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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

�PUBERDADE ATRASADA: ausência de caracteres sexuais 
secundários em idade superior a 2 a 2,5DP da média.

> 13 anos nas meninas
> 14 anos nos meninos> 14 anos nos meninos

Também deve ser considerado em indivíduos que iniciam
a puberdade em idade normal, mas não completam o 

desenvolvimento sexual após 4-5 anos

� Idade média de tempo puberal
3,2 anos +- 1,8 anos no sexo masculino
2,4 anos +- 1,1 anos no sexo feminino

* Longui, 2009

* UpToDate, 2015
* Mendonça, 2007
* Wajchenberg, 2014



DiagnDiagnóstico Diferencial da Puberdade Atrasadaóstico Diferencial da Puberdade Atrasada

� RETARDO PUBERAL
- Retardo Constitucional de Crescimento e Puberdade (RCCP)
- Doenças Crônicas
- Alterações nutricionais e endocrinopatias- Alterações nutricionais e endocrinopatias

� HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO (ou secundário)
- Comprometimento hipotalâmico e/ou hipofisário

� HIPOGONADISMO HIPERGONADOTRÓFICO (ou primário)
- Comprometimento primário da gônada

* Longui, 2009
* UpToDate, 2015
* Mendonça, 2007
* Wajchenberg, 2014



Eixo HipotEixo Hipotálamoálamo--HipófiseHipófise--Gonadal na Puberdade AtrasadaGonadal na Puberdade Atrasada



RETARDO PUBERALRETARDO PUBERAL

Grupo de patologias com atraso puberal temporário: causas
funcionais e relacionados a doenças crônicas

�RETARDO CONSTITUCIONAL DE CRESCIMENTO E PUBERDADE (RCCP)RETARDO CONSTITUCIONAL DE CRESCIMENTO E PUBERDADE (RCCP)
- É a causa mais frequente de retardo puberal
- É uma variação da normalidade
- Início da puberdade com > 13a nas meninas e > 14a nos meninos
- Mais frequente no sexo masculino (maior procura pelo atendimento?)

Etiopatogenia: decorre do atraso na ativação do pulso gerador de GnRH
(mecanismo não completamente conhecido)

* Longui, 2009
* UpToDate, 2015
* Mendonça, 2007
* Wajchenberg, 2014



- História familiar é comum

RCCPRCCP

-O início da puberdade se correlaciona melhor com a Idade óssea
(IO) do que com a Idade cronológica (IC):
-11-13 anos meninas
-12-14 anos meninos

- Grau de atraso das manifestações físicas geralmente não 
ultrapassa 2 a 4 anos * Longui, 2009

* UpToDate, 2015
* Mendonça, 2007
* Wajchenberg, 2014



RCCPRCCP

Crianças baixas para a Idade cronológica, Idade óssea atrasada.
Estatura e velocidade de crescimento compatíveis com Idade óssea

* Longui, 2003



RCCPRCCP

- Os períodos de maturação e crescimento são mais lentos para 
todos os estágios de desenvolvimento
- Adrenarca e gonadarca tardios
- Hormônios gonadais e gonadotrofinas baixos para IC- Hormônios gonadais e gonadotrofinas baixos para IC
- Diagnóstico é retrospectivo, necessidade de acompanhamento

Nenhum teste endocrinológico é capaz de 
distinguir completamente o RCCP do 
hipogonadismo hipogonadotrófico

* Longui, 2009
* UpToDate, 2015
* Mendonça, 2007



RETARDO PUBERALRETARDO PUBERAL

�DOENÇAS CRÔNICAS
- O retardo puberal pode ser o principal sintoma

MECANISMOS:MECANISMOS:
1) Limitação na disponibilidade e utilização dos substratos energéticos
2) Baixa ingesta calórica (anorexia)
3) Excesso de gasto energético (atletas de treinamento, ginastas e corredores)

Alterações funcionais na secreção ou ação GnRH
Diminuição da massa gorda � ↓ Leptina (papel permissivo no início da 
puberdade)

* Longui, 2009
* UpToDate, 2015
* Mendonça, 2007
* Wajchenberg, 2014



HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICOHIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO

�DEFINIÇÃO: atraso permanente no desenvolvimento puberal, associado a 
diminuição das gonadotrofinas hipofisárias (LH e FSH)

- Causas Genéticas X     Causas Adquiridas- Causas Genéticas X     Causas Adquiridas

- Grau de deficiência das gonadotrofinas é variável, com apresentação clínica 
heterogênea.

Alteração no desenvolvimento 
hipotalâmico e/ou hipofisário, 
alteração na síntese ou ação 

hormonal.

Após lesão craniana 
inflamatória, tumoral ou 

traumática.

