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PuberdadePuberdade PrecocePrecoce

DesenvolvimentoDesenvolvimento do do processoprocesso puberalpuberal: : 

antes dos 8 antes dos 8 anosanos emem meninasmeninas

antes dos 9 antes dos 9 anosanos emem meninosmeninos

ClassificaClassificaçção da Puberdade ão da Puberdade 
PrecocePrecoce

1 1 -- Dependente de Dependente de GonadotrofinasGonadotrofinas ou Central (PPDG)ou Central (PPDG)

IsossexualIsossexual

IncidênciaIncidência: 1: 1--5.000 a 15.000 a 1--10.00010.000

2 2 -- Independente de Independente de GonadotrofinasGonadotrofinas (PPIG)(PPIG)

–– IsossexualIsossexual

–– HeterossexualHeterossexual

Puberdade Precoce Dependente de Puberdade Precoce Dependente de 
GonadotrofinasGonadotrofinas (PPDG)(PPDG)

1 1 -- Sem anomalias do SNC:Sem anomalias do SNC:
IDIOPIDIOPÁÁTICA (familial ou esporTICA (familial ou esporáádica)dica)

10F:1M10F:1M

SecundSecundáária a puberdade precoce independente de ria a puberdade precoce independente de 
gonadotrofinasgonadotrofinas

2 2 -- Com anomalias do SNC: Com anomalias do SNC: 
HAMARTOMA HIPOTALÂMICOHAMARTOMA HIPOTALÂMICO

Tumores: Tumores: astrocitomasastrocitomas, , craniofaringeomacraniofaringeoma, , ependimomaependimoma, , gliomasgliomas, , 
adenoma secretor de LH, adenoma secretor de LH, pinealomapinealoma

MalformaMalformaçções congênitas: cisto aracnões congênitas: cisto aracnóóide, cisto ide, cisto suprasselarsuprasselar,,

hidrocefalia, espinha bhidrocefalia, espinha bíífida, displasia fida, displasia septosepto--óópticaptica

InfecInfecçções, radiaões, radiaçção, traumaão, trauma

PartschPartsch CJ et al , CJ et al , ClinClin EndocrinolEndocrinol, 2002, 2002

HAMARTOMAS HIPOTALÂMICOS HAMARTOMAS HIPOTALÂMICOS 

Malformação congênita, não neoplásica. 

GnRH

LH   FSH

TGF ββββ

TGF αααα

PG E2

Jung H, Ojeda SR Horm Res 2002:(suppl 2):31-4

QUANDO SUSPEITAR DE QUANDO SUSPEITAR DE 
HAMARTOMA HIPOTALÂMICOHAMARTOMA HIPOTALÂMICO

• Início precoce do desenvolvimento sexual

• Ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal 

• Demonstração de imagem típica à RM de SNC 

• Manifestações neurológicas: epilepsia gelástica
Massa  isointensa na RM de SNC entre o infundíbulo 

e corpos mamilares, sem realce após contraste

RM normal
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RNM de pacientes com PPDG Devido ao H HRNM de pacientes com PPDG Devido ao H H

Unidade de Endocrinologia 
do Desenvolvimento

1989-2005

Diagnóstico da Puberdade Precoce

• Clínico
– História: idade de aparecimento dos 

caracteres sexuais, progressão, uso de 
medicamentos, dados familiares (menarca 
materna, altura dos pais, casos semelhantes)

– Exame físico: mamas, pêlos axilares e 
pubianos, tamanho testicular e peniano. 
Altura, peso e DP, velocidade de crescimento, 
estágio puberal (critérios de Marshall & 
Tanner)

Avaliação Laboratorial da Puberdade Precoce
Dependente de Gonadotrofinas

Dosagens Basais: LH, FSH, E2 ou Testosterona

– Se LH <0,6 U/L fazer teste com GnRH 

Teste com GnRH 100 µg via EV

– Dosar LH nos tempos: 0, 15, 30, 45 e 60 min

– Resposta puberal de LH

• Meninas LH  >6,9 U/L (IFMA)

• Meninos LH > 9,6 U/L (IFMA) 

Alternativamente:

Teste de estímulo com agonista depot (leuprolide 3,75mg)
Dosar LH 2 hs após leuprolide

Meninas LH >10 U/L (IFMA)

E2 – parâmetro pouco sensível para diagnóstico de Puberdade Precoce

Testosterona – marcador de puberdade no sexo masculino, porém não faz

diagnóstico etiológico Brito VN et al, JCEM, 1999

Brito VN et al, JCEM, 2004

Diagnóstico da Puberdade Precoce

Imagens

Idade óssea- Rx de mão e punho E 
( Atlas de Greulich e Pyle)

Ultrassonografia pélvica

RM após confirmar PPDG

Autor Protocolo Método Valor de corte 

Oerter et al, 1990  Pico de LH após GnRH RIA >15 U/L (meninas) 

>25U/L (meninos) 

Neely et al, 1995 Pico de LH após GnRH ICMA >5,0 U/L 

>7,8 U/L (ambos os sexos) 

Cavallo A et al, 1995 Pico de LH após GnRH IRMA >15 U/L 

Eckert et al, 1996 LH após 100 mcg de GnRH ICMA >8,0 U/L 

Brito et al, 1999 LH basal 

Pico de LH 

IFMA >0,6 U/L (ambos os sexos) 

>6,9 U/L (meninas) 

>9,6 U/L (meninos) 

Brito et al, 2004 LH 2 hs pós a-GnRH depot  IFMA >10 (sexo feminino) 

 

Valores de Corte para AtivaValores de Corte para Ativaçção do Eixo ão do Eixo 
GonadotrGonadotróóficofico

QUANDO TRATAR A PUBERDADE 
PRECOCE?

