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DEFINIÇÃO - HAC
• Doença geneticamente determinada (autossômica recessiva) decorrente

da deficiência de diferentes enzimas da esteroidogênese adrenal;

• ↑ ACTH → Hiperplasia e hipertrofia adrenal;

• Constitui uma da causas de IA 1ª e 50% dos casos de genitália ambígua;

(SALES; HALPERN; CERCATO, 2016)
(BANDEIRA, 2019)

EPIDEMIOLOGIA
• Incidência: 1:10.000 a 1:20.000 nascidos vivos



ETIOLOGIA
• Apresenta-se na deficiência de determinadas enzimas:

(BANDEIRA, 2019)
(SALES; HALPERN; CERCATO, 2016)

✓ 21OH (CYP21A2)
✓ 11betaOH (CYP11B1)
✓ 17alfaOH (CYP17A1)
✓ Proteína StAR
✓ Colesterol desmolase (P450scc)
✓ 3betaHSD
✓ Oxidorredutase



(WILLIAMS,2019)
Figura 1. Síntese dos esteroides adrenais.  Fonte: Williams (2019).
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DEFICIÊNCIA DE 21OH 
• Alterações no gente CYP21A2;

• 95% dos casos de HAC;

• A clínica depende do gene herdado (menos grave);
✓ Ex: 2 genes gravemente afetados (forma clássica perdedora de sal) <5% atividade enzimática→ ↓

grave de cortisol e aldosterona;
1 gene com mutação leve + 1 gente com mutação grave (forma não clássica) <25% ativ. enzimática

→ ↓ parcial de cortisol;

• Zonas  Glomerulosa: ↓ DOCA, corticosterona e aldosterona → ↑Renina e Progesterona

Fasciculada: ↓ 11-desoxicortisol e cortisol → ↑ACTH e 17OHP

Reticulada: ↑ progesterona, 17-OHP, androstenediona, testosterona, DHEA, s-DHEA →
sinais de virilização

(SALES; HALPERN; CERCATO, 2016)
(BANDEIRA, 2019)



DEFICIÊNCIA DE 21OH 

• 75% dos casos clássicos

• 2 mutações graves, com <5% atividade enzimática→ ↓ grave de cortisol e
aldosterona;

• ↓ glicocorticoides (1ºs dias de vida): hipoglicemia

• ↓ mineralocorticoides (1 a 3 semanas de vida): Baixo ganho ponderal,
desidratação grave hiponatrêmica e hiperpotassêmica, náuseas, vômitos,
hipovolemia, ↑APR e excreção urinária de sódio, hipotensão, choque
hipovolêmico e até morte;

• ↑ ACTH: Hiperpigmentação genital, areolar e gengival
(SALES; HALPERN; CERCATO, 2016)

(BANDEIRA, 2019)

QUADRO CLÍNICO CLÁSSICA PERDEDORA DE SAL



DEFICIÊNCIA DE 21OH 

• ♀: Genitália ambígua (clitoromegalia ou fusão labioescrotal)

•♂: Genitália normal ou discreto aumento do pênis

(BANDEIRA, 2019)

QUADRO CLÍNICO CLÁSSICA PERDEDORA DE SAL

Figura 2. Estágios de Prader: Grau de virilização em paciente 46, XX, com HAC.  Fonte: Williams (2019).



DEFICIÊNCIA DE 21OH 

• Complicações: Tumores adrenais (hiperestimulação do ACTH)

• Avaliação hormonal:
✓17-OHP muito alta (acima de 50 a 100 ng/mℓ). VR < 2ng/ml

✓Progesterona, androstenediona, testosterona, DHEA, s-DHEA altos

✓Renina alta com aldosterona baixa

✓Cortisol baixo com ACTH alto

✓Sódio baixo, potássio alto.

