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Caros Colegas,

É com grande alegria que recebemos vocês em Brasília para o X Congresso Brasileiro 
Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia (X COBRAPEM). Nós da diretoria da SBP 
e a Comissão Organizadora estamos muitos felizes com sua presença.

A Comissão Científica produziu com esmero uma pauta ampla envolvendo a 
Endocrinologia Pediátrica que em muito facilitará a prática diária, propiciando aos 
Pediatras com área de atuação uma oportunidade ímpar de estar em contato com as 
grandes autoridades nacionais e internacionais nessa área.

A Sociedade de Pediatria do Distrito Federal preparou uma recepção calorosa e 
agradável para vocês, preocupando-se desde a localização do evento às instalações e a 
convivência para que sua permanência em Brasília seja a melhor possível.

Bom Congresso a todos!

Um grande abraço,

 
Eduardo da Silva Vaz

Presidente da sociedade Brasileira de Pediatria
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Prezadas e Prezados Congressistas,

É um prazer receber todos vocês em Brasília para o X Congresso Brasileiro Pediátrico 
de Endocrinologia e Metabologia (X COBRAPEM).   

Esperamos que esses próximos dias sejam muito especiais e proveitosos. 

O programa científico que vocês estão recebendo foi organizado com base nas me-
lhores evidências científicas disponíveis atualmente e com a cuidadosa arte de integrar 
clínica e pesquisa, que é o tema central do nosso evento, para contemplar os anseios de 
todos aqueles que se dedicam à assistência e à pesquisa em Endocrinologia e Metabologia 
Pediátrica. Nesse período, vocês terão a oportunidade de interagir diretamente com os 
principais clínicos e pesquisadores, nacionais e internacionais, com reconhecida experi-
ência nas várias áreas da Endocrinologia Pediátrica e da fase de transição, que aqui serão 
abordadas. 

Ao mesmo tempo, esperamos que os amigos se revejam e contatos, sociais e profissio-
nais, sejam criados e/ou fortalecidos. E, nesse aspecto, Brasília é especial, pois é a cidade 
de todos os brasileiros. Cada Região do país está aqui representada em nossa população. 
Por sua essência como capital, recebe pessoas do mundo todo, que também trazem e 
deixam suas marcas. Aqui todas as culturas se integraram harmoniosamente e desen-
volvemos sotaque e tradições próprios, que refletem o encanto de cada canto do nosso 
Brasil e do mundo. E tudo isso acontece com o horizonte sempre ao fundo, que pode ser 
admirado de qualquer ponto da cidade ...  e sob um céu e um pôr do sol únicos ... que 
inebriam nossos olhos todos os dias. Esperamos que nesses quatro dias vocês vivam essa 
Brasília, que é como a Pediatria e a Endocrinologia: ela integra e se comunica com todos!

Recebam nossas boas-vindas!

Sintam-se em casa. Brasília é de todos nós!

Um cordial abraço, em nome da Comissão Organizadora Local,

 Luiz Claudio G. Castro
 Presidente do X coBraPeM





SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA – 

REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

 Presidente:  Dra. Monalisa Ferreira Azevedo

 Vice-Presidente:  Dra. Angélica Amorim Amato

 secretário executiVo:  Dr. Antônio Bosco Mascarenhas

 secretária executiVa adjunta:  Dra. Flaviene Alves do Prado

 tesoureira-Geral:  Dra. Ana Rachel Teixeira Batista

 tesoureira-Geral adjunta:  Dra. Miza Mickeline Leverdi Campos e Silva

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA

 Presidente:  Eduardo da Silva Vaz (RJ) 

 1º Vice-Presidente:  Fábio Ancona Lopez (SP) 

 2º Vice-Presidente:  Joel Alves Lamounier (MG) 

 secretária-Geral:  Marilene Augusta R. Crispino Santos (RJ) 

 1º secretário:  Sidnei Ferreira (RJ) 

 2ª secretária:  Márcia Garcia Alves Galvão (RJ) 

 3º secretário:  Carlos Eduardo Nery Paes (RS) 

 1ª diretora Financeira:  Maria Marta Regal de Lima Tortori (RJ) 

 2ª diretora Financeira:  Leda Amar de Aquino (RJ) 

 3ª diretora Financeira:  Denise Garcia F Machado e Silva (RJ) 

ASSESSORIAS DA PRESIDÊNCIA 

 assessoria Para assuntos Parlamentares:  Dioclécio Campos Júnior (DF) 

 assessoria de saúde ambiental:  Eliane Mara Cesário Pereira (PR) 

 assessoria de Políticas Públicas:  Carlos Eduardo Nery Paes (rs) 

 assessoria de Políticas Públicas –  
 crianças e adolescentes com deFiciência:  Amira Consuelo de Melo Figueiras (PA) 

 assessoria de acomPanhamento da 
 licença-maternidade:  Valdenise Martins Laurindo Calil (SP) 

  Luciano Borges Santiago (MG) 

  Maribel Nazaré Smith Neves (AP) 

  Paulo Eduardo de Araújo Imamura (SP) 

 assessoria Para assuntos estratéGicos:  Ney Marques Fonseca (RN) 

 assessoria de leGislação escolar:  Maria de Lourdes Fonseca Vieira (AL) 

 assessoria de aPoio às Filiadas:  Eliane de Souza (MG) 

  Mariângela Medeiros Barbosa (PB) 

 assessoria Para camPanhas: Rachel Niskier Sanchez (RJ) 

 assessoria Para assuntos da reGião norte:  Consuelo Silva de Oliveira (PA) 

 assessoria Para assuntos da reGião nordeste:  Henrique Ferreira Dantas (PE) 

 assessoria Para assuntos da reGião centro-oeste:  João Serafim Filho (GO) 

 assessoria Para assuntos da reGião sudeste:  Valmin Ramos da Silva (ES) 

 assessoria Para assuntos da reGião sul:  Maria Marlene de Souza Pires (SC) 

DIRETORIAS E COORDENAÇÕES 

 DIRETORIA DE QuALIFICAçãO  
 E CERTIFICAçãO PROFISSIONAIS:  Maria Marluce Vilela (SP) 

 coordenação do cexteP: Hélcio Villaça Simões (RJ) 

 coordenação de áreas de atuação: Angela Maria Spíndola Castro (SP) 

  Wellington Borges (DF)

 coordenação de certiFicação ProFissional:  Mitsuru Miyaki (PR) 



 DIRETORIA DE RELAçõES INTERNACIONAIS: Fernando José de Nóbrega (SP) 

 rePresentante no GPec  
 (Global Pediatric education consortium):  Dioclécio Campos Júnior (DF) 

 rePresentante na academia americana de Pediatria (aaP):  Ney Marques Fonseca (RN) 

 rePresentante do mercosul:  Vera Regina Fernandes (SC) 

 DIRETORIA DE DEFESA PROFISSIONAL: Milton Macedo de Jesus (PR) 

 DIRETORIA-ADJuNTA DE DEFESA PROFISSIONAL:  Carlindo de Souza Machado S. Filho (RJ) 

 coordenação ViGilasus: Dennis Alexander Burns (DF) 

 secretário:  Fernando de Castro Barreiro (BA) 

 membros:  Corina Maria Nina Batista (AM) 

  Érico José Faustini (RS) 

  Euze Márcio Souza Carvalho (MT) 

  Jorge Harada (SP) 

  Nympha Carmen Akel Salomão (RR) 

  Vilma Francisca Hutim Souza (PA) 

  Dioclécio Campos Júnior (DF) 

  Edson Ferreira Liberal (RJ) 

  Marilene Augusta R. Crispino Santos (RJ) 

  Gil Simões Batista (RJ) 

 coordenação de saúde suPlementar:  Mario Lavorato da Rocha (MG) 

 secretária:  Adriana Maria Gurgel Maia (CE) 

 membros:   Sidnei Ferreira (RJ) 

  Silo Tadeu Cavalcanti (PE) 

  Paulo Tadeu Falanghe (SP) 

  Joao Batista Salomão (SP) 

  Gilca de Carvalho Gomes (PB) 

  Regina Lucia Portela Diniz (CE) 

  Mario Tironi Junior (ES) 

   Marcelo Pavese Porto (RS) 

  coordenação do ProGrama de Gestão de consultório:  José Paulo Vasconcellos Ferreira (RS) 

   Maria Nazareth Ramos Silva (RJ) 

   Mário Lavorato da Rocha (MG) 

  Regina Maria Santos Marques (GO) 

 DIRETORIA DOS DEPARTAMENTOS CIENTíFICOS E  
 COORDENAçãO DE DOCuMENTOS CIENTíFICOS:  Dennis Alexander R. Burns (DF) 

 diretoria-adjunta dos dePartamentos cientíFicos:  José Sabino de Oliveira (MG) 

  DIRETORIA DE CuRSOS, EVENTOS E PROMOçõES: Ercio Amaro de Oliveira Filho (RS) 

 coordenação de conGressos e simPósios:  Luiz Anderson Lopes (SP) 

 coordenação dos ciraPs:  Edmar de Azambuja Salles (MS) 

  Fernando Antonio de Castro Barreiro (BA) 

  coordenação dos ProGramas de reanimação Pediátrica: Luiz Fernando Loch (RS) 

  Paulo Roberto Antonacci Carvalho (RS) 

  coordenação dos ProGramas de reanimação neonatal:  Maria Fernanda Branco de Almeida (SP) 

  Ruth Guinsburg (SP) 

 coordenação do suPorte básico de Vida:  Valéria Maria Bezerra Silva (PE) 

 coordenação do centro de inFormação cientíFica 
  ProGrama de atualização continuada a distância:  Rita de Cássia Silveira (RS) 

 Portal sbP:  Eduardo Jaeger (RS)

 editores da reVista sbP ciência:  Joel Alves Lamounier (MG) 

  José Sabino de Oliveira (MG) 

  Paulo Cesar Pinho Ribeiro (MG) 

 coordenação do PronaP:  Fernanda Luisa Ceragioli Oliveira (SP) 

 coordenação do ProGrama de atualização em nutroloGia:  Roseli Oselka Saccardo Sarni (SP) 

 DIRETORIA DE ENSINO E PESQuISA:  Sandra Josefina Ferraz Grisi (SP) 

 coordenação de Pesquisa:  Mauro Batista de Morais (SP) 

  Ricardo Queiroz Gurgel (SE) 

 coordenação de Graduação:  Virgínia Resende Silva Weffort (MG) 

 coordenação-adjunta de Graduação:  Rita de Cássia Silveira (RS) 

 coordenação de Pós-Graduação:  Eduardo Jorge da Fonseca Lima (PE) 

  Renata Dejtiar Waksman (SP) 



 DIRETORIA DE RELAçõES INTERNACIONAIS: Fernando José de Nóbrega (SP) 

 rePresentante no GPec  
 (Global Pediatric education consortium):  Dioclécio Campos Júnior (DF) 

 rePresentante na academia americana de Pediatria (aaP):  Ney Marques Fonseca (RN) 

 rePresentante do mercosul:  Vera Regina Fernandes (SC) 

 DIRETORIA DE DEFESA PROFISSIONAL: Milton Macedo de Jesus (PR) 

 DIRETORIA-ADJuNTA DE DEFESA PROFISSIONAL:  Carlindo de Souza Machado S. Filho (RJ) 

 coordenação ViGilasus: Dennis Alexander Burns (DF) 

 secretário:  Fernando de Castro Barreiro (BA) 

 membros:  Corina Maria Nina Batista (AM) 

  Érico José Faustini (RS) 

  Euze Márcio Souza Carvalho (MT) 

  Jorge Harada (SP) 

  Nympha Carmen Akel Salomão (RR) 

  Vilma Francisca Hutim Souza (PA) 

  Dioclécio Campos Júnior (DF) 

  Edson Ferreira Liberal (RJ) 

  Marilene Augusta R. Crispino Santos (RJ) 

  Gil Simões Batista (RJ) 

 coordenação de saúde suPlementar:  Mario Lavorato da Rocha (MG) 

 secretária:  Adriana Maria Gurgel Maia (CE) 

 membros:   Sidnei Ferreira (RJ) 

  Silo Tadeu Cavalcanti (PE) 

  Paulo Tadeu Falanghe (SP) 

  Joao Batista Salomão (SP) 

  Gilca de Carvalho Gomes (PB) 

  Regina Lucia Portela Diniz (CE) 

  Mario Tironi Junior (ES) 

   Marcelo Pavese Porto (RS) 

  coordenação do ProGrama de Gestão de consultório:  José Paulo Vasconcellos Ferreira (RS) 

   Maria Nazareth Ramos Silva (RJ) 

   Mário Lavorato da Rocha (MG) 

  Regina Maria Santos Marques (GO) 

 DIRETORIA DOS DEPARTAMENTOS CIENTíFICOS E  
 COORDENAçãO DE DOCuMENTOS CIENTíFICOS:  Dennis Alexander R. Burns (DF) 

 diretoria-adjunta dos dePartamentos cientíFicos:  José Sabino de Oliveira (MG) 

  DIRETORIA DE CuRSOS, EVENTOS E PROMOçõES: Ercio Amaro de Oliveira Filho (RS) 

 coordenação de conGressos e simPósios:  Luiz Anderson Lopes (SP) 

 coordenação dos ciraPs:  Edmar de Azambuja Salles (MS) 

  Fernando Antonio de Castro Barreiro (BA) 

  coordenação dos ProGramas de reanimação Pediátrica: Luiz Fernando Loch (RS) 

  Paulo Roberto Antonacci Carvalho (RS) 

  coordenação dos ProGramas de reanimação neonatal:  Maria Fernanda Branco de Almeida (SP) 

  Ruth Guinsburg (SP) 

 coordenação do suPorte básico de Vida:  Valéria Maria Bezerra Silva (PE) 

 coordenação do centro de inFormação cientíFica 
  ProGrama de atualização continuada a distância:  Rita de Cássia Silveira (RS) 

 Portal sbP:  Eduardo Jaeger (RS)

 editores da reVista sbP ciência:  Joel Alves Lamounier (MG) 

  José Sabino de Oliveira (MG) 

  Paulo Cesar Pinho Ribeiro (MG) 

 coordenação do PronaP:  Fernanda Luisa Ceragioli Oliveira (SP) 

 coordenação do ProGrama de atualização em nutroloGia:  Roseli Oselka Saccardo Sarni (SP) 

 DIRETORIA DE ENSINO E PESQuISA:  Sandra Josefina Ferraz Grisi (SP) 

 coordenação de Pesquisa:  Mauro Batista de Morais (SP) 

  Ricardo Queiroz Gurgel (SE) 

 coordenação de Graduação:  Virgínia Resende Silva Weffort (MG) 

 coordenação-adjunta de Graduação:  Rita de Cássia Silveira (RS) 

 coordenação de Pós-Graduação:  Eduardo Jorge da Fonseca Lima (PE) 

  Renata Dejtiar Waksman (SP) 

 coordenação de residência e estáGios em Pediatria:  Vera Lucia Vilar de Araújo Bezerra (DF) 

 coordenação-adjunta de residência e estáGios em Pediatria:  Gil Simões Batista (RJ) 

 coordenação de doutrina Pediátrica:  Luciana Rodrigues Silva (BA) 

 coordenação das liGas dos estudantes:  Izilda das Eiras Tamega (SP) 

 diretoria de PublicaçÕes:  Danilo Blank (RS) 

 diretoria de beneFícios e PreVidência:  Ana Maria Ramos (ES) 

 diretoria de PatrimÔnio: Sheila Souza Muniz Tavares (RJ) 

 comissão de sindicância 

  titulares:  Angela Marinho Barreto Fontes (SE) 

  Aristides Schier da Cruz (PR) 

   Corina Maria Nina V. Batista (AM) 

   Silo Tadeu Holanda Cavalcanti (PE) 

   Teresa Cristina Maia dos Santos (AC) 

 suPlentes:  Antonio da Silva Macedo (PI) 

   Cláudio de Rezende Araújo (MA) 

   Hélio Hermenegildo Maués (TO) 

   Robson Jorge Bezerra (RO) 

   Rosane Costa Gomes (RN) 

 conselho Fiscal:  Alberto Cubel Brull Junior (MS) 

 Presidente:  Gilca de Carvalho Gomes (PB) 

 Vice-Presidente:  Clóvis Francisco Constantino (SP) 

 secretário editor do jPed:  Renato Procianoy (RS) 

 academia brasileira de Pediatria

 Presidente:  Fernando José de Nóbrega (SP) 

 Vice-Presidente:  Nubia Mendonça (BA) 

 secretário-Geral: Julio Dickstein (RJ)

SOCIEDADE DE PEDIATRIA  
DO DISTRITO FEDERAL

 Presidente: Elisa de Carvalho

 Vice-Presidente:  Luiz Claudio Gonçalves de Castro

 1ª secretária:  Carmen Lívia F. Silva Martins

 2ª secretária:  Yanna Aires Gadelha de Mattos

 1º tesoureiro:  Willian Casagrande

 2º tesoureiro:  Akalenni Quintela Bernardino

 comissão cientíFica:  Karina Nascimento Costa

  Silvana Fahel da Fonseca

  Norma Sueli Marino Alves

 comissão social: Ana Cristina Bezerra

  Maristela E. Barbosa

 comissão de ensino e Pesquisa:  Marilucia da Rocha A. Picanço

  José Carlos Cordoba

  Jorge Afiúne

 conselho Fiscal e de sindicância:  Gilson Bonomi

  Adriana Fátima Polveiro

 coordenação dos dePartamentos: Cristiane Low

 deFesa ProFissional e relaçÕes Públicas:  dennis Alexander R. Burns

  Sylvia Arcoverde

 diretoria de eVentos:  Renata Belém Pessoa M. Seixas

 diretoria de inFormática:  Andréa Nogueira Araújo

  Maria Custódia Ribeiro



X CONGRESSO BRASILEIRO PEDIÁTRICO 
DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA – 

X COBRAPEM

 Presidente da sbP:  Eduardo da Silva Vaz

 Presidente da sPdF:  Elisa de Carvalho

 diretor de cursos e eVentos da sbP:  Ércio Amaro de Oliveira Filho

 Presidente do conGresso:  Luiz Claudio Gonçalves de Castro

 tesouraria:  Fundação SBP

 1ª secretária (sbP):  Marilene Augusta R. Crispino Santos

 secretária-Geral:  Adriana Cláudia Lopes Carvalho Furtado

 Presidente da comissão cientíFica:  Gil Guerra Júnior

 tesouraria:  Fundação SBP

 tesoureira-Geral:  Norma Sueli Marino Alves

 comissão orGanizadora local do x cobraPem Adriana Claudia Lopes Carvalho Furtado

  Ana Cristina de Araújo Bezerra

  Luiz Claudio Gonçalves de Castro

  Mariangela Sampaio

  Maristela Estevão Barbosa

  Norma Sueli Marino Alves

 depArtAmento de endocrinologiA dA sociedAde BrAsileirA de pediAtriA

 Presidente:  Gil Guerra Júnior (SP)

 secretário:  Geraldo Miranda Graça Filho (PR)

 conselho: Durval Damiani (SP)

  Lena Stilianidi Garcia (PA)

  Luiz Claudio Gonçalves de Castro (DF)

  Maria Claudia Schmitt Lobe (SC)

  Ricardo Fernando Arrais (RN)

 membros suPlentes: Claudio Hoineff (RJ)

  Crésio de Aragão Dantas Alves (BA)

  Cristiane Kopacek (RS)

  Luis Eduardo Procópio Calliari (SP)

  Paulo Ferrez Collet Solberg (RJ)

 membros conVidados da comissão cientíFica nacional: Angela Maria Spinola Castro (SP)

  Berenice Bilharinho de Mendonça (SP)

  Carlos Alberto Longui (SP)

  Ivani Novato da Silva (MG)

  Jacqueline Araújo (PE)

  Maria Alice Neves Bordallo (RJ)

  Marilia Martins Guimarães (RJ)

  Marilza Leal Nascimento (SC)

  Margaret Cristina da Silva Boguszewski (PR)

  sofia Helena Valente de Lemos-Marini (SP)

  sonir Roberto Rauber Antonini (SP)

  Susana Nesi França (PR)

 comissão do certiFicado da área de atuação em   
 endocrinoloGia Pediátrica: Angela Maria Spinola Castro (SBEM)

  Durval Damiani (SBP)

  Gil Guerra Júnior (SBP)

  luiz Claudio Gonçalves de Castro (SBP)

  Maria Alice Neves Bordallo (SBEM)

  Osmar Monte (SBEM)



CONVIDADOS INTERNACIONAIS
bruce Buckingham (Estados unidos)

Fernando Goluboff Cassorla (Chile)

Horácio Domené (Argentina)

Jean-Pierre Borguignon (Bélgica)

Nick Bishop (Inglaterra)

Pierre Chatelain (França)

Sandro Loche (Itália)

conVidAdos nAcionAis
Adriana Alves Lofrano-Porto (DF)

Adriana Aparecida Siviero-Miachon (SP)

Alexander Augusto de Lima Jorge (SP)

Ana Claudia Latronico (SP)

Andréa Trevas Maciel-Guerra (SP)

Angela Maria Spinola e Castro (SP)

Antonio Jose das Chagas (MG)

Armando José China Bezerra (DF)

Berenice Bilharinho Mendonça (SP)

Carlos Alberto Longui (SP)

Carlos Eduardo Martinelli-Junior (SP)

Cátia Barbosa da Cruz (DF)

Claudio Hoineff (RJ)

Cristiane Kochi (SP)

Cristiane Kopacek (RS)

Durval Damiani (SP)

Elcy Falcão (PE)

Genoir Simon (SC)

Geraldo Miranda Graça Filho (PR)

Gil Guerra-Junior (SP)

Hamilton Cabral de Menezes Filho (SP)

Hilton Kuperman (SP)

Ivani Novato Silva (MG)

Ivo Jorge Prado Arnhold (SP)

Jacqueline Rosangela de Araújo (PE)

João Lindolfo da Cunha Borges (DF)

Julienne Angela Ramires de Carvalho (PR)

Lena Stilianidi Garcia (PA)

Lício Augusto Velloso (SP)

Lilia Freire Rodrigues D’Souza-Li (SP)

Luciana Ansaneli Naves (DF)

Luis Eduardo Procopio Calliari (SP)

Luis Fernando Fernandes Adan (BA)

Margaret Cristina Boguszewski (PR)

Margaret de Castro (SP)

Maria Alice Neves Bordallo (RJ)

Maria Bethânia Pereira Toralles (BA)

Maria Cláudia Schmitt Lobe (SC)

Marília Martins Guimarães (RJ)

Marilza Leal Nascimento (SC)

Mario José Abdalla Saad (SP)

Mauro Scharf Pinto (PR)

Monalisa Ferreira Azevedo (DF)

Monica Andrade Lima Gabbay (SP)

Nina Rosa de Castro Musolino (SP)

Nuvarte Setian (SP)

Osmar Monte (SP)

Paulo Cesar Alves da Silva (SC)

Paulo Ferrez Collet-Solberg (RJ)

Raphael Del Roio Liberatore Junior (SP)

Ricardo Fernando Arrais (RN)

Rosana Marques Pereira (PR)

Ruth Clapauch (RJ)

Sofia Helena Valente de Lemos-Marini (SP)

Sonir Roberto Rauber  Antonini (SP)

Sueli Keiko Kohara (PR)

Suzana Nesi França (PR)

Tania Aparecida Sartori Santos Bachega (SP)

Thais Della Manna (SP)

Valéria Cunha Campos Guimarães (DF)

Vinicius Nahime de Brito (SP)





PR
O

G
RA

M
A

çã
O

 C
IE

N
Tí

fI
CA

PR
O

G
RA

M
A

çã
O

  C
IE

N
Tí

fI
CA



Programação  CientífiCa

DIA 1º DE MAIO – QUARTA-FEIRA
Horário SALA 1 (teatro) SALA 2 SALA 3 

08h00 - 12h00 Curso Pré-congresso:  
C3. Terapia de reposição 

hormonal na adolescência 
Coordenadoras:  
Ruth Clapauch,  

Adriana Lofrano-Porto 

Curso Pré-congresso:  
C2. Diabetes – Tratando DM1 

em 2013 – Conceitos que 
o endocrinopediatra deve 

conhecer e utilizar 
Coordenador:  

Luis Eduardo Procópio

Curso Pré-congresso: 
 C1. Distúrbios da diferenciação 

sexual – Discussão de casos 
clínicos 

Coordenadores:  
Gil Guerra Júnior,  

Andréa Trevas Maciel-Guerra 
12h00 - 14h00 Simpósio ROCHE (com lanche)
14h00 - 14h45 EP1 – Encontro com o professor: 

Coordenadora: 
Maria Claudia Lobe – SC 

Deficiências hormonais na 
infância: até onde o laboratório 

pode nos levar?  
Luciana Naves  
Gustavo Barra 

EP2 – Encontro com o professor 
Coordenadora: 

Jacqueline R. Araújo  
Baixa estatura idiopática: 
marcadores bioquímicos e 

clínicos da resposta ao rhGH 
Carlos Alberto Longui  

Cristiane Kochi
14h50 - 16h20 MR1 – Mesa-redonda: doenças 

osteometabólicas 
Coordenadores: Genoir Simoni, 
Lilia Freire Rodrigues D’Souza-Li

MR2 – Mesa-redonda: quando 
suspeitar, como investigar e 

como intervir?  
 Coordenadoras: 

Monalisa Ferreira Azevedo,  
Thais Della Manna

 

16h20 - 16h50 INTERVALO
16h50 - 17h40 Visita comentada aos pôsteres – Hall dos stands 
17h40 - 18h30 INTERVALO
18h30 - 20h00 Cerimônia Oficial de Abertura – 

SBP/SPDF
Conferência inaugural História da 
arte na endocrinologia pediátrica 

Conferencista: Armando José 
China Bezerra (DF)

 Entrega simbólica dos certificados 
aos aprovados no CAAEP 2013

  

DIA 1º DE MAIO – QUARTA-FEIRA

08:00 - 12:00 – Sala 1 
Curso 1: Distúrbios da Diferenciação Sexual – Discussão de Casos Clínicos 

Coordenador: GIL GUERRA-JUNIOR (SP) 
Comentadora: ANDREA TREVAS MACIEL-GUERRA (SP) 
• Breve apresentação da diferenciação sexual normal e principais etiologias dos DDS 
• Estudo dirigido sobre diferenciação sexual normal e principais DDS 
• Caso clínico de DDS com mosaicismo cromossômico 
• Caso clínico de DDS com cariótipo 46,XX 
• Caso clínico de DDS com cariótipo 46,XY 
• Considerações finais

08:00 - 12:00 – Sala 2 
Curso 2: Diabetes – Tratando o DM1 em 2013 – Que Conceitos o Endocrinologista Pediatra Deve Conhecer e Utilizar?