QUANDO TRATAR A PUBERDADE QUANDO TRATAR A PUBERDADE 
PRECOCE?PRECOCE?
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Indicações para o Bloqueio Puberal

Puberdade Precoce Dependente de Gonadotrofinas

Puberdade Fisiológica Acelerada

Partsch CJ et al,  Endocr. Dev. 2005

IndicaIndicaçções para o Bloqueio ões para o Bloqueio PuberalPuberal

Potencial de altura final anormal
– Predição de altura final abaixo do percentil 2,5
– Predição de altura final abaixo da estatura alvo
– DP da altura para a IO < -2,0 
– Perda do potencial de altura durante seguimento clínico

Razões psicossociais
– Distúrbios comportamentais
– Imaturidade emocional
– Retardo mental
– Deficiência mental 

Partsch CJ et al,  Endocr. Dev. 2005

COMO TRATAR A PUBERDADE 
PRECOCE?

COMO TRATAR A PUBERDADE COMO TRATAR A PUBERDADE 
PRECOCE?PRECOCE?

Tratamento da PPDGTratamento da PPDG

• Cirúrgico 

• Radioterápico

• Clínico

Tratamento CirTratamento Cirúúrgico e RTrgico e RT

Cirúrgico 

Lesões expansivas de caráter progressivo
Pinealomas, gliomas, astrocitomas, 
craniofaringeomas

Hamartoma hipotalâmico - rara indicação cirúrgica:
1. Grande volume c/ sintomas de hipertensão intracraniana.

2. Epilepsia refratária ao tratamento clínico

Radioterapia: tumores de linhagem germinativa 

TratamentoTratamento ClClííniconico dada PPDGPPDG

• 1ª escolha - Análogos agonistas de GnRH de ação 
prolongada (a-GnRH)

-uso mensal

-uso trimestral 

-implantes transdérmicos (anual) 

• Agentes progestacionais

• Apoio psicológico

• Perspectivas: Análogos antagonistas de GnRH
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Como Tratar a PPDG?Como Tratar a PPDG?
ANANÁÁLOGOS AGONISTAS DO LOGOS AGONISTAS DO GnRHGnRH

<Glu-His-Pro-Ser-Trp-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2

Deslorelina D-Trp

D-NaI(2)

D-Leu

D-Ser(tBu)

D-Trp

-Net

-Net

-Net

Leuprolide

Nafarelina

Buserelina

150

150

20

20

Intramuscular

Intramuscular ou Subcutâneo

Intranasal

Intranasal

6

6

6

6

Potência ViaAnálogos

Triptorelina 35 Intramuscular6

Goserelina 20 Subcutânea

Estados Unidos (200- 300 µg/Kg) 

Europa (80-120 µg/Kg)  

>20 Kg - 1 amp de Leuprolide depot 3,75mg a cada 4 
semanas

<20 Kg – ½ amp de Leuprolide depot 3,75 mg a cada 4 
semanas ??

Dose de Dose de aa--GnRHGnRH

Carel JC et al, Eur J Endocrinol, 1995

Parker KL et al, JCEM, 1991

MonitorizaMonitorizaççãoão do Tratamento da PPDG do Tratamento da PPDG 
com com aa--GnRHGnRH

• Clínico: Altura, Peso e DP, exame do local da 
aplicação do a-GnRH, Velocidade do crescimento, 
Estadio puberal (Tanner)

• Laboratorial
– Trimestral- LH, FSH, E2 ou T basais.
– Teste clássico de estímulo com GnRH 100 mcg
– Outras alternativas: dosagem de LH 2hs após 

aplicação do aGnRH

• Anual - Idade óssea
• PSICOLÓGICO

Valores de LH (IFMA) para DiagnValores de LH (IFMA) para Diagnóóstico e Monitorizastico e Monitorizaçção ão 
do Tratamento da PPDG em Meninasdo Tratamento da PPDG em Meninas

Brito VN et al, JCEM, 2004

Diagnóstico Monitorização

Teste 
clássico 
GnRH

2 hs pós 
leuprolide
depot

Teste 
clássico 
GnRH

2 hs pós 
leuprolide
depot

LH basal (U/L) >0,6 >0,6 <0,6 <0,6

Pico de LH (U/L) >6,9 >10 <2,3 <6,6

Autor Protocolo Método Valor de corte 

Parker et al, 1991 Pico de LH após 100 mcg de GnRH IRMA <1,75 U/L 

Cook et al, 1992  Dosagem de LH noturno RIA <3,0U/L 

Witchel et al, 1996  Gonadotrofinas urinárias de 24 hs DELFIA Indetectável 

Klein et al, 1998 Estradiol avaliado por bioensaio Bioensaio <0,07 a 6,3pmol/L 

Lawson et al, 1999  LH 40 minutos após GnRH ICMA <2,0U/L 

Bathia et al, 2002 LH  após leuprolide depot  ICMA <0,83 U/L 

Brito et al, 2004 LH 2 hs após leuprolide depot IFMA <6,6 U/L 

Brito et al, 2004 LH após 100 mcg de GnRH IFMA <2,3 U/L 

 

