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A Hipófise: origem embrionária

A Hipófise possui três porções: a anterior (ou adenohipófise), a posterior 
(ou neurohipófise) e a intermédia (não visível no esquema acima e pouco 
importante no ser humano).  No esquema acima é possível observar as diferenças 
básicas entre a adenohipófise  e a neurohipófise: a adenohipófise origina-se do 
epitélio que evagina e se destaca do palato duro (bolsa de Rathke), migrando em 
direção ao tubo neural e a neurohipófise é uma evaginação do assoalho do 
diencéfalo.

HipHipóófisefise

extraído de: http://driesen.com/pituitary_gland.htm principal: http://driesen.com/images.htm

O CONTROLE DA HIPÓFISE ANTERIOR E POSTERIOR PELO HIPOTÁLAMO

• Produzido pelos núcleos supra-ópticos do hipotálamo e 

armazenado na neuro hipófise.

•ADH é também sintetizado nos neurônios parvocelulares do 

núcleo paraventricular, onde apresenta um papel na modulação 

do eixo hipotalâmico – hipofisário – adrenal. Neste sítio, o ADH é

colocalizado em céls que sintetizam   CRH, e ambos são 

secretados na eminência média e carregados através do sistema 

porta para a  hipófise, onde juntos agem na  regulação ACTH.

Hormônio antiHormônio anti--diurdiurééticotico

Ações:
• Conservação de água no organismo, através da formação de urina 

hipertônica ( ação no receptor V2). 

•Ação vasoconstritora ( ação no receptor V1)

• Em altas concentrações, promove a contração da musculatura lisa 

no trato gastrointestinal e no útero.

• Apresenta efeitos na coagulação sangüínea, estimula a liberação  

de fatores de coagulação VIIIc e de Von Willebrand

• Causa bradicardia, aumento na freqüência respiratória e 

modulação do padrão do sono.

• Atua sinergicamente com o CRH para modular a secreção de 

ACTH. 

Hormônio antiHormônio anti--diurdiurééticotico
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após a ligação ao seu receptor AVPR2 (receptor de vasopressina tipo 

2), uma cascata de eventos culmina com a reabsorção de água no 

túbulo coletor, por meio de canais permeáveis exclusivamente à água  

localizados nas membranas apicais do túbulo coletor, sendo o mais 

importante deles a aquaporina-2 (AQP2). 

Hormônio antiHormônio anti--diurdiurééticotico

http://www.mmip.mcgill.ca/

sem ADH

com ADH

HORMÔNIOS DA NEUROHIPÓFISE
HAD (Hormônio antidiurético ou vasopressina)

Ação no néfron distal (TCD e ducto coletor)

HORMÔNIOS DA NEUROHIPÓFISE
HAD (Hormônio antidiurético ou vasopressina)

Neurohipófise

urina concentrada 
e volume reduzido 

urina diluída e 
volume aumentado

água corporal água corporal

osmolaridade
do sangue

sede

Hormônio 
Antidiurético

reabsorção
de água

reabsorção
de água

osmolaridade
do sangue

Hipotálamo

Modificado do Atlas de Fisiologia, 2002

Produzida pelos núcleos paraventriculares do hipotálamo e 
armazenado na neuro- hipófise, promove contração da 
musculatura lisa uterina (muito importante durante o
trabalho de parto) e contração das células mio-epiteliais,
nas mamas, contribuindo para a ejeção do leite. Age 
também na hipófise anterior  influenciando a secreção de
gonadotrofina.

OcitocinaOcitocina
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Hipotálamo

Neurohipófise

sucção mamilar

ejeção láctea

aferência 
sensorial

Influências do 
meio externo

aferência 
sensorial

contração 
do miométrio

parto

útero

Ocitocina
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HORMÔNIOS DA NEUROHIPÓFISE
OCITOCINA

Modificado do Atlas de Fisiologia, 2002

Diabetes Insipidus 

Secreção inadequada de ADH 

SÍNDROMES HIPOFISÁRIAS POSTERIORES

Principal manifestação clínica

Diabetes Insipidus

Deficiência de ADH

SÍNDROMES HIPOFISÁRIAS POSTERIORES

Diabetes insipidus é caracterizada por diminuição total 

ou parcial da produção de hormônio antidiurético 

(ADH ou AVP – arginina vasopressina) ou resistência à

sua ação, provocando diminuição na reabsorção de 

água, resultando em poliúria, polidipsia, diminuição da 

densidade e osmolalidade urinária.