Coordenador: LUIS EDUARDO PROCOPIO CALLIARI (SP) 
• Interferentes no aparecimento ou progressão do DM 1: genética, idade de início, CAD, vitamina D. O que é fato? 
Palestrante: THAIS DELLA MANNA (SP) 
• Transplantes para cura do diabetes: células-tronco, células mesenquimais, sangue de cordão. O que há de perspectivas? 
Palestrante: RAPHAEL DEL ROIO LIBERATORE JUNIOR (SP) 
• Quando e como pesquisar outras doenças autoimunes em DM1? 
Palestrante: JACQUELINE ROSANGELA DE ARAÚJO (PE) 
• Que são e como utilizar os conceitos de memória metabólica e variação glicêmica na prática? 
Palestrante: LUIS EDUARDO PROCOPIO CALLIARI (SP) 
• Aspectos práticos da prescrição de insulinoterapia para lactentes e crianças abaixo de 5 anos de idade. 
Palestrante: MAURO SCHARF PINTO (PR) 
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• Tecnologia em diabetes: SICI, softwares de gerenciamento e sensores. Como utilizar? 
Palestrante: MONICA ANDRADE LIMA GABBAY (SP)

08:00 - 12:00 – Sala 3 
Curso 3: Terapia de Reposição Hormonal na Adolescência 

Coordenadora: RUTH CLAPAUCH (RJ) 
Coordenadora: ADRIANA LOFRANO-PORTO (DF) 
• Hipogonadismo masculino – Reposição hormonal e preservação da fertilidade 
Palestrante: ANA CLAUDIA LATRONICO (SP) 
• Hipogonadismo feminino – Reposição hormonal e fertilidade 
Palestrante: RUTH CLAPAUCH (RJ) 
• Contracepção na adolescência em geral e situações especiais (diabetes mellitus)  
Palestrante: ADRIANA LOFRANO-PORTO (DF) 
• Tratamento da síndrome dos ovários policísticos na adolescência  
Palestrante: PAULO CESAR ALVES DA SILVA (SC) 
• Distúrbios da puberdade e repercussões na massa óssea 
Palestrante: JOÃO LINDOLFO DA CUNHA BORGES (DF)

12:15 - 13:30 – Sala 1 – Simpósio ROCHE (com lanche)

14:00 - 14:45 – Sala 1 
EP1 – Encontro com o professor – Deficiências hormonais na infância: até onde o laboratório pode nos levar? 

Coordenadora: MARIA CLÁUDIA SCHMITT LOBE (SC) 
Palestrante: LUCIANA ANSANELI NAVES (DF) 
Palestrante: GUSTAVO BARRA (DF) 
14:00 - 14:45 – Sala 2 
EP2 – Encontro com o professor – Baixa estatura idiopática: marcadores bioquímicos e clínicos da resposta ao rhGH 

Coordenadora: JACQUELINE ROSANGELA DE ARAÚJO (PE) 
Palestrante: CARLOS ALBERTO LONGUI (SP) 
Palestrante: CRISTIANE KOCHI (SP) 
 
14:50 - 16:20 – Sala 1 
Mesa-redonda: MR1 – Doenças osteometabólicas 

Coordenador: GENOIR SIMONI (SC) 
Coordenadora: LILIA FREIRE RODRIGUES D’SOUZA-LI (SP) 
14:50 - 15:05 • Tema livre 1: Estudo do desenvolvimento dentário de pacientes com osteogênese imperfeita em tratamento com 
pamidronato dissódico no Hospital Universitário de Brasília. Araújo CM et al. 
15:05 - 15:25 • Osteoimunologia – Implicações clínicas 
Palestrante: HAMILTON CABRAL DE MENEZES FILHO (SP) 
15:25 - 15:45 • Fatores determinantes da aquisição da massa óssea 
Palestrante: JULIENNE ANGELA RAMIRES DE CARVALHO (PR) 
15:45 - 16:05 • Vitamina D: em que ponto do conhecimento chegamos?  
Palestrante: JOÃO LINDOLFO DA CUNHA BORGES (DF) 
16:05 - 16:20 • Discussão 
  
14:50 - 16:20 – Sala 2 
Mesa-redonda: MR2 – Quando suspeitar, como investigar e como intervir? 

Coordenadora: MONALISA FERREIRA AZEVEDO (DF) 
Coordenadora: THAIS DELLA MANNA (SP) 
14:50 - 15:05 • Tema livre 2: Sonic hedgehog pathway is up-regulated in adamantinomatous craniopharyngiomas (ACP). Abu Jamra 
SR et al. 
15:05 - 15:25 • Feocromocitomas e paragangliomas 
Palestrante: ADRIANA LOFRANO-PORTO (DF) 
15:25 - 15:45 • Distúrbios centrais do metabolismo da água 
Palestrante: NINA ROSA DE CASTRO MUSOLINO (SP) 
15:45 - 16:05 • Síndrome dos ovários policísticos na adolescente 
Palestrante: PAULO CESAR ALVES DA SILVA (SC) 
16:05 - 16:20 • Discussão

16:20 - 16:50 INTERVALO

16:50 - 17:40 Visita comentada aos pôsteres

18:30 - 19:30 Cerimônia oficial de abertura – SBP/SPDF

Conferência inaugural – História da arte na endocrinologia pediátrica

Conferencista: ARMANDO JOSÉ CHINA BEZERRA (DF)

Entrega simbólica dos certificados aos aprovados no CAAEP 2013
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DIA 2 DE MAIO – QUINTA-FEIRA
Horário SALA 1 (teatro) SALA 2 

08h00 - 09h00  8h – 8h50 
Conferência – C1 

Coordenadores: Luiz Claudio Castro (DF) 
Sueli Keiko Kohara (PR)  

Over the bone horizon: current and future bone 
disease management paradigms   

Dr. Nick Bishop (Inglaterra)
09h00 - 10h30 MR3 – Mesa-redonda: adrenal  

Coordenadores:  
Sofia Helena Marini (SP) 

Elcy Falcão (PE)

MR4 – Mesa-redonda:  
Oncologia endocrinológica 

Coordenadores:  
Hilton Kuperman (SP) 

Adriana Siviero-Miachon (SP)
10h30 - 11h00 INTERVALO
11h00 - 12h00 SD1: Simpósio duplo – Puberdade e metabolismo  

Coordenadores:  
Cristiane Kochi (SP) 

Ana Cristina Bezerra (DF)

SD2: Simpósio duplo – Intervenção farmacológica 
baseada em evidências genéticas 

Coordenadores:  
Julienne A. Carvalho (PR) 

Sonir R. Antonini (SP) 
12h15 - 13h30 Simpósio: SHIRE (com lanche) Simpósio: SANDOZ (com lanche)
14h00 - 14h45 Sala 1 – EP3 – Encontro com o professor 

Coordenadora: Maristela Barbosa (DF) 
Integração genética-clínica: quando suspeitar que 
distúrbios metabólicos ou do crescimento possam 

integrar uma síndrome genética?

Sala 2 – EP4 – Encontro com o professor 
Coordenador: Claudio Hoinef (RJ) 

Endocrinologia da transição pediatria-clínica 
síndrome de Turner e hiperplasia adrenal

14h50 - 16h20 MR5 – Mesa-redonda:  
Triagem neonatal e distúrbios metabólicos 

Coordenadores:  
Maria Betania Toralles (BA) 

Cátia B Cruz (DF) 

Sala 2 – MR6 – Mesa-redonda: tireoide  
Coordenadores:  

Valéria Guimarães (DF) 
Maria Alice Bordallo (RJ) 

16h20 - 16h50 INTERVALO
16h50 - 17h40 Visita comentada aos pôsteres – Hall dos stands
17h45 - 18h30

 

Conferência – C2 
Coordenadores:  

Margaret Cristina S. Boguszwzki (PR) 
Nuvarte Setian (SP) 

Genetics and epigenetics of children born small 
for gestational age (SGA) – Metabolic differences 
throughout life between the ones who catch-up 

and the ones who do not 
Fernando Cassorla (Chile)

DIA 2 DE MAIO – QUINTA-FEIRA

08:00 - 08:50 – Sala 2 
Conferência: C1. Over the bone horizon: current and future bone disease management paradigms 

Conferencista: NICK BISHOP (INGLATERRA) 
Coordenador: LUIZ CLÁUDIO GONÇALVES DE CASTRO (DF) 
Coordenadora: SUELY KEIKO KOHARA (SC) 
 
09:00 - 10:30 – Sala 1 
Mesa-redonda: MR3 – Adrenal 

Coordenadora: SOFIA HELENA V. LEMOS-MARINI (SP) 
Coordenadora: ELCY FALCÃO (PE) 
09:00-09:15 • Tema livre 3: Anormalidades da via sonic hedgehog (SHH) em tumores adrenocorticais (TACs). Gomes DC et al. 
09:15-09:35 • Tumores adrenocorticais: quem e como investigar? 
Palestrante: SONIR ROBERTO R. ANTONINI (SP) 
09:35-09:55 • HCSR – Controvérsias atuais do tratamento 
Palestrante: IVANI NOVATO SILVA (MG) 
09:55-10:15 • Síndrome de Cushing – Armadilhas no diagnóstico 
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Palestrante: MARGARET DE CASTRO (SP) 
10:15-10:30 • Discussão 
  
09:00 - 10:30 – Sala 2 
Mesa-redonda: MR4 – Oncologia endocrinológica 

Coordenador: HILTON KUPERMAN (SP) 
Coordenadora: ADRIANA APARECIDA SIVIERO-MIACHON (SP) 
09:00 - 09:15 • Tema livre 4: Alterações endócrinas pós-tratamento de craniofaringioma em crianças. Kuperman et al. 
09:15 - 09:35 • Gonadoblastomas: da fisiopatologia molecular à evolução clínica 
Palestrante: GIL GUERRA-JUNIOR (SP) 
09:35 - 09:55 • Sequelas endocrinológicas da quimio/radioterapia 
Palestrante: MARIA ALICE NEVES BORDALLO (RJ) 
09:55 - 10:15 • Segurança do uso do rhGH pós-tratamento oncológico 
Palestrante: PAULO FERREZ COLLET-SOLBERG (RJ) 
10:15 - 10:30 • Discussão 
  
11:00 - 12:00 – Sala 1 
Simpósio SD1: Puberdade e metabolismo 

Coordenadora: CRISTIANE KOCHI (SP) 
Coordenadora: ANA CRISTINA BEZERRA (DF) 
11:00 - 11:30 • Impacto da puberdade na estatura final 
Palestrante: ANGELA MARIA SPINOLA E CASTRO (SP) 
11:30 - 12:00 • Conexão microbiota intestinal e homeostase sistêmica 
Palestrante: MARIO JOSÉ ABDALLA SAAD (SP) 
 
11:00 - 12:00 – Sala 2 
Simpósio SD2: Intervenção farmacológica baseada em evidências genéticas 

Coordenadora: JULIENNE ANGELA RAMIRES DE CARVALHO (PR) 
Coordenador: SONIR ROBERTO R. ANTONINI (SP) 
11:00 - 11:30 • Hipoglicemias neonatais 
Palestrante: RAPHAEL DEL ROIO LIBERATORE JUNIOR (SP) 
11:30 - 12:00 • Farmacogenômica em corticoterapia  
Palestrante: CARLOS ALBERTO LONGUI (SP)

12:15 - 13:30 – Sala 1 Simpósio: SHIRE (com lanche)

12:15 - 13:30 – Sala 2 Simpósio: SANDOZ (com lanche)

 
14:00 - 14:45 – Sala 1 
E1 – Encontro com o professor – Integração genética-clínica: quando suspeitar que distúrbios metabólicos ou do crescimento pos-
sam integrar uma síndrome genética? 

Coordenadora: MARISTELA E BARBOSA (DF) 
Palestrante: ANDREA TREVAS MACIEL-GUERRA (SP) 
Palestrante: ADRIANA APARECIDA SIVIERO-MIACHON (SP) 
 
14:00 - 14:45 – Sala 2 
E2 – Encontro com o professor – Como conduzir: transição na síndrome de Turner e hiperplasia adrenal congênita 

Coordenador: CLAUDIO HOINEFF (RJ) 
Palestrante: MARÍLIA MARTINS GUIMARÃES (RJ) 
Palestrante: SOFIA HELENA V. LEMOS-MARINI (SP) 
 
14:50 - 16:20 – Sala 1 
Mesa-redonda: MR5 – Triagem neonatal e distúrbios metabólicos

Coordenadora: MARIA BETHÂNIA PEREIRA TORALLES (BA) 
Coordenadora: CATIA BARBOSA CRUZ (DF) 
14:50 - 15:05 • Tema livre 5: Avaliação de 10 anos de um programa de triagem neonatal para hiperplasia adrenal congênita (HAC). 
Nascimento et al. 
15:05 - 15:25 • Hiperplasia congênita de suprarrenal – É importante a avaliação genética? 
Palestrante: TANIA APARECIDA SARTORI SANTOS BACHEGA (SP) 
15:25 - 15:45 • Hipotireoidismo congênito – Armadilhas no diagnóstico e acompanhamento 
Palestrante: MARILZA LEAL NASCIMENTO (SC) 
15:45 - 16:05 • Acompanhamento a longo prazo das crianças com hipotireoidismo congênito 
Palestrante: SUZANA NESI FRANÇA (PR) 
16:05 - 16:20 • Discussão 
14:50 - 16:20 – Sala 2 
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Mesa-redonda: MR6 – Tireoide 

Coordenadora: VALÉRIA CUNHA CAMPOS GUIMARÃES (DF) 
Coordenadora: MARIA ALICE NEVES BORDALLO (RJ) 
14:50 - 15:05 • Tema livre 6: Elastografia no diagnóstico de nódulos tireoidianos na infância. Marino LCI et al. 
15:05 - 15:25 • Hipertireoidismo: drogas antitireoideanas x iodo radioativo 
Palestrante: OSMAR MONTE (SP) 
15:25 - 15:45 • Nódulos de tireoide: evidências atuais de suporte à investigação e conduta 
Palestrante: ROSANA MARQUES PEREIRA (PR) 
15:45 - 16:05 • Câncer de tireoide: condução pós-tireoidectomia 
Palestrante: LUIS FERNANDO FERNANDES ADAN (BA)

16:05 - 16:20 • Discussão

16:20 - 16:50 – INTERVALO 

16:50 - 17:40 – Visita comentada aos pôsteres  

17:45 - 18:30 – Sala 2 
Conferência: C2 – Genetics and epigenetics of children born small for gestational age (SGA) – Metabolic differences throughout life 
between the ones who catch-up and the ones who do not 

Coordenadora: MARGARET CRISTINA BOGUSZEWSKI (PR) 
Coordenador: NUVARTE SETIAN (SP) 
Conferencista: FERNANDO GOLUBOFF CASSORLA (CHILE)
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DIA 3 DE MAIO – SEXTA-FEIRA
Horário SALA 1 (teatro) SALA 2 

08h00 - 09h00  8h – 8h50 
Conferência – C3 

Coordenadores: Marília Martins Guimarães (RJ)  
Tânia Sartori Sanches Bachega (SP) 

Endocrine disruptors and whole body 
homeostasis during the growing ages 

Dr. Jean-Pierre Bourguignon (Bélgica)
09h00 - 10h30 MR7 – Mesa-redonda: puberdade 

Coordenadores:  
Marília Guimarães (RJ) 

Norma Sueli Marino (DF) 

MR8 – Mesa-redonda: diabetes mellitus 
Coordenadores:  

Jacqueline Araújo (PE) 
Antonio J. Chagas (MG)

10h30 - 11h00 INTERVALO
11h00 - 12h00  Simpósio Internacional 1 – SI1 

Coordenadores:  
Durval Damiani (SP) 

Mariangela Sampaio (DF) 
Calcium and phosphate disorders in Pediatrics – 
Which patient should be investigated and how 

extensively?  
Nick Bishop (Inglaterra) 

Prenatal management of disorders of sex 
development 

Pierre Chatelain (França)
12h15 - 13h30 Simpósio: ACHE (com lanche) Simpósio: MERCK SERONO (com lanche)
14h00 - 14h45  EP5 – Encontro com o professor 

Coordenadora: 
Cristiane Kopacek (RS) 

Endocrinologia da transição pediatria-clínica 
 em diabetes 

Jacqueline Rosângela de Araújo (PE) 
 Mauro Scharff Pinto (PR)

EP6 – Encontro com o professor 
Coordenadora: 

Lena Stilianidi Garcia (PA) 
Conduzindo adolescentes com distúrbios 

nutricionais: anorexia e obesidade 
Durval Damiani (SP) 

Hilton Kuperman (SP)
14h50 - 16h20 MR9 – Mesa-redonda: obesidade 

Coordenadores: 
Ricardo F Arrais (RN) 
Genoir Simoni (SC) 

MR10 – Mesa-redonda: crescimento 
Coordenadores: 

Geraldo Graça Filho (PR) 
Mauro Scharf Pinto (PR)

16h20 - 16h50 INTERVALO
16h50 - 17h40 Visita comentada aos pôsteres – Hall dos stands
17h45 - 18h30

 

Conferência – C4 
Coordenadores:  

Berenice Bilharinho de Mendonça – SP 
Carlos Alberto Longui – SP  

IGF-1/IGFBPs/ALS in human physiology and diseases  
Horacio Domené (Argentina)

DIA 3 DE MAIO – SEXTA-FEIRA

08:00 - 08:45 – Sala 2 
Conferência: C3 – Endocrine disruptors and whole body homeostasis during the growing ages 

Coordenadora: MARÍLIA MARTINS GUIMARÃES (RJ) 
Coordenadora: TANIA APARECIDA SARTORI SANTOS BACHEGA (SP) 
Conferencista: JEAN-PIERRE BOURGUIGNON (BÉLGICA) 
 
09:00 - 10:30 – Sala 1 
Mesa-redonda: MR7 – Puberdade 

Coordenadora: MARÍLIA MARTINS GUIMARÃES (RJ) 
Coordenadora: NORMA SUELI M ALVES (DF) 
09:00 - 09:15 • Tema livre 8: Puberdade espontânea em pacientes com síndrome de Turner: relação com o cariótipo e estatura final. 
Correa MM et al. 
09:15 - 09:35 • Hipogonadismo: o que aprendemos com os estudos genéticos?  
Palestrante: ANA CLAUDIA LATRONICO (SP) 
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09:35 - 09:55 • Puberdade perfiférica por ativação autônoma de receptores gonadais: discutindo a genética do tratamento 
Palestrante: NUVARTE SETIAN (SP) 
09:55 - 10:15 • Evolução do paciente no pós-tratamento da puberdade precoce central  
Palestrante: VINICIUS NAHIME DE BRITO (SP) 
10:15 - 10:30 • Discussão

09:00 - 10:30 – Sala 2 
Mesa-redonda: MR8 – Diabetes mellitus 

Coordenadora: MONICA ANDRADE LIMA GABBAY (SP) 
Coordenadora: ANTONIO JOSE DAS CHAGAS (MG) 
09:00 - 09:15 • Tema livre 7: O impacto do controle glicêmico através da avaliação da variabilidade e HbA1C entre pacientes em uso 
de SICI atendidos no SUS-SES-DF. Falleiros RKMM et al. 
09:15 - 09:35 • Hypoglicemia in type 1 diabetic children and adolescents: what’s the impact? How to avoid? 
Palestrante: BRUCE BUCKINGHAM (EUA) 
09:35 - 09:55 • Diabetes lipoatrófico – Investigação e terapêutica baseadas na fisiopatologia molecular 
Palestrante: THAIS DELLA MANNA (SP) 
09:55 - 10:15 • Diagnóstico e tratamento das complicações crônicas na adolescência 
Palestrante: LUIS EDUARDO PROCOPIO CALLIARI (SP) 
10:15 - 10:30 • Discussão 
 
10:30 - 11:00 INTERVALO

11:00 - 12:00 – Sala 2 
Simpósio Internacional 1 – S1 

Coordenador: DURVAL DAMIANI (SP) 
Coordenadora: MARIANGELA SAMPAIO (DF) 
11:00 - 11:30 • Calcium and phosphate disorders in Pediatrics – Which patient should be investigated and how extensively?  
Palestrante: NICK BISHOP (INGLATERRA) 
11:30 - 12:00 • Prenatal management of disorders of sex development 
Palestrante: PIERRE CHATELAIN (FRANÇA)

12:15 – 13:30 – Sala 1 – Simpósio: ACHE (com lanche)

12:15 – 13:30 – Sala 2 – Simpósio: MERCK SERONO (com lanche)

14:00 - 14:45 – Sala 1 
EP5 – Encontro com o professor – Endocrinologia da transição pediatria-clínica em diabetes 

Coordenadora: CRISTIANE KOPACEK (RS) 
Palestrante: JACQUELINE ROSANGELA DE ARAÚJO (PE) 
Palestrante: MAURO SCHARF PINTO (PR) 
 
14:00 - 14:45 – Sala 2 
EP6 – Encontro com o professor – Conduzindo adolescentes com distúrbios nutricionais: anorexia e obesidade 

Coordenadora: LENA STILIANIDI GARCIA (PA) 
Palestrante: DURVAL DAMIANI (SP) 
Palestrante: HILTON KUPERMAN (SP) 
 
14:50 - 16:20 – Sala 1 
Mesa-redonda: MR9 – Obesidade 

Coordenador: RICARDO FERNANDO ARRAIS (RN) 
Coordenador: GENOIR SIMONI (SC) 
14:50 - 15:05 • Tema livre 10: Fatores de risco para doença cardiovascular e espessura da íntima média carotídea em crianças pré
-púberes. Gazolla FM et al. 
15:05 - 15:25 • Obesidade e disfunção hipotalâmica 
Palestrante: LÍCIO AUGUSTO VELLOSO (SP) 
15:25 - 15:45 • Tratamento medicamentoso e cirurgia bariátrica: evidências permitem indicar? 
Palestrante: DURVAL DAMIANI (SP) 
15:45 - 16:05 • Avaliação cardiovascular e função endotelial na obesidade: quando investigar? 
Palestrante: CRISTIANE KOCHI (SP)

16:05 - 16:20 • Discussão

14:50 - 16:20 – Sala 2
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Mesa-redonda: MR10 – Crescimento 