Valores de Corte do LH na Monitorização do Tratamento da 
PPDG com a-GnRH

Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento - HCFMUSP - 2005

Tratamento da PPDG com AplicaTratamento da PPDG com Aplicaçção ão 
Trimestral de Trimestral de LeuprolideLeuprolide depotdepot 11,25 mg11,25 mg

• 44 pacientes com PPDG (40 meninas) 
• 2 doses de LD 11,25 a cada 3 meses
• Controle dos níveis hormonais e da VC em 95% dos casos nos 6 

meses de avaliação
• Efeitos locais 9/44 (20%) 

- 4 referiam dor local/ 4 reação moderada e 1 reação severa

Carel JC et al, JCEM, 2002
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Análogos de GnRH (efetivos e seguros)
Acetato de leuprolide 3,75 mg 28/28 dias

13 pacientes (9 M)

Todos tinham resposta de LH puberal

Tratamento com a-GnRH

Controle clínico e hormonal  adequados em 12/13 casos

1 caso com reação alérgica

Tratamento da PPDG Devido ao HHTratamento da PPDG Devido ao HH

Brito et al, Arch Dis Child, 1999

• Reação alérgica local com falha na supressão hormonal
4% dos casos HC
3-11% descrito na literatura   

•Sangramento vaginal após primeiras doses do aGnRH
5% dos casos

• Ganho de peso? 
• Comprometimento da DMO ?

• Efeitos psicológicos adversos pelo tratamento crônico, 
mensal e injetável.

Outros: hiperprolactinemia, ondas de calor, cefaléia.

Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento – HCFMUSP

Efeitos Colaterais do TratamentoEfeitos Colaterais do Tratamento
com com aa--GnRHGnRH

ReaReaççãoão local (local (granulomagranuloma com com retraretraççãoão dada pelepele) ) 

apapóóss aplicaaplicaççãoão cronicacronica de de aGnRHaGnRH

AssociaAssociaçção de  GH ao ão de  GH ao aa--GnRHGnRH DepotDepot

• VC abaixo do percentil 25 para idade 
cronológica durante tratamento com 
a-GnRH depot.

QUANDO SUSPENDER O TRATAMENTO DAQUANDO SUSPENDER O TRATAMENTO DA
PPDG COM PPDG COM GnRHGnRH DEPOTDEPOT

• IC adequada para o estadio puberal
• Idade estatural compatível com a idade 

óssea
• IO entre 12 –12,5 anos em meninas e entre  

13 - 13,5 anos em meninos 
• Aspectos psicológicos
• Considerar sempre o desejo do paciente

Antoniazzi F et al, Pediatr Endocrinol Metab, 2000

Análogos Antagonistas do GnRH

• Ausência do efeito estimulatório inicial

• Atuam por competição nos receptores do GnRH

• Duração de 72 horas.

• Relato de caso de PPDG tratado com a-GnRH associado 
a antagonista de GnRH (Cetrorelix) 

Roth et al, Horm Res, 2005
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Adenomas HipofisáriosAdenomas Adenomas HipofisHipofisááriosrios

Hiperfunção Hipotálamo-Hipofisária

• Adenomas hipofisários com diagnóstico clínico: 
• Classificação
• I. Secreção

– 70% Funcionantes: produzem e secretam autonomamente 
hormônios

• 50% prolactinomas (PRL)
• 30% somatotrofinomas (GH)
• 20% corticotrofinomas (ACTH)
• Raros: tireotrofinomas (TSH), gonadotrofinomas (FSH, LH)

– 30% Não funcionantes: não secretam hormônios

• II. Tamanho

– Microadenomas: < 1 cm
– Macroadenomas: > 1 cm

Adenomas Hipofisários -
Prevalência

• Raros na infância e adolescência 
• 0,1/milhão de crianças
• 2-6% de adenomas hipofisários tratados 

cirurgicamente ocorrem em crianças
• 3% de todas as neoplasias supratentoriais em 

crianças
• Sintomas tornam-se evidentes durante o período 

puberal - verdadeira prevalência é maior do que 
a observada 

Apresentação Clínica de Adenomas 
Hipofisários em Adolescentes 

• N=44 (12 M; 32F)
• Idade média: 16,3 ± 1,9 anos
• Follow-up : 8 a 252 meses

– Macroadenoma 16F/11M (61%)
– Microadenoma 16F/ 1 M (39%) 

• 68% Prolactinomas
• 7% Produtor de GH
• 5% Produtor de ACTH
• 20% Não funcionantes

Cannavo S et al, Clin Endocrinol , 2003

Sintomas

• Macroadenomas (n=27)
– Cefaléia (52%)

– Distúrbios visuais (44%)

– Amenorréia primária  (25%)

– Amenorréia secundária (69%)

– Galactorréia (75%)

– Obesidade (18%)

– Baixa estatura (11%)

– Alta estatura (4%)