* Longui, 2009
* Mendonça, 2007
* Wajchenberg, 2014



HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICOHIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO

����HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO ISOLADO CONGÊNITO (HHI)

� Falta parcial ou completa do desenvolvimento puberal, secundária à secreção
deficiente de gonadotrofinas induzidas pelo GnRH e níveis normais dos outros
hormônios hipofisários.hormônios hipofisários.

- Níveis baixos de esteróides sexuais associados a níveis baixos ou
inapropriadamente normais de LH e FSH

Normósmico x Síndrome de Kallmann

É uma condição rara 1 : 10.000 - 86.000 (5x meninos)

* UpToDate, 2015
* Latrônico, 2011 
* Wajchenberg, 2014



RCCP X HHIRCCP X HHI

RCCP HHI

BE e IO atrasadas para IC Até puberdade: estatura e IO proporcionais 
IC

Estirão crescimento atrasado (IO) Ausência estirão crescimento

Proporções corporais normais Proporções corporais eunucóides
A não ocorrência de puberdade 

Proporções corporais normais Proporções corporais eunucóides

Atraso adrenarca (compatível IO) Adrenarca presente (compatível IC)

LH e FH pré-púbere LH e FSH diminuídos

Historia familiar positiva História familiar positiva

Malformações congênitas associadas
Alterações olfatórias

A não ocorrência de puberdade 
endógena na idade de 18 anos é 

diagnóstica de HHI.



OUTRAS CAUSAS DE HIPOGONADISMO OUTRAS CAUSAS DE HIPOGONADISMO 
HIPOGONADOTRÓFICOHIPOGONADOTRÓFICO

•• DEFICIÊNCIA ISOLADA DE UMA DAS GONADOTROFINASDEFICIÊNCIA ISOLADA DE UMA DAS GONADOTROFINAS

•• DEFICIÊNCIAS CONGÊNITAS DOS FATORES DE TRANSCRIÇÃODEFICIÊNCIAS CONGÊNITAS DOS FATORES DE TRANSCRIÇÃO

•• HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO ASSOCIADO A OBESIDADEHIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO ASSOCIADO A OBESIDADE

•• HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO POR DEFICIÊNCIA DE LEPTINAHIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO POR DEFICIÊNCIA DE LEPTINA

•• HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO -- SÍNDROME DE PRADERSÍNDROME DE PRADER--WILLIWILLI

•• HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO -- SÍNDROMES DE LAURENCESÍNDROMES DE LAURENCE--
MOONMOON--BIEDL/ BARDETBIEDL/ BARDET--BEIDLBEIDL

•• HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO POR LESÕES NO SNCHIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO POR LESÕES NO SNC



HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO E ATRASO HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO E ATRASO 
PUBERALPUBERAL ASSOCIADO ASSOCIADO AA OBESIDADEOBESIDADE

�Obesidade em meninos pode vir associada a uma forma de 
HH, assim como promover um atraso puberal

�Causa ainda não completamente elucidada:
Aumento da aromatização de androgênios em estrogênios e � Aumento da aromatização de androgênios em estrogênios e 
consequente feedback negativo dos estrogênios sobre a secreção de 
gonadotrofinas.

� Aumento da resistência insulínica� reduz os níveis da globulina ligadora 
dos hormônios sexuais, aumentando a biodisponibilidade dos esteróides 
sexuais.

� Diminuição do clearence hepático de estrogênio, elevando seus níveis 
sanguíneos

* Wajchenberg, 2014
* Crowne, 2015



HIPOGONADISMO HIPERGONADOTRÓFICO

Alteração primária da gônada

↓ Estrogênio ou Testosterona↓ Estrogênio ou Testosterona

↑ LH e FSH

Ausência de feedback negativo

Longui, 2009
UpToDate, 2015



SÍNDROME DE KLINEFELTER

1:500 a 1:1.000 homens 
Disgenesia dos túbulos seminíferos 
- ↑ FSH
- 47,XXY apresentam azoospermia- 47,XXY apresentam azoospermia
- Mosaicismos podem apresentar células germinativas em seus 
testículos, especialmente em idades mais jovens

Função das células de Leydig
- É variável
- ↑ LH
- Concentração subnormal de testosterona
- Diminuição da virilização

UpToDate, 2015



SÍNDROME DE TURNER

- Causa mais comum de hipogonadismo no sexo feminino
- 1:2.000 meninas
- Perda parcial ou completa de um cromossomo: 45, X e 

mosaicismos
- Disgenesia gonadal- Disgenesia gonadal
- Concentrações de gonadotrofinas:

Nascimento-4 anos → LH e FSH extremamente elevados
4-10 anos → queda dos níveis de gonadotrofinas
Após 10-12 anos → elevação LH e FSH
Características fenotípicas

Longui, 2009
UpToDate, 2015



DIAGNÓSTICO



AVALIAÇÃO CLÍNICA

- O desenvolvimento puberal está ausente ou se
iniciou mas está “parado”?