Coordenador: GERALDO MIRANDA GRAÇA FILHO (PR) 
Coordenador: MAURO SCHARF PINTO (PR) 
14:50 - 15:05 • Tema Livre 9: Estudo de microdeleções do cromossomo Y em indivíduos com disgenesia gonadal e linhagem celular 
46,XY. Santos AP et al. 
15:05 - 15:25 • O que aprendemos sobre a genética do crescimento humano?  
Palestrante: ALEXANDER AUGUSTO DE LIMA JORGE (SP) 
15:25 - 15:45 • Pré-termo PIG e AIG x PIG a termo: há diferenças metabólicas durante o crescimento?  
Palestrante: MARGARET CRISTINA BOGUSZEWSKI (PR) 
15:45 - 16:05 • Terapia combinada: rhGH e análogos do GnRH – Quais as evidências atuais para indicá-la?  
Palestrante: CARLOS EDUARDO MARTINELLI-JUNIOR (SP) 
16:05 - 16:20 • Discussão 
   
16:20 - 16:45 INTERVALO

16:50 - 17:40 Visita comentada aos pôsteres

  
17:45 - 18:30 – Sala 2 
Conferência: C4 - IGF-1/IGFBPs/ALS in human physiology and diseases 

Coordenadora: BERENICE BILHARINHO MENDONÇA (SP) 
Coordenador: CARLOS ALBERTO LONGUI (SP) 
Conferencista: HORÁCIO DOMENÉ (ARGENTINA)
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DIA 4 DE MAIO – SÁBADO
Horário SALA 1 (teatro) SALA 2 

09h00 - 10h30  Simpósio Internacional 2 – SD2 
Coordenadores:  

Angela Spinola Castro (SP) 
Ivo Jorge Prado Arnhold (SP) 

Metabolic and hormonal derangements in young 
daughters of women with polycystic ovarian 

syndrome 
   Fernando Cassorla (Chile) 

The evolving pattern of the pubertal process in a 
lifelong developmental perspective 

   Jean-Pierre Bourguignon (Bélgica) 
 Use of new technology for the treatment of DM1 

patients 
Bruce Buckingham (USA)

10h30 - 11h00 INTERVALO
11h00 - 11h50 O ano em endocrinologia pediátrica: crescimento 

– Uso de inibidores de aromatase 
Coordenador: ALEXANDER AUGUSTO DE LIMA JORGE 

Palestrante: DURVAL DAMIANI

O ano em endocrinologia pediátrica: gônadas 
 Coordenadora: ANA CLAUDIA LATRONICO 

 Palestrante: ANGELA MARIA SPINOLA E CASTRO 
 GIL GUERRA-JUNIOR

12h00 - 12h45  Conferência de encerramento – C5 
Coordenador: GIL GUERRA-JUNIOR 

LUIZ CLÁUDIO GONÇALVES DE CASTRO 
 

Investigando e conduzindo os distúrbios 
da diferenciação sexual nas várias fases do 

crescimento: do RN ao adolescente 
Palestrante: BERENICE BILHARINHO MENDONÇA

12h45 - 13h00  ENCERRAMENTO

DIA 4 DE MAIO – SÁBADO

09:00 - 10:30 – Sala 2 
Simpósio Internacional 2 – SD2 

Coordenadora: ANGELA MARIA SPINOLA E CASTRO (SP) 
Coordenador: IVO JORGE PRADO ARNHOLD (SP) 
09:00 - 09:30 • Metabolic and hormonal derangements in young daughters of women with polycystic ovarian syndrome 
Palestrante: FERNANDO GOLUBOFF CASSORLA (CHILE) 
09:30 - 10:00 • The evolving pattern of the pubertal process in a lifelong developmental perspective 
Palestrante: JEAN-PIERRE BOURGUIGNON (BÉLGICA) 
10:00 - 10:30 • Clinical and biochemical parameters of adequate controlfor type 1 diabetes 
Palestrante: BRUCE BUCKINGHAM (ESTADOS UNIDOS) 
 
11:00 - 11:50 – Sala 1 
O ano em endocrinologia pediátrica: crescimento – Uso de inibidores de aromatase

Coordenador: ALEXANDER AUGUSTO DE LIMA JORGE (SP) 
Palestrante: DURVAL DAMIANI (SP) 
 
11:00 - 11:50 – Sala 2 
O ano em endocrinologia pediátrica: gônadas

Coordenadora: ANA CLAUDIA LATRONICO (SP) 
Palestrante: ANGELA MARIA SPINOLA E CASTRO (SP) 
Palestrante: GIL GUERRA-JUNIOR (SP) 
 
12:00 - 12:45 – Sala 2 
Conferência de Encerramento – C5 

Coordenador: GIL GUERRA-JUNIOR (SP) 
Coordenador: LUIZ CLÁUDIO GONÇALVES DE CASTRO (DF) 
• Investigando e conduzindo os distúrbios da diferenciação sexual nas várias fases do crescimento: do RN ao adolescente 
Palestrante: BERENICE BILHARINHO MENDONÇA (SP) 
 
12:45 - 13:00 ENCERRAMENTO 



RE
Su

M
O

 D
A

S 
PA

lE
ST

RA
S

RE
Su

M
O

 D
A

S 
PA

lE
ST

RA
S



resumo das palestras

integrAção genético-clínicA: QUAndo sUspeitAr QUe distúrBios metABólicos oU do 
crescimento possAm integrAr UmA síndrome genéticA? 

Dra. Adriana Aparecida Siviero-Miachon 
Médica-assistente do Setor de Endocrinologia Pediátrica, Departamento de Pediatria, universidade Federal de São Paulo/Escola 
Paulista de Medicina (unifesp/EPM), doutora em Ciências pela unifesp/EPM.

Dra. Andrea Trevas Maciel-Guerra
Médica, especialista em Genética Clínica, professora titular do Departamento de Genética Médica da Faculdade de Ciências 
Médicas da universidade Estadual de Campinas (unicamp). 

O aumento no conhecimento da genética e o maior acesso a exames dessa área têm modificado o diagnóstico em endocrino-
logia. É fundamental a integração entre endocrinologistas e geneticistas na condução de situações clínicas práticas, como distúrbios do 
crescimento e metabólicos, reunindo dados de história, sinais clínicos e características hormonais que possam estar relacionados a afecções 
genéticas ou que justifiquem a realização de estudos específicos1,2. 

Em crianças com déficit de crescimento, uma avaliação clínica, auxológica e endocrinológica detalhada pode determinar o teste 
genético mais adequado1,2. A síndrome de Turner, cujo diagnóstico depende do cariótipo, é uma das causas de baixa estatura (BE) no 
sexo feminino, geralmente associada a hipogonadismo primário e quadro dismórfico muito variável3. Tem como diagnóstico diferencial 
a síndrome de Noonan, de herança autossômica dominante (HAD), que acomete também o sexo masculino e decorre de mutações em 
genes da via RAS/MAPK (como os genes PTPN11 e KRAS)4. 

Também em ambos os sexos pode haver BE desproporcionada associada a displasias esqueléticas, incluindo mutações do gene 
SHOX; BE acompanhada de retardo de crescimento intraútero com dismorfismos (síndrome de Russell-Silver) ou sem estigmas, 
incluindo mutações no gene do fator de crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-1) e receptor da IGF-1 (IGF-1R); e BE de início 
pós-natal, como na deficiência de IGF-1, que pode ocorrer por deficiência de GH associada à de outros hormônios hipofisários, por 
deficiência isolada de GH ou por insensibilidade/resistência ao GH, decorrentes de mutações em diferentes genes1,2. Dentre as afecções 
genéticas associadas à alta estatura, destacam-se a síndrome de Marfan (HAD), a homocistinúria (de herança autossômica recessiva – 
HAR) e anomalias de cromossomos sexuais, como as síndromes de Klinefelter (47,XXY e variantes) e 47,XYY5-7. 

Quando a obesidade mórbida se associa a déficit de crescimento e/ou retardo puberal, além de deficiência mental, anomalias congê-
nitas e/ou dismorfismos, deve haver a suspeita de que seja de causa monogênica, incluindo mutações em genes relacionados ao sistema 
leptina-melanocortina hipotalâmico ou ao desenvolvimento do hipotálamo e, ainda, em genes que determinam síndromes complexas, 
como as de Bardet-Biedl, Alström, Carpenter e Prader-Willi8,9. Em relação aos distúrbios glicídicos, destacam-se as síndromes associadas 
a defeitos na ação da insulina: síndrome de Rabson-Mendenhall (SRM), leprechaunismo e lipodistrofia congênita de Berardinelli-Seip 
(LCBS), todas HAR. Embora semelhantes do ponto de vista clínico-metabólico, têm evolução e defeitos genéticos distintos10,11. 

Em situações como essas, a interação com o geneticista permite fundamentar a suspeita clínica, direcionar a indicação e interpretação 
dos exames específicos e realizar o aconselhamento genético, com benefícios evidentes para os pacientes e suas famílias. 
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mr2 – QUAndo sUspeitAr, como inVestigAr e como interVir? FeocromocitomAs e 
pArAgAngliomAs

Dra. Adriana Lofrano Porto
Endocrinologista, professora da universidade de Brasília (unB), coordenadora do Ambulatório de Endocrinologia das Gônadas e 
Adrenais do Hospital universitário de Brasília, pesquisadora em mecanismos moleculares da fisiologia e fisiopatologia das gônadas 
e adrenais.

Vivemos atualmente uma nova era no conhecimento sobre os tumores de células cromafins: feocromocitomas (originados na medula 
adrenal) e paragangliomas (originados em tecidos cromafins extra-adrenais). Até recentemente considerados meras curiosidades médicas, 
o interesse científico sobre esses tumores avançou rapidamente com base no conhecimento dos mecanismos moleculares envolvidos na 
tumorigênese, com impacto sobre o diagnóstico, prognóstico e manejo clínico.

Feocromocitomas (FEO) e paragangliomas (PGL) são tumores raros, mais frequentemente benignos, potencialmente curáveis, porém 
associados a elevada mortalidade, particularmente na infância e adolescência. Apresentam manifestações clínicas bastante heterogêneas, o 
que requer elevado grau de suspeição clínica para o diagnóstico. Os sinais e sintomas geralmente são decorrentes da secreção aumentada 
de catecolaminas e/ou do efeito de compressão pelo volume tumoral. Em crianças ou adolescentes com manifestações clínicas sugestivas 
ou em casos selecionados de familiares de portadores de síndromes neoplásicas, a dosagem de metanefrinas fracionadas em urina de 24 
horas, realizada em laboratório de referência pelo método de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) ou por espectrometria de 
massas em paralelo (tandem mass spectometry), é considerada o método de escolha para detecção diagnóstica. Valores definitivamente 
anormais em paciente com quadro clínico compatível devem seguir-se de avaliação radiológica para localização do tumor, por meio de 
tomografia computadorizada ou ressonância magnética nuclear do abdome e pelve. Em raros casos negativos, com quadro clínico e tes-
tes bioquímicos suspeitos, estudos cintilográficos serão necessários em busca de outras localizações extra-adrenais. A remoção cirúrgica 
completa do tumor em crianças geralmente resulta em normalização da pressão arterial. 

O risco de malignidade, doença multicêntrica ou recorrente é aumentado em crianças e adolescentes, principalmente nos casos 
familiares. Até o momento não há marcadores bioquímicos ou histológicos clinicamente disponíveis para diferenciação entre FEO/PGL 
malignos e benignos; o diagnóstico de malignidade baseia-se na presença de invasão regional ou metástase a distância, o que pode ocorrer 
até 20 anos após a ressecção do tumor primário. O seguimento em longo prazo está indicado para todos os pacientes.

Estudos recentes têm demonstrado que aproximadamente 30% dos FEO e PGL em crianças e adolescentes são familiares, associados 
a neoplasia endócrina múltipla tipo 2A e 2B (NEM 2Ae 2B), doença de von Hippel-Lindau, neurofibromatose tipo 1 ou síndrome de 
paraganglioma familiar. Entre os casos aparentemente esporádicos, até 25% associam-se a mutações germinativas em um de pelo menos 10 
genes relacionados, podendo haver correlação genótipo-fenótipo e implicações no prognóstico da doença. Assim, atualmente, o estudo 
genético está indicado para toda criança ou adolescente com diagnóstico de feocromocitoma/paraganglioma. 

o QUe Aprendemos soBre A genéticA do crescimento HUmAno?

Dr. Alexander A. L. Jorge
Professor da disciplina de Endocrinologia e Metabologia da Faculdade de Medicina da universidade de São Paulo (FMuSP), 
responsável pela unidade de Endocrinologia-Genética.

A altura adulta é uma das características humanas com maior grau de herdabilidade. Atribuem-se a fatores genéticos 89% a 93% da 
variabilidade de altura entre indivíduos saudáveis. Embora haja alguns casos bem definidos de variantes genéticas isoladas desempenhando 
efeitos pronunciados sobre o crescimento (modelo monogênico), acredita-se que, em geral, a altura final é produto de diversos polimor-
fismos presentes em múltiplos genes que agem de forma interativa (modelo poligênico). A ferramenta de estudo utilizado nessa condição 
é a de associação genética, que busca identificar variabilidades alélicas presentes no genoma (SNP – single-nucleotide polymorphism) que 
influenciam o fenótipo estudado. Dessa forma postula-se que a baixa estatura limítrofe em parte poderia ser resultante do efeito combi-
natório de vários alelos comuns presentes em loci que determinam suscetibilidade a essa condição. 

A partir do crescente interesse pela busca de informações genéticas determinantes da estatura, diversos estudos de associação por 
varredura genômica (GWAS – Genome Wide Association Study) evidenciaram o papel de polimorfismos comuns na determinação da altura 
de indivíduos saudáveis. A maioria dessas variações confere um impacto modesto para cada indivíduo, mas por apresentarem frequências 
relativamente altas na população geral, podendo apresentar efeito pronunciado em escala populacional. Adicionalmente, a variante asso-
ciada com altura em geral não é diretamente responsável pela variabilidade de fenótipo, podendo estar em desequilíbrio de ligação com 
variável ou variáveis causais. Esses estudos quase sempre utilizaram populações de indivíduos adultos de origem caucasiana e analisaram 
simultaneamente centenas de milhares de SNP, necessitando de um grande número de indivíduos para obter nível de significância exigido 
pelos múltiplos testes realizados. 

Como se sabe, a população brasileira é altamente miscigenada, tendo uma composição entre origem caucasiana, ameríndia e africana. 
As particularidades de nossa população tornam imperativo confirmar a associação observada em outras populações. Adicionalmente, ainda 
poucos trabalhos avaliaram o papel desses polimorfismos associados com altura adulta em crianças. 
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módUlo pUBerdAde HipogonAdismo: o QUe Aprendemos com os estUdos genéticos?

Dra. Ana Claudia Latronico
Professora titular do Departamento de Clínica Médica – Endocrinologia e Metabologia da Faculdade de Medicina da 
universidade de São Paulo (uSP).

O hipogonadismo hipogonadotrófico isolado (HHI) congênito caracteriza-se pela falta completa ou parcial de desenvolvimento 
puberal em decorrência de defeitos na migração, síntese, secreção ou ação do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH). Baixas con-
centrações de esteroides sexuais e valores reduzidos ou inapropriadamente normais de gonadotrofinas hipofisárias (LH e FSH) definem 
o hipogonadismo secundário. A secreção dos demais hormônios hipofisários encontra-se normal, bem como a ressonância magnética de 
região hipotalâmica-hipofisária, demonstrando a ausência de uma causa anatômica. Alterações olfatórias (anosmia ou hiposmia) podem 
estar associadas ao HHI, caracterizando a síndrome de Kallmann. Uma lista crescente de genes está envolvida na etiologia do HHI, su-
gerindo a heterogeneidade e a complexidade da base genética dessa condição. Distúrbios na rota de migração dos neurônios secretores 
de GnRH e dos neurônios olfatórios formam a base clínico-patológica da síndrome de Kallmann. Mutações nos genes KAL1, FGFR1/
FGF8, PROK2/PROKR2, NELF, CHD7, HS6ST1 e WDR11 foram associadas a defeitos de migração neuronal, causando a síndrome 
de Kallmann. É notável que defeitos nos genes FGFR1, FGF8, PROKR2, CHD7 e WDR11 foram também associados ao HHI sem al-
terações olfatórias (HHI normósmico), porém em menor frequência. Adicionalmente, defeitos nos KISS1R, TAC3/TACR3 e GNRH1/
GNRHR foram descritos exclusivamente em pacientes com HHI normósmico. 

endocrinologiA pediÁtricA: UmA HistóriA de Arte

Dr. Armando J. C. Bezerra
Médico, mestre e doutor em Morfologia pela universidade Federal de São Paulo (unifesp), professor emérito da universidade 
Católica de Brasília (uVB), membro da Academia de Medicina de Brasília.

O famoso médico alemão Theodor Billroth, considerado o pai da cirurgia gastrointestinal, dizia entusiasmado aos seus discípulos que 
Ciência e Arte jorram da mesma fonte.

Assim sendo, é fácil entender por que acontecimentos marcantes da história da medicina, e em especial da endocrinologia pediátrica, 
podem ser apresentados por meio de variadas formas de arte.

Diego Velázquez, um dos grandes mestres da pintura espanhola foi divino ao oferecer ao mundo, em 1656, o óleo sobre tela intitu-
lado As Meninas, presentemente exposto no Museu do Prado, em Madri.

Nesse quadro que retrata uma cena familiar da corte do rei Felipe IV, chamam a atenção a bela princesa Margarita, ladeada entre 
outros, pelos anões Mari Bárbola e Nicolasico Pertusato. Este, para divertir a princesa, acaricia com seu pé o dócil cão da infanta.

São também de autoria de Velázquez, entre muitas outras, as telas O Menino de Vallecas, muito conhecido como o anão Francisco 
Lezcano, e O Anão Sebastián de Morra. Esta última pintura foi muito bem parodiada por Salvador Dalí, podendo ser vista no Teatro-
Museu Dalí, em Figueras, Espanha.

Quanto à literatura infantil, merece registro a notável obra dos irmãos Grimm intitulada Branca de Neve e os Sete Anões. A doçura dos 
anõezinhos fez de Branca de Neve o filme para crianças mais visto no mundo e de Walt Disney o ganhador, em 1939, do Oscar especial 
de melhor filme desenho animado.

A Bíblia, tão rica em passagens médicas, relata um interessante caso de baixa estatura ao descrever o encontro de Jesus com o pecador 
Zaqueu.

O hirsutismo pode ser facilmente apreciado nos autorretratos de Frida Kahlo, a mais importante pintora mexicana, e que presenteou 
o mundo com a curiosa tela Eu a Mamar.

Um doente com exoftalmia é destaque no famoso afresco de Michelangelo Buonarroti, intitulado O Juízo Final. Essa magnífica obra 
de arte fez da parede atrás do altar da Capela Sistina um patrimônio artístico da humanidade.

Doentes com bócio, hiper e hipotireoidismo, macroglossia, puberdade precoce, obesidade, diabetes, hipertricose, gigantismo, acro-
megalia, entre outros com sinais exuberantes, foram documentados para a posteridade por artistas famosos, que assim entraram para a 
história da arte e da medicina.

inVestigAndo e condUzindo os distúrBios dA diFerenciAção sexUAl nAs VÁriAs FAses do 
crescimento: do recém-nAscido Ao Adolescente

Dra. Berenice B. Mendonça
Professora titular de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da universidade de São Paulo (FMuSP).

O nascimento de um recém-nascido (RN) com distúrbio do desenvolvimento sexual (DDS) traz à família e aos médicos grande preo-
cupação e deve ser tratado como uma emergência médica. O primeiro passo relativamente a um RN com DDS é a entrevista com os pais. 
É importante investigar o que os pais sabem sobre o problema de seu filho, se o sexo do RN já estava definido no período pré-natal, se 
os pais têm preferência por um dos sexos e com qual sexo identificam o seu RN.

O papel do médico é: mostrar serenidade e confiança; explicar aos pais os princípios do desenvolvimento sexual, comparar a ambi-
guidade genital a outras malformações congênitas, esclarecer que a ambiguidade genital não está ligada à homossexualidade, explicar que 
o cariótipo não define a identidade de gênero e principalmente orientar os pais sobre como devem comunicar à família e aos amigos a 
doença do RN.
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A história clínica é muito importante para determinar se há consanguinidade e presença de casos semelhantes na família, a etnia, 
alterações durante a gestação e o peso ao nascimento, já que há maior incidência de hipospádia em RN PIG. No exame físico, alterações 
dismórficas, tamanho do falo, posição da uretra, número de orifícios perineais e a presença de gônadas devem ser avaliados. A avalia-
ção laboratorial consiste de análise por imagem (ultrassonografia, imagem ou geniturinário retrógrada ou cistoscopia intraoperatória), 
e análise citogenética por cariótipo ou por meio da presença do gene SRY por PCR ou FISH. A avaliação dos níveis basais séricos de 
sódio, potássio, colesterol e hormonais (LH, FSH, AMH, ACTH 17OHP, PROG, 17OHPREG, DHEAS, androstenediona, cortisol, 
11-desoxicortisol, aldosterona, renina, T, DHT) deve ser realizada. Testes de estimulação com hCG e/ou ACTH e determinação de 
esteroides urinários, seguidos da análise molecular de genes candidatos, são outras ferramentas necessárias para esclarecer o diagnóstico 
nesses pacientes.

O objetivo do tratamento cirúrgico é o de assegurar o desenvolvimento adequado dos órgãos genitais externos e remover as estruturas 
internas que são inadequados para o sexo social. Os pacientes devem ser submetidos a tratamento cirúrgico de preferência antes dos 2 
anos de idade, momento em que a criança torna-se consciente de seus órgãos genitais e sexo social. Somente cirurgiões qualificados, com 
formação específica na cirurgia de DDS, devem realizar esses procedimentos. Tratamentos inadequados resultam em danos irreversíveis 
para o paciente.

O tratamento hormonal nos pacientes com sexo social feminino deve simular a puberdade normal, mediante a introdução de baixas 
doses de estrogênio (um sexto a um quarto da dose de adulto) entre as idades de 11 e 12 anos para evitar a maturação óssea excessiva 
e baixa estatura na vida adulta. As doses podem ser ajustadas de acordo com a resposta (desenvolvimento mamário e idade óssea), com 
o objetivo de completar a feminização gradualmente durante um período de dois a três anos. Nas mulheres 46,XY, doses mais elevadas 
de estrogênio são indicadas para evitar a estatura final elevada. Nos pacientes com o sexo masculino social, a reposição de testosterona é 
iniciada em torno dos 12 anos, de acordo com o desenvolvimento psicológico da criança e altura simulando a puberdade normal. Injeções 
intramusculares (IM) de ésteres de testosterona são comumente usadas; outra opção é o undecanoato de testosterona via oral ou prepa-
rações transdérmicas. A dose inicial de injeções de depósito de ésteres de testosterona é de 25 a 50 mg/mês administradas IM. A dose 
de manutenção de um doente adulto é de 200 a 250 mg a cada duas semanas, ou 1.000 mg a cada três meses. Em pacientes do sexo 
masculino com insensibilidade aos androgênios, doses mais elevadas de ésteres de testosterona (250-500 mg, duas vezes por semana) são 
utilizados para aumentar o comprimento do pênis e as características sexuais secundárias. Em nosso estudo, todos os pacientes, exceto 
dois pacientes 46,XY com DDS indeterminado, apresentaram comprimento peniano final < 2 SDS. Entretanto, não se observou diferença 
estatisticamente significativa do comprimento peniano e na satisfação com a atividade sexual.

Fundamental para o tratamento de pacientes com DDS, desde o diagnóstico e durante todo o desenvolvimento, é o acompanhamento 
psicológico com psicólogo especializado na área. 

O tratamento adequado de pacientes com DDS requer uma equipe multidisciplinar treinada e integrada e recursos para o diagnóstico 
hormonal e molecular e tratamento psicológico e cirúrgico. Esses recursos asseguram bom resultado terapêutico e uma qualidade de vida 
adequada a esses pacientes na vida adulta.

oBesidAde – trAtAmento medicAmentoso e cirUrgiA BAriÁtricA: eVidÊnciAs permitem 
indicAr?

Dr. Durval Damiani
Professor livre-docente, chefe da unidade de Endocrinologia Pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da universidade de São Paulo (uSP), editor sênior do International Journal of Pediatric Endocrinology,  
membro do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria.

A obesidade, praticamente no mundo todo, tem atingido proporções verdadeiramente “epidêmicas”. O conhecimento da “síndrome 
da obesidade” ainda é limitado e começa-se agora a entender os mecanismos básicos que controlam o peso corpóreo, propiciando um 
reservatório de energia para um ser que se alimenta intermitentemente e pode gastar energia continuamente. 

Bases genéticas, fatores ambientais, estilo de vida e sedentarismo têm sido aventados como contribuintes para essa “pandemia” de 
obesidade. 