18 Prolactinomas

02 Secretor de GH

01 Secretor de ACTH

06 Não Funcionantes

Cannavo et al. Clin. Endocrinol., 2003 

Sintomas

• Microadenomas (n=17)
– Cefaléia (30%)

– Amenorréia secundária (58%)

– Galactorréia (44%)

– Obesidade (6%)

– Baixa estatura (6%)

– Alta estatura (6%)

12 Prolactinomas

01 Secretor de GH

01 Secretor de ACTH

03 Não Funcionantes

Cannavo et al. Clin. Endocrinol., 2003 
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Hiperprolactinemia-
Prolactinomas

HiperprolactinemiaHiperprolactinemia--
ProlactinomasProlactinomas

Regulação da Secreção de Prolactina

• INIBIÇÃO
Dopamina, GABA, Endotelina-1, TGF ββββ1, 

calcitonina

• LIBERAÇÃO
TRH, VIP, Vasopressina, ocitocina,FGF, 

EGF, Peptídeo liberador de PRL(?)

Causas de Hiperprolactinemia
• FISIOLÓGICAS

Período grávido-puerperal, Exercícios físicos, Estresse
• FARMACOLÓGICAS

Drogas antagonistas dopaminérgicas
Sulpirida, clorpromazina, haloperidol, risperidona, metoclopramida, domperidona
Drogas depletoras de dopamina
alfa-metildopa, reserpina
Antidepressivos
Tricíclicos, inibidores de recaptação de serotonina
Inibidores de proteases
Cimetidina

• PATOLÓGICAS
Prolactinomas
Acromegalia
Adenomas não funcionantes
Doença de Cushing/ Síndrome de Nelson
Hipofisite linfocitária
Patologia Hipotalâmica
Hipotireoidismo Primário
Síndrome de ovários policísticos
Uremia
Insuficiência hepática
Idiopática (“funcional”)

• MACROPROLACTINEMIA

Macroprolactina
• Quando suspeitar? 

– Níveis elevados de prolactina (entre 30 e 100 ng/mL) sem 
manifestaçoes clínicas.

• O que é?
– Molécula de alto peso molecular (big-big prolactina), pouco 

bioativa

• Como investigar?
– Solicitar pesquisa de Macroprolactina – percentual de 

recuperação da prolactina pós precipitação com PEG 
(polietilenoglicol)

– Recuperação <30% sugere presença de macroprolactina
–

• Como tratar? 
– Não é necessário tratamento

• Diversas publicações de casos de macroprolactinemia na faixa 
pediátrica

Prolactinomas

• Quadro clínico da hiperprolactinemia
– ↑ PRL � ↓ pulsatilidade do FSH e LH �

hipogonadismo hipogonadotrófico
• Mulheres: oligo ou amenorréia, infertilidade

• Homens: redução da testosterona, disfunção erétil, infertilidade

• Osteoporose

• Adolescentes: oligo ou amenorréia, cefaléia, atraso puberal

– ↑ PRL � galactorréia: saída de secreção láctea das 
glds. mamárias em homens ou mulheres não gestantes 
e fora do período de amamentação

– ↑ PRL � ação hipotalâmica �↓ libido

Prolactinomas

Como investigar?
– Anamnese
– Exame físico: galactorréia, sinais de hipogonadismo

deficiências neurológicas e visuais

– Avaliação laboratorial:
– PRL: nl até 15 em �e até 10 ng/mL em �

• > 200 ng/mL: provavelmente macroprolactinoma

• 100-200 ng/mL: provavelmente microprolactinoma ou outro 
tumor causando desconexão de haste

• 20- 100 ng/mL: drogas, hipotireoidismo, insuf. Renal 

• Macroprolactinemia

– Imagem
• RM de hipófise: microadenomas são mais frequentes
• micro são + comuns em mulheres, macro são + comuns em 

homens e adolescentes
• Campimetria visual

* Neoplasia endócrina múltipla tipo 1 (NEM1)
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microprolactinomas
50 - 200 ng/mL

macroprolactinomas
200 - 30.000 ng/mL

4Imagem RNM “padrão ouro”

Prolactinomas - Diagnóstico

Prolactinomas - Tratamento

• CLÍNICO (1ª escolha)

– Agonistas Dopaminérgicos
• Bromoergocriptina (regular, SRO)
• Cabergolina
• Quinagolida, pergolide, lisurida

• CIRÚRGICO (via transesfenoidal ou craniana)
– Indicações 

• Intolerância ou resistência aos agonistas dopaminérgicos
• Apoplexia com distúrbios visuais
• Reexpansão do tumor
• Fístula liquórica (Macroadenomas invasivos tratados 

clinicamente) 

• RADIOTERAPIA
• Pouco efetiva
• Macroprolactinomas invasivos, resistentes a tratamento clínico e não 

curados com a cirurgia

Síndrome de Cushing ACTH-
dependente

SSííndrome de ndrome de CushingCushing ACTHACTH--
dependentedependente

Síndrome de Cushing

A síndrome de Cushing (SC) é o estado clínico resultante da 

exposição elevada  e crônica de glicocorticóide

Exógena – causa mais comum de SC na prática clínica  

(potente ação anti-inflamatória dos glicocorticóides)