(SALES; HALPERN; CERCATO, 2016)
(BANDEIRA, 2019)

QUADRO CLÍNICO CLÁSSICA PERDEDORA DE SAL



DEFICIÊNCIA DE 21OH 

• Virilizante simples

• Aldosterona normal ou parcialmente deficiente

• ♀: Genitália ambígua (clitoromegalia ou fusão labioescrotal)

•♂: Genitália normal ou discreto aumento do pênis, puberdade precoce e
diagnóstico tardio

• Avaliação hormonal:
✓17-OHP muito alta 
✓Progesterona, androstenediona, testosterona, DHEA, s-DHEA altos
✓Cortisol baixo com ACTH alto
✓Sódio, potássio, aldosterona e renina normais (SALES; HALPERN; CERCATO, 2016)

(BANDEIRA, 2019)

QUADRO CLÍNICO CLÁSSICA NÃO PERDEDORA DE SAL



DEFICIÊNCIA DE 21OH 

• Forma mais comum de HAC (0,1% da população)

• 25% da atividade enzimática

• Manifestações brandas e diagnóstico tardio
✓ Hiperandrogenismo: acne, hirsutismo, irregularidade menstrual ou infertilidade
✓ Pubarca precoce com avanço da velocidade de crescimento e idade óssea, comprometendo 

estatura final

• Avaliação hormonal:
✓17-OHP pouco alta (até normal na dosagem basal, mas >10ng/ml após cortrosina)
✓Progesterona, androstenediona, testosterona, DHEA, s-DHEA altos
✓Cortisol baixo ou normal, com ACTH pouco elevado ou normal
✓Sódio, potássio, aldosterona e renina normais

(SALES; HALPERN; CERCATO, 2016)
(BANDEIRA, 2019)

QUADRO CLÍNICO NÃO CLÁSSICA



(WILLIAMS, 2019)
Tabela 1. Formas da deficiência de 21OH. Fonte: Williams (2019).



DEFICIÊNCIA DE 21OH - DIAGNÓSTICO
• Avaliação hormonal: ACTH, cortisol, 

testosterona, 17OHP, androstenediona, 
DHEA;

• Se genitália ambígua: cariótipo, US pélvica
para avaliar genitália interna e ionograma
para avaliar hiponatremia e
hiperpotassemia;

• Teste genético: casos de aconselhamento
genético ou se permanecer dúvida
diagnóstica após o teste da cortrosina;

(SALES; HALPERN; CERCATO, 2016)
(BANDEIRA, 2019)

ACTH, 0,125 a 0,25 
mg, IV, com dosagem 
de 17alfaOHP em 0 e 

60 min.

Figura 3. Valores de 17OHP basal e após estímulo com ACTH. Fonte:
Bandeira (2019).



DEFICIÊNCIA DE 21OH - TRATAMENTO
• Repor GC em dose adequada para suprir necessidades fisiológicas
• OBJETIVO:

✓ Controlar o hiperandrogenismo, evitando progressão da virilização;
✓ Preservar a função gonadal e a fertilidade; 
✓ Manter a velocidade de crescimento e estatura final adequada;

• Cuidado com tratamento em excesso:
✓ Supressão do crescimento, aumento da PA e síndrome de Cushing iatrogênica.

• Cuidado com tratamento insuficiente:
✓ Risco de crise suprarrenal, aumento na produção de androgênios e aumento da idade óssea, com

perda de estatura esperada.

(SALES; HALPERN; CERCATO, 2016)
(BANDEIRA, 2019)



DEFICIÊNCIA DE 21OH - TRATAMENTO

• Expansão volêmica com SF 0,9% 20 mℓ/kg (repetir se necessário)
• Hemissuccinato de hidrocortisona*: 50 a 100 mg/m2 de superfície corporal, em bolus, IV, 

seguida da mesma dose dividida nas 24 h (a cada 6 h)
• Acetato de fludrocortisona, 0,05 a 0,2 mg/dia (1 vez/dia), VO. 
• OBS: Doses de 50 a 100 mg/m2 de hidrocortisona (GC) têm efeito mineralocorticoide 

porém não deve ser mantida por longo prazo, em razão de seus efeitos adversos
• Monitoramento de sódio e potássio, por meio de ionograma

(SALES; HALPERN; CERCATO, 2016)
(BANDEIRA, 2019)

FASE AGUDA CRISE PERDEDORA DE SAL



DEFICIÊNCIA DE 21OH - TRATAMENTO

• RN e lactente jovem: Hidrocortisona 10 a 25 mg/m2/dia VO 
• Crianças maiores: Hidrocortisona 10 a 20 mg/m2/dia 
• Dose fracionada para três tomadas: 50% pela manhã, 25% à tarde e 25% à noite.
• Em pós-púberes e adultos: dosagem baixa de prednisona (2 a 4 mg/m2/dia), em dose 

única diária, pela manhã

(SALES; HALPERN; CERCATO, 2016)
(BANDEIRA, 2019)

FASE DE MANUTENÇÃO CLÁSSICA NÃO PERDEDORA DE SAL

Figura 4. Doses recomendadas de corticosteroides. Fonte: Bandeira (2019).



