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• Sem conflito de interesse.



Eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal

Stress: físico, psíquico, dor,

hipoglicemia, frio.

CRH: Hormônio Liberador da Corticotrofina

ACTH: Hormônio Adrenocorticotrófico



Hiperplasia Congênita de Suprarrenal

- Deficiência de 21-OH:  Mutação no

gene CYP21A2. 90% -95% das HCSR

(1:7500 a 10000 no Brasil).

- Deficiência de 17αHidroxilase:  

CYP17. No Brasil segunda forma.



FORMAS- HCSR- DEFICIÊNCIA DE 21-OH 

• - Forma Clássica: Perdedora de Sal: atividade enzimática ausente.

Virilizante Simples: 1% da atividade enzimática, permite                             

síntese de aldosterona.  

• - Forma Não-Clássica: 20-50% da atividade enzimática normal.                                            

(Forma em Heterozigose/Homozigose).



HCSR FORMA CLÁSSICA- DEFIC 21OH

• RN sexo feminino nascem com genitália externa virilizada, aumento de 

clitóris, fusão labial em graus variáveis e formação de seio urogenital, 

decorrente do excesso de andrógenos durante a vida intrauterina. 

• RN sexo masculino: genitália externa normal, macrogenitossomia.

• Defic. Mineralocorticóide: a partir da 2ª semana de vida, CRISE DE PERDA 

DE SAL.   ÓBITO DEVIDO A DESIDRATAÇÃO.

• Na Forma Virilizante Simples não ocorre crise de perda de sal.



Nascimento

• - Triagem Neonatal Hiperplasia Congênita de Supra-renal: Teste do Pezinho: 

3-5 dias de vida, dosagem de 17-OH Progesterona.

• (MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática, 

2015). www.saúde.gov.br

• - Confirmação: dosar 17-OHP, cortisol, androstenediona, testosterona, 

glicemia, Na e K.

• - Considerar: Idade gestacional, prematuros, uso de corticoide pela gestante.

http://www.saúde.gov.br/




TRATAMENTO

• Objetivos: Suprir deficiência de glicocorticoide e mineralocorticoide.

• Controlar hiperandrogenismo.

• Evitar crise de Insuficiência adrenal.

• Preservar altura final

• Preservar fertilidade              



TRATAMENTO

• - Correção cirúrgica da genitália externa: recomenda-se o mais precoce 

possível, antes dos 2 anos de idade,  para assegurar o aspecto próximo ao 

normal e sua funcionalidade                                            

(Speiser et al, 2010)



TRATAMENTO

• Iniciar com Hidrocortisona VO(comp): 10- 15mg/m2/dia ( 3 vezes/dia)

• Mineralocoticoide: Fludrocortisona: 150µg/m2/dia (0,05-0,2mg/dia), 1-2x/d. 

(Speiser PW et al; J Clin Endocrinol Metab 2010)



RITMO DE CORTISOL

(Hindmarsh, Peter and Geertsma, Kate, 2017)



• O ritmo circadiano do cortisol é semelhante nas diferentes idades e sexo. 

• O pico é entre 7-9h, mas o nível mais baixo ocorre às 22:30h para as crianças e à 

meia-noite para os adultos. 

• A secreção diária de adultos é de 6,3mg/m2/d (5,1-9,3) e de crianças 8mg/m2/d 

(5,3-12).  

• A Hidrocortisona persiste na circulação por 6 horas, então é mais lógico utilizar 

4x/dia, com distribuição na dosagem (6h: 38%; 12h: 21%; 18h: 11%; 24h: 30%).                                                       

(Peter Hindmarsch, 2015 e 2017)



Tratamento- Infância

• - Glicocorticoide: Hidrocortisona comprimido: na fase de crescimento.

• - Não se recomenda uso de susp(liq) .      (Speiser, P.W; Azziz, R.; Baskin, L.S. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95)

• - Dose: 8-10mg/m2/dia(3-4x/dia) (Nils Krone, 2013)

• - Mineralocoticoide: Fludrocortisona: 150µg/m2/dia (0,05-0,2mg/dia), 1-2x/d. 

• - Suplementação de Sódio na mamadeira, (10mmol/kg/dia), nos primeiros 6 meses de vida. 
Pode ser suspenso quando estiver ingerindo alimentação salgada. 

• - A dose relativa de Fludrocortisona pode ser reduzida durante a vida. 

• - Após 2 anos de idade a dose pode ser de 50-100µg/m2/dia. Esta dose poderá ser mantida 
para adolescentes e adultos.