Endógena – causa rara (5 – 10 casos/milhão/ano) caracteriza-se     

pela perda da retro-alimentação normal do cortisol sob o eixo HHA 

e do ritmo circadiano do cortisol e ACTH

Eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal
Síndrome de Cushing

•Ganho peso, obesidade    
centrípeta, face em lua cheia

•Hipertensão

•Intolerância glicose/ Diabetes
•Pletora, estrias violáceas, 
pele atrófica,
•Fragilidade capilar, fraqueza 
muscular,cicatrização 
comprometida

•Hipogonadismo, 
irregularidade menstrual
•Hirsutismo, acne

•Hiperpigmentação da pele

•Alteração do crescimento
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Obesidade  CentrObesidade  Centríípetapeta

Pré-tratamento Pós-tratamento

Face  em lua cheia Face  em lua cheia 

Enchimento supraEnchimento supra--clavicularclavicular
Giba dorsalGiba dorsal Acne / PletoraAcne / Pletora

HirsutismoHirsutismo
Estrias  ViolEstrias  Violááceasceas
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Síndrome de Cushing
Diagnóstico 

• Diagnóstico Sindrômico :
- Clínico: Suspeita clínica (excluir  Cushing exógeno)

- Confirmação laboratorial

• Diagnóstico Etiológico

Síndrome de Cushing
Produção de Cortisol

• Perda do rítmo circadiano de secreção

• Perda do mecanismo normal de 

retroalimentação negativa do eixo 
hipotálamo-hipófise-adrenal

DiagnDiagnóóstico de stico de HipercortisolismoHipercortisolismo

�� CortisolCortisol ssééricorico basalbasal

� Útil apenas na suspeita de Cushing iatrogênico:

cortisol sérico suprimido na presença de sinais 

de Cushing

�� CortisolCortisol ssééricorico ppóóss--dexametasonadexametasona 1 mg1 mg
− Dexametasona 1 mg VO às 23-24:00 h
− Cortisol sérico dosado às 08:00 h do dia 

seguinte: normal < 2,0  µµµµg/dL

•• CortisolCortisol urinurináário de 24 horas (3rio de 24 horas (3--4 amostras)4 amostras)
− Com extração prévia da amostra

�Normal < 90 µµµµg/dia

− Sem extração prévia da amostra
�Normal < 320 µµµµg/dia
�Método utilizado no HC

�� CortisolCortisol plasmplasmáático ou salivartico ou salivar
− Amostra coletada às 24:00 h

�SC > 1,8 µµµµg/dL

DiagnDiagnóóstico de stico de HipercortisolismoHipercortisolismo

Síndrome de Cushing
Diagnóstico 

• Diagnóstico Sindrômico :
- Suspeita clínica

- Excluir  Cushing exógeno 

- Excluir Pseudo- Cushing

• Diagnóstico Etiológico

Síndrome de Cushing -Etiologia 
ACTH-dependente ACTH-independente

80%

15%



12

EtiologiaEtiologia

•• Causas Causas ACTHACTH--dependentesdependentes
(ACTH (ACTH nlnl ou ou ↑↑↑↑↑↑↑↑))

− Adenoma hipofisário produtor de ACTH ou 
doença de Cushing (70-80%)

− Tumor ectópico produtor de ACTH (10%)
�Carcinoma de pulmão pequenas células (5%)
�Carcinóide brônquico ou de timo
�Carcinoma medular da tireóide
�Tumor de ilhotas do pâncreas
�Feocromocitoma

Síndrome de Cushing 
Diagnóstico Etiológico

ACTH

Baixo
(< 16 pg\mL)

Normal ou Alto

Independente Dependente

Adrenal D. Cushing S. Ectópica

Síndrome de Cushing Confirmada
Diagnóstico Etiológico

Teste de supressão do cortisol com altas doses de 
dexametasona 8,0 mg dexametasona overnight

Doença de Cushing - queda dos níveis de F em 50% 

Doença adrenal não suprimem  após 8 mg de dexa

S 65 -100 %      E 60 -100 %

Teste de estímulo com CRH  sintético ovino ou humano 1,0 
µµµµg/Kg ou 100 µµµµg iv - coletas de sangue nos tempos (0-15-30-
45-60-90-120 min) de ACTH e cortisol

Critério de resposta incremento de ACTH 35-50% e/ou cortisol 14-20%

90% dos adenomas respondem, mas 20% dos ectópicos podem responder

S 86 %      E 95 %

Teste de estímulo com DDAVP (Análogo sintético da 
vasopressina 10 µµµµg iv) coletas nos tempos 0-15-30-45-60 min 
p/ ACTH e cortisol

Critério de resposta incremento de ACTH 35% e/ou cortisol 20%

S 77 %      E 73 %

Exames de Imagem

• SC- ACTH-independente

CT e RM de abdomen

• SC-ACTH- dependente

� RM de hipófise

Microadenomas de hipófise podem ser identificados em

10-15% da população nl (< 5,0 mm)

� CT de tórax

� Octreoscan

Ressonância Magnética da região selar (cortes coronais) de paciente 
com dinâmica de doença de Cushing. Hipossinal pós contraste com 
gadolíneo em hemihipófise direita. Microadenoma 6 mm.