DEFICIÊNCIA DE 21OH - TRATAMENTO

• Adicionar sal à dieta (1 a 3g/dia)
• Adicionar Fludrocortisona 0,1mg/cp: Na dose de 0,05 a 0,2mg/dia se não houver controle com GC ou 

aumento discreto da ARP
• Observar sinais de excesso de mineralocorticoide: Hipertensão súbita, taquicardia, retenção hídrica ou 

supressão da ARP

(BANDEIRA, 2019)

FASE DE MANUTENÇÃO CLÁSSICA PERDEDORA DE SAL

NÃO CLÁSSICAFASE DE MANUTENÇÃO

• Pacientes assintomáticos não devem ser tratados;
• Deve ser instituído tratamento a crianças que manifestaram a doença precocemente ou com rápida 

progressão, ou ainda com avanço de idade óssea;
• Nos pacientes sintomáticos, o tratamento pode ser suspenso logo que se resolvam os sintomas;



DEFICIÊNCIA DE 21OH - MONITORAMENTO
• Bom seguimento clínico:

✓ Ausência de Cushing ou aumento da virilização;
✓ Velocidade de crescimento entre os percentis 25 e 75;
✓ Controle da maturação óssea;

(BANDEIRA, 2019)

• Critérios laboratoriais:
✓ Normalização de androstenediona e testosterona (em 2 a 3 avaliações)
✓ 17alfaOHP permanentemente alta
✓ Níveis ótimos de corticosteroide, os quais costumam manter a 17alfaOHP entre 6 e 8 ng/mℓ, ou até 

mesmo entre 10 e 12 ng/mℓ, se os androgênios estiverem normais
✓ ACTH e ARP utilizados para regular a dose de mineralocorticoide.



DEFICIÊNCIA DE 21OH – CONSIDERAÇÕES
• GH: Para alcançar estatura-alvo final em crianças <-2,25 DP para altura ou prejuízo na estatura final;

• Rastrear tumores testiculares (benignos): USG, DHEA e S-DHEA;

• ♀ (forma clássica) que pretendam engravidar devem manter a dose usual do GC. Não se aconselha o 
uso de dexametasona, uma vez que atravessa a barreira placentária;

• Caso ocorram sintomas de IA, a dose deve ser aumentada, assim como durante o trabalho de parto;

• Deve ser feito controle rigoroso da glicemia, em vista do maior risco de desenvolver DMG;

• Acne e irregularidade menstrual apresentam regressão após o uso do GC por 3 meses;

• O hirsutismo requer terapia combinada com anticoncepcional e/ou antiandrogênico;

(SALES; HALPERN; CERCATO, 2016)
(BANDEIRA, 2019)



DEFICIÊNCIA DE 11BETAOH
• Alterações no gente CYP11B1;
• 5% de todos os casos, com incidência de 1:100.000
• ↓ Cortisol e ↑ Androgênio

• Clínica: Semelhante à deficiência de 21OH.
↑ 11desoxicortisol (composto S) + DOC = HAS (50% dos adolescentes acometidos)

• Diagnóstico: ↑ 11desoxicortisol (composto S), DOC, 17OHP, androstenediona e testosterona

↓ de corticosterona, aldosterona e ARP.

• Tratamento: Reposição de GC, o que tende a normalizar os níveis pressóricos.

(BANDEIRA, 2019)

Figura 5. Síntese dos esteroides adrenais.  Fonte: Williams (2019).