As consequências desse fenômeno traduzem-se tanto individualmente como socialmente. Da forma como a obesidade tem se expan-
dido, haverá um momento em que o sistema de saúde não terá como “pagar a conta” desses tratamentos e de suas complicações. Do 
ponto de vida individual, o sofrimento e os constrangimentos por que passam crianças, adolescentes e adultos obesos é enorme. As com-
plicações vão desde o aspecto psicológico até a maior incidência de vários tipos de câncer, passando por desregulação metabólica com disli-
pidemia, resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, problemas ortopédicos e dermatológicos, entre tantos outros. 

Justamente pela falta de melhor conhecimento dessa condição clínica, acaba-se propondo os mesmos tratamentos para todos os pa-
cientes, o que, invariavelmente, leva a grandes taxas de insucesso terapêutico. Em algumas situações de distúrbios monogênicos levando 
à obesidade, acabamos conhecendo o seu mecanismo de ação e propomos medidas muito mais lógicas para o tratamento. A título de 
exemplo, na mutação do gene da leptina, o indivíduo se torna obeso por perder esse sinalizador do conteúdo de tecido adiposo. Essas 
crianças passam a engordar, mas no momento em que se inicia a reposição da leptina, tais pacientes retornam ao peso normal, sem que 
para isso sejam necessárias mudanças de hábitos alimentares ou no grau de atividade física. Portanto, quando se conhece a causa específica 
do problema e ela é tratada, consegue-se resolver o problema. Em nossa prática diária, no entanto, frequentemente não se tem a etiologia 
da obesidade, os tratamentos não são específicos e fica-se na dependência de uma grande motivação e aderência por parte do paciente e 
de seus familiares para conseguir propiciar perda de peso ao paciente. 

Quando se entra na farmacologia da obesidade, fica-se absolutamente desarmado. Poucos são os medicamentos liberados para tra-
tamento de obesidade em crianças e adolescentes, de modo que fica muito difícil conseguir grandes resultados terapêuticos. Isso tem 
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feito com que a cirurgia bariátrica se torne a única alternativa para um grande número de pacientes, apesar de ser um procedimento 
absolutamente não fisiológico, com risco de morte no intraoperatório e com grandes e potenciais sequelas nutricionais em longo prazo, 
na dependência do tipo de cirurgia realizada. 

Portanto, neste momento, o desafio de tratar a obesidade é monstruoso. A detecção precoce, o papel importante do pediatra na 
detecção e na condução do problema, o concurso do endocrinologista pediátrico para seguimento das comorbidades metabólicas e uma 
equipe multidisciplinar que encare os vários pontos do problema são a nossa maior arma no momento. O desafio é grande, mas não de-
vemos nos imobilizar diante dele. Vamos à luta!

iniBidores de AromAtAse no trAtAmento dA BAixA estAtUrA

Dr. Durval Damiani
Professor livre-docente, chefe da unidade de Endocrinologia Pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da universidade de São Paulo (uSP), editor sênior do International Journal of Pediatric Endocrinology, 
Membro do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria

Os inibidores de aromatase têm sido usados desde a década de 1980 no tratamento de câncer de mama, mas foi a partir da descrição 
de casos de mutação do receptor estrogênico levando a resistência à ação estrogênica e mutação do gene da aromatase, levando a defi-
ciência dessa enzima, que surgiu a possibilidade de se usarem essas drogas no tratamento da baixa estatura. Isso decorreu do fato de os 
pacientes com problemas de atuação estrogênica no osso terem seu crescimento prolongado pelo retardo da maturação óssea.

A enzima aromatase, uma hemoproteína, é um complexo formado por duas proteínas: citocromo P450 19A1 (aromatase) e a NA-
DPH-citocromo P450 redutase. O gene que codifica a aromatase está no cromossomo 15q21.2

A aromatase se expressa em vários tecidos e seu papel básico é converter andrógenos em estrógenos. 
Entre os inibidores de aromatase, os de terceira geração como o anastrozol e o letrozol apresentam um poder de inibição de mais 

de 97%. Tanto o anastrozol quanto o letrozol e o vorozol são não esteroidais, e o que provoca a maior supressão é o letrozol (> 99,1%).

Usos gerais dos inibidores e aromatase
Os inibidores de aromatase são aprovados exclusivamente para o tratamento paliativo ou adjuvante de mulheres pós-menopáusicas 

com câncer de mama positivo pra receptor estrogênico. Todavia, tem havido uso off-label para indução de ovulação e várias outras con-
dições, como em homens com baixa fertilidade associada a uma diminuída relação testosterona/estradiol, na síndrome de Klinefelter 
e na obesidade associada a hipogonadismo hipogonadotrófico. Em Pediatria, os inibidores de aromatase têm sido usados off-label para 
hiperestrogenismo, hiperandrogenismo, ginecomastia puberal e baixa estatura. 

De especial interesse tem sido o uso em crianças e adolescentes com baixa estatura, em quem se pretende retardar a progressão da 
idade óssea e, portanto, obter maior tempo de crescimento. Há vários estudos sobre o assunto, com resultados divergentes, mas tendendo 
a demonstrar que há realmente um ganho estatural final dependendo do momento e da indicação do medicamento. 

Segurança 
Os receptores estrogênicos estão presentes em todo o organismo, ilustrando o papel crucial do estrógeno na economia. Portanto, no 

momento em que se inibe a produção de estrógenos, surgem preocupações quanto a possíveis efeitos colaterais. A deficiência estrogênica 
que começa já ao nascimento, nos pacientes com a mutação do gene da aromatase não pode ser comparada ao uso por tempo limitado 
(em geral dois anos) dos inibidores de aromatase no tratamento da baixa estatura. Dessa forma, os efeitos colaterais não seguem os ob-
servados nos pacientes com deficiência congênita de aromatase. 

Uma das preocupações tem sido a integridade óssea e foram descritos casos de alteração vertebral em cunha em pacientes com baixa 
estatura idiopática que receberam essas drogas.

Mais tempo e maiores casuísticas serão necessários para que se tenha um quadro mais completo dos efetivos efeitos colaterais que 
possam estar associados a esse grupo de medicamentos. No momento, ainda se trata de um tratamento experimental.

metABolic And HormonAl derAngements in YoUng dAUgHters oF Women WitH polYcYstic 
oVAriAn sYndrome

Dr. Fernando Cassorla
Institute of Maternal and Child Research university of Chile – Santiago, Chile.

The offspring of women with polycystic ovarian syndrome (PCOS) may exhibit characteristic metabolic and hormonal features from a 
very early age, well before the onset of clinical and biochemical hyperandrogenism. It has been proposed that these features may represent 
early markers for the subsequent development of PCOS. The daughters of women with PCOS may show evidence of increased ovarian 
volumes and increased serum anti-mullerian hormone (AMH) concentrations during the first few months of life, and these parameters 
may remain high during childhood and adolescence compared to controls. These studies indicate that the ovarian function of these girls 
has some special characteristics from very early stages of life. In addition, these girls may exhibit higher postprandial serum insulin con-
centrations and lower adiponectin levels compared to carefully matched controls, even before the onset of puberty. These features suggest 
that some of these girls have an unfavorable metabolic profile from a very early age, which may have clinical significance later on in life.

Furthermore, the prepubertal daughters of women with PCOS may show evidence of an exaggerated adrenarche, with higher serum 
DHEAS concentrations compared to age-matched controls. In addition to these findings, during pubertal development, the daughters of 
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women with PCOS may show evidence of increased serum basal testosterone and post stimulated LH, 17-OH progesterone and testoste-
rone concentrations, at a time when some early clinical signs of hyperandrogenism may become evident. These features may be associated 
with higher serum levels of triglycerides and lower concentrations of SHBG, underscoring their tendency to develop hyperandrogenism.

In summary, the daughters of women with PCOS may show evidence of specific metabolic and reproductive features, several years 
before the onset of puberty. Thus, their metabolic and hormonal features are different from normal controls from a very early age. These 
features may place them at risk for the subsequent development of metabolic and hormonal derangements, such as PCOS during their 
reproductive years.

Our studies will require close follow-up of these patients to document their subsequent clinical course, in order to define whether 
some of these patients will effectively develop full blown metabolic and reproductive disorders later on in life.

genetics And epigenetics oF cHildren Born smAll For gestAtionAl Age (sgA): metABolic 
diFFerences tHroUgHoUt liFe BetWeen tHe ones WHo cAtcH-Up And tHe ones WHo do not

Dr. Fernando Cassorla
Institute of Maternal and Child Research university of Chile – Santiago, Chile.

The small for gestational child is at risk for the development of acute disorders such as hypoglycemia during infancy, growth retar-
dation during childhood and of chronic conditions during adulthood, such as diabetes, dyslipidemia, hypertension and cardiovascular 
disease. A substantial body of evidence has accumulated during the past few years, indicating that the higher morbidity of SGA children 
requires that they be followed carefully in order to establish their clinical course and manage their co-morbidities. The vast majority of 
these children show evidence of catch-up growth during the first 2 to 3 years of life, but approximately 10 to 15% of these patients remain 
below their expected growth curve. Children with low birth weight and early postnatal catch-up growth are at increased risk for obesity 
during childhood, particularly if they are overnourished, due to maternal concerns regarding their small size at birth. This appears not to 
be directly related to their underlying condition, but rather to their excessive caloric intake.

The SGA child who has not shown evidence of catch-up growth by the age of 2 years is a candidate for GH treatment, although there 
is some controversy regarding the appropriate age at which this treatment should be started. In addition, since SGA patients are usually 
not GH deficient, the doses of GH employed to treat these children tend to cluster around the high end of the GH dose recommended 
range, and this therapy is usually maintained until final height is reached. Hence, the decision to start GH therapy in a SGA child should 
not be taken lightly, even though this treatment may have a positive effect on the growth velocity and final height of these children. 
Currently, most SGA children who do not catch-up during the first few years of life are treated with GH, so the published series have 
relatively few untreated children, who would truly exhibit the natural course of this condition. Thus, the comparison between the SGA 
children who catch-up and those who do not, is obscured by the fact that many of the children who demonstrate catch-up growth may 
exhibit varying degrees of obesity, and most SGA children who do not exhibit catch-up growth end up being treated with GH.

GH therapy has not been associated with serious adverse events in short children who are born SGA. Furthermore, stabilization or 
even improvement in the lipid profile may be observed in SGA patients during GH therapy. However, particular attention should be 
directed towards weight gain and carbohydrate metabolism during GH treatment in SGA children. Several studies have shown the during 
GH therapy fasting and postprandial serum levels of insulin may increase, but the serum concentrations of insulin return to basal levels 
once GH therapy is discontinued. In addition, some patients may show evidence of compromised glucose tolerance, but no increase in 
the prevalence of type 2 diabetes has been observed in SGA patients after long-term treatment with GH. It should be mentioned, howe-
ver, that SGA children with catch-up growth also may exhibit insulin resistance with high circulating insulin concentrations, particularly if 
they gain too much weight during the first couple of years of life. Hence, long-term monitoring of glucose metabolism is indicated in all 
SGA patients, regardless of whether they show evidence of catch-up growth or not. These findings indicate that no SGA child should be 
allowed to gain weight excessively during the first few years of life, since this may lead to the development of significant co-morbidities, 
regardless of whether they have been treated with GH or not. It should be stated, however, that this metabolic risk may vary depending 
on the family history and ethnic group of each individual patient.

gonAdoBlAstomAs: dA FisiopAtologiA molecUlAr À eVolUção clínicA

Dr. Gil Guerra-Júnior
Professor titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da universidade Estadual de Campinas 
(unicamp), presidente do Departamento de Endocrinologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). 

Alguns pacientes com distúrbios da diferenciação do sexo (DDS), que carregam material de cromossomo Y na sua constituição 
cromossômica, apresentam risco aumentado de desenvolver tumores de células germinativas (TCG) tipo II, que derivam das células 
germinativas fetais precoces. Os principais TCG são o seminoma no testículo e o disgerminoma na gônada disgenética, assim como 
vários tipos de não seminoma e não disgerminoma, além das lesões precursoras, que são o carcinoma in situ (CIS) e o gonadoblastoma, 
respectivamente. Com base na grande similaridade de morfologia e expressão proteica, sugere-se que as células neoplásicas do CIS e 
do gonadoblastoma são derivadas de células germinativas fetais provenientes de estágio precoce do desenvolvimento. As gônadas de 
pacientes com DDS frequentemente abrigam células germinativas imaturas que expressam marcadores das células germinativas fetais 
precoces. Alguns desses marcadores (por exemplo: OCT3/4 e NANOG) parecem apresentar relevância patogênica no desenvolvimento 
de TCG, provendo células com habilidade de pluripotencialidade, proliferação e supressão de apoptose. Também o TSPY (testis-specific 
protein Y-encoded), o principal candidato para o locus do gonadoblastoma no cromossomo Y, é muito expresso nas células germinativas 
de pacientes com DDS e possivelmente contribui para a sobrevida e proliferação dessas células. O risco de desenvolvimento de TCG nes-
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ses pacientes varia muito. Enquanto a prevalência de TCG é de 15% em pacientes com insensibilidade parcial aos andrógenos, esse risco 
pode aumentar além dos 30% nas disgenesias gonadais. Pacientes com insensibilidade completa aos andrógenos e DDS ovariotesticular 
desenvolvem tumores gonadais em 0,8% a 2,6% dos casos, respectivamente. Entretanto, esses dados podem estar com vieses por várias 
razões. Hoje em dia, o uso de técnicas de imunoistoquímica é altamente relevante na identificação de gônadas em risco de pacientes com 
DDS (vide Quadro 1). Sugere-se atualmente que, para melhor estimar o risco em um indivíduo com DDS, futuras investigações em um 
grupo amplo de pacientes são necessárias.  

Quadro 1. Identificação da gônada em risco de desenvolver tumor de células germinativas com base na avaliação histológica da gônada e da coloração 
imunoistoquímica (Pleskacova et al., 2010)

Gônada Coloração OCT3/4 Critérios adicionais Risco

Ovário - - (-)

Testículo ou testículo disgenético

OCT3/4 - - (-)

OCT3/4 +

Células germinativas imaturas

Distribuição luminal

Distribuição em toda gônada

TSPY - ou pouco +

SCF (stem cell factor) -
Idade < 1 ano

Baixo

Células germinativas displásicas

Distribuição basal

Distribuição focal

TSPY fortemente +

SCF +

Idade > 1 ano

Alto

Tecido gonadal indiferenciado OCT3/4+ - Alto

Streak (sem células germinativas) - - (-)

(-) não aumentado; - desnecessário ou negativo; + positivo.
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deFiciÊnciAs HormonAis nA inFÂnciA: Até onde o lABorAtório pode nos leVAr?

Prof. Gustavo Barcelos Barra, PhD
Coordenador da unidade de Biologia Molecular e do Núcleo de Inovação do Laboratório Sabin – Brasília.

Dra. Luciana Ansaneli Naves
Professora e chefe do Serviço de Endocrinologia da universidade de Brasília (unB).

A parceria entre a endocrinologia pediátrica e a biologia molecular é de longa data. Os exemplos seminais datam do final da década 
de 1970 e incluem a clonagem do gene do hormônio do crescimento pelo saudoso John D. Baxter, em um trabalho pioneiro e protótipo 
para a produção de todos os hormônios humanos recombinantes. Além disso, na década passada, o avanço das tecnologias de análise do 
DNA permitiu o sequenciamento do genoma humano em sua totalidade e a multiplicação de forma próxima à exponencial de casos de 
identificação de mutações em genes codificadores de hormônios, fatores de transcrição e receptores que permitiram conhecer a causa de 
deficiências hormonais e a melhor compreensão de mecanismos endócrinos. Atualmente, novas metodologias moleculares como sequen-
ciamento de segunda geração e os microarranjos citogenéticos introduziram um acesso sem procedentes ao DNA humano. 
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Diferentemente do sequenciamento tradicional de Sanger, que interroga individualmente os éxons de um gene pela presença de uma 
mutação, o sequenciamento de segunda geração permite que vários genes associados a determinada patologia sejam avaliados simulta-
neamente, ou até mesmo que o exoma completo do paciente seja decodificado. Por exemplo, é possível que os genes PIT-1, PROP-1, 
DAX, HESX-1 e outros associados ao hipopituitarismo sejam sequenciados concomitantemente em uma única reação. Além disso, o 
sequenciamento do exoma permite identificar a etiologia genética de doenças consideradas até então idiopáticas. 

Por sua vez, os microarranjos citogenéticos, ao genotiparem milhares de SNP de alta heterozigose consecutivamente ao longo dos 
cromossomos, permitem a construção de um mapa citogenético de alta resolução, capaz de identificar ganhos e perdas de sequências 
em nível gênico e aumentar o poder diagnóstico em imbalanços genéticos clinicamente significantes quando comparados ao cariótipo.

Assim, essas novas tecnologias vêm ganhando continuamente aplicações clínicas, personalizando tanto o diagnóstico quanto o 
tratamento das doenças endócrinas, e serão discutidas nos seus pormenores neste encontro com o professor.

osteoimUnologiA: implicAçÕes clínicAs

Dr. Hamilton Cabral de Menezes Filho
Médico-assistente da unidade de Endocrinologia Pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da universidade de São Paulo (FMuSP), mestre em Pediatria pela FMuSP.

O termo osteoimunologia foi introduzido no ano 2000, motivado pelo crescente conhecimento abrangendo a interação entre as 
células do tecido ósseo e do tecido imune. A consequência prática dessa interação é o maior risco para osteoporose e destruição óssea 
localizada nos pacientes com ativação excessiva do sistema imune. 

O sistema constituído pela osteoprotegerina (OPG), receptor do fator nuclear ativador kB (RANK) e o ligante do RANK (RANKL) 
tem papel fundamental na osteoimunologia. A OPG e o RANKL são fatores solúveis produzidos pelos osteoblastos e osteócitos, células 
do sistema imunológico e células endoteliais. A OPG e o RANK são receptores do RANKL. O RANKL é uma proteína da superfamília 
do TNF com potente ação estimuladora sobre a diferenciação dos pré-osteoclastos em osteoclastos maduros, além de aumentar a ativi-
dade dos osteoclastos maduros. Essas ações decorrem da ligação do RANKL ao RANK, localizado nas células osteoclásticas. Por outro 
lado, a ação da OPG, impedindo a interação RANKL-RANK, resulta em redução da reabsorção óssea. A expressão do RANKL pode ser 
aumentada por outros fatores osteoclastogênicos como 1,25(OH)2 vitamina D, PTH, prostaglandina E2, IL-1, IL-6, IL-11, IL-17 e 
TNF-a. O sistema imune também é capaz de produzir o RANKL, por meio dos linfócitos T ativados. No sistema imune a principal ação 
do RANKL consiste no estímulo de células dendríticas (consideradas as células apresentadoras de antígenos mais potentes, com ação 
importante na imunidade inata e adaptativa). 

Deve-se lembrar que os osteoclastos e as células do sistema imune são capazes de influenciarem-se mutuamente por compartilharem 
diversas moléculas regulatórias, incluindo citocinas, receptores, moléculas de sinalização e fatores de transcrição. Os osteoclastos e as 
células dendríticas também têm a mesma origem, a partir das linhagens celulares precursoras dos monócitos e macrófagos. Além disso, 
existe considerável plasticidade entre os osteoclastos e as células dendríticas, de forma que células dendríticas imaturas são capazes de 
se diferenciarem em osteoclastos. No mieloma múltiplo, por exemplo, o aumento da diferenciação das células dendríticas imaturas em 
osteoclastos estimulado pelo RANKL contribui para a degradação óssea da doença. 

A importância do RANKL tem aumentado à medida que se identificam outros tipos celulares capazes de produzir a proteína. O 
RANKL é produzido por queratinócitos da pele inflamada, de forma a intermediar os efeitos imunossupressivos da exposição excessiva à 
luz UV por meio da regulação da função de células dendríticas e do número de linfócitos T regulatórios. No SNC a interação RANKL
-RANK nos astrócitos é responsável pelo controle da temperatura corpórea basal e da febre induzida pelas citocinas e lipopolissacarídeos. 
Ainda em relação ao RANKL, atualmente se sabe que, diferentemente do que se pensava anteriormente, nos adultos a sua principal fonte 
são os osteócitos (e não as células osteoblásticas imaturas), de forma que os osteócitos podem ter papel relevante na intermediação dos 
sinais induzidos pela inflamação. 

A importância das citocinas no contexto da osteoimunologia é exemplificada pela artrite reumatoide (AR). Na AR a lesão óssea de-
pende do aumento da expressão do RANKL nos fibroblastos e osteoblastos da sinóvia induzido pelas citocinas inflamatórias IL-1, IL-6 
e TNF-a. O aumento da expressão do RANKL é responsável pela geração de osteoclastos a partir de células sinoviais. A IL-17 tem me-
recido destaque, já que essa citocina, secretada pelos linfócitos T reguladores 17, está implicada na patogênese da lesão óssea da AR por 
sua capacidade em promover ativação dos osteoclastos. A IL-23 também aumenta a osteoclastogênese, por meio da sinalização da IL-17 
e do estímulo da secreção do RANKL. 

A diferenciação dos osteoclastos também pode ser induzida mediante sinais coestimulatórios, que incluem as moléculas conhecidas 
como OSCAR (receptores associados aos osteoclastos). Curiosamente, as fibrilas colágenas da matriz extracelular são ligantes desses re-
ceptores, sendo, portanto, capazes de estimular a diferenciação terminal dos osteoclastos. 

Recentemente, a osteoimunologia passou a valorizar também os efeitos da inflamação sobre a supressão da formação óssea. A esse 
respeito, sabe-se que o TNF-a é capaz de estimular a esclerostina e o DKK-1, inibidores da via do Wnt, que na fisiologia óssea é funda-
mental para a adequada diferenciação dos osteoblastos. 

A partir dos conhecimentos oriundos da osteoimunologia, estratégias terapêuticas têm sido pesquisadas com o objetivo de reduzir os 
efeitos da inflamação sobre o osso. Dentre as estratégias que focam o osso, mas não a redução da inflamação, destacam-se o denosumab 
(anticorpo monoclonal humano antiRANKL, já aprovado para uso em seres humanos), a osteoprotegerina humana recombinante (estu-
dada em animais e capaz de antagonizar a interação RANKL-RANK), o anticorpo monoclonal humano antiesclerostina (atualmente na 
fase II de estudos em humanos) e o anticorpo anti-DKK-1 (estudado em animais). 
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AnorexiA nerVosA: AlterAçÕes endócrinAs e trAtAmento em Adolescentes

Dr. Hilton Kuperman
Mestre e doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da universidade de São Paulo (FMuSP), médico-assistente da unidade 
de Endocrinologia Pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FMuSP.

Introdução
Anorexia nervosa (AN) é uma doença psiquiátrica caracterizada por recusa de manter o peso (< 85% do peso para idade e altura), 

medo extremo de ganho ponderal, percepção alterada da imagem corpórea, desnutrição, baixa autoestima e amenorreia. Embora com 
pico de incidência bimodal ocorrendo entre 13 e 14 anos e outro entre 17 e 18 anos, pode ocorrer em idade mais jovem. Ocorre em 
mais de 90% no sexo feminino.

Alterações endócrinas
As alterações endócrinas mais comuns na AN são: 
a.  Eixo hipotálamo-hipófise-gônadas: Amenorreia secundária nas adolescentes púberes e amenorreia primária nas pré-púberes é um 

achado comum na AN. A secreção prejudicada no GnRH leva à anormalidade da pulsatilidade do LH, resultando em estimulação 
ovariana insuficiente para estimulação da ovulação e diminuição da produção estrogênica.

b.  Eixo hipotálamo-hipófise-tireoide: Quadro clínico semelhante ao do hipotireoidismo (bradicardia, hipotermia hipotensão, pele 
seca) pode ocorrer. Do ponto de vista laboratorial, apresentam-se alterações similares às da síndrome da doença eutireotóxica, 
com aumento da conversão do T4 em T3 reverso. Níveis de TSH estão normais ou baixos. 

c.  Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal: A AN grave pode maximizar o estresse fisiológico de inanição crônica para a sobrevivência; 
esses pacientes exibem hipercortisolemia. A secreção de cortisol é também estimulada por condições de hipoglicemia e hipoinsu-
linemia comumente vistas na AN.

d.  Resistência ao GH e deficiência de IGF-1: Na AN, ocorre aumento da secreção basal e pulsátil do GH. A produção hepática de 
IGF-1 é inibida pela má nutrição.

e.  Metabolismo ósseo: O osso é precocemente comprometido no curso da AN. Mais de 50% dos adolescentes com AN têm evidên-
cia de osteopenia e 25% têm osteoporose. Há um aumento maior na reabsorção óssea que na formação óssea. 

f.  Metabolismo nutricional: Podem ocorrer níveis baixos de glicose e insulina e níveis altos de glucagon, além de hipercolesterole-
mia.