Cateterismo bilateral e simultâneo 
de seios petrosos inferiores

CBSSPI - Teste padrão-ouro no diagnóstico diferencial da   

síndrome de Cushing ACTH-dependente

Limitação dos testes dinâmicos (falsos negativos)

� Comportamento clínico e laboratorial semelhante entre tumores 

ectópicos e doença de Cushing (falsos positivos)

� Imagem normal em pacientes com dinâmica de doença de Cushing

� Imagens hipofisárias pequenas (< 4mm) não necessariamente 

correspondem a um microadenoma (incidentalomas hipofisários)
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Cateterismo bilateral e simultâneo de 
seios petrosos inferiores

• O teste deve ser realizado após 

confirmação do hipercortisolismo

(Cushing intermitente)

• Profissional experiente

• Complicações do procedimento são raras:

- trombose venosa profunda

- embolia pulmonar

- hemorragia cerebral

Tratamento da Doença de Cushing

Cirurgia hipofisária

– Transesfenoidal

– Transcraniana

Vantagens

� Rapidez de cura

� Prevenção S.  de Nelson

� Dispensa reposição glico e mineralocorticoide

Desvantagens

� Eficácia ~60%

� Recidiva ~15 %

� Hipopituitarismo (raro)

Gigantismo/AcromegaliaGigantismo/AcromegaliaGigantismo/Acromegalia

Acromegalia e GigantismoAcromegalia e Gigantismo

SSííndrome clndrome clíínica insidiosa de progressão lenta nica insidiosa de progressão lenta 
resultante da produresultante da produçção excessiva de GH e IGF1 ão excessiva de GH e IGF1 

Intervalo entre o inIntervalo entre o iníício da doencio da doençça e o a e o 
diagndiagnóóstico  ~ 12 anosstico  ~ 12 anos

DefiniDefiniçção:ão:

REGULAÇÃO DA SÍNTESE E SECREÇÃO DO GH 

Hipotálamo

MEDULA

GHRH
+

SS
-

Hipófise

Tecidos Periféricos

+

-

IGF1

GH

Efeitos Metabólicos

-Ghrelin
+

Acromegalia e GigantismoAcromegalia e Gigantismo

GigantismoGigantismo
HipersecreHipersecreçção de GH em idade ão de GH em idade 
prpréépuberalpuberal resultando no aumentoresultando no aumento
do crescimento  longitudinaldo crescimento  longitudinal

AcromegaliaAcromegalia
HipersecreHipersecreçção de GH em idadeão de GH em idade
adulta resultando no crescimentoadulta resultando no crescimento
das extremidades e de partes molesdas extremidades e de partes moles
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3 a 4 casos /milhão de pessoas/ano3 a 4 casos /milhão de pessoas/ano
Espanha , 1993Espanha , 1993

Idade mIdade méédia ao diagndia ao diagnóóstico: 40 stico: 40 -- 45 anos45 anos

Mortalidade: 2 a 3 vezes maior que a normalMortalidade: 2 a 3 vezes maior que a normal

Acromegalia e GigantismoAcromegalia e Gigantismo
EpidemiologiaEpidemiologia

Excesso de secreExcesso de secreçção de GHão de GH

Origem Origem HipofisHipofisááriaria (98%)(98%)
Adenoma produtor de GH (60%)Adenoma produtor de GH (60%)
Adenoma produtor de GH e PRL (25%)Adenoma produtor de GH e PRL (25%)
Adenoma de cAdenoma de céélulas lulas mamosomatotrofasmamosomatotrofas
Adenoma Adenoma pluripluri hormonalhormonal
Carcinoma produtor de GHCarcinoma produtor de GH
Adenoma produtor de GH associado a NEM1Adenoma produtor de GH associado a NEM1
Adenoma produtor de GH associado a sAdenoma produtor de GH associado a sííndromendrome

de de McCuneMcCune AlbrightAlbright
Adenoma de seio para farAdenoma de seio para farííngeo produtor de GHngeo produtor de GH

Acromegalia e GigantismoAcromegalia e Gigantismo
CausasCausas

Excesso de secreExcesso de secreçção de GHRHão de GHRH
Tumores do SNCTumores do SNC

CoristomaCoristoma hipotalâmicohipotalâmico
GanglioneuromaGanglioneuroma
HamartomasHamartomas

Tumores perifTumores perifééricos  ricos  
Carcinoma pancreCarcinoma pancreááticotico
CarcinCarcinóóideide brônquicobrônquico
CaCa pulmonar de pequenas cpulmonar de pequenas céélulaslulas

Excesso da atividade de fatores de crescimentoExcesso da atividade de fatores de crescimento
AcromegaloidismoAcromegaloidismo

Acromegalia e GigantismoAcromegalia e Gigantismo
CausasCausas

Efeitos SomEfeitos Somááticos do GH e IGFticos do GH e IGF--11
Crescimento tecidualCrescimento tecidual

Efeitos MetabEfeitos Metabóólicos do  IGFlicos do  IGF--11
EstEstíímulo da proliferamulo da proliferaçção e diferenciaão e diferenciaçção celularão celular
ModulaModulaçção de funão de funçções celularesões celulares
AAçção ão insulinainsulina--likelike
LipogêneseLipogênese
PromoPromoçção do crescimento de ão do crescimento de orgãosorgãos e tecidos  e tecidos  