DEFICIÊNCIA DE 17ALFAOH OU 17,20liase 
• Alterações no gente CYP17A1;

• As enzimas podem ser afetadas isoladamente ou em conjunto;

• É comum a deficiência ser completa e acometer suprarrenais e gônadas, afetando a

produção de cortisol, androgênios e estrogênios;

• Em razão do acúmulo de DOC e corticosterona, podem ocorrer HAS, hipopotassemia e

alcalose;

(BANDEIRA, 2019)Figura 6. Síntese dos esteroides adrenais.  Fonte: Williams (2019).



DEFICIÊNCIA DE 17ALFAOH OU 17,20liase 

• Ambos os sexos: infantilismo sexual (puberdade atrasada) 
• ♀: Ausência de desenvolvimento puberal e amenorreia primária;
• ♂: alteração da diferenciação sexual, com genitália externa ambígua ou 

totalmente feminina. Na puberdade, pode surgir ginecomastia com escassez de 
pelos axilares e púbicos

(BANDEIRA, 2019)

QUADRO CLÍNICO

DIAGNÓSTICO

• ↑ Progesterona, DOC, corticosterona, 18OH corticosterona, FSH, LH;
• ↓ Testosterona, DHEA, estradiol;
• OBS: ↑ corticosterona em 60x garante atividade glicocorticoide para sobrevivência;



DEFICIÊNCIA DE 17ALFAOH OU 17,20liase 

(BANDEIRA, 2019)

TRATAMENTO

• Reposição de GC, para normalizar níveis pressóricos e hipopotassemia
• Esteroides sexuais, usados na adolescência, de acordo com o sexo social adotado 

(geralmente o feminino);
• Avaliar a cada 3 meses: controle do peso e da velocidade de crescimento, cálculo da dose 

da medicação (feito a partir da superfície corporal), avaliação do estágio puberal, 
acompanhamento psicológico, avaliação de virilização ou Cushing. 

• Acompanhar anualmente a idade óssea;

• Há ainda a opção de tratamento cirúrgico. A correção cirúrgica precoce (até 18 meses de 
vida) possibilita melhor identificação e adequação psicossocial. Na puberdade, se 
necessário, pode-se fazer correção definitiva – vaginoplastia ou neovagina.



DEFEITOS NA DIFERENCIAÇÃO SEXUAL

(BANDEIRA, 2019)
(WILLIAMS, 2019)

• Condições congênitas em que o desenvolvimento do sexo cromossômico, gonadal ou 
anatômico é atípico;

• Depende do processo de diferenciação sexual iniciado no momento da concepção e 
completado apenas sob condições ideais;

• Etiologia e espectro de apresentação são muito variáveis, existindo uma grande variação 
nos graus de indiferenciação, tanto na genitália interna quanto externa;

• Em geral, os acometidos apresentam genitália externa ambígua ao nascimento,
virilização pós-natal, puberdade atrasada ou ausente, ou infertilidade;



DEFEITOS NA DIFERENCIAÇÃO SEXUAL

(BANDEIRA, 2019)

• Os casos mais representativos destes distúrbios são a 
genitália ambígua acometendo 1:2.000 a 1:4.500 
nascidos vivos;

• Principal causa: HAC (50%)

• Definição:
✓ XX, DDS: genitália externa ambígua ou virilizada e presença 

de tecido ovariano
✓ XY, DDS: genitália externa ambígua e presença de tecido 

testicular.

Figura 7. RN portadora de HAC. Fonte: Bandeira (2019).



DEFEITOS NA DIFERENCIAÇÃO SEXUAL

(MOLINA, 2014)

• Envolve inúmeros genes, fatores transcricionais, hormônios e receptores hormonais;

EMBRIOGÊNESE DO DESENVOLVIMENTO SEXUAL NORMAL 

OVÁRIOS -> ESTRÓGENOS 
E PROGESTÁGENOS

Figura 8. Fonte: Molina (2014).