Tratamento
O tratamento abrange uma equipe multidisciplinar que envolve equipe médica, apoio psicoterapêutico e nutricional, com o paciente 

muitas vezes necessitando de internação. Embora as alterações nos eixos hormonais sejam inicialmente adaptativas, por causa de impor-
tante perda de peso e estado de inanição progressivo, essas anormalidades podem levar a importantes complicações. As alterações nas glân-
dulas adrenais e tireoide geralmente revertem com a reabilitação nutricional; entretanto, pode haver complicações duradouras, incluindo 
baixa estatura, infertilidade e osteoporose. Esses pacientes requerem recuperação nutricional com monitorização médica contínua.

igF-i/igFBps/Als in HUmAn pHYsiologY And diseAses

Dr. Horacio M. Domené
Bioquímico da Sociedade Latinoamericana de Endocrinologia Pediátrica, pesquisador em Genética Molecular Humana, 
coordenador do Laboratório de Biologia Molecular do Centro de Investigações Endocrinológicas do Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez, Buenos Aires.

Most of the IGFs circulate as a 150 kDa ternary complex bound to IGFBP-3 (or IGFBP-5), and an acid labile subunit (ALS). The 
main role of ALS is the extension of IGFs half-life by protecting them from degradation and preventing their passage to the extra vascular 
compartment. In humans, complete ALS deficiency is characterized by severe reduction of IGF-I and IGFBP-3 that remain low after GH 
treatment, associated to mild growth retardation, much less pronounced than the IGF-I deficit. Pubertal delay in boys and insulin insen-
sitivity are common findings. Since the original report of human ALS deficiency in 2004, at least 23 patients with ALS deficiency have 
been described presenting 17 different homozygous or compound heterozygous inactivating mutations of the IGFALS gene. Although 
the effect of ALS deficiency on prenatal growth is still uncertain, postnatal growth is clearly affected, with the majority of the patients 
presenting a height between -2 to -3 SDS before and during puberty. In the assessment of a child with short stature ALS deficiency 
should be considered in those patients presenting: 1) a normal response to GH stimulation test, 2) low IGF-I levels associated to more 
profoundly reduced IGFBP-3 levels, 3) a mild growth retardation, apparently out of proportion to the degree of IGF-I and IGFBP-3 
deficits, 4) lack of response to an IGF generation test and 5) insulin insensitivity. The relatively mild growth retardation in relation to the 
severe IGF-I deficit might be related to the preserved autocrine/paracrine action of locally produced IGF-I. The clinical and biochemical 
findings of ALS deficiency closely resemble that observed in a subset of ISS children, in which near 30% present low IGF-I levels. No-
teworthy, heterozygous carriers (HC) of IGFALS gene mutations are frequently shorter than their wild type (WT) first degree relatives 
and show levels of IGF-I, IGFBP-3 and ALS that are intermediate between ALS deficient patients and WT relatives. Preliminary studies 
have reported heterozygous gene variants in the IGFALS gene in a subgroup of ISS children. In families of ISS children, we have found 
that height, IGF-I, IGFBP-3 and ALS levels were lower in HC for IGFALS gene variants compared to WT, suggesting that both gene 
alleles are necessary to maintain normal levels of ALS, required to sustain circulating levels of IGF-I and IGFBP-3 within normal limits. In 
vitro expression of some of these genetics variants resulted in abnormal intracellular trafficking and reduction of secretion. These studies 
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expand the spectrum of IGFALS gene defects in children with abnormal growth and confirm the crucial role of ALS in maintaining the 
integrity of the circulating IGF system, required for the attainment of maximal growth potential. 

controVérsiAs AtUAis do trAtAmento dA HiperplAsiA congÊnitA dA sUprArrenAl 

Dra. Ivani Novato Silva 
Professora-associada da Faculdade de Medicina da universidade Federal de Minas Gerais (uFMG), coordenadora da Divisão de 
Endocrinologia Infantil e do Adolescente e do Curso de Especialização em Endocrinologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da 
uFMG.

A hiperplasia congênita da suprarrenal (HCSR) é uma doença metabólica, resultante de bloqueio enzimático na biossíntese do cor-
tisol, com consequente redução de sua secreção. Aproximadamente 90%-95% dos casos decorrem de mutação no gene que codifica a 
enzima 21-hidroxilase (CYP21B), levando a diferentes graus de deficiência. Nas formas graves, não reconhecidas precocemente, a perda 
de sal pode levar ao óbito dos meninos, e o excesso de andrógenos consequente à hiperestimulação cortical adrenal pode causar viriliza-
ção intensa das meninas, ainda na vida intrauterina. Os principais objetivos terapêuticos na infância visam a equilíbrio hidroeletrolítico 
e metabólico, adequação da genitália externa, permitindo correta identificação sexual, e otimização do crescimento linear e desenvolvi-
mento puberal. A adequada inserção social e prevenção da síndrome metabólica também são metas importantes, além da preservação 
da fertilidade, na vida adulta. O tratamento, orientado por equipe multiprofissional habilitada, deve ser iniciado o mais precocemente 
possível. Para cumprir esses objetivos, a reposição com glico e mineralocorticoides é essencial, mas não há, ainda, formulações ideais para 
mimetizar a secreção e o ritmo circadiano dos esteroides. Na infância, o uso da hidrocortisona é indicado para minimizar o risco poten-
cial de prejuízo na estatura final e, após completado o crescimento, diferentes formulações são usadas. O tratamento é frequentemente 
complicado pela utilização de doses de manutenção suprafisiológicas dos glicocorticoides, por causa da dificuldade de normalização dos 
parâmetros laboratoriais ou mesmo, como vem sendo sugerido, por maior sensibilidade aos glucocorticoides apresentada por certos pa-
cientes. A maioria dos estudos mostra altura final abaixo da esperada, na deficiência de 21-hidroxilase. Outras perspectivas terapêuticas 
para HCSR como infusão subcutânea contínua de hidrocortisona, uso de antagonistas do CRH ou do ACTH têm sido propostas, ainda 
sem sucesso. Formulações de hidrocortisona de liberação lenta para uso oral são perspectivas para o futuro. Uso de inibidores da aroma-
tase e do hormônio do crescimento é outra proposta apresentada como opção para melhorar a altura final dessas crianças; no entanto, 
ainda permanecem muitas dúvidas sobre o futuro. Estudos preliminares sugerem que achados como aumento da gordura corporal e do 
IMC, presença de resistência insulínica e hipertensão arterial estariam relacionados a maior risco cardiovascular em pacientes com HCSR, 
implicando também novas abordagens terapêuticas.

tHe eVolVing pAttern oF tHe pUBertAl process in A liFelong deVelopmentAl perspectiVe 

Jean-Pierre Borguignon, Marie-Christine Lebrethon, Anne-Simone Parent 
Developmental Neuroendocrinology unit, GIGA Neurosciences, university of Liège and Department of Pediatrics, CHu de Liège, 
B-4000 Liège, Belgium

Between the mid-19th and mid-20th centuries, an overall secular trend in pubertal timing was derived from changes in menarcheal 
age that averaged a 4-yr advance in a century. From the 1960’s onwards, it was thought that the secular trend was leveling off except in 
countries where socio-economical status was still markedly progressing. Around 2000 however, a new pattern of changes was observed 
in several countries such as USA, Denmark and Belgium with heterogeneity among pubertal events i.e. advancement in age at onset of 
breast development and less or no change in menarcheal age. This has led to revise some prevailing opinions about indicators and me-
chanisms of changes in pubertal timing.

Emphasis has been put on girls due to availability of menarcheal age as a precise timer and concern about females reinforced by the 
preponderance of sexual precocity. It appears however that male pubertal timing is changing currently as well. The initial pubertal signs 
(onset of puberty) have been prioritized and their changing timing extrapolated to the whole pubertal process. Based on the few data 
published, it appears that signs of completion of puberty could vary in a manner different from initial pubertal signs further suggesting 
heterogeneity in response of pubertal events to modulating factors. While the clue has been the changes in mean or median ages at a 
given pubertal sign in many studies, it appears that subtle changes in distribution of timing of pubertal signs may occur. Several studies 
on pubertal timing in relation to exploratory or risk-taking behaviors are based on self-evaluated pubertal development. These methods 
provide a valuable assessment of self-perception of pubertal changes but do not reliably match data from physical exam by professionals. 

In searching for possible causes and mechanisms of changes in pubertal timing, the default interpretation is hypothalamic pituitary 
maturation, possibly because central precocity is much more frequent than peripheral precocity. It appears however that peripheral me-
chanisms can coexist with central mechanisms or secondarily facilitate them. Because nutrition has been known for long to be a deter-
minant of puberty, especially in females, a direct causal relationship between obesity and earlier onset of puberty has been hypothesized. 
It appears now that both energy balance and pubertal timing share common regulatory factors that could be jointly influenced during 
prenatal or neonatal organization of the neuroendocrine control of homeostasis. Along the same line, most studies on the role of environ-
mental factors in triggering onset of puberty have been centered towards the immediately preceding period whereas the impact of events 
during fetal and neonatal periods should be more investigated, including possible adaptive mechanisms. Though reproductive physiology 
is relatively consistent among animal species, few animal models, if any, provide conditions comparable to the human prepubertal hiatus 
and relevant to the integration of bio-psycho-social inputs. Finally, the tentative link between pubertal timing and reproductive fitness 
or fertility rate could make sense in a finalist perspective but is difficult to evaluate in humans due to the number of confounding factors. 

Supported by the “Belgian Fonds de la Recherche Scientifique Médicale”, the University of Liège and the Belgian Study Group for 
Pediatric Endocrinology.
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endocrine disrUptors And WHole BodY HomeostAsis dUring tHe groWing Ages

Jean-Pierre Bourguignon, D Franssen, Arlette Gerard, Marie-Christine Lebrethon, Grégory Rasier, Anne-Simone Parent
Developmental Neuroendocrinology unit, GIGA Neurosciences, university of Liège, CHu Sart-Tilman, B-4000 Liège, Belgium

During the past decades, epidemiological studies have shown increasing prevalence of disorders such as obesity, metabolic syndrome 
and early onset of sexual maturation. Direct effects of environmental factors on end organs have been largely incriminated. Moreover, the 
possible role of neuroendocrine mechanisms has emerged recently. The hypothalamus is a unique place where homeostasis of essential 
functions like reproduction and energy balance are jointly controlled. Both functions share involvement of same neuropeptides locally 
(e.g. Neuropeptide Y, Agouti-Related Peptide – AGRP, Corticotrophin Releasing Hormone, kisspeptin) as well as regulation by same 
hormones of peripheral origin (e.g. leptin, ghrelin, sex steroids). Another common feature of reproduction and energy balance is that the 
neuroendocrine control is organized during the critical prenatal and early postnatal periods of life, in a manner that will determine those 
functions for the entire life cycle.

The physiological concepts summarized above could apply to the consequences of exposure to endocrine disrupting chemicals 
(EDCs). Early evidence has been obtained that exposure to EDCs such as diethylstilbestrol (DES) and bisphenol A (BPA) could be 
associated with impairment of both the reproductive axis and the control of energy balance. Moreover, the tragic story of female repro-
ductive tract cancer in the offspring of women treated with DES during pregnancy and rodent data after fetal and neonatal exposure to 
BPA illustrate the lifelong impact of exposure during early critical windows of life, consistent with Barker’s concept of early life origins of 
health and diseases. The rodent paradigm that we use for evaluation of neuroendocrine function is the pulsatile release of Gonadotrophin 
releasing hormone (GnRH) from hypothalamic explants in vitro. More precisely, we study the developmental increase in GnRH pulse 
frequency that precedes the onset of sexual maturation. This process can be facilitated by in vitro and ex vivo exposure to estradiol or 
leptin whereas it is inhibited by AGRP and Ghrelin.

Our initial studies were performed using the insecticide DDT after clinical observation that girls exposed to DDT in early life and mo-
ving to Belgium for international adoption showed markedly increased risk of sexual precocity. Using the above female rodent model, we 
confirmed that neonatal exposure to DDT could account for early acceleration of GnRH pulse frequency through complex mechanisms 
involving the estrogen receptor, the AMPA subtype of glutamate receptor and the aryl hydrocarbon dioxin receptor. Other factors such 
as the growth catch up could play a role with possible involvement of leptin and/or IGF-1. Growth catch up during prepubertal period 
in rats was found to accelerate neuroendocrine maturation of GnRH secretion evoked through glutamate receptors. 

More recently, we have exposed rodents neonatally for 5 days to either DES or BPA. In such conditions, the EDC dose appears to be 
critical since pubertal timing is advanced after exposure to the highest dose but delayed after using the lowest dose. The changes in GnRH 
pulse frequency are consistent with the changes in pubertal timing after BPA as well as in case of delayed puberty after DES. The mRNA 
expression of Kiss1 is reduced by BPA irrespective of the changes in pubertal timing. This confirms estrogen like effects reported by others 
though they were observed at the age of 15 days but no longer at 25 days. DES accounts for a reduction of leptin stimulatory effects on 
pulsatile GnRH secretion. This effect is more obvious when neonatal exposure to DES was preceded by moderate food restriction during 
fetal life. Taken together, those data indicate that, during the critical period of fetal and neonatal life, nutritional insults and EDCs could 
interact with the neuroendocrine crosstalk between control of reproduction and energy balance.

Supported by the European Commission (EDEN), the European Society for Paediatric Endocrinology, the “Belgian Fonds de la 
Recherche Scientifique Médicale”, the University of Liège and the Belgian Study Group for Pediatric Endocrinology.

pUBertY timing And Bone mAss

Dr. João Lindolfo C. Borges
Endocrinologista, professor da universidade Católica de Brasília (uCB), presidente da Associação Brasileira de Avaliação e 
Osteometabolismo (ABRASSO).

Primary prevention of osteoporosis must aim at increasing bone mass acquisition before late adolescence. During pubertal years both 
genders reach peak bone acquisition, though males develop a greater skeletal mass. This dimorphism is largely regulated by endocrine fac-
tors, with critical roles played by gonadal steroids, growth hormone and insulin growth factor-1, amongst the most important. Menstrual 
history is a surrogate for the adequacy of hormonal functioning, nutrition and physical activity that may be a marker of bone status and 
development in young women. Adequate levels of adrenal, reproductive and pituitary hormones, growth factors and leptin are needed for 
the initiation and maintenance of regular menstrual cycles as well as for the achievement of peak bone mass. Adequate regular exercise and 
body composition are also pivotal elements in maintaining normal mechanical bone stimulus during bone growth. Avoidance of carbonated 
soft drink consumption, or excessive alcohol and any tobacco should be considered as these may interfere reaching adequate bone mass.

Late pubertal timing is associated with relatively low peak bone mass (PBM) and increased risk of fragility fracture in adulthood. Seve-
ral observations suggest that the relationship between pubertal timing and PBM cannot be explained solely by variation in the duration of 
sex hormone exposure. In delayed or late puberty, reduced bone mass gain can be observed before the onset of sexual maturation. In the 
general population, both pubertal timing and PBM, with its strength components, are traits characterized by large variance and Gaussian 
distribution. Both variables are under the strong influence of heritable factors and can be moderately affected by common environmental 
determinants. It is suggested that pubertal timing, PBM and consecutive osteoporosis risk later in life may be part of a common program-
ming in which both genetic factors and in utero influences are important determinants. Both variables probably arise from the additive 
influences of multiple genes. The identification of allelic variants of candidate genes that are associated with both pubertal timing and 
bone mass acquisition during growth may enhance our understanding of the mechanisms that determine the risk of osteoporosis and also 
disorders of human reproduction. Finally, fractures experienced by healthy children during growth can be associated with late pubertal 
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timing and low bone mass observed both before and after puberty. This also suggests that common programming links the determinants 
of sexual maturation and bone development.

In girls with progressive Central Precocious Puberty (CPP), long-term treatment with GnRH analogues improves final height. A sub-
set of patients with CPP does not require treatment because good statural outcome (slowly progressing variant). In CPP, the abnormal 
onset of puberty and the long-term GnRH analogue treatment do not impair the achievement of PBM. In GnRH treated patients, the 
discontinuation of therapy at an appropriate bone age for pubertal onset may improve both final height and PB.

VitAmin d: WHAt We KnoW?

Dr. João Lindolfo C. Borges
Endocrinologista, professor da universidade Católica de Brasília (uCB), presidente da Associação Brasileira de Avaliação e 
Osteometabolismo (ABRASSO).

Vitamin D is a prohormone that is synthesized in the skin after exposure to ultraviolet radiation. Less than 10 percent of vitamin D 
comes from dietary sources in the absence of food fortification or use of supplements. The prohormone is then converted to the meta-
bolically active form in the liver and kidneys Cholecalciferol, or vitamin D3, is formed when ultraviolet-B (UV-B) radiation (wavelength 
290 to 315 nm) converts 7-dehydrocholesterol in epidermal keratinocytes and dermal fibroblasts to pre-vitamin D, which subsequently 
isomerizes to vitamin D3. This is the form of vitamin D found in animal products and some vitamin D supplements. 

•	 Ergocalciferol, or vitamin D2, is formed when ergosterol in plants is exposed to irradiation. This is the form of vitamin D found 
in plant dietary sources and in most vitamin D supplements.

•	 Vitamin D (cholecalciferol produced in the skin or ingested, or ergocalciferol ingested) is bound to vitamin D-binding protein 
(DBP) and transported to the liver, where it undergoes 25-hydroxylation to 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D], the storage 
form of this vitamin, also known as calcidiol.

•	 In the kidney, 25(OH)D undergoes 1-a-hydroxylation to form 1,25(OH)2 vitamin D [1,25(OH)2D], the active form of the vita-
min, also known as calcitriol. This process is driven by parathyroid hormone (PTH) and other mediators, including hypophosphate-
mia and growth hormone. There are many sites of 1-a-hydroxylation, including lymph nodes, placenta, colon, breasts, osteoblasts, 
alveolar macrophages, activated macrophages, and keratinocytes, suggesting an autocrine-paracrine role for 1,25(OH)2D [1].

It is well-established that prolonged and severe vitamin D deficiency leads to rickets in children and osteomalacia in adults. More mar-
ginal vitamin D deficiency is likely to be a significant contributing factor to osteoporosis risk. However, recent emerging data from studies 
of adults suggest that low vitamin D status (serum 25-hydroxyvitamin D levels < 50 nmol/l) may be contributing to the development of 
various chronic diseases, including cardiovascular disease, hypertension, diabetes mellitus, some inflammatory and autoimmune diseases, 
and certain cancers. Adequacy of vitamin D status in children and adolescents has been the focus of a number of recent investigations, and 
these studies have shown a high prevalence of low vitamin D status during the winter (especially in adolescents), with lower prevalence 
during the summer. Therefore, consideration of potential corrective strategies to allow children and adolescents to maintain adequate 
vitamin D status throughout the year, even in the absence of adequate summer sun exposure, is warranted.

FAtores determinAntes dA AQUisição dA mAssA ósseA

Dra. Julienne Angela Ramires de Carvalho
Especialista em Endocrinologia Pediátrica, Endocrinologista do Hospital Infantil Pequeno Príncipe, doutora em Saúde da Criança e 
do Adolescente pela universidade Federal do Paraná (uFPR), professora adjunta do Departamento de Pediatria da uFPR.

Elementos estruturais distintos determinam a resistência mecânica óssea; tamanho dos ossos, quantidade de tecido ósseo, distribui-
ção espacial, macro e microestrutura óssea, grau de mineralização e organização estrutural da matriz orgânica são os elementos mais 
importantes. Em cada indivíduo esses componentes em conjunto seguem uma trajetória desde a vida intrauterina até que o processo de 
crescimento do esqueleto e a aquisição de massa óssea (MO) se completem. Durante a infância e adolescência a MO aumenta intensa-
mente e alcança um pico no final da segunda década de vida. Após atingir um platô, inicia-se a fase de declínio, que pode evoluir para 
osteoporose e predisposição a fraturas. Considera-se que o aumento de um desvio-padrão do pico de massa óssea (PMO) pode reduzir 
em 50% o risco de fraturas. 

Antes da puberdade, não há diferenças substanciais do conteúdo mineral ósseo entre meninos e meninas, quando corrigido para a 
idade, atividade física e características nutricionais. Durante a puberdade, o tamanho dos ossos aumenta e a densidade mineral óssea vo-
lumétrica permanece constante em ambos os gêneros. Ao término da puberdade, a diferença se deve essencialmente ao maior tamanho 
dos ossos no sexo masculino. 

O ganho de MO é influenciado por diversos fatores: hereditariedade, etnia, sexo, dieta (ingesta de cálcio, sódio e proteína), atividade 
física, obesidade, condições gerais de saúde, uso crônico de medicações (glicocorticoides e anticonvulsivantes), hormônios (esteroides 
sexuais, vitamina D, hormônio tireoidiano, glicocorticoides, hormônio de crescimento e IGF-1), além da exposição a fatores de risco 
como tabagismo e consumo de álcool.

Estudos mostram que fatores genéticos são os maiores determinantes do PMO e contribuem para 60%-80% de sua variância. Con-
tudo, a evolução da MO determinada geneticamente pode ser modulada pela modificação de fatores ambientais. É fundamental que na 
infância e na adolescência sejam identificadas situações de risco potencial que possam comprometer o ganho de MO, lembrando que são 
épocas oportunas para intervir em fatores ambientais que influenciam a aquisição de MO.

Com o objetivo de prevenir a osteoporose, deve-se assegurar a aquisição adequada de MO em todas as etapas da vida, desde a ges-
tação.
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deFiciÊnciAs HormonAis nA inFÂnciA: Até onde o lABorAtório pode nos leVAr?

Dra. Luciana Ansaneli Naves
Professora e chefe do Serviço de Endocrinologia da universidade de Brasília (unB).

Prof. Gustavo Barcelos Barra
Coordenador da unidade de Biologia Molecular e do Núcleo de Inovação do Laboratório Sabin, Brasília. 

O hipopituitarismo caracteriza-se pela deficiência de um ou mais hormônios adeno-hipofisários e pode ser congênito ou adquirido. 
O desenvolvimento e o funcionamento inadequado de eixos hormonais de regulação hipotalâmica ou hipofisária na infância podem com-
prometer o desenvolvimento cognitivo, o crescimento e a puberdade, com impacto importante sobre a qualidade de vida na fase adulta. 

O diagnóstico precoce permite a intervenção terapêutica e a restauração do crescimento e desenvolvimento. A análise laboratorial 
realizada por testes funcionais com estímulo farmacológico pode trazer um recurso complementar na caracterização clínica. Todavia, os 
medicamentos empregados para o estímulo do hormônio de crescimento (GH), como a clonidina, o glucagon, a hipoglicemia induzida 
pela insulina, o GHRH associado a arginine, tentam simular o pico de liberação hormonal, em situações não fisiológicas.

A adequada investigação laboratorial é possível quando há integração entre a avaliação hormonal e radiológica e os recursos obtidos 
com técnicas de biologia molecular, que permite a elucidação causal do hipopituitarismo. A identificação de mutações sem genes relacio-
nados a fatores de transcrição, como o Pit-1, Prop-1, DAX, HESX-1, hiperexpressão de oncogenes ou inativação de genes supressores 
tumorais, podem esclarecer os mecanismos envolvidos no desenvolvimento embriológico, anatômico e funcional da região hipotálamo-
-hipofisária.

DIABETES MELLITUS tipo 2 no JoVem: o QUe HÁ de noVo

Dr. Luís Eduardo P. Calliari
Professor-assistente da unidade de Endocrinologia Pediátrica do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), membro do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP), coordenador da Liga de Diabetes da FCMSCSP.

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) no jovem vem recebendo atenção há anos por causa do aumento da incidência que vem sendo ob-
servado em várias regiões do mundo. No Brasil, o DM2 tem apresentado prevalência não tão elevada, mesmo entre obesos com familiares 
portadores de DM2.

Nos últimos anos, foram publicados importantes estudos que auxiliaram a compreender a etiopatogenia, a clínica e a terapêutica do 
DM2, como o SEARCH for Diabetes in Youth Study e o TODAY Study. Neste ano de 2013, a Academia Americana de Pediatria publicou 
recomendações para o manejo do DM2 no jovem.

O SEARCH, maior estudo populacional sobre diabetes na juventude (0-19 anos), encontrou uma incidência de DM2 de 0,22/1.000 
jovens, sendo a maioria dos casos de adolescentes de minorias étnicas. Interessantemente, nesse estudo a avaliação de indivíduos diabéti-
cos com menos de 20 anos de idade revelou positividade para anticorpo GAD em 66% dos DM1 e 22% dos DM2. Além disso, um terço 
dos jovens DM2 utilizava insulina e somente 22% dos DM1 não apresentavam insulina endógena, sugerindo que uma grande fração 
desses jovens parece apresentar diabetes de etiologia mista.