Acromegalia e GigantismoAcromegalia e Gigantismo
FisiopatologiaFisiopatologia

Alta estaturaAlta estatura

Crescimento Crescimento óósseo exageradosseo exagerado

Crescimento exagerado de extremidadesCrescimento exagerado de extremidades

ModificaModificaçções somões somááticasticas

BBóóciocio

Hipertrofia de partes molesHipertrofia de partes moles

ArtralgiaArtralgia

Aumento de sudoreseAumento de sudorese

AsteniaAstenia

Intolerância a glicoseIntolerância a glicose

ComplicaComplicaçções cardiovasculares (HAS)ões cardiovasculares (HAS)

Dificuldade visualDificuldade visual

CefalCefalééiaia

Oligo/amenorrOligo/amenorrééiaia

ParestesiasParestesias/ / SdSd. T. Túúnel do carponel do carpo

Gigantismo/AcromegaliaGigantismo/Acromegalia
ManifestaManifestaçções Clões Clíínicasnicas
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75% dos casos apresentam 75% dos casos apresentam macroadenomamacroadenoma

Acromegalia e GigantismoAcromegalia e Gigantismo
ManifestaManifestaçções Clões Clíínicasnicas

Efeito massaEfeito massa--dependentedependente

CefalCefalééia, distia, distúúrbios visuais, rbios visuais, hemianopsiahemianopsia
bitemporalbitemporal, paralisia de pares cranianos, paralisia de pares cranianos

Deficiência da secreDeficiência da secreçção de outros hormônios   ão de outros hormônios   
hipofishipofisááriosrios

Padrão ouro para o diagnPadrão ouro para o diagnóósticostico

GH > 1 GH > 1 ng/mLng/mL no TTG oral no TTG oral 

IGFIGF--1 elevado para a faixa et1 elevado para a faixa etáária e sexoria e sexo

GH aleatGH aleatóório > 0,4rio > 0,4ng/mLng/mL (pouca  utilidade)(pouca  utilidade)

Acromegalia e GigantismoAcromegalia e Gigantismo
DiagnDiagnóóstico Laboratorialstico Laboratorial

•• Ressonância magnRessonância magnéética de crâniotica de crânio

Acromegalia e GigantismoAcromegalia e Gigantismo
DiagnDiagnóóstico por Imagemstico por Imagem

ElevadosElevadosElevados

GH
TTGO
GHGH

TTGOTTGO

NormaisNormaisNormais

Afasta
acromegalia ativa

AfastaAfasta
acromegaliaacromegalia ativaativa

GH < 1 ng/mLGH < 1 GH < 1 ng/mLng/mL

Acromegalia
extra-hipofisária

AcromegaliaAcromegalia
extraextra--hipofishipofisááriaria

NormalNormalNormal Massa selarMassaMassa selarselar

TC tórax e abdome
Dosagem de GHRH
TC TC ttóóraxrax e e abdomeabdome
DosagemDosagem de GHRHde GHRH

Adenoma hipofisário
secretor de GH

Adenoma Adenoma hipofishipofisááriorio
secretor de GHsecretor de GH

IGF-I
GH basal

IGFIGF--II
GH basalGH basal

RM hipófiseRM RM hiphipóófisefise

J J ClinClin EndocrinolEndocrinol MetabMetab. 85: 526, 2000.. 85: 526, 2000.

Acromegalia e GigantismoAcromegalia e Gigantismo
InvestigaInvestigaçção Diagnão Diagnóósticastica

GH > 1 ng/mLGH > 1 GH > 1 ng/mLng/mL

Acromegalia e GigantismoAcromegalia e Gigantismo
TratamentoTratamento

CIRÚRGICO

• Via transesfenoidal (1ª escolha)

• Via craniana

CLÍNICO

• Agonistas Dopaminérgicos

Cabergolina, bromoergocriptina

• Análogos da somatostatina

Octreotide, Lanreotide

• Antagonistas do receptor de GH

Pegvisomant

RADIOTERÁPICO

CIRURGIA HIPOFISÁRIACCIRURGIAIRURGIA HHIPOFISIPOFISÁÁRIARIA

Acromegalia e GigantismoAcromegalia e Gigantismo
TratamentoTratamento

RADIOTERAPIARRADIOTERAPIAADIOTERAPIA

ANÁLOGOS DA

SOMATOSTATINA
AANNÁÁLOGOS DALOGOS DA

SSOMATOSTATINAOMATOSTATINA
AGONISTAS

DOPAMINÉRGICOS
AAGONISTASGONISTAS

DDOPAMINOPAMINÉÉRGICOSRGICOS

Cabergolina – boa opção em

adenomas mistos (GH+PRL) 
respondem melhor

1ª escolha em pacientes com 
risco anestésico, baixa 
probabilidade de cura, invasão 
de seio cavernoso 

Convencional ou estereotáxica
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Acromegalia e GigantismoAcromegalia e Gigantismo
AvaliaAvaliaçção doão do TratamentoTratamento

CirCirúúrgico:rgico:
8080--90% de cura em 90% de cura em microadenomasmicroadenomas
<50% de cura  (ressec<50% de cura  (ressecçção incompleta do tumor) em ão incompleta do tumor) em macroadenomasmacroadenomas

Radioterapia: Radioterapia: efeito a longo prazo, pouca eficefeito a longo prazo, pouca eficáácia e alta cia e alta 
incidência de incidência de panhipopituitarismopanhipopituitarismo

AgonistasAgonistas da da somatostatinasomatostatina: Normaliza: Normalizaçção dos não dos nííveis de GH e veis de GH e 
IGFIGF--1 em 50% dos casos; redu1 em 50% dos casos; reduçção ão tumoraltumoral de atde atéé 50% em 36% dos 50% em 36% dos 
casos ; efeitos casos ; efeitos gastrointestinaisgastrointestinais.  .  