DEFEITOS NA DIFERENCIAÇÃO SEXUAL

(STANLEY, 2021)
(WILLIAMS, 2019)

CLASSIFICAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO SEXUAL

DDS ASSOCIADOS A 
ANORMALIDADE DO 

SEXO CROMOSSÔMICO

DDS 46 XY

DDS 46 XX

• Disgenesia gonadal mista 45,X/46,XY e outros mosaicismos
• Distúrbios do desenvolvimento sexual ovariotesticular 46,XX/46,XY

• Por distúrbios do desenvolvimento gonadal;
• Por defeitos na produção, ação ou metabolização dos hormônios testiculares;
• Associados ao baixo peso ao nascer;
• Decorrentes da exposição materna a estrogênios e progestogênios;
• Indeterminado;

• Por distúrbios do desenvolvimento gonadal;
• Induzido por excesso de andrógenos (deficiência de 21OH, 11betaOH, aromatase, 

hiperandrogenismo materno 2ª a tu produtor de androgênios ou exposição)
• Indeterminado;



• Por distúrbios do desenvolvimento gonadal;
✓ Agenesia testicular, síndrome da regressão testicular embrionária e disgenesia gonadal (completa, 

parcial, ou associada a síndromes)

• Por defeitos na produção, ação ou metabolização dos hormônios testiculares;
✓ Hipoplasia das céulas de Leydig (completa ou parcial)
✓ Defeitos na síntese da testosterona (Ex: HAC)
✓ Defeitos na ação (Ex: Insensibilidade androgênica completa ou parcial)
✓ Defeitos na metabolização (Ex: Deficiência 5αredutase2)
✓ Defeitos na síntese do hormônio antimulleriano

• Indeterminado (30%)

DDS 46 XY

DEFEITOS NA DIFERENCIAÇÃO SEXUAL

(STANLEY, 2021)
(WILLIAMS, 2019)



DEFEITOS NA DIFERENCIAÇÃO SEXUAL
DDS 46 XX

• Por distúrbios do desenvolvimento gonadal;
✓ DDS testicular (15% tem genitália ambígua)

• Induzido por excesso de andrógenos (fetal, fetoplacentária ou materna);
• Indeterminado;

FORMAS NÃO CLASSIFICADAS

• Sexo masculino: Micropênis isolado (<-2DP da média para a idade);
• Sexo feminino: Agenesia de útero e vagina;
• Em ambos os sexos: DDS 46 XY e DDS 46 XX associados a múltiplas malformações

(STANLEY, 2021)
(WILLIAMS, 2019)



DEFEITOS NA DIFERENCIAÇÃO SEXUAL

(STANLEY, 2021)
(BANDEIRA, 2019)

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA

2. Simetria da genitália externa, pigmentação genital, fusão 
labioescrotal, comprimento e diâmetro do falo, localização 
do meato uretral, número de aberturas perineais

2. Sinais clínicos: Hipospadia proximal isolada
Micropênis isolado
Clitoromegalia isolada
Formas familiares de hipospadia
Combinação de anomalias genitais e 

escala de masculinização externa ≤ 11.

Figura 9. Diagnóstico diferencial da genitália ambígua em neonatos. Fonte: Bandeira (2019)

1. Exposição a andrógenos ou progestágenos?
Virilização materna durante gestação? -> Tu
Parentes consanguíneos? Dç autossômica recessiva

HF de morte súbita infantil? HAC
HF de infertilidade, genitália ambígua ou menopausa 

precoce? Etiologia genética



DEFEITOS NA DIFERENCIAÇÃO SEXUAL

(BANDEIRA, 2019)

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA

Figura 10. Escala de masculinização de genitália externa. Fonte: Bandeira (2019)



DEFEITOS NA DIFERENCIAÇÃO SEXUAL

(BANDEIRA, 2019)

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA

Figura 11. Teste do hCG para diagnóstico diferencial do DDS, XY. ↑ Testosterona 

total: > 2 vezes o LSN ou em níveis prépuberais. Fonte: Bandeira (2019)

Figura 12. Investigação etiológica dos DDS baseada em FSH e LH. 

Fonte: Bandeira (2019)



DEFEITOS NA DIFERENCIAÇÃO SEXUAL

(BANDEIRA, 2019)

TRATAMENTO

• Em meninas com HAC, vaginoplastia/clitoroplastia/labioplastia até o 9º mês;
• Em portadores XY, DDS, correção de hipospadia e/ou orquidopexia até 1º ano;
• Se disgenesia gonadal, gonadectomia

• Equipe multidisciplinar 
✓ Acompanhamento psicológico
✓ Tratamento hormonal respeitando a identidade de gênero do paciente



Obrigada!