O maior estudo específico para DM2 no jovem, o TODAY, foi recentemente finalizado. Acompanhou 704 crianças e adolescentes 
americanos com DM2, seguidos por dois a seis anos. Os resultados mostraram as características clínicas desse grupo: 65% de meninas, 
média de 14 anos, com SDS do IMC = 2.15, AF+ para DM2 em 89,4%, 72,6% hispânicos e negros; 26,3% com PA > ou = percentil 90; 
baixo nível socioeconômico.

Nesse estudo os pacientes foram divididos em três grupos de acordo com o tratamento: a) metformina em monoterapia (dose de 500 
a 1.000 mg duas vezes ao dia); b) metformina + rosiglitazona (rosiglitazona = 4 mg duas vezes ao dia); c) metformina associada a mudan-
ças de estilo de vida. As três terapias foram comparadas quanto ao tempo de falha do tratamento, definido como valor de hemoglobina 
glicada persistentemente elevado (> 8%) por um período maior que seis meses ou descompensação metabólica persistente (definida como 
incapacidade de tirar o paciente do uso da insulina até três meses após seu início). 

A metformina como monoterapia atingiu controle glicêmico durável em metade dos participantes nesse estudo. A combinação de 
metfor mina mais rosiglitazona melhorou a durabilidade do controle glicêmico, e metformina combinada com intervenção no estilo de 
vida não foi melhor que metformina isolada em manter o controle glicêmico. Apesar de a combinação de rosiglitazona com metfor-
mina ter apresentado pequeno aumento no IMC e massa gorda no grupo, houve melhora dos índices de falha no tratamento, quando 
comparada com monoterapia com metformina. Análise dos subgrupos quanto a sexo, raça e grupo étnico sugeriu que metformina mais 
rosiglitazona foi mais efetiva nas meninas que nos meninos e metformina isolada foi menos efetiva nos participantes negros não hispânicos 
que em outros grupos étnicos ou raciais.

Além desse estudo, outras evidências sugerem que a metformina, apesar de ser efetiva para crianças com DM2, pode não ser suficiente 
como monoterapia em longo prazo. 

A Glimepiride também foi avaliada como monoterapia em pacientes pediátricos com DM2, concluindo-se que a redução da HbA1C 
foi igual à da metformina, porém com maior ganho de peso.

Na fase inicial, a insulina deverá ser utilizada em todos os casos com quadro clínico muito sintomático nos quais houver cetoacidose 
e glicemias superiores a 300 mg/dl. Após a confirmação do diagnóstico de DM2, a dose de insulina deve ser descontinuada progressiva-
mente à medida que o paciente permaneça euglicêmico, até a retirada completa, quando então o paciente se manterá com dieta e exercí-
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cios associados à metformina, se necessário. Essa parece ser uma conduta comum entre os médicos, já que um levantamento com 130 en-
docrinopediatras, realizado nos EUA e Canadá, mostrou que 48%-50% das crianças com DM2 foram tratadas inicialmente com insulina. 

Pesquisa com endocrinopediatras mostrou grande variabilidade no manejo do DM2 na infância, e frequentemente as condutas 
divergem das recomendações da ADA. Os médicos mais jovens foram os que realizaram screenings mais agressivos e condutas mais con-
cordantes com os guidelines. 

A importância do tema é tal que Academia Americana de Pediatria formou um comitê de Manejo do DM2 na Infância e Adolescência, 
com o suporte da American Diabetes Association, a Pediatric Endocrine Society, a American Academy of Family Physicians e a Academy of 
Nutrition and Dietetics. Desse comitê saíram as recomendações consideradas chave para o atendimento desses pacientes:

a. Iniciar terapia com insulina sempre que houver cetose ou cetoacidose, naqueles em que a distinção entre DM1 e DM2 não seja 
clara, ou se glicemia > 250 mg/dl ou HbA1c > 9%. 

b. Nas outras circunstâncias, iniciar programa de modificação de estilo de vida, incluindo nutrição e atividade física, e iniciar met-
formina como primeira linha de terapia no momento do diagnóstico.

c. Monitorar HbA1c a cada três meses e intensificar tratamento se objetivos não forem atingidos.
d. Monitorar glicemia capilar em pacientes com insulina ou medicamentos que possam causar hipoglicemia, naqueles modificando 

seu esquema terapêutico e naqueles que não atingiram objetivos.
e. Estimular as crianças com DM2 a realizarem exercícios moderados a vigorosos por pelo menos 60 minutos por dia e limitar 

atividades em tela a menos de 2 horas.
Tais recomendações podem ser extrapoladas para o nosso meio e se parecem com as publicadas nas Diretrizes da Sociedade Brasileira 

de Diabetes de 2012. 

Referências
1.  Goran MI, Davis J, Kelly L, et al. Low prevalence of pediatric type 2 diabetes. Where’s the epidemic? J Pediatr. 2008;152:753-5.

2.  Dabelea D, Bell RA, D’Agostino RB Jr, et al. Writing Group for the SEARCH for Diabetes in Youth Study Group. Incidence of diabetes in youth in 
the US. JAMA. 2007;297:2716-27.

3.  Zeitler P, Hirst K, Pyle L, et al. TODAY Study Group. A clinical Trial to maintain glycemic control in youth with type 2 diabetes. N Engl J Med. 
2012;366 (24):2247-56. 

4.  Calliari LE, Noronha RM. Diabetes mellitus tipo 2 no jovem. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes; 2012.

5.  Copeland KC, Silverstein J, Moore KR, et al. Management of newly diagnosed type 2 diabetes mellitus (T2DM) in children and adolescents. Pedi-
atrics, online 28, 2013. Available from: <http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/01/23/peds.2012-3494>.

cÂncer de tireoide: condUção pós-tireoidectomiA

Dr. Luís Fernando Adan
Professor adjunto doutor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Bahia/universidade Federal da Bahia 
(FMB/uFBA), professor do Corpo Permanente do Curso de Pós-graduação em Medicina e Saúde da FMB/uFBA, vice-diretor da 
FMB/uFBA.

Epidemiologia
O câncer de tireoide, embora raro, é a neoplasia maligna endócrina mais frequente em pacientes pediátricos, representando 1,5% 

de todas as neoplasias nessa faixa etária. Os carcinomas papilífero e folicular são as lesões malignas mais encontradas. Envolvimento de 
linfonodos está descrito em 40%-90% das crianças ao diagnóstico; metástases a distância (comumente pulmonares), ocorrem em 20%-30% 
dos casos. A doença é multifocal em cerca de 40% dos pacientes com carcinoma papilífero. A despeito de maiores taxas de recorrência, o 
prognóstico é excelente, com sobrevida em 20 anos da ordem de 92%-100%.

Tratamento cirúrgico
Há carência de ensaios randomizados que avaliem a eficácia de protocolos cirúrgicos distintos. Assim, considerando a agressividade 

do câncer de tireoide na infância, sua alta recorrência e a necessidade de seguimento seguro, a tireoidectomia total com esvaziamento 
dos linfonodos do compartimento central (VI), sob a responsabilidade de um cirurgião experiente, parece ser a conduta mais adequada.

Condução pós-cirúrgica
Envolve a adoção de medidas complementares.

Iodo radioativo
A maioria dos pacientes deve ser tratada com o iodo radioativo (I131) com vistas à ablação de doença residual e à redução de recor-

rências. Em casos de microcarcinoma unifocal, pode-se prescindir do I131 e monitorar a tireoglobulina (Tg). A dose terapêutica de I131 
varia de 100-200 mCi em crianças maiores e deve ser corrigida pelo peso corporal nas menores (1,5-3,0 mCi/kg). A adequada captação 
do iodo requer a elevação do TSH. Estando o paciente em uso de levotiroxina, a medicação deve ser suspensa de duas a três semanas 
antes do radioiodo. Outra opção é o uso da triiodotironina (0,7 mcg/kg), com subsequente suspensão, 15 dias antes do procedimento. 
Dieta pobre em iodo deve ser observada. O TSH recombinante (TSHr) é uma alternativa, ainda que sua utilização não seja consensual 
em crianças menores de 16 anos.
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Reposição com levotiroxina
A supressão do TSH com altas doses de levotiroxina é desaconselhada pelo risco de efeitos deletérios sobre crescimento e desempenho 

acadêmico. Sugere-se a supressão inicial do TSH em concentrações menores que 0,1 mU/l para em seguida, após remissão, mantê-lo 
em até 0,5 mU/l.

Seguimento em longo prazo
Envolve a avaliação periódica dos hormônios tireoidianos, ultrassonografia (US) cervical, dosagem de Tg e cintilografia de corpo 

inteiro (CCI).

Tireoglobulina
A Tg após estimulação deve ser avaliada semestralmente até a remissão, quando a dosagem da Tg basal pode ser utilizada (sempre em 

associação com o US). Dados recentes sugerem que os resultados basais de Tg em ensaios de segunda geração têm excelente correlação 
com a Tg pós-estimulação. Em função dessa maior sensibilidade, questiona-se se o limite de tolerância para a Tg deve permanecer em  
< 2 mcg/l. Atenção à presença de anticorpos antiTg como fator de confundimento na avaliação dos resultados.

US cervical
Deve ser realizada semestralmente e focada não somente no leito tireoidiano, mas também nos compartimentos cervicais. A punção 

por agulha fina pode ser necessária, juntamente com a dosagem de Tg no aspirado, em casos de linfonodos persistentemente aumentados.

CCI
É recomendada na dose de 2-5 mCI, seis a doze meses após o diagnóstico. É especialmente útil na detecção de metástases pulmonares 

que não são evidenciadas, em mais de 50% dos casos, em radiografias do tórax. Nesses casos ou na evidência de recorrência, a dose de I131 

deve ser de ciclos de até 5 mCi/kg, lembrando do risco de fibrose pulmonar para doses maiores que 100 mCi nas 24 horas.
O acompanhamento prolongado do câncer de tireoide na infância é fundamental, sabendo-se que a doença pode recorrer décadas 

após o diagnóstico e instituição do tratamento.

síndrome de cUsHing – ArmAdilHAs no diAgnóstico

Dra. Margaret de Castro 
Professora titular da Divisão de Endocrinologia e Metabologia do Deparatmento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da universidade de São Paulo (FMRP-uSP).

Síndrome de Cushing (SC) é uma entidade rara, especialmente em crianças. A causa mais comum é exógena ou iatrogênica, resultado 
da administração crônica de glucocorticoides ou ACTH. A causa endógena mais comum em crianças é a superprodução de ACTH [doen-
ça de Cushing (DC); 75% dos casos em crianças maiores de 7 anos] secundária a um microadenoma e, raramente, a um macroadenoma 
hipofisário. Em crianças menores de 7 anos, as causas adrenais de SC (adenoma, carcinoma, ou hiperplasia bilateral) são mais comuns. 
Produção ectópica de ACTH ocorre raramente em crianças pequenas, sendo responsável por menos de 1% dos casos de SC em adoles-
centes. O início do SC na maioria das crianças é insidioso; o sintoma mais comum é o ganho de peso com diminuição da velocidade de 
crescimento. Outros sintomas são: pletora facial, cefaleia e hipertensão. Crianças púberes podem apresentar virilização. Manifestações de 
pele incluem estrias, acne violáceos e acantose nigricans. Em comparação com pacientes adultos, perturbações do sono, fraqueza muscular 
e problemas com a memória são menos comuns em crianças com SC. O primeiro passo no diagnóstico da SC é documentar a presença de 
hipercortisolismo, normalmente realizado em ambiente ambulatorial. Por causa da natureza circadiana da secreção de cortisol e ACTH, 
medidas isoladas não são de valor no diagnóstico. Os testes de primeira linha para o diagnóstico de hipercortisolismo são: excreção de 
cortisol livre na urina de 24 horas (UFC – deve ser corrigida pela área de superfície corporal, creatinina urinária, observados método 
de dosagem e uso de substâncias que interferem na dosagem). Ainda, muitas vezes é difícil obter de urina de 24 horas com precisão, 
particularmente na população pediátrica. O teste com baixas doses de supressão de dexametasona (DST) consiste na administração oral 
de 20 ug/kg (até máximo de 1 mg) às 23h e medida do cortisol sérico na manhã seguinte às 8h. Quando o cortisol sérico for maior do 
que 1,8 ug/dl, avaliação adicional é necessária. Deve-se ressalvar que 5% a 10% dos pacientes podem apresentar hipersecreção de cortisol 
intermitente ou cíclica e, nesse caso, podem manifestar resultados normais para ambos os testes. O terceiro teste de primeira linha é a 
dosagem da concentração de cortisol na saliva, que é altamente correlacionada com a de cortisol livre plasmático, é independente do 
fluxo salivar e estável em temperatura ambiente, por uma semana. Os valores de referência normais são ensaio-dependentes e devem ser 
validados para cada laboratório. Maior disponibilidade de ensaios comerciais validados ainda é necessária. Pode ser particularmente útil 
na investigação de SC cíclica, quando acompanhamento contínuo do paciente é recomendado, incluindo avaliação do crescimento com 
medições repetidas de UFC ou de cortisol salivar à noite, ao longo do tempo. A etiologia do hipercortisolismo deve ser determinada 
pela dosagem de ACTH no plasma, DST com altas doses (80 ug/kg, na criança) e teste de estímulo com CRH. Essa droga está com 
problemas de comercialização; estudos em maior número de pacientes pediátricos são necessários para padronização do teste de estímulo 
com DDAVP. Quando os exames bioquímicos sugerirem fonte adrenal primária, tomografia de abdome é o exame de escolha. Quando 
sugerirem fonte dependente de ACTH, ressonância nuclear magnética é mandatória. Amostragem do seio petroso inferior (BIPSS) para a 
medida do cortisol/ACTH pode ser necessária em alguns pacientes (ACTH dependente na ausência de imagem ou dissociação de respos-
tas perante os testes diagnósticos). Serão discutidas as dificuldades – armadilhas – do diagnóstico da SC, apresentando nossa experiência 
em pacientes pediátricos. Também serão discutidos os aspectos clínicos, laboratoriais, histológicos e radiológicos, além da abordagem 
terapêutica, seguimento e análise de fatores preditivos tardios para a cura, comparando-os com dados de outras casuísticas da literatura. 
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pré-termo pig e Aig x pig A termo: HÁ diFerençAs metABólicAs dUrAnte o crescimento?

Dra. Margaret C. S. Boguszewski
Professora-associada do Departamento de Pediatria da universidade Federal do Paraná (uFPR), Doutora em Endocrinologia 
Pediátrica pela universidade de Gotemburgo, Suécia, membro do Conselho Diretor da Sociedade Internacional de Pesquisa sobre 
Hormônio de Crescimento (Growth Hormone Research Society).

Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 8% a 26% das crianças nascidas em diferentes regiões do mundo, entre bebês 
nascidos a termo e prematuros, apresentam peso ao nascimento abaixo de 2.500 g. Nos países desenvolvidos, quase metade dos bebês 
nascidos com baixo peso são prematuros (RNPT). Já nos países em desenvolvimento, a frequência maior é de crianças nascidas a termo, 
porém pequenos para a idade gestacional. Define-se como prematuro todo nascimento que ocorre com idade gestacional (IG) inferior a 
37 semanas e como prematuro extremo aqueles nascidos com IG menor que 28 semanas. De acordo com o tamanho ao nascimento e a 
IG, os recém-nascidos podem ser classificados como:

a) adequados para a IG (AIG): peso e/ou comprimento entre +2 DP e -2 DP;
b) pequenos para a IG (PIG): peso e/ou comprimento ao nascimento ≤ -2 DP; 
c) grande para a IG (GIG): peso e/ou comprimento ao nascimento ≥ +2 DP.
Assim, recém-nascidos a termo ou RNPT podem ser também AIG, PIG ou GIG, situações que podem interferir na evolução clínica.
Como um grupo, crianças nascidas a termo e PIG apresentam maior risco de baixa estatura, alterações do desenvolvimento puberal, 

alterações metabólicas (por exemplo: resistência à insulina) e doenças na vida adulta, sugerindo que a programação dos sistemas endócrino 
e cardiovascular ocorre durante fases críticas do desenvolvimento fetal. Já as crianças nascidas prematuras, mesmo algumas não sofrendo 
restrição do crescimento intrauterino, podem passar por um período de restrição do crescimento logo após o nascimento. Em algumas 
situações, a recuperação do peso parece ser mais pronunciada do que a recuperação da altura, especialmente em mulheres nascidas pre-
maturas. Nessas situações, a recuperação rápida pode estar associada a doenças cardiovasculares e metabólicas na idade adulta e deve ser 
evitada. As diferenças e semelhanças do desenvolvimento entre os nascidos a termo e prematuros, PIG ou AIG, serão discutidas nesta 
apresentação.

seQUelAs endocrinológicAs dA QUimio/rAdioterApiA 

Dra. Maria Alice Neves Bordallo
Endocrinologista do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital do Câncer, professora adjunta de Endocrinologia da Faculdade 
de Ciências Médicas da universidade do Estado do Rio de Janeiro (uERG).

Estima-se que nos Estados Unidos 1/900 adultos na faixa etária de 20 a 45 anos são sobreviventes de câncer na infância. Dentre os 
efeitos tardios do tratamento do câncer na criança, as alterações endócrinas são as mais frequentes.

Cerca de 40% dos sobreviventes de doenças malignas tratados com quimioterapia e radioterapia apresentam alterações hormonais. 
A principal deficiência hormonal após radioterapia de crânio é a deficiência de hormônio do crescimento (DGH). Entre os fatores de 

risco para DGH estão: idade na época da tratamento, dose de radioterapia e fracionamento.
 Além da deficiência de hormônio do crescimento, outras alterações endócrinas, tais como hipotireoidismo primário, hipotireoidismo 

central, puberdade precoce ou atrasada e o desenvolvimento puberal cedo e rápido, também podem colaborar para alterações do cresci-
mento dessas crianças. 

Crianças e adolescentes tratados com quimioterapia, radioterapia corporal total ou de crânio evoluem com alta prevalência de disfun-
ção gonadal, sendo necessária reposição hormonal na vida adulta. As alterações da função ovariana são quase sempre irreversíveis quando 
se usam quimioterapia em altas doses e radioterapia corporal total, podendo essas alterações ocorrer mesmo quando o tratamento é rea-
lizado na fase pré-puberal. Insuficiência adrenal secundária é uma complicação rara, entretanto recentemente foi observado que 38% dos 
pacientes com LLA tratados na infância com doses baixas de radioterapia apresentam resposta subnormal do cortisol ao ITT, podendo 
evoluir com níveis basais de cortisol baixos 20 anos após o tratamento. 

Hiperprolactinemia é um achado pouco frequente, mas tem sido observado quando se usa dose de radioterapia superior a 50 Gy. 
Dificuldades de amamentação devidas a hipoprolactinemia têm sido descritas em crianças com diagnóstico de LLA tratadas com doses 
baixas de radioterapia (18-30 Gy) que tiveram função ovariana preservada. Deficiência de hormônio antidiurético (ADH) também não é 
uma complicação frequente após tratamento com radioterapia de crânio. 

Distúrbios do metabolismo ósseo com osteopenia e osteoporose têm sido observados em pacientes submetidas a tratamento com 
metrotrexate e após uso prolongado de doses altas de corticoide. 

Obesidade, diminuição da massa magra, aumento da massa gorda e maior risco de doença cardiovascular também têm sido observa-
dos em crianças e adolescentes com tumores do sistema nervoso central submetidas a tratamento com radioterapia de crânio. 

Conclui-se que crianças sobreviventes de câncer que foram tratadas com quimioterapia e/ou radioterapia necessitam de controle 
periódico, visando à identificação precoce de possíveis alterações hormonais. 
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trAnsição nA síndrome de tUrner (st)

Dra. Marilia Martins Guimarães
Doutora em Medicina, Área de Endocrinologia, e professora-associada da universidade Federal do Rio de Janeiro (uFRJ).

Dra. Sofia Helena Valente de Lemos-Marini
Professora doutora assistente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da universidade Estadual de 
Campinas (FCM/unicamp), coordenadora da unidade de Endocrinologia Pediátrica da FCM/unicamp.

O termo “transição” foi citado inicialmente para o período de modificação da dose de hormônio de crescimento (HC) utilizada na 
infância para a dose adulta, em crianças com deficiência de HC ao atingirem a estatura final. Transição da criança para o status adulto é 
um crucial estágio na vida dos jovens, quando se espera que eles desenvolvam responsabilidades para cuidar de sua própria saúde e inde-
pendência dos responsáveis por esses cuidados. 

Na ST a baixa estatura ocorre em 99% das pacientes e é explicada pela haploinsuficiência do gene SHOX, não existindo em geral 
deficiência de HC. O uso de HC visa a uma melhor estatura final. Outro fato é que na maioria das pacientes não ocorre o estirão puberal 
e algumas dúvidas se impõem na busca de uma maior altura, como associar ou não oxandrolona e estrogênios em baixas doses. O uso da 
oxandrolona, um androgênio pouco potente, apresenta resultados controversos com referências de alguma melhora na altura final, mas 
por vezes acompanhada de avanço de idade óssea e risco de virilização. O estrogênio em baixas doses também tem sido sugerido desde 
o período pré-puberal, podendo resultar em ganho estatural. A puberdade espontânea na ST ocorre em cerca de 30% e por vezes é mais 
tardia. Assim, na adolescência o foco do tratamento médico muda do crescimento para a feminização e em seguida para a manutenção 
da saúde. Nesse período a questão é quando iniciar a reposição hormonal naquelas que não têm puberdade espontânea; a dosagem das 
gonadotrofinas auxilia nessa decisão. O ideal seria induzir a puberdade em torno de 12 anos de idade (a mesma idade em que comu-
mente ocorre a puberdade feminina). Essa decisão torna-se simples quando o diagnóstico da ST ocorre na adolescência, pela ausência de 
puberdade, e a menina já se encontra com uma idade óssea superior a 11 anos. Mas naquelas que apresentam idade óssea mais atrasada e 
estão crescendo com boa velocidade, questiona-se se essa indução de puberdade poderia representar perda maior na estatura. Por outro 
lado, ao postergar a indução da puberdade, esbarra-se em outro problema: o ganho de massa óssea, que vai ocorrer mais tardiamente. 
Observa-se também que, após a finalização do crescimento e da indução puberal, a frequência às consultas decai. Deve se feita prevenção 
de doenças feita periodicamente, por causa dos problemas inerentes à ST, com avaliações da pressão arterial, das funções tireoidiana e 
hepática, do metabolismo da glicose e dos lipídeos, da massa óssea, cardiovascular e audiométrica, que são por vezes esquecidas, o que 
coloca essas pacientes em risco. Nas que apresentaram puberdade espontânea e mantiveram os ciclos, existe a possibilidade de gestação, e 
essa situação é formalmente contraindicada na presença de dilatação aórtica, coarctação de aorta, cirurgia cardíaca prévia ou hipertensão 
arterial não controlável. Todas as pacientes que pretendam engravidar devem realizar um minucioso exame cardiológico. Alguns carióti-
pos, como o do cromossoma marcador ou em anel, necessitam de uma revisão para afastar a presença de restos do cromossoma Y, sendo 
indicada a gonadectomia, pelo risco de gonadoblastoma mais frequente no período pós-puberal. É importante enfatizar a necessidade de 
acompanhamento nesse período e na vida adulta para que essas pacientes sigam os princípios de “vida saudável”, evitando o tabagismo 
e o excesso de álcool, mantendo o peso ideal, com uma atividade física regular e adequada ingestão de cálcio e nutrientes, assim como a 
reposição estrogênica e de progestágenos e a realização de exames periódicos para o diagnóstico precoce e intervenção nas doenças mais 
comuns, promovendo não só uma melhor qualidade de vida, como uma maior longevidade.
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Hipotireoidismo congÊnito – ArmAdilHAs no diAgnóstico e AcompAnHAmento 

Dra. Marilza Leal Nascimento
Professora adjunta do Departamento de Pediatria da universidade Federal de Santa Catarina (uFSC), médica endocrionopediatra 
do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Coordenadora do Programa Estadual de Triagem Neonatal de Santa Catarina.

 O hipotireoidismo congênito (HC) é o mais frequente transtorno endócrino congênito e é a causa mais comum de deficiência mental 
passível de prevenção. Estabelecer o diagnóstico e iniciar o tratamento precocemente é fundamental para prevenir sequelas.