AgonistasAgonistas dopaminergicosdopaminergicos: efetivos na minoria dos pacientes em : efetivos na minoria dos pacientes em 
altas doses, com efeitos adversos consideraltas doses, com efeitos adversos considerááveis. veis. 

TRATAMENTO DA ACROMEGALIATRATAMENTO DA ACROMEGALIA
CRITCRITÉÉRIO DE CURARIO DE CURA

Melhora clMelhora clíínica nica 

NNííveis veis ssééricosricos de GH de GH ≤≤≤≤≤≤≤≤ 1 1 ng/mlng/ml no TTOGno TTOG

NNííveis de IGFveis de IGF--1  e IGFBP3 normais 1  e IGFBP3 normais 

RestauraRestauraçção do ritmo normal de GH ão do ritmo normal de GH 

Acromegalia e GigantismoAcromegalia e Gigantismo
Novas PerspectivasNovas Perspectivas TerapêuticasTerapêuticas

ANTAGONISTA DO RECEPTOR DE GH (ANTAGONISTA DO RECEPTOR DE GH (PegvisomantPegvisomant): ): 

ananáálogo do GH, impede a dimerizalogo do GH, impede a dimerizaçção do receptor de GH e ão do receptor de GH e 

da da transdutransduççãoão do sinal.do sinal.

IndicaIndicaçções:ões:

1.1. Pacientes que não alcanPacientes que não alcanççaram remissão bioquaram remissão bioquíímica com mica com 

doses mdoses mááximas de anximas de anáálogos de logos de somastostatinasomastostatina

2.2. Pacientes intolerantes aos anPacientes intolerantes aos anáálogos de logos de somatostatinasomatostatina..

Tratamento mais eficaz Tratamento mais eficaz –– normalizanormalizaçção de IGFão de IGF--1 em 97% dos 1 em 97% dos 

casos casos 
vanvan der der LelyLely AJ AJ etet alal, , LancetLancet, 2001, 2001

Secreção Inapropriada de ADHSecreSecreçção Inapropriada de ADHão Inapropriada de ADH

Conceito

• Hiponatremia e osmolalidade plasmática 
diminuída, associada a excreção aumentada 
de sódio urinário e osmolalidade urinária 
inapropriadamente elevada, na ausência de 
hipovolemia, sem edema.

SSIADH - Etiologia

• Doenças Neoplásicas
– Carcinoma de pulmão, pâncreas, bexiga, timoma, mesotelioma, 

linfomas, leucemia, carcinóide

• Doenças do SNC
– TCE, neurocirugia, meningite, encefalite, hidrocefalia, tumores ou 

abscessos cerebrais, porfiria, hematoma subdural

• Doenças Pulmonares
– Penumonia, tuberculose, empiema, fibrose cística, asma, pneumotórax

• Secundária a Drogas 
– Vasopressina, ocitocina, clorpropramida, vincristina, vimblastina, 

cisplatina, tiazídicos, fenotiazídicos

• Miscelânea
– Psicose, SIDA, cirurgia abdominal
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SSIADH – Fisiopatologia

Liberação contínua de ADH na presença de 
hiponatremia, hipoosmolalidade plasmática com 
volume plasmático normal ou aumentado.

Liberação contínua de ADH na presença de 
hiponatremia, hipoosmolalidade plasmática com 
volume plasmático normal ou aumentado.

Reabsorção da água filtrada pelos rinsReabsorção da água filtrada pelos rins

Intoxicação hídrica e 
hipoosmolalidade

plasmática

Intoxicação hídrica e 
hipoosmolalidade

plasmática

Ingesta contínua de água Sistema RAA suprimido  

Reabsorção       de NaReabsorção       de Na

SSIADH – Diagnóstico Diferencial

• Insuficiência renal, ICC, cirrose, trauma craniano, manipulação 
cirúrgica do hipotálamo, ventilação mecânica – aumento do 
ADH por adaptação (Síndrome de Secreção Apropriada de 
ADH).
– Presença de edema, Na urinário baixo

• Gastroenterite viral, perda renal de sódio
– Anamnese, sintomas, laboratório (Na urinário é baixa)

• Hipotireoidismo, deficiência de cortisol
– (Hiponatremia isovolêmica)

SSIADH - Tratamento

• Correção da causa primária

• Restrição hídrica (400mL/m2 sc + volume da diurese)

• Se paciente sintomático com Na <125 mEq/L: 
Furosemida e.v. 2-4mg/Kg/dose com SF (10-20ml/Kg)

• Reposição de Na (se Na<120 mEq/L) com solução 
hipertônica 3-5%

• Demeclociclina e carbonato de lítio – pouca experiência 
na faixa pediátrica – diabetes insípidus nefrogênico
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