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

Incidência

Central é raro 1: 25 000 crianças

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS
CAUSAS

⇒⇒⇒⇒ Idiopáticos (30 a 40% dos casos) questionar uma etiologia 
auto-imune

⇒⇒⇒⇒ Diabetes insipidus congênito
• Síndrome de Wolfram (D. Mellitus, atrofia óptica, surdez e D. 
Insípidus) 
•Familiar autossômico dominante, autossômico recessivo e 
recessivo ligada ao X
•Associado a malformações cerebrais: displasia septo-óptica, 
síndromes holoprosencefálicas, agenesia ou hipogenesia da 
hipófise, lábio leporino, palato em ogiva e outros defeitos 
craniofaciais da linha média

⇒⇒⇒⇒ Diabetes insipidus adquirido

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

Ghirardello S et all, J Pedatr Endocrinol Metab; 18(7) 631-45,2005
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CAUSAS
⇒⇒⇒⇒ Diabetes insipidus adquirido
• TCE (edema).

• Procedimentos neurocirúrgicos (por destruição neuronal)

• Tumores: craniofaringioma, glioma,  germinoma,  meningioma,  

metastases.

• Distúrbios vasculares: tromboflebite do seio cavernoso, 

hemorragias subaracnóides, aneurismas, Síndrome de Sheehan, 

doença falciforme. 

• Doenças infecciosas: toxoplasmose e infecções por 

citomegalovírus, listeria, criptococo,  meningococo. 

•Doenças infiltrativas: granuloma eosinofílico, sarcoidose.

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

Ghirardello S et all, J Pedatr Endocrinol Metab; 18(7) 631-45,2005

Trifásico

Fase        Distúrbio      Causa           Duração
Primeira         DI                 Edema              0,5 a 2 dias

Segunda      SIADH            Necrose             1 a 10 dias

Terceira          DI              Perda celular       Permanente

DIABETES DIABETES INSIPiDUSINSIPiDUS

Pós neurocirurgia ou TCE

Diagnóstico Clínico

Poliúria, nictúria, polidipsia, anorexia 

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

Diagnóstico Clínico
⇒⇒⇒⇒ Recém-nascidos e lactentes o reconhecimento torna-se mais 

difícil, geralmente é identificado no momento do desmame, 

suspeitado por choro constante, irritabilidade, baixo ganho 

ponderal ou perda de peso, febre inexplicável, vômitos, 

constipação intestinal, preferência por água, convulsões e 

coma. 

⇒⇒⇒⇒ Crianças maiores a nictúria e a ingestão hídrica durante a 

noite comprometem o sono, causando irritabilidade e baixo 

desempenho escolar. A anorexia pode determinar retardo de 

crescimento.

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

Diagnóstico Laboratorial
•A confirmação de osmolalidade plasmática superior 

a 300 mOsm/kg, com osmolalidade urinária inferior a 

300 mOsm/kg, estabelece o diagnóstico.  

•A densidade urinária não é preconizada como exame 

isolado, devido a sua baixa sensibilidade. 

•Quando não for possível a avaliação rotineira da 

osmolalidade plasmática e urinária, deve-se 

determinar a concentração sérica e urinária do sódio. 

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

Diagnóstico Laboratorial
Teste de restrição hídrica

Pode ser útil no sentido de auxiliar no diagnóstico de casos de 

diabetes insípidus pouco evidentes ou clinicamente 

compensados.

Pode ser importante para a elucidação diagnóstica de casos de 

polidipsia psicogênica.

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS
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TESTE DA RESTRIÇÃO Hídrica
1ª parte

Coletar sangue e urina

Controle do peso: Iniciar restrição hídrica

Após 1 hora: Coletar todo o volume da diurese.

Controle do peso

Após 1 hora: Coletar todo volume da diurese.