No recém-nascido, costuma ser assintomático ou cursar com manifestações inespecíficas e de instalação lenta, o que torna o diag-
nóstico clínico difícil. Programas de triagem neonatal foram desenvolvidos para possibilitar o diagnóstico e o tratamento precoces das 
crianças afetadas. 

A dosagem de TSH em amostra de sangue em papel-filtro é a rotina recomendada para a triagem neonatal. 
A primeira armadilha no diagnóstico do HC é a escolha do nível de corte do TSH na triagem neonatal. A maioria dos programas adota 

o nível de corte do TSH de 10 mU/l e alguns, o nível de 20 mU/l. Foi realizado um estudo no Reino Unido que baixou o nível de corte 
do TSH de 10 para 6 mUI/l. Das 67 crianças que tiveram o TSH entre 6,1 e 10 mUI/l no teste inicial, quatro delas continuaram com 
o TSH maior do que 6 mU/l na segunda amostra. Duas delas foram diagnosticadas com HC. 

Em Santa Catarina, a partir de março de 2011 passou-se a adotar o nível de corte de 6. Apresentaram valor do TSH entre 6 e 10 mU/l 
na primeira coleta 435 RN, e 28 mantiveram TSH > 6 mU/l na segunda coleta. Desses, 15 foram diagnosticados com HC. Conclui-se 
que a redução do nível de corte do TSH de 10 para 6 mU/l diminui o número de falsos-negativos, aumentando a sensibilidade do teste, 
aumenta o número de falsos-positivos e reconvocações, porém possibilita o diagnóstico de anormalidades tireoidianas que requerem 
tratamento, justificando a sua adoção.

Outro ponto importante é o momento da coleta, que idealmente deve ser realizada antes da alta da maternidade para que não se 
perca nenhum caso. Entretanto, a coleta nas primeiras 24-48h aumenta falsos-positivos. A idade ideal é do 3º ao 5º dia de vida, quando 
já ocorreu a diminuição do pico de elevação fisiológica do TSH. 

Recém-nascidos (RN) prematuros e RN gravemente enfermos podem ter elevação tardia do TSH, determinando risco de perda de 
casos de HC se somente uma amostra for colhida do 3º ao 5º dia de vida. Também prematuros, RN pequenos para a idade gestacional, 
e crianças gravemente enfermas podem apresentar hipotiroxinemia transitória, que não necessita de tratamento, uma vez que esses re-
sultados normalizam-se espontaneamente após 4 a 8 semanas de vida. Dopamina e glicocorticoides podem determinar falso-negativo na 
triagem neonatal e contaminação por iodo falso-positivo.

A idade ideal para início do tratamento deve ser no máximo até 14 dias de vida, pois após essa idade, nos casos graves, já haverá algum 
dano cerebral; quando o tratamento é iniciado precocemente, o impacto negativo de HC grave desaparece. Portanto, coletas tardias ou 
atrasos em qualquer etapa da triagem não devem ocorrer.

O tratamento deve ser realizado com T4 (levotiroxina), na dose inicial de 10-15 mcg/kg/dia, administrada em dose única pela ma-
nhã em jejum. Somente comprimidos deverão ser utilizados. Deve-se evitar a administração concomitante de soja, fibra ou ferro.

A criança com HC deve ser monitorada cuidadosamente, e os testes de função da tireoide devem ser repetidos na menor suspeita de 
sintomas de hipotireoidismo. Nos primeiros três anos de vida, devem-se manter os valores de T4 livre entre 1,4 e 2,3 ng/dl ou T4 total 
entre 10 e 16 µg/dl e TSH entre 0,4 e 4 µU/ml. Em alguns casos de HC grave os níveis de TSH podem permanecer elevados, apesar da 
terapia de reposição com levotiroxina adequada e do cumprimento do tratamento. Entretanto, deve-se sempre questionar nessas situações 
sobre a dose de levotiroxina ou tratamento irregular.

Se sinais e sintomas clínicos sugestivos de hipotireoidismo ocorrerem, mesmo em uma criança com resultados normais na triagem 
neonatal, as determinações de T4 ou T4 livre e TSH devem ser executadas. Cerca de 5% dos casos de HC não são identificados por meio 
da triagem neonatal.

Uma questão que permanece aberta é se casos com hipertireotropinemia persistente devem receber tratamento para diminuir os níveis 
de TSH.
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Aspectos prÁticos dA prescrição de insUlinoterApiA pArA lActentes e criAnçAs ABAixo 
de 5 Anos de idAde

Dr. Mauro Scharf Pinto 
Chefe do Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Nossa Senhora das Graças, fundador do Centro de Diabetes Curitiba, 
international trainning em Diabetes no International Diabetes Center (IDC), Minneápolis/uSA, fundador e pesquisador clínico do 
Centro de Diabetes Curitiba, coordenador do Departamento do Diabetes no Jovem da Sociedade Brasileira de Diabetes, diretor 
médico da DASA – Diagnósticos da América.

Na última década assistimos ao aumento significativo do número de diagnósticos de diabetes tipo 1 em crianças abaixo dos 5 anos de 
idade. A frequência do diabetes está aumentando em todo o mundo e estima-se que aumenta cerca de 5% ao ano em pré-escolares, contra 
3% de aumento entre crianças e adolescentes, perfazendo cerca de 70 mil novos casos ao ano em crianças abaixo de 14 anos.

O EURODIAB study aponta para mais de 52 novos casos para cada 100 mil habitantes ao ano na Finlândia, em contraste com outros 
países com 10 a 14 novos casos para cada 100 mil habitantes, como a Hungria e Austrália.

A previsão de aumento de acordo com a idade está demonstrada no gráfico abaixo.

Fonte: Harjustalo et al. Lancet. 2008;371:1777-82.

O tema torna-se relevante, pois a dificuldade no diagnóstico, assim como no tratamento, é um desafio constante para os que se 
deparam com crianças com diabetes abaixo dos 5 anos de vida, pois os quadros nunca são semelhantes, e os lactentes podem apresentar 
quadros de cansaço, irritabilidade, infecções recorrentes. A tríade da poliúria, emagrecimento e polidipsia nem sempre se torna clara, visto 
que geralmente ainda se utilizam fraldas nessa faixa etária. A polidipsia frequentemente é atribuída a excesso de roupas ou a calor ambiente 
e a perda de peso comumente é confundida com falta de leite e desnutrição, tornando mais difícil o diagnóstico. 

Usualmente peptídeo C < 0,20 nmol/l em amostra expontânea e a rápida perda da secreção dele após 6 a 12 meses ajudam a carac-
terizar o diagnóstico nessa fase. A presença de histórico familiar de um dos pais afetados, a evidência da produção de insulina endógena 
fora do período de lua de mel e a presença de peptídeo C acima de 200 nmol/l, em vigência de glicemias normais e, ainda, a ausência de 
antiicorpos anti-ilhotas, antiGAD e anti-insulina, principalmente quando medidos no diagnóstico, alertam para a possibilidade do diabe-
tes monogênico, que deve ser investigado.

A terapia basal em bólus nessa faixa etária apresenta inúmeras vantagens e a utilização de análogos de insulina ultrarrápidos são ferra-
mentas primordiais para o melhor manuseio das crianças nessa faixa etária. A terapia de bomba de insulina ou SICI (sistemas de infusão 
contínua de insulina) tem aumentado em todo o mundo e apresenta igualmente uma excelente opção de escolha no tratamento desses 
lactentes.
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encontro com o proFessor – endocrinologiA dA trAnsição pediAtriA-clínicA em 
diABetes

Dr. Mauro Scharf Pinto 
Chefe do Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Nossa Senhora das Graças, fundador do Centro de Diabetes Curitiba, 
international trainning em Diabetes no International Diabetes Center (IDC), Minneápolis/uSA, fundador e pesquisador clínico do 
Centro de Diabetes Curitiba, coordenador do Departamento do Diabetes no Jovem da Sociedade Brasileira de Diabetes, diretor 
médico da DASA – Diagnósticos da América.

Dra. Jacqueline Rosangela de Araújo
Chefe do Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da universidade Federal de Pernambuco (uFPE), doutora e 
mestre pela uFPE.

A necessidade de mudança com os cuidados médicos e os cuidados com a maturidade dos pacientes diabéticos mostram ser necessária 
uma mudança cuidadosa da clínica pediátrica para a clínica adulta e há pouco avanço ou poucas evidências publicadas nesse campo. A 
maneira correta de realizar a transição e a experiência de como realizá-la serão o tema abordado nesse encontro com o professor.

Analisar todas as etapas nesse processo de transição, entendendo o que pensam os jovens pacientes, seus familiares e profissionais, é 
fundamental para identificar fatores que facilitem esse processo de transição.

Os principais obstáculos para a transição são a falta de profissionais para lidar com as doenças crônicas pediátricas, o modelo de saúde 
que não contempla e não remunera a transição, a falta de organização dos serviços e a falta de integração entre o pediatra e o clínico, bem 
como a total ausência de comunicação entre os serviços e a inexistência de protocolos que manejem a transição de maneira a preservar o 
paciente. 

Pacientes referem sentir-se muito velhos para frequentar o pediatra e muito novos para frequentar a clínica de diabetes de adultos, 
onde mais de 90% dos pacientes são idosos e portadores do tipo 2.

Referência
1. A Consensus Statement on Health Care Transitions for Young Adults With Special Health Care Needs. American Academy of Pediatrics, American 

Academy of Family Physicians and American College of Physicians-American Society of Internal Medicine. Pediatrics. 2000;110:1304-6.

sici, SOFTWARES de gerenciAmento e sensores. como UtilizAr?

Dra. Monica Andrade Lima Gabbay
Doutora em Endocrinologia pela universidade Federal de São Paulo (unifesp), coordenadora do Ambulatório de DM1 do Centro 
de Diabetes da unifesp. 

Os objetivos do tratamento intensivo do diabetes foram bem estabelecidos pelo DCCT (Diabetes Control and Complications Trials): 
evitar hiperglicemia mantida para prevenir as complicações micro e macrovasculares e evitar episódios recorrentes de hipoglicemia, 
especialmente nas crianças, por causa do risco de prejuízo na função cognitiva. Sabe-se hoje que os métodos para obter um controle 
glicêmico mais eficiente e com menos risco depende de dois fatores principais: a maneira pela qual a insulina é fornecida ao paciente e a 
monitorização da glicose.

Nesse sentido, o sistema de infusão contínua de insulina (SICI) foi criado para simular a secreção fisiológica de insulina por meio da 
liberação de um basal contínuo e automático de insulina e manualmente liberar insulina extra ao basal na forma de bólus às refeições e para 
correção. O basal “achatado” ajustado a cada hora, segundo as necessidades diárias do paciente, permitiu reduzir de modo significativo 
a variabilidade glicêmica tão comum nos usuários da insulina NPH e em menor escala naqueles que utilizam análogos de longa ação. 
Entre as indicações principais do seu uso, estão a hipoglicemia severa e assintomática, a hemoglobina glicada persistentemente elevada ou 
flutuações glicêmicas significativas e a gestação no DM1. 

Por outro lado, apesar de a automonitorização da glicemia capilar prover um retorno específico e pontual do grau de hipo ou hiper-
glicemia, esses dados podem ser analisados por meio de uma ferramenta útil, que são os sistemas de gerenciamento, nos quais é possível 
uma interação do perfil glicêmico à rotina alimentar, de exercícios e das aplicações de insulina do paciente. Nos últimos anos têm sido 
demonstrados os benefícios do sistema de monitorização contínua de glicose na otimização da terapia insulínica intensiva. Dados do com-
portamento da glicemia obtidos dia e noite durante um período podem ser analisados tanto retrospectivamente pelo médico e paciente 
ou por meio do modelo real time, fornecendo informações para o paciente sobre as variações e tendências de sua glicemia, o que ajuda 
a antecipar os problemas e a tomar medidas corretivas. A monitorização contínua também pode ser utilizada com vantagem associada 
com o SICI, havendo queda significativa da HbA1c quando os pacientes são corretamente selecionados, treinados e aderentes à terapia. 
Acredita-se que em um futuro breve será possível associar a monitorização glicêmica contínua ao SICI com alça fechada e liberação de 
insulina automatizada, simulando um pâncreas artificial.
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QUAndo sUspeitAr, como inVestigAr e como interVir? distúrBios centrAis do 
metABolismo dA ÁgUA

Dra. Nina Rosa de Castro Musolino
Endocrinologista, professora de Endocrinologia da universidade de São Paulo (uSP), presidente da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia, pesquisa em Neuroendocrinologia

Distúrbios centrais do metabolismo da água incluem dois grupos: diabetes insipidus (DI) e secreção inapropriada do hormônio anti-
diurético (SIHAD). Sob condições normais, a concentração de sódio no sangue é mantida constante entre 135 e 145 nmol/l e depende 
principalmente do conteúdo de água plasmática resultante do balanço entre ingestão (sede) e perda urinária determinada basicamente 
pelo hormônio antidiurético (HAD). O HAD é liberado pela neuroipófise, que consiste na terminação axonal de neurônios hipotalâmi-
cos responsáveis pela fabricação do hormônio. Grânulos neurossecretórios contendo o HAD são estocados na neuroipófise e liberados 
na presença de estímulo. O principal estímulo para liberação de HAD é a osmolaridade plasmática. Pequena elevação da osmolaridade 
causa importante aumento na liberação do HAD. Redução da volemia, com estímulo de barorreceptores, náusea e vômitos também são 
estímulos liberadores de HAD. 

Distúrbio da secreção do HAD associado ou não a distúrbio da sede pode causar alteração do balanço de água e do sódio plasmático. 
Crianças são especialmente sensíveis a essas variações, principalmente porque o conteúdo de água corporal na criança é maior que no 
adulto, assim como o turnover de líquidos (a variação de perda de ingestão diária na criança é estimada ser proporcionalmente duas vezes 
maior do que no adulto), além da maior dificuldade em expressar a necessidade de água e ter acesso livre à ingestão, principalmente em 
crianças menores e lactentes.

Doenças congênitas hereditárias ou não que se manifestam com diabetes insipidus são raras e podem ser causadas por alteração no 
gene do ADH ou por alteração no receptor ou ainda no gene da aquaporina 2, efetor na ação do HAD no rim. Dessa forma, a maior 
frequência de alterações do metabolismo de água e consequentes variações da natremia ocorre em distúrbios da região hipotálamo-hipo-
fisária (HH), podendo ser causados pela presença de lesões na região ou iatrogênicos.

Crianças que apresentem poliúria e polidipsia, mesmo na presença de sódio normal, já que hipernatremia não é obrigatória quando 
o mecanismo de sede está intacto e há acesso livre à água, devem ser investigadas por ressonância magnética (RM) da região HH. Tu-
mores como craniofaringeoma, germinoma, glioma, astrocitoma e teratoma e doenças infiltrativas para a haste hipofisária e hipotálamo, 
como histiocitose e sarcoidose, são relativamente comuns em crianças e devem ser pesquisados na presença do sintoma sugestivo de DI. 
Qualquer neurocirurgia e, especialmente, as cirurgias para a região HH podem causar DI ou SIHAD. Essa complicação é especialmente 
grave e demanda tratamento especializado quando há prejuízo do estado de consciência, quando o sintoma de sede é perdido e grandes 
alterações da natremia podem ocorrer em pequenos intervalos de tempo. 

Avaliação do estado de hidratação, controle da perda urinária, controle frequente de sódio plasmático, administração oral e parenteral 
de fluidos e sódio, assim como administração de desmopressina (DDAVP) parenteral ou nasal, são necessários durante o seguimento e 
tratamento das alterações do balanço de água. Importante morbimortalidade é secundária às variações rápidas da natremia e, para prevenir 
essa complicação, é necessária monitorizarão do sódio plasmático, com resultados e terapia rápidos. Uma vez estabelecidos o diagnóstico 
do DI definitivo, o ajuste da dose necessária de DDAVP para manter a sede e a diurese dentro do esperado para o tamanho da criança e 
o conforto para permitir sono adequado e períodos de controle de diurese para escola, por exemplo, possibilita-se o retorno à qualidade 
de vida adequada. 

pUBerdAde periFéricA por AtiVAção AUtÔnomA dos receptores gonAdAis: discUtindo A 
genéticA do trAtAmento

Dra. Nuvarte Setian
Professora-associada de Pediatria da Faculdade de Medicina da universidade de São Paulo (FMuSP), unidade de Endocrinologia 
Pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FMuSP.

A etiologia da puberdade periférica, ou seja, sem envolvimento do GnRH, é genética ou adquirida. Hormônios esteroides são sinteti-
zados por ação de enzimas, que, por sua vez, são transcritas por meio de genes. Defeitos genéticos na homeostase esteroide são na verdade 
defeitos enzimáticos que regulam a biossíntese dos esteroides ou de seus receptores. 

Essa apresentação está voltada para as formas genéticas: A) Na menina a síndrome de McCune-Albright (raramente no menino); B) 
No menino 1) variantes do receptor do LH (LHR) (testotoxicose); 2) hiperplasia congênita da S-R; 3) mutação do gene DAX1. A ativa-
ção autônoma dos receptores envolvidos leva a um aumento dos esteroides sexuais e puberdade periférica precoce (PPP). Nessas doenças, 
as alterações na síntese dos esteroides sexuais estão relacionadas com mutações do gene do LHR (testotoxicose) ou com mutações ativa-
doras do gene da subunidade alfa da proteína G (síndrome de McCune-Albright). 

A síndrome de McCune-Albright (SMA) é causada por uma mutação ao acaso no gene GNAS (localizado no cromossomo 20q13.3), 
que está relacionado com a produção da subunidade alfa da proteína G. Isso faz com que a adenilciclase esteja constantemente ativada, 
aumentando os níveis do cAMP, o que leva à proliferação celular anormal e à hiperfunção dos tecidos endócrinos afetados. Essa mutação 
pode ocorrer muito cedo durante o desenvolvimento embrionário, de modo que algumas células do corpo têm uma versão normal do 
gene GNAS e outras, a versão mutada (mosaicismo). A PPP geralmente aparece entre o 2º e 6º ano de vida. A gravidade depende do 
número e da localização das células que têm a mutação do gene da subunidade alfa (Arg201His/Cys), que pode atingir uma ou mais 
glândulas (S-R, gônadas, tireoide, hipófise). Os sintomas podem, além da tríade clássica [manchas café com leite, PPP (início 2-6 anos de 
idade) e displasia fibrosa óssea poliostótica], incluir hipertireoidismo, hiperparatireoidismo e síndrome de Cushing.
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A testotoxicose ou PP familiar é uma anomalia genética de herança autossômica dominante, motivada por mutação do receptor do 
LH (LHR). O aspecto clínico é motivado pelo aumento dos níveis de testosterona (T) e geralmente aparece entre o 1º e o 4º ano de 
vida. Há maturação precoce das células de Leydig e germinativas. O gene do LH/hCG-R está no cromossomo 2(2p21), e a mutação mais 
frequente é Asp578Gly. Essa mutação aumenta a produção do cAMP, mesmo na ausência do agonista.

Mulheres com mutação do LHR não apresentam alteração fenotípica.
Na hipoplasia S-R congênita por mutação do gene DAX1/NROB1, o gene está no cromossomo X(Xp21). Tem papel importante no 

desenvolvimento da S-R, testículos, ovários, hipófise e hipotálamo. Além da insuficiência S-R, há insuficiência hipotálamo-hipofisária, que 
leva a um quadro de hipogonadismo hipogonadotrópico (HH) na vida adulta. Algumas crianças podem apresentar PPP provavelmente 
relacionado com os níveis elevados de ACTH, que atuaria nas células de Leydig por meio do receptor da melanocortina 1 (MC1R), o que 
leva a uma estimulação da produção de T. É supressível com o tratamento com glicocorticoide, mas não responde ao agonista GnRH. 

Portanto, essa mutação tem efeito dual: PPP na criança e HH no adulto.
O tratamento visa bloquear a ação dos esteroides sexuais:
1. Nos seus receptores específicos (do estrógeno ou da T): ciproterona (bloqueia receptor androgênico); tamoxifeno [modulador 

do receptor do estrógeno (efeitos colaterais hipertricose e hepatotoxicidade)].
2. Por meio da sua síntese: 

a. Cetoconazol: inibe a enzima CYP17 (principalmente a atividade da 17,20 liase);
b. Medroxiprogesterona: diminui a liberação das Gns e bloqueia passagens enzimáticas da esteroidogênese gonadal;
c. Inibidores da aromatase: inibe P450 aromatase, bloqueia a síntese de estrógenos. Riscos: aumentam o volume dos cistos, 

torção ovariana.
•	 de primeira geração: testolactona;
•	 de segunda geração: fadrozol;
•	 de terceira geração: letrozol, anastrozol.

Referências 
1.  Guillén SL, Argente YJ. Pubertad precoz periférica: fundamentos clínicos y diagnóstico-terapéuticos. An Pediatr (Barc). 2012;76:229.e1-e10.

2.  Weinstein LS, Yu S, Wamer DR, et al. Endocrine manifestations of stimulatory G protein alpha-subunit mutations and the role of genomic imprint-
ing. Endocr Rev. 2001;22:675-705.

3.  Mariot V, Wu JY, Aydin C, et al. Potent constitutive cyclic AMP-generating activity of XLas implicates this imprinted GNAS product in the patho-
genesis of McCune-Albright syndrome and fibrous dysplasia of bone. Bone. 2011;48:312-20.

4.  Setian N, Manna T. Puberdade precoce no sexo feminino. In: Setian N. Endocrinologia pediátrica: aspectos físicos e metabólicos do recém-nascido 
ao adolescente. São Paulo: Sarvier; 2002. p. 487-520. 

5.  Setian N. Puberdade precoce no sexo masculino. In: Setian N. Endocrinologia pediátrica: aspectos físicos e metabólicos do recém-nascido ao adoles-
cente. São Paulo: Sarvier; 2002. p. 533-7. 

6.  Cleve A, Fritzemeier KH, Haendler B, et al. Pharmacology and clinical use of sex steroid hormone receptor modulators. Handb Exp Pharmacol. 
2012:543-87.

Hipertireoidismo: drogAs AntitireoidiAnAs x rAdioiodo

Dr. Osmar Monte 
Professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP).

A doença de Basedow-Graves (DG) é pouco frequente na infância e adolescência, e apenas 1% a 5% dos pacientes afetados estão 
compreendidos nessa faixa etária, porém é a principal causa de tireotoxicose na infância. Pelo fato de a DG ser de evolução longa e ter 
difícil remissão espontânea, em especial na infância e adolescência, seu tratamento adequado é essencial para a manutenção da saúde e o 
bem-estar do paciente. Existem três tipos de tratamento para a DG: fármacos antitireoidianos, cirurgia e radioiodoterapia.

Fármacos antitireoidianos: deve ser utilizado apenas o Metimazol (MMZ) na dose de 1 mg/kg/dia. Os efeitos adversos são mais 
frequentes na infância que nos adultos, afetando de 5% a 32% dos pacientes pediátricos, determinando a suspensão de seu uso em cerca 
de 1/3 dos casos. A prescrição do Propiltiuracil deve ser evitada na infância pelo risco de hepatite medicamentosa. Os principais proble-
mas do tratamento medicamentoso são: o longo tempo de uso necessário (mínimo de um a dois anos ou uso crônico) e a baixa taxa de 
remissão (25% a 50%) após a sua suspensão. Nesses dois aspectos os relatos da literatura são muito discordantes. 

Terapia com iodo radioativo: após a administração oral do I131 a maior parte da radiação se concentra na glândula tireoide. A dose 
retida depende do tamanho da glândula e da atividade da doença. A administração de 150 m/Ci/g de tireoide provê uma dose de 12.000 
cGy à glândula. A exposição dos outros órgãos à radiação é baixa. Em nosso serviço, a utilização do radioiodo na infância e adolescência 
na dose entre 10 e 15 mCi, de acordo com o volume do bócio, mostra-se efetiva em cerca de 90% dos casos. O hipotireoidismo se instala 
num período entre três e seis meses após a radioiodoterapia. 

Usando-se doses menores, entre 50-100 mCi/g, de tecido na infância, o hipertireoidismo persiste em mais de 40% dos casos no pri-
meiro ano após o tratamento.

