíí deficiênciadeficiência

�� GlicemiaGlicemia menormenor queque 45mg 45mg infundirinfundir glicoseglicose
�� CortisolCortisol > 18> 18µµµµµµµµg/dl g/dl ––excluiexclui

TRHTRH
�� Dose de TRHDose de TRH-- 7 7 µµµµµµµµg/Kg/peso g/Kg/peso –– TSH >30%TSH >30%

TesteTeste de de privaprivaççãoão hhíídricadrica

PPóóss--puberalpuberal
�� ProvaProva do do GnRHGnRH

Dose: Dose: GnRHGnRH -- 2,5mg/Kg/peso2,5mg/Kg/peso
RespostaResposta puberalpuberal: : 
FSH>12mUI/dL e LH>5mUI/dLFSH>12mUI/dL e LH>5mUI/dL

DiagnDiagnóóstico Imagemstico Imagem

Idade Idade ÓÓsseassea

Discretamente atrasadaDiscretamente atrasada

TC ou RM de TC ou RM de crâniocrânio
Exame obrigatExame obrigatóóriorio

Normal

Base do hipotálamo ectópica

Secção de talo hipofisário
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Normal

Sela Vazia

Encefalocele
Craniofaringeomas - calcificações

RM RM nasnas alteraalteraççõesões congênitascongênitas

AdenohipAdenohipóófisefise

•••••••• Normal Normal –– todas exceto LHX3todas exceto LHX3

•••••••• HipoplHipopláásicasica ––HESX1, PIT1, PROP1, LHX4HESX1, PIT1, PROP1, LHX4

•••••••• HiperplHiperpláásicasica –– PROP1, LHX3 ou LHX4PROP1, LHX3 ou LHX4

NeurohipNeurohipóófisefise

•••••••• TTóópica pica –– todastodas

•• EctEctóópica pica –– HESX1 e LHX4HESX1 e LHX4

TratamentoTratamento

TRATAMENTOTRATAMENTO

•• GlicocorticGlicocorticóóideide

•• LevotiroxinaLevotiroxina

•• HormônioHormônio de de CrescimentoCrescimento

•• EsterEsteróóidesides sexuaissexuais

•• DesmopressinaDesmopressina

ResposiResposiççãoão com com glicocorticglicocorticóóideide

•• HidrocortisonaHidrocortisona oral oral –– 8 a 12mg/m2/dia 8 a 12mg/m2/dia 
–– 3doses3doses

ouou
•• PrednisonaPrednisona –– 2,5 a 5mg/m2/dia2,5 a 5mg/m2/dia

–– Doses Doses divididasdivididas emem 2/3 2/3 manhãmanhã e 1/3 e 1/3 àà tardetarde

�������� Stress , Stress , infecinfecççãoão e e cirurgiacirurgia
•• DobrarDobrar a dosea dose
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ReposiReposiççãoão com com levotiroxinalevotiroxina

•• 5050µµg/m2g/m2

PorPor pesopeso

•• < 6 < 6 mesesmeses 33–– 5 5 µµg/peso/g/peso/diadia

•• 6 6 –– 12 12 mesesmeses 2,52,5--4 4 µµg/peso/g/peso/diadia

•• 1 a 5 1 a 5 anosanos 22-- 3 3 µµg/peso/g/peso/diadia

•• 5 a 12 5 a 12 anosanos 1,5 1,5 –– 2,5 2,5 µµg/peso/g/peso/diadia

•• AcimaAcima de 12 0,5 de 12 0,5 –– 1,5 1,5 

* * metademetade dada dose dose calculadacalculada porpor quiloquilo de peso de peso parapara o o hipotireoidismohipotireoidismo primprimááriorio

ReposiReposiççãoão com com HormônioHormônio de de CrescimentoCrescimento

•• Dose Habitual Dose Habitual 

•• Dose DiDose Diáária: ria: 

•• 0.0250.025--0.050 0.050 mgmg/kg ou 0.1UI//kg ou 0.1UI/KgKg

CuidadosCuidados no no tratamentotratamento com GHcom GH

•• ReavaliarReavaliar a a funfunççãoão tireoidianatireoidiana

•• AvaliarAvaliar resistênciaresistência insulinsulíínicanica ((transittransitóóriaria))

•• EpifisiEpifisióóliselise dada cabecabeççaa do femurdo femur

•• Pseudo tumor cerebralPseudo tumor cerebral

•• EdemaEdema

•• DorDor articulararticular

•• LeucemiaLeucemia??