Controle do peso

Continuar o mesmo procedimento a cada hora até perda de 3% a 5% do peso 

corporal (ou intervalo de oito horas)

Fim da 1ª parte

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

TESTE DA RESTRIÇÃO HÍDRICA

2ªparte 

(DI central X nefrogênico)

DDAVP ( intra-nasal)

Liberar ingestão hídrica

Após 1 hora: Coletar sangue e urina

Fim da prova

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

TESTE DA RESTRIÇÃO HÍDRICA 

Interpretação da 1ª parte: 

Normal:       Diabetes insípidus total

Osmolalidade urinária           > 600 mOsm/kg,                  < 270 mOsm/kg

Osmolalidade plasmática:    <300 mOsm/kg,                   > 300 mOsm/kg

Redução-do-fluxo-urinário:--0,5mL/min--------------------------mantido       

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

1- Maghine M, Cosi G, Genovese E, et al. 2000 Central diabetes 
insipidus in children and young adults. N Engl J Med. 343:998-1007.

TESTE DA RESTRIÇÃO HÍDRICA 

Interpretação da 2ª parte:

Osmolalidade Urinária (mOsm/Kg)                  Diagnóstico
Após desidratação        Após DDAVP

>750                                  >750                     Normal (polidipsia primária)

< 300                                 >750                     DI central

< 300                                 <300                     DI nefrogênico

300 – 750                           <750                             DI central parcial ou nefrogênico

parcial ou polidipsia primária

DIABETESDIABETES INSIPIDUSINSIPIDUS

1- Maghine M, Cosi G, Genovese E, et al. 2000 Central diabetes 
insipidus in children and young adults. N Engl J Med. 343:998-1007.

Diagnóstico Laboratorial

•Tomografia computadorizada ou ressonância magnética de 

crânio.

•Exame de líquido cefalorraquidiano: dosagem de beta-hCG,  

alfa-fetoproteína, pesquisa de células neoplásicas  e exclusão 

de doenças infiltrativas ou infecciosas. 

•Concentração plasmática da vasopressina.

•Exame neurológico e a campimetria.

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

Diagnóstico Laboratorial
•Espessamento de haste como achado isolado em crianças e 

adolescentes com diagnóstico inicial de DI idiopático foi a 

primeira anormalidade detectada à RM em germinoma 

• A dosagem dos marcadores tumorais (ββββ-HCG e αααα-

fetoproteína) no soro não se mostrou eficaz (ausentes em 

todos os pacientes portadores de germinoma). Já a dosagem 

destes no líquor apresentou maior sensibilidade, devendo 

ser utilizada de rotina.

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

Mootha SL, Barkovich AJ, Grumbach MM, et al. Idiopathic hypothalamic diabetes insipidus, pituitary 
stalk thickening, and the occult intracranial germinoma in children and adolescents. J Clin Endocrinol 
Metab 1997;82:1362-7.
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Diagnóstico Laboratorial

No diabetes insípidus central sem causa aparente, os 

anticorpos anti-vasopressina devem ser dosados, se possível, 

uma vez que o diagnóstico de diabetes insípidus central 

idiopático é de exclusão.

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

Objetivos do tratamento:
⇒⇒⇒⇒ Repor a água perdida e restaurar a hidratação 
normal.
⇒⇒⇒⇒ Normalizar a diurese pela administração de HDA 
ou análogos.
⇒⇒⇒⇒ Manter a homeostase hídrica prevenindo a 
retenção de água e hiponatremia ou desidratação e 
hipernatremia.
⇒⇒⇒⇒ Prevenir morbidade e mortalidade resultante da 
doença ou da terapia.

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

Tratamento
Medicamentos
•Vasopressina  sintética aquosa -Pitressin
•Análogo sintético da vasopressina –
Desmopressina (DDAVP - desamina-D-
arginina-vasopressina)
Vias administração
•Endovenosa (Pitressin)
•Nasal
•oral

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS
DDAVP

• atua preferencialmente nos receptores V2 do córtex medular renal 

profundo

• aumentando a permeabilidade e reabsorção de água nos túbulos 

distais e coletor

• apresenta efeito antidiurético prolongado      (6 a 24h)

• dose do DDAVP intranasal é individualizada (10 micrograma = 0,1ml)

• casos em que a duração do efeito for menor que 16 horas, pode-se 

fracionar o medicamento duas vezes ao dia

• a dose do DDAVP via oral é superior a nasal (100 a 1000 microg/dia)

• a utilização da droga a noite mimetiza a elevação fisiológica noturna 

de ADH endógeno

• o uso  crônico em altas doses pode provocar hiponatremia e 

hiposmolalidade.