- RCCP:  Atraso no crescimento e na maturação óssea (VC=IO)
Atraso na adrenarca e no desenvolvimento sexualAtraso na adrenarca e no desenvolvimento sexual
História familiar + 50-75% dos casos

- Avaliar o padrão de crescimento prévio com vc

- Alimentação, intensidade de exercícios

Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015
UpToDate, 2015



AVALIAÇÃO CLÍNICA

- Doença prévia

- Buscar sinais de patologias de base (hipotireoidismo e DII)

- Uso de medicamentos- Uso de medicamentos

- Anomalias congênitas: defeitos de linha média, criptorquidia
anormalidades esqueléticas

- Sintomas neurológicos: cefaléia
anosmia ou hiposmia (Kallmann)
convulsões
retardo mental Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015

UpToDate, 2015



AVALIAÇÃO CLÍNICA

Altura
Peso

EXAME FÍSICO

Peso
Envergadura (5cm > que a estatura é sugestivo de hipogonadismo)

� Caracteres sexuais secundários (nos meninos: orquidômetro de 
Prader, atentar para casos de assimetria testicular)

� VC deve ser documentada por pelo menos 6 meses

Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015
UpToDate, 2015



AVALIAÇÃO CLÍNICA

RCCP x Outras causas de atraso puberal
- A maioria desses transtornos tem um defeito funcional comum na 

secreção e/ou ação do GnRH

- Nenhum teste, exceto a observação clínica ao longo do tempo, 
distingue de forma confiável esses diagnósticos

- 10-15% dos casos de deficiência isolada de GnRH sofrerão inversão 
espontânea após terem sido tratados com esteróides sexuais �
dificultando ainda mais o diagnóstico diferencial com RCCP

História completa e exame físico deve preceder 
qualquer estudo bioquímico ou teste de imagem

Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015
UpToDate, 2015



EXAMES DE IMAGEM

� IO
- Relação entre IC e maturação esquelética atrasada
- RCCP  sempre IO < IC, em geral com BE
- Hipogonadismo IO=IC na infância, após atrasada

� US pélvico
- Avaliar anatomia e maturidade
- Sinais de estimulação de folículos ovarianos
- Tumorações

� US testicular 
- Investigar massa em região testicular verificada ao exame físico

Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015
UpToDate, 2015



EXAMES DE IMAGEM

� RNM de crânio 

- Se houver sintomas neurológicos ou sinais que sugerem um 
processo centralprocesso central

- Se os estudos de laboratório são compatíveis com doença 
hipotalâmica ou hipofisária

- Em suspeita de Sd. Kallmann solicitar RNM com avaliação de 
bulbos olfatórios

Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015
UpToDate, 2015



EXAMES DE LABORATÓRIO

Avaliação geral: Hemograma completo
VHS
Cr e Ur
Função hepáticaFunção hepática
Descartar doença celíaca

Outros: SDHEA
LH, FSH, Estradiol ou Testosterona total
Prolactina
TSH e T4L

UpToDate, 2015



EXAMES DE LABORATÓRIO

� LH sérico
- Valores > 0,2 UI/L (ICMA) ou > 0,6 UI/L (IFMA) são considerados 

puberais em ambos os sexos

- Em geral, o LH é um marcador melhor de início da puberdade do - Em geral, o LH é um marcador melhor de início da puberdade do 
que o FSH

- Na puberdade atrasada, valores ↑ sugerem hipogonadismo 
primário (hipergonadotrófico)

Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015
UpToDate, 2015



EXAMES DE LABORATÓRIO

↑ LH
↑ FSH 

HIPOGONADISMO HIPERGONADOTRÓFICO

Cariótipo: Síndrome Turner
Síndrome Klinefelter

Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015
UpToDate, 2015



EXAMES DE LABORATÓRIO

LH
FSH 

HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO
ou

RCCP

Normais ou 
baixos

- Ensaios ultrassensíveis para LH e FSH (IFMA) podem ajudar a 
distinguir entre os baixos níveis de gonadotrofinas de pacientes 
com RCCP contra os níveis indetectáveis   em deficiência de GnRH

- No entanto, estes ensaios não foram ainda amplamente 
validados para o rastreio de pacientes com deficiência de GnRH

Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015
UpToDate, 2015



EXAMES DE LABORATÓRIO

� FSH sérico

- Valores < 0,2 UI/L (ICMA) ou < 1,0 UI/L (IFMA) não são específicos 
para o hipogonadismo hipogonadotrófico

- Difícil diferenciação entre HH e RCCP

Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015
UpToDate, 2015



EXAMES DE LABORATÓRIO

� Teste de estímulo com GnRH e a-GnRh
- LH > 6,9 UI/L na menina ou > 9,6 UI/L no menino (IFMA) são 

indicativos de estimulação do eixo

- Concentrações entre 4-8 UI/L indicam pelo menos uma - Concentrações entre 4-8 UI/L indicam pelo menos uma 
estimulação transitória