CONTROLE DO TRATAMENTO

• - O efeito supressivo do crescimento com o uso de Prednisolona foi 15 vezes 

mais potente do que o da Hidrocortisona. (Punthakee Z, Legault L, Polychronakos C; J Pediatr 143, 2003)

• - O efeito supressivo do crescimento com o uso de Dexametasona foi 70-80 

vezes mais potente.                                                (Rivkees SA, Crawford JD; Pediatrics 106, 2000)

• - A Hidrocortisona comprimido e a em suspensão não são bioequivalentes, e 

pela distribuição da hidrocortisona no frasco. 
(Merke DP, Cho D, Calis KA, Keil MF, Chrousos GP, J Clin Endocrinol Metab 86, 2001)



CONTROLE DO TRATAMENTO

• - Consultas frequentes no primeiro ano de vida 

• - Acompanhamento da velocidade de crescimento.

• - Desenvolvimento: Idade Óssea, sinais de virilização (pubarca, acne, aumento de 
peso, aceleração da velocidade de crescimento), pressão arterial.

• - Risco de Puberdade Precoce.

• - Laboratório: Dosagem de 17-OHProgesterona, Androstenediona, Testosterona, 
Atividade de Renina, Sódio, Potássio.

• - Diagnóstico molecular quando necessário.



CONTROLE DO TRATAMENTO

• - Paciente deve ter Carta de Identificação de sua doença com instruções de 

medidas a serem tomadas em situações de stress, infecção, febre, traumas. 

(bracelete, cartão de emergência). 

• - CRISE DE INSUFICIÊNCIA AGUDA DE SUPRA-RENAL.

• - Quando febre(>38,5º), trauma, cirurgia a dose deve ser aumentada 

para 30mg/m2 , dividido de 6/6h. Não é necessário aumentar 

Fludrocortisona. Suplementar com sódio extra. Se vômito ou diarreia 

fazer Hidrocortisona 100mg/m2 IM/EV (máximo 100mg).



TRATAMENTO

• Objetivos: Suprir deficiência de glicocorticoide e mineralocorticoide.

• Controlar hiperandrogenismo.

• Evitar crise de Insuficiência adrenal

• Preservar altura final

• Preservar fertilidade              



PUBERDADE

• - Apesar da terapia de substituição, o controle da doença é frequentemente difícil. 

• - Não aderência ao tratamento. 

• - Na puberdade a metabolização da hidrocortisona pode ser diferente. 

• - As alterações normais da puberdade podem influenciar a farmacocinética do 
cortisol(hidrocortisona) levando à instabilidade transitória. Aumento do clearence do 
cortisol. 

• - Dificuldade de controlar o hiperandrogenismo sem causar hipercortisolismo. 

• - Dificuldade de fazer o ritmo circadiano e os sistemas de feed-back.  



Fatores que interferem na absorção da  

Hidrocortisona

• - Biodisponibilidade da Hidrocortisona é de 80-95%.

• - A velocidade de absorção depende da motilidade intestinal, se ingerido com 

ou sem comida e potencial de metabolismo das bactérias intestinais. 

• - Associação de medicamentos: contraceptivos orais, inibidor da aromatase e 

tiroxina alteram a dinâmica do cortisol, logo alteram a dosagem de 

hidrocortisona. 

• - Diferença na absorção entre os indivíduos.



• - Doses excessivas para suprimir o ACTH podem levar ao Cushing

iatrogênico e déficit de crescimento com perda na estatura final. 

• - Doses insuficientes leva ao aumento dos andrógenos, virilização, atraso e 

irregularidade menstrual e fechamento acelerado da cartilagem de 

crescimento com perda na estatura final.
(Ekman B et al., Clin Endocrinol, 2012; Gagliardi et al, JCEM, 2014)



Controle

• - Controle: evolução da puberdade, ciclo menstrual, peso, adiposidade 

abdominal, PA, distúrbios do sono, sinais de excesso de glicocorticoide(rubor 

facial, pele fina com hematomas, fraqueza muscular) ou falta(aumento da 

pilificação, piora da acne, voz, irregularidade menstrual).  

(Ekman B et al., Clin Endocrinol, 2012; Gagliardi et al, JCEM, 2014)



Controle

• - Dosagens hormonais: Dosagem de 17-OHProgesterona, Androstenediona, 

Testosterona, Atividade de Renina, Sódio, Potássio. Dosagem de ACTH não 

é bom indicador de qualidade de terapêutica.

• - Considerar o horário da medicação ingerida.