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

Kim RJ et all,  Pediatr Endocrinol Rev,2004

Tratamento

⇒⇒⇒⇒ Iniciar com DDAVP na dose de 0,025ml intra-nasal  

⇒⇒⇒⇒ Em pacientes ambulatoriais iniciar com DDAVP 0,025ml de 

12/12h quando apresentarem sintomas como polidipsia e/ou 

poliúria,  ajustar conforme sintomas e densidade urinária. 

⇒⇒⇒⇒ Nos pacientes internados iniciar quando:

•Volume urinário >10ml/Kcal/h (calculado pela fórmula 

200ml/m2/h) e/ou densidade urinária < 1005.

•Ajustar o intervalo da medicação conforme densidade 

urinária e volume urinário.

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

Controle do tratamento
⇒⇒⇒⇒ Volume urinário
⇒⇒⇒⇒ Sede
⇒⇒⇒⇒ Densidade urinária
⇒⇒⇒⇒ Osmolalidade sérica e urinária 
⇒⇒⇒⇒ Natremia

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS
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Tratamento

• O paciente pode manter a osmolalidade e sódio plasmáticos no 

limite superior da normalidade quando o mecanismo da sede esta 

íntegro e há livre acesso a água.

• Quando o débito urinário for inferior a 4 litros por dia, o balanço 

hídrico pode ser mantido com ingestão de água.

• DDAVP possibilita a melhora da sintomatologia, porém, sua 

administração quando associada à elevada oferta hídrica 

(>1L/dia/m2) pode acarretar hiponatremia.

DIABETES INSIPIDUSDIABETES INSIPIDUS

Kim RJ et all, Pediatr Endocrinol Rev,2004

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

⇒⇒⇒⇒ Inabilidade de diluir a urina na presença de 
hiposmolalidade plasmática. 

⇒⇒⇒⇒ É a causa mais comum de hiponatremia 
normovolêmica

⇒⇒⇒⇒ É o fator etiológico mais usual de 
hiponatremia em pacientes hospitalizados

⇒⇒⇒⇒ Seu diagnóstico é de exclusão 

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Critérios 

• Natremia inferior a 135mEq/l.

• Osmolalidade inferior a 280mOsmol/l, devido à
expansão do volume extracelular.

•Aumento de volume plasmático.

• Hipertonicidade da urina em relação ao sangue.

• Excreção de sódio superior a 20 a 25mmol/l

• Ausência de desidratação

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Mecanismos envolvidos:

•Elevação na secreção do ADH.

•Bloqueio do sistema renina-angiotensina-
aldosterona. 

•Elevação discreta do peptídeo natriurético atrial. 

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Quadro clínico 

É variável, dependendo da velocidade de instalação 
e da intensidade da hiponatremia, podendo levar a 
náuseas, vômitos, cefaléia, convulsão e coma, 
associado a edema cerebral.

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Quadro clínico 

A velocidade da redução do sódio plasmático é mais 
importante no surgimento dos sintomas 
neurológicos da SSIHAD do que a própria magnitude 
da hiponatremia.
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SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Quadro clínico 

• sódio de 125 a 135mEq/l, geralmente são 
assintomáticos ou apresentam sintomas 
frustros

• sódio de 124 a 120mEq/l , podem surgir 
náuseas, vômitos, anorexia, astenia e 
alterações mentais

• sódio abaixo de 120mEq/l, pode ocorrer 
crise convulsiva, estupor e coma 

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Quadro clínico 
•Outros sinais e sintomas: paralisia pseudobulbar, 
alterações reflexas, sinal de Babinski e sinais 
extrapiramidais. 

• Com lesão cerebral prévia pode ocorrer 
sintomatologia neurológica com níveis mais altos 
de sódio.

•Os pacientes com SIADH crônica, com ingestão 
livre de água, tendem a ganhar peso em função da 
retenção hídrica.