ReposiReposiççãoão dos dos esteresteróóidesides sexuaissexuais

Propionato de Testosterona
• 100mg/mes - 3 a 6 meses
• 250mg/mes

Estrogênios conjugados
• 0,300mg/dia -6 meses���� 0,625mg/dia
Após 1 ano de dose plena adicionar Progesterona
• Medroxi-Progesterona - 10mg/dia/11dias

ou
• Progesterona micronizada - 200mcg/dia/11 dias

ReposiReposiçção do HADão do HAD

•• DesmopressinaDesmopressina (DDAVP) (DDAVP) 

Aumenta a permeabilidade dos ductos Aumenta a permeabilidade dos ductos 
coletores, aumentando a reabsorcoletores, aumentando a reabsorçção de ão de áágua.gua.

•• Dose Dose –– Dividida 2 vezes ao diaDividida 2 vezes ao dia
�� IN IN –– 55--40 40 µµµµµµµµgg/dia /dia 

Acompanhamento e CuidadosAcompanhamento e Cuidados
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Acompanhamento  do Acompanhamento  do hipopituitarismohipopituitarismo
•• 3/3 meses3/3 meses

–– Monitorar crescimento e desenvolvimentoMonitorar crescimento e desenvolvimento
–– Ajuste das doses da medicaAjuste das doses da medicaçção em acordo com as ão em acordo com as 

modificamodificaçções do peso.ões do peso.
•• 6/6 meses 6/6 meses –– AvaliaAvaliaççõesões

–– Hormonal: T4livre e IGFHormonal: T4livre e IGF--II
–– Perfil Perfil glicglicíídicodico e e liplipíídicodico e HgbA1c e HgbA1c 

•• AnualAnual
–– Idade Idade óósseassea

PPóós indus induçção da puberdadeão da puberdade: : 
-- AvaliaAvaliaçção da funão da funçção hepão hepáática tica –– semestralsemestral
-- AvaliaAvaliaçção da massa ão da massa óóssea ssea –– bibi--anualanual

EducaEducaçção do Pacienteão do Paciente

Instruir o paciente quanto:Instruir o paciente quanto:
•• Manuseio da dose de Manuseio da dose de corticcorticóóideide em em 

vigência de stress e da aplicavigência de stress e da aplicaçção injetão injetáável vel 
se necessse necessáário.rio.

•• Efeitos adversos do uso de GHEfeitos adversos do uso de GH
•• Recomendar o uso de identificaRecomendar o uso de identificaçção e das ão e das 

doses utilizadas de doses utilizadas de corticcorticóóideide e hormônio e hormônio 
antidiurantidiuréético.tico.

Lembrando os problemasLembrando os problemas
do do HipopituitarismoHipopituitarismo

•• HipoglicemiaHipoglicemia pode causar convulsões e pode causar convulsões e 
hipoglicemiahipoglicemia persistente grave pode causar dano persistente grave pode causar dano 
cerebral permanente. cerebral permanente. 

•• Durante perDurante perííodos de stress significante a odos de stress significante a 
insuficiência adrenal pode levar a hipotensão insuficiência adrenal pode levar a hipotensão 
grave, choque e mortegrave, choque e morte

•• Baixa Estatura pode levar a problemas Baixa Estatura pode levar a problemas psicopsico--
sociaissociais..

•• HipotireoidismoHipotireoidismo pode levar ao baixo rendimento pode levar ao baixo rendimento 
escolar.escolar.

•• FertilidadeFertilidade

FinalizandoFinalizando

•• HipopituitarismoHipopituitarismo diminui a expectativa diminui a expectativa 
de vidade vida

•• A mortalidade A mortalidade éé aumentada quando aumentada quando 
pareada por sexo e pareada por sexo e idade idade àà populapopulaçção ão 
normalnormal e e éé atribuatribuíídada àà riscos riscos ccáárdiordio--
vascularesvasculares

•• A deficiência de GH parece ser um A deficiência de GH parece ser um 
importante fator. importante fator. 

RosenRosen andand BengtssonBengtsson, 1990, 1990