- Um valor de 3,3 a 5 mUI/mL define o limite superior da 
normalidade de LH estimulado em crianças pré-púberes

- Haverá hiper-resposta nos casos de hipogonadismo 
hipergonadotrófico

UpToDate, 2015



EXAMES DE LABORATÓRIO

�Teste de estímulo com GnRH e a-GnRh

- Não é recomendado para distinção de RCCP e HH

- Há sobreposição significativa de respostas de LH e FSH entre os - Há sobreposição significativa de respostas de LH e FSH entre os 
dois grupos

- A distinção entre a deficiência de GnRH congênita e RCCP 
permanece ambígua e só pode ser resolvida com o passar do 
tempo

Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015
UpToDate, 2015



EXAMES DE LABORATÓRIO

�Inibina B

- Nos meninos, inibina B indetectável indica falha gonadal primária

- Valores basais isolados tem sido inconsistentes para discriminar 
entre RCCP e HHI em meninos

Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015
UpToDate, 2015

O aumento do volume testicular continua sendo o melhor 
indicador da atividade das gonadotrofinas e o melhor 
parâmetro para diferenciar meninos com RCCP de HHI



EXAMES DE LABORATÓRIO

� SDHEA

- Pode ajudar a distinguir entre RCCP e pacientes com deficiência 
de GnRH 

- RCCP costuma ter atraso adrenarca

- Porém, os valores dos dois grupos muitas vezes se sobrepõem

UpToDate, 2015



TRATAMENTO

- Tratar doença de base
- Dificuldade em distinguir entre deficiência de GnRH e RCCP

- Indicado para meninos > 14 anos e meninas > 12 anos (>13 anos * 

1) Espera vigilante
2) Curso com esteróides sexuais

- Indicado para meninos > 14 anos e meninas > 12 anos (>13 anos * 

Longui) com poucos ou nenhum sinal de puberdade e que tenham 
repercussão emocional

- Curtos períodos de testosterona exógena ou estrogênio não parecem 
ter qualquer sequelas a longo prazo, exceto para o potencial de 
maturação esquelética que pode resultar em alguma perda na estatura 
final

Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015
UpToDate, 2015



TRATAMENTO

OBJETIVOS
� Formação de características sexuais secundárias em idade

apropriada para amenizar a preocupação do paciente sobre sua
aparência em relação aos pares (+ para meninos)

� Aumentar a VC sem induzir fechamento prematuro das epífises

� Indução potencial de uma "inversão" na deficiência de GnRH
(congênita ou funcional)

- Esteroides demonstraram induzir a puberdade, mesmo nos casos
em que a deficiência de GnRH é de etiologia genética

Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015
UpToDate, 2015



TRATAMENTO

Testosterona 50 mg/mês IM por 3 a 6 meses
Cipionato testosterona (Deposteron®  200mg/2ml)
Propionato/decanoato testosterona (Durateston ® 250mg/ml)

Sexo masculino

� Dose baixa, 15-25% da dose de adulto
� Promove virilização e crescimento
� Sem fechamento precoce epífises ósseas
� Após este estímulo, é provável que o paciente com RCCP 

continue de forma espontânea o seu processo de 
desenvolvimento

Wei C, Crowne EC. Arch Dis Child – BMJ- 2015
UpToDate, 2015



TRATAMENTO

Testosterona 50 mg/mês IM por 3 a 6 meses
Hipogonadismo
- Progressão puberal cessa ao descontinuar terapia
- Exige tratamento contínuo

Sexo masculino

- Exige tratamento contínuo
- Aumento gradual da dose por 3-4 anos � até 200-250mg a cada 

15-21 dias (dose manutenção)

- 10% dos pacientes com HHI podem apresentar reversão 
espontânea do quadro mais tardiamente após exposição 
esteroides sexuais

UpToDate, 2015



TRATAMENTO

Efeitos Adversos da Testosterona 
- Acne e pele oleosa
- Eritrocitose
- Hipertrofia prostática

Sexo masculino

- Hipertrofia prostática
- Ginecomastia
- Mudança do humor
- Hipersexualidade
- Risco de contaminação de outras pessoas (gel)
- Piora da função hepática e do perfil lipídico (oral)

UpToDate, 2015



TRATAMENTO

Estrogênio
- Via oral ou transdérmica

- Iniciar com estrógenos conjugados: baixas doses 0,1 a 0,3 mg/dia 

Sexo feminino

- Iniciar com estrógenos conjugados: baixas doses 0,1 a 0,3 mg/dia 

- estrogênio micronizado: 0,25mg/dia VO ou estradiol 14 mcg/dia via 
transdérmica

- Aumento gradual da dose em 2 anos

UpToDate, 2015
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