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Causas

neoplasias, distúrbios do sistema nervoso 
central, doenças pulmonares e uso de drogas 

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Causas

⇒⇒⇒⇒ Neoplasias:carcinoma pulmonar, de mama, pâncreas, estômago, 
ureter, próstata, bexiga, nasofaringe e duodeno, de cabeça e pescoço, 
linfomas, leucemias, timoma, neuroblastoma, sarcoma de Ewing e 
melanoma.
⇒⇒⇒⇒ Distúrbios do sistema nervoso central:

• vasculares: hemorragia subaracnóidea, hematoma subdural, 
AVC isquêmicos ou hemorrágicos etc. 
• traumáticos: TCE, secção da haste hipofisária e pós 
neurocirurgias de tumores da linha média
• infecções do SNC: meningites, encefalites.

⇒⇒⇒⇒ Doenças pulmonares.

⇒⇒⇒⇒ Drogas: clorpropamida, carbamazepina, ciclofosfamida,  
fluoxetina, sertralina ou outros inibidores seletivos da 
recaptação da serotonina

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Diagnóstico Laboratorial
• concentrações plasmáticas de ADH excessivamente altas 
para a osmolalidade plasmática 

• hiponatremia (Na < 135mEq/L) 

• osmolalidade plasmática baixa (< 270mOsm/kg)

• aumento da excreção urinária de sódio (UNa > 100mEq/L) 

• funções tireoideana, adrenal e renal normais e que o 
paciente não tenha feito uso recente de diuréticos 

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Principais critérios para o diagnóstico 

Essenciais 

• Osmolalidade plamática abaixo de 270 mOsm/Kg

• Concentração urinária inapropriada >100 mOsm/Kg

• Euvolemia clínica (ausência de edema, hipotensão 
ortostática ou desidratação)

• Ausência de doença adrenal, tireoideana, hipofisária, 
insuficiência renal ou uso de diuréticos

Modificado de Vilar et al, 2001
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SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Principais critérios para o diagnóstico 

Suplementar

• ADH inapropriadamente aumentado em relação à
osmolalidade plasmática

•Correção da concentração de sódio pouco significante com 
expansão de volume e melhora após restrição hídrica. 

• Teste com sobrecarga de água( incapacidade para 
excretar mais de 90% de 20ml/kg de água em 4 hs e /ou 
falência em diluir a osmolalidade urinária abaixo de  >100 
mOsm/Kg)

•Teste da furosemida: infusão de 20mg EV de furosemida e 
medir a natremia antes e após 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas

Modificado de Vilar et al, 2001

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Tratamento

SSIHAD Agudo

•Restrição hídrica

•Furosemida – 2 a 4 mg/kg/dose

•Solução salina a 3%

Monitorar: peso, natremia, e osmolalidade plasmática

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Tratamento

SSIHAD Agudo

•Restrição hídrica

⇒⇒⇒⇒ Pacientes sem ventilação mecânica: 80 mL/100 kcal

⇒⇒⇒⇒ Pacientes com ventilação mecânica: 60 mL/100 kcal

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Tratamento

SSIHAD Agudo

Pacientes sintomáticos com natremia inferior a 125mEq/mL

• Furosemida 2 a 4 mg/kg/dose 

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Tratamento

SSIHAD Agudo

Natremia inferior a 120mEq/L.

• Solução salina = NaCL a 3%

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Tratamento

SSIHAD Agudo

•Solução salina = NaCL a 3%

Formula para correção: 

mEq de Na a ser infundido=

( Na esperado- Na encontrado) X peso X 0,6

Na esperado= 125 –130 mEq/L

Vel. Máxima de infusão= 10ml(5mEq)/kg/hora

(1mL de NaCL= 0,5mEq)
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SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Correção rápida da hiponatremia pode 
ocasionar um evento grave e debilitante 
que é mielinólise pontina e extrapontina, 
sobretudo no gânglio basal, putamen, 
núcleo caudado, tálamo e cerebelo. 

SSííndrome de Secrendrome de Secreççãoão
Inapropriada de ADHInapropriada de ADH

Tratamento

SSIHAD Crônico

•Restrição de líquidos

•Fludrocortisona

•Drogas que induzem a DI nefrogênico reversível por 
bloqueio do ADH no túbulo coletor: carbonato de lítio, 
demeclociclina e antagonista de V2 (ação potente)

Muito Obrigada !