• - Numero de doses: 3-4doses/dia. Ainda sem dados conclusivos.  
(Ekman B et al., Clin Endocrinol, 2012; Gagliardi et al, JCEM, 2014)



Tratamento na fase de Transição- Adolescentes

• - Glicocorticoide:

• - Hidrocortisona até a fase final de crescimento(8-10mg/m2)(3-4x/dia)

• - Com o crescimento finalizado:

• - Dexametasona elixir: 0,1mg/ml; comp de 0,5 e 0,75mg.

• - Prednisona comp: 5mg.

• - Prednisolona: comp de 5mg, sol oral 3mg/ml.

• - Hidrocortisona: 100 e 500mg(EV)

• - Mineralocorticoide: 

• - Fludrocortisona (9 flúor-hidrocortisona: Florinef®): comp 0,1mg.
(Nils Krone, 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, 2013)



CONTROLE

• - Avaliação ginecológica na puberdade. Avaliação cirúrgica, necessidade de 

novas cirurgias.

• - Explicações sobre fertilidade.

• - Encaminhamento para urologista para adolescentes do sexo masculino, 

pesquisa de restos adrenais, ultrasson testicular. 



TRATAMENTO

• Objetivos: Suprir deficiência de glicocorticoide e mineralocorticoide.

• Controlar hiperandrogenismo.

• Evitar crise de Insuficiência adrenal

• Preservar altura final

• Preservar fertilidade              



Adultos

• - Melhor tratamento: 

• - Número de doses? 

• - Aderência? 

• - Efeitos indesejáveis? 

• - Melhor formulação?



Controle

• -Hiperandrogenismo, infertilidade, (JCEM, 92, 2007), mudança na voz, risco de tumor 
testicular(restos adrenais). 

• -Hipercortisolismo: Hipertensão arterial, osteoporose com aumento do risco de 
fraturas, clínica de S. Cushing. 

• - A dose de mineralocorticoide pode ser reduzida com a idade.

• -Valores de 17-OH Progesterona, androstenediona, adequados para o tratamento, 
não estão bem definidos.

• -Dosagem de testosterona no homem reflete a função gônadal e pouco a adrenal, 
não deve ser usado para monitorar a terapia.



Controle

• - Homens com restos adrenais no testículo podem ter testosterona baixa indicando piora na 
função das células de Leydig.

• - Poucos trabalhos de avaliação de fertilidade nos homens com HCSR.

• - Mulheres geralmente apresentam-se com excesso de peso, aumento da PA e 
hiperinsulinemia, aumento dos fatores para doença cardiovascular.

• Controle da massa óssea (DMO).

• Tratamento para engravidar em 62 mulheres com HCSR. Engravidaram e nasceram  3/6
com forma não clássica, 9/27 com Virilizante simples,  2/29 com forma perdedora de sal.

(Hagenfeldt K et al; Hum Reprod, 2008, 23:1607–1613). 



Equivalência de dose para adultos

Tipo de glicocorticoide Dose mg/dia Uso diário

Hidrocortisona 15-25 2-3

Prednisona 5-7,5 2

Prednisolona (susp) 4-6 2

Dexametasona (susp) 0,25-0,5 1

Fludrocortisona 0,05-0,2 1

(Speiser, P.W; Azziz, R.; Baskin, L.S. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95)



Novas formulações

• -Dual release hydrocortisone (DR-HC): Plenadren®: 5 e 20mg.  Comercializado na Europa, é um 

comprimido de liberação imediata com núcleo de hidrocortisona e de liberação sustentada. 

Ingerido às 8h da manhã. Utilizado em pacientes adultos com Insuf. Adrenal Primária e D. de 

Addison. 

(Nilsson et al., Eur J Endocrinol, 2014 Sept, 171(3))

• - Chronocort: Cápsula de Hidrocortisona de formulação modificada, 2x/dia(7h e 23h). Para 

adultos com forma Clássica de HCSR. 16 pacientes(8fem) de 18-60 anos(24a), 12 perdedora de 

sal e 4 virilizante simples tratamento por 6 meses. (ainda em estudos).

(Malapa et al., J Clin Endocrinol Metab, 2015,100(3), 1137-1145)

• - Infusão de Hidrocortisona Subcutânea para Addison.



CONCLUSÃO

• - DOENÇA CRÔNICA 

• - Acompanhamento Psicológico familiar e da criança.

• - Medicação disponível.

• - Redução do risco de óbito/ intercorrências.

• - Orientação para as diversas fases.

• - Quando adulto redução das comorbidades, melhora da qualidade de vida. 



OBRIGADA