Se o hipertireoidismo persistir, uma segunda dose pode ser administrada num período de seis meses após o tratamento inicial ou 
eventualmente mais tarde.
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Embora o uso de fármacos antitireoidianos esteja associado a efeitos colaterais mais frequentes na infância e o percentual de controle 
efetivo da doença seja baixo, essa forma de tratamento continua sendo a primeira escolha para muitos endocrinologistas. Entretanto, 
quando o uso do medicamento necessita ser suspenso por causa de efeitos colaterais, quando há má adesão ao seu uso ou após recidiva da 
doença, que pode ocorrer durante ou após a retirada do medicamento, uma terapêutica definitiva deve ser escolhida. Uma vez que a ti-
reoidectomia necessita de hospitalização, está sujeita a complicações e tem custo elevado, atualmente cresce a indicação do uso do radioio-
do como tratamento de escolha para as crianças acima de 5 anos. Deve-se lembrar que tanto a tireoidectomia quanto a radioiodoterapia 
acarretam desenvolvimento de hipotireoidismo, o que requer terapêutica substitutiva permanente. De acordo com os estudos publicados 
de seguimento em longo prazo, a radioiodoterapia em crianças e adolescentes é prática, segura, efetiva e de baixo custo. Esses fatos têm 
favorecido, nos Estados Unidos, sua indicação para as crianças e adultos. Sua indicação na Europa e Japão continua sendo mais restrita.

Pacientes que apresentam fatores clínicos ou laboratoriais de pior prognóstico evolutivo podem ter seu tratamento medicamentoso 
encurtado, sendo a indicação da radioiodoterapia realizada mais precocemente.

síndrome dos oVÁrios policísticos nA Adolescente

Dr. Paulo César Alves da Silva
Coordenador e preceptor da Residência do Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Infantil Joana de Gusmão, 
Florianópolis, SC, presidente do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia.

Introdução
Síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma das mais comuns endocrinopatias na idade reprodutiva da mulher, com potencial de 

consequências clínicas, incluindo maior risco de infertilidade, sangramento disfuncional, hiperplasia endometrial, obesidade e resistência 
insulínica, com as alterações metabólicas associadas. Além disso, essas pacientes têm um risco aumentado de carcinoma endometrial e 
possivelmente doença cardiovascular na vida adulta. Infelizmente, não há critério inequívoco para se diagnosticar SOP e sua definição 
permanece controversa. Inicialmente, o diagnóstico esteve baseado pelo Consenso de 1990 (NIH/NICHD), que indicava ser preciso 
três características: sinais de hiperandrogenismo (clínico ou laboratorial); oligo-ovulação; que outras entidades que poderiam causar SOP 
tivessem sido excluídas.

No entanto, foi ficando aparente que mulheres com ciclos regulares e hiperandrogenismo e/ou morfologia para SOP podem fazer 
parte da síndrome, ou exibirão disfunção ovariana sem evidência clínica de excesso de androgênio. Atualmente, o critério alternativo para 
diagnóstico (Rotterdam) é amplamente aceito: oligo ou anovulação; clínico e/ou bioquímico hiperandrogenismo; ovários policísticos; 
exclusão de outras etiologias (duas de três) e exclusão de outras etiologias [hiperlasia(s) congênita(s) da adrenal, tumores secretores de 
androgênios, síndrome de Cushing].

No entanto, foi então estabelecida uma ordem hierárquica dessas características, em que o hiperandrogenismo foi considerado fun-
damental, combinado com oligoanovulação e/ou morfologia para ovários policísticos. Como consequência, excluiu-se a possibilidade de 
um fenótipo de SOP normoandrogênico e permanece a discussão.

Talvez, diferentes fenótipos possam divergir quanto à resistência insulínica, e isso poderia levar a que esses pacientes devam ser ras-
treados de forma diferente; se essa hipótese for confirmada, eventualmente esses pacientes deverão ser tratados de formas diferentes para 
a disfunção metabólica. Por outro lado, esses resultados podem, na realidade, refletir as disparidades da obesidade, que parecem estar 
associadas aos vários fenótipos da SOP. Uma melhor compreensão dessas questões pode levar a significativas implicações teóricas, pois foi 
argumentado que os vários fenótipos de SOP têm o mesmo conjunto de morbidades em termos de resistência insulínica. A conclusão é 
de que há forte evidência de que todos eles refletem a mesma síndrome geral.

Patogênese 
A precisa causa de SOP é desconhecida, no entanto, é considerado ser uma complexa e multigênica doença, caracterizada por alte-

rações na liberação de gonadotrofina (aumento dos pulsos de secreção de GnRH seguido por um aumento da frequência dos pulsos de 
LH) e desregulação da esteroidogênese. Hiperinsulinismo tem também mostrado ter papel na patogênese da SOP e seus componentes 
metabólicos.

Diagnóstico
1. Alteração menstrual: 75%-85% das mulheres.
2. Hiperandrogenismo clínico.
3. Hiperandrogenismo bioquímico.
4. Ovários policísticos: cistos ao ultrassom não indicam presença de SOP.
5. Anormalidades das gonadotrofinas (LH/FSH) > 75 de pacientes com SOP:
 Aumento da secreção de LH e aumento da relação de LH/FSH durante a fase folicular do ciclo menstrual têm sido considerados 

marcadores de SOP, dependendo do ensaio utilizado. Obesidade em SOP pode confundir essas dosagens, explicando a relação 
LH/FSH normal em alguns desses pacientes.

6.  Screening metabólico: 50%-70% dos pacientes com SOP têm resistência insulínica e dislipidemia.
7. Obesidade: em adolescentes, assim com em adultos, há uma associação positiva entre IMC e níveis de androgênios.
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Tratamento
Depende da gravidade dos sintomas. Adolescentes com SOP tendem a ter problemas pelos efeitos cosméticos da síndrome, como 

acne, hirsutismo e/ou acantosis nigricans, que ocorrem em uma fase particularmente vulnerável do seu desenvolvimento psicológico. 
O tratamento da SOP na adolescência deve atender a essas alterações, não tirando o foco das outras consequências, tais como o risco de 
desenvolver DMT2 e outras alterações metabólicas.
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segUrAnçA do Uso do rHgH pós-trAtAmento oncológico

Dr. Paulo Ferrez Collett-Solberg
Professor adjunto de Endocrinologia Pediátrica da universidade do Estado do Rio de Janeiro (uERJ), membro dos Comitês de 
Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro 
(SOPERJ).

O uso de hormônio do crescimento recombinante humano (rhGH) pode ter efeitos colaterais, com incidência maior em pacientes 
que tiveram neoplasias. Um dos exemplos seria o descolamento da cabeça do fêmur, que é mais frequente em pacientes que usam rhGH e 
que tiveram neoplasia intracraniana do que pacientes que usam rhGH, mas não tiveram neoplasia. Como na população geral, a obesidade 
aumenta ainda mais esse risco.

Com o avanço das opções terapêuticas para neoplasias, está ocorrendo um aumento na sobrevida de pacientes oncológicos. Com essa 
maior sobrevida, identifica-se um número maior de sequelas desses tratamentos e o sistema endócrino é um dos mais afetados. Deficiên-
cia de hormônio do crescimento é frequente principalmente em pacientes que receberam irradiação no sistema nervoso central. Mesmo 
doses entre 18 e 24 Gy, consideradas mais baixas, podem, depois de anos, levar a um quadro de deficiência do hormônio do crescimento.

Em 2010, um estudo retrospectivo de pacientes tratados com rhGH e considerados pelos autores de “baixo risco para complicações” 
(baixa estatura idiopática, deficiência isolada de hormônio do crescimento e crianças nascidas pequenas para a idade gestacional) levantou 
a suspeita de um aumento na mortalidade em indivíduos que receberam rhGH. Com isso, o tema da segurança após muito tempo de 
tratamento com rhGH voltou à discussão.

Hormônio do crescimento e o fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-I) estão envolvidos na patogênese de diversas neopla-
sias por seus efeitos pró-mitóticos e antiapoptóticos, e pacientes que tiveram uma neoplasia apresentam um risco maior do que a popula-
ção em geral de desenvolver uma segunda neoplasia. Diversos estudos avaliaram se existe maior incidência de uma segunda neoplasia ou 
de recidiva da neoplasia original em pacientes que fizeram uso de rhGH.

Até o momento os trabalhos publicados não indicam um aumento na incidência de recidiva do tumor original ou na mortalidade de 
pacientes que fizeram uso de rhGH quando comparados com aqueles que não fizeram esse tratamento.

Em relação ao desenvolvimento de uma segunda neoplasia, os estudos indicam um aumento em sua incidência em pacientes que 
fizeram uso de rhGH. Esse aumento de incidência foi demonstrado em dois tipos diferentes de estudo: estudos baseados na população 
de pacientes com neoplasias, principalmente os acompanhados pelo Childhood Cancer Survivor Study (CCSS), e os estudos baseados na 
população de pacientes que fizeram uso de rhGH.

Dados do CCSS publicados em 2002 mostraram que pacientes que tiveram neoplasias e fizeram uso de rhGH apresentavam um risco 
3,2 vezes maior para desenvolver uma segunda neoplasia do que pacientes que não fizeram esse tratamento. Uma segunda publicação, 
quatro anos depois, mostrou uma diminuição desse risco para 2,1 vezes. Terem sido submetidos a tratamento com irradiação aumenta 
esse risco. Os autores questionaram nesse segundo estudo se essa diminuição do risco não representaria um efeito de rhGH em acelerar 
o aparecimento ou diagnóstico dessa segunda neoplasia.

Estudos baseados em banco de dados gerados por produtores de rhGH também mostraram um aumento na incidência de uma se-
gunda neoplasia em pacientes oncológicos.

Em conclusão, o uso de rhGH em pacientes com deficiência de hormônio do crescimento traz um ganho estatural importante, assim 
como benefícios metabólicos. Esses benefícios, assim como possíveis riscos, devem ser discutidos com o paciente e sua família, de forma 
que eles possam compreender essa relação risco/benefício. Um possível aumento de risco da mortalidade, como demonstrado no traba-
lho francês, mesmo para quem não teve uma neoplasia e o risco do desenvolvimento de uma segunda neoplasia e o aumento da incidência 
de descolamento da cabeça do fêmur devem ser explicados quando da indicação desse tratamento para pacientes oncológicos.
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nódUlos de tireoide: eVidÊnciAs AtUAis de sUporte À inVestigAção e condUtA

Dra. Rosana Marques Pereira
Doutora em Endocrinologia e Metabologia, Pediatria.

A importância da adequada avaliação dos nódulos tireoidianos deve-se ao fato de que, apesar de a maioria representar lesões benignas, 
há a necessidade de excluir ou confirmar o diagnóstico de câncer de tireoide. O carcinoma de tireoide é encontrado em 22% a 50% dos 
nódulos tireoidianos explorados cirurgicamente e deve ser suspeitado sempre que uma criança apresentar um nódulo único, embora lesões 
multinodulares não excluam malignidade. A história clínica e o exame físico detalhados podem fornecer dados que indiquem maior possi-
bilidade de o nódulo estar associado à neoplasia, a citar: crescimento rápido do nódulo, nódulo firme, aderência às estruturas adjacentes, 
paralisia da corda vocal ipsilateral ao nódulo, aumento de linfonodos regionais, exposição prévia à radiação e história familiar de câncer de 
tireoide. É importante ressaltar a possibilidade de coexistência de doença tireoidiana autoimune e malignidade.

A investigação inicial do paciente com nódulo de tireoide deve incluir a avaliação da função tireoidiana, dosagem dos anticorpos 
antitireoidianos e a ultrassonografia da região cervical. Algumas características dos nódulos identificadas pela ultrassonografia são associa-
das a um maior risco de malignidade, como hipoecogenicidade, presença de microcalcificações, margens irregulares e aumento do fluxo 
sanguíneo no interior do nódulo, avaliado por Doppler. Recentemente, a elastografia tem sido utilizada para avaliar da elasticidade dos 
nódulos tireoidianos, na busca de mais parâmetros que permitam a diferenciação entre lesões benignas e malignas, em especial nos casos 
em que a histologia não foi conclusiva nessa definição.

Em virtude da elevada prevalência de malignidade nos nódulos tireoidianos em crianças, a investigação deve ser complementada com 
punção aspirativa com agulha fina (PAAF). Sua sensibilidade e especificidade em crianças e adolescentes são semelhantes ao procedimento 
nos adultos, desde que realizada por profissionais experientes. A PAAF guiada por ultrassom resulta na obtenção de amostras mais ade-
quadas. Dosagem de calcitonina sérica deve ser feita principalmente se houver história familiar de câncer de tireoide ou outros achados 
sugestivos de neoplasia endócrina múltipla (NEM 2A e NEM 2B).

Existe uma pequena taxa de falso-negativo na PAAF. Por esse motivo, recomenda-se que as crianças com diagnóstico de lesão benigna 
sejam acompanhadas para monitoramento do nódulo e repetição da investigação caso haja mudança significativa das características do 
nódulo. 

HipogonAdismo Feminino: reposição HormonAl e FertilidAde 

Dra. Ruth Clapauch
Endocrinologista, professora da universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, linha de pesquisa em Endocrinologia Feminina e 
Andrologia.

O tratamento do hipogonadismo é indicado para desenvolver a puberdade, promover o crescimento, manter um padrão menstrual 
e garantir massa óssea. Contudo, a terapia hormonal (TH) vai agir em todo o organismo, estabilizando o psiquismo, mantendo níveis 
de lipídios séricos e sensibilidade à insulina; promovendo síntese de óxido nítrico, que age de forma cardioprotetora na parede vascular; 
mantendo trofismo da pele, cabelo e unhas, só para citar algumas de suas ações. As contraindicações à TH na jovem são as mesmas de 
mulheres na menopausa: presença atual/pregressa de câncer hormônio-dependente (ovário, endométrio ou mama) e tromboembolismo.

Após o diagnóstico o estrógeno deve ser iniciado entre 12-13 anos; isso geralmente só é possível em pacientes com diagnóstico prévio 
como síndrome de Turner já tratada por baixa estatura. A dose de estrógeno inicial na menina totalmente impúbere pode ser de 0,25 mg 
de estrógeno transdérmico, que é aumentado a cada três meses até 1,5 mg; acompanha-se clinicamente pela evolução dos graus de Tan-
ner até que no estágio V, nas pacientes com útero, se acrescenta progestógeno cíclico. Estrógeno transdérmico é preferível por permitir 
perfis metabólicos e hemostáticos mais favoráveis e níveis de estradiol/estrona mais fisiológicos, de 1:1. Quando usado por via oral, tanto 
estrógenos equinos quanto estradiol sofrem primeira passagem hepática, levando a níveis de estrona três a cinco vezes maiores que os de 
estradiol e aumento de fatores de coagulação, entre outros.

Após a indução da menarca, pode-se migrar para contraceptivos de ultrabaixa ou baixa dose (15 a 20 mcg de etinil estradiol, que 
equivalem a três a quatro vezes a dose da TH) ou TH como realizada na menopausa, até a paciente querer engravidar. Após o(s) par-
to(s), volta-se a seu uso, até a idade habitual da menopausa e, nessa ocasião, a paciente deve ser avaliada como as demais, no sentido de 
continuar ou não a usar TH. Avaliação da densidade mineral óssea comparando os resultados ao de adolescentes de mesma idade pode 
nortear a dose de hormônio a ser utilizada ao final da indução da menarca, para formar um bom pico de massa óssea, associado a cuidados 
alimentares e atividade física. 

Como todas as mulheres, as hipogonádicas também precisam ficar atentas ao efeito da idade na fertilidade. Nas alterações no eixo 
hipotálamo-hipofisário (hipogonadismo hipogonadotrófico isolado ou pan-hipopituitarismo), ovulação e gravidez podem ser obtidas 
com injeções de gonadotrofinas ou GnRH em bomba de infusão, obtendo-se taxas de fecundação semelhantes às de mulheres de mesma 
idade. Quando o hipogonadismo é hipergonadotrófico com alguma atividade ovariana, como em mosaicos de Turner, é fundamental ava-
liar logo a reserva ovariana por meio da dosagem de hormônio antimulleriano (AMH): valores abaixo de 1 apresentam mau prognóstico 
para indução de ovulação e deve-se recomendar doação de óvulos ou adoção. Jovens com algum grau de reserva ovariana hoje podem 
optar por criopreservar seus oócitos ou tecido ovariano enquanto existem, para um futuro reimplante e maturação in vitro ou in vivo e 
fecundação. 
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trAnsição nA HiperplAsiA AdrenAl congÊnitA (HAc)

Dra. Sofia Helena Valente de Lemos-Marini
Professora doutora assistente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da universidade Estadual de 
Campinas (FCM/unicamp), coordenadora da unidade de Endocrinologia Pediátrica da FCM/unicamp.

Dra. Marilia Martins Guimarães
Doutora em Medicina, área de Endocrinologia, professora-associada da universidade Federal do Rio de Janeiro (uFRJ).

A deficiência da enzima 21-hidroxilase é responsável por 95% dos casos da forma clássica da hiperplasia adrenal congênita (HAC-21) 
e se caracteriza por deficiente produção de cortisol e, frequentemente, de aldosterona, acompanhada por excessiva produção de andró-
genos adrenais. O tratamento consiste na reposição fisiológica de glicocorticoide, associado ou não a de mineralocorticoide, visando à 
normalização da produção de andrógenos adrenais. As metas do tratamento mudam de acordo com a faixa etária: o pediatra tem como 
objetivo evitar as crises adrenais e manter crescimento e puberdade adequados, que resultem em altura final normal. A partir da adoles-
cência os objetivos são: evitar o hirsutismo ou virilização no sexo feminino e, em ambos os sexos, a acne, a disfunção gonadal e/ou sexual, 
a osteoporose e os distúrbios metabólicos. 

Após o término do crescimento, as opções de tratamento incluem glicocorticoides de longa ação como prednisolona/prednisona 
e dexametasona. As doses de mineralocorticoides geralmente são menores que as necessárias na infância e, frequentemente, não é mais 
necessário o seu uso. É prudente a avaliação da renina para essa definição.

As mulheres com HAC-21 devem ter acesso a ginecologistas experientes, cuidados obstétricos e suporte psicossexual especializados. 
Deve haver a abordagem cuidadosa sobre gênero, sexualidade e fertilidade. A baixa taxa de fertilidade reportada no passado parece ter 
melhorado com o tempo.

Os pacientes do sexo masculino com mais frequência perdem o seguimento e apresentam hipogonadismo, seja pelo efeito dos restos 
adrenais (que devem ser pesquisados por meio de ultrassonografia testicular), ou pela supressão das gonadotrofinas, que provoca alta 
prevalência de oligospermia.

A massa óssea é uma das preocupações no seguimento, mas parece não estar reduzida na maioria dos pacientes. Mais recentemente, a 
atenção tem se voltado para os fatores de risco cardiovascular e a deficiência de catecolaminas no adulto com HAC. 

O hiperandrogenismo tem sido associado à resistência à insulina e ao aumento do risco cardiovascular; além disso, há estudos mos-
trando aumento da obesidade em pacientes com HAC-21. A terapia com glicocorticoide poderia também ser responsável por dislipide-
mias e diminuição da sensibilidade à insulina. Há a hipótese de que a baixa concentração sérica de adrenalina, secundária à hipofunção 
medular crônica, levaria à perda da inibição de leptina e da secreção de insulina pelos receptores beta-adrenérgicos, resultando em hipe-
rinsulinemia.

Cerca de metade dos pacientes com HAC-21 perde o seguimento especializado após deixar os serviços de pediatria. Ambulatórios de 
transição com a participação do pediatra e de pelo menos um médico especialista (endocrinologista, ginecologista ou urologista) têm sido 
sugeridos para minimizar esse problema. 

Nesses ambulatórios haveria a oportunidade de rever as várias opções de manuseio e avaliar a eficácia da reposição de esteroide, con-
siderar modalidades alternativas de tratamento e analisar se as necessidades médicas, cirúrgicas e psicológicas do paciente foram supridas. 

Nessa fase de transição, em que o paciente assume a responsabilidade pelo tratamento, a sexualidade e a fertilidade tornam-se assuntos 
relevantes; tem-se a oportunidade de revisão educacional sobre a HAC-21 e de abordar a preservação futura da saúde.
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tUmores AdrenocorticAis: QUem e como inVestigAr?

Dr. Sonir Roberto R. Antonini 
Professor de Endocrinologia Pediátrica, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da universidade de São Paulo (FMRP/uSP).

Embora os tumores adrenocorticais (TAC) sejam relativamente raros na prática cotidiana, o endocrinologista pediátrico e/ou pediatra 
devem ter um conhecimento básico dos aspectos epidemiológicos e clínicos desses tumores nessa faixa etária.

TAC pediátricos são raros na maioria dos países, porém no Brasil, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, sua incidência é cerca de 
15 vezes mais elevada. Além disso, nos últimos anos temos acompanhado pacientes procedentes das regiões Centro-Oeste e Norte do país 
com TAC, demonstrando sua ocorrência além do Sul e do Sudeste brasileiro.

Com raras exceções, todos os TAC pediátricos secretam um ou mais hormônios do córtex suprarrenal. A maioria desses tumores 
secreta grande quantidade de hormônios androgênicos, especialmente DHEA-S. A manifestação clínica inicial, na maioria dos pacientes, 
costuma ser a pubarca, e o diagnóstico diferencial entre TAC, hiperplasia adrenal congênita e outras causas de pubarca precoce deve 
sempre ser realizado. Essa pubarca precoce tem caráter progressivo e é acompanhada de aumento da velocidade de crescimento, acne, 
odor e pelos axilares. Adicionalmente, surgem outros sinais de virilização como clitorimegalia ou aumento peniano, hipertrofia muscular 
e voz grave. Pode haver ainda hipercortisolismo isolado (raro) ou associado com hiperandrogenismo. Esses pacientes apresentam sinais 
de síndrome de Cushing ou podem apresentar doença subclínica. O diagnóstico funcional deve ser realizado pelas dosagens basais de 
andrógenos e cortisol, bem como após teste de supressão com dexametasona. O diagnóstico topográfico deve ser realizado por meio 
de tomografia computadorizada e/ou ressonância nuclear magnética. O estadiamento tumoral (I a IV) apresenta boa correlação com o 
desfecho clínico. O único tratamento curativo é a ressecção cirúrgica completa por laparotomia. O uso de mitotano isolado ou associado 
a esquema quimioterápico combinado pode prolongar a sobrevida e/ou melhorar a qualidade de vida, porém sua eficácia na população 
pediátrica ainda não foi consistentemente demonstrada.

Do ponto de vista molecular, a maioria dos TAC pediátricos em nosso meio é de ocorrência esporádica. Em outros países muitos 
casos de TAC ocorrem em famílias com a síndrome de Li-Fraumeni. No Sul e no Sudeste entre 75% e 90% dos pacientes apresentam a 
mutação germinativa em heterozigose no gene TP53 (P53 p.R337H) e a maioria dos tumores apresenta perda da heterozigose. Essa mu-
tação não se associa com prognóstico. Outra característica desses tumores são o aumento do número de cópias e da expressão proteica do 
gene NR5A1/SF1, bem como hiperexpressão de RNAm e proteína de IGF2 e de IGF1R. Entretanto, nenhuma dessas anormalidades se 
associa com o desfecho clínico e novos marcadores moleculares ainda são necessários. Recentemente, caracterizou-se uma grande coorte 
de pacientes pediátricos com TAC e demonstrou-se a presença de mutações no gene CTNNB1 e anormalidades na via Wnt/betacatenina.

Neste trabalho, além de sumarizar os dados mais relevantes da literatura médica, serão apresentados os dados clínicos e moleculares 
de nossa coorte de estudo e a experiência adquirida em nosso serviço no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com TAC.
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AcompAnHAmento em longo prAzo dAs criAnçAs com Hipotireoidismo congÊnito

Dra. Suzana Nesi França 
Professora adjunta da unidade de Endocrinologia Pediátrica do Departamento de Pediatria da universidade Federal do Paraná 
(uFPR).

Os pacientes com hipotireoidismo congênito (HC) detectados pelo Programa de Triagem Neonatal (PTN) do estado do Paraná, pela 
Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional, são acompanhados na Unidade de Endocrinologia Pediátrica da UFPR desde 1991. 
Até o final de 2012, 964 casos foram detectados pelo PTN. Desses, 179 foram classificados como hipotireoidismo transitório (HT) e 
785 foram confirmados. Dos casos confirmados, 558 (71,1%) estão em acompanhamento, 193 (24,6%) foram transferidos para outros 
serviços, 22 (2,8%) foram perdidos e 12 (1,5%) foram a óbito. A mediana de idade de início de tratamento tem se mantido abaixo de 20 
dias desde 1996. A avaliação etiológica após os dois anos mostrou: tireoide ectópica em 44,2%, agenesia em 25,4%, glândula tireoide in 
situ e hipoplasia em 6,7%. Dentre os casos de HT, destacam-se: exposição do feto ou recém-nascido a excesso de iodo, deficiência de iodo 
e prematuridade. Na investigação de 94 crianças com disormonogênese, foi possível definir o fenótipo em 32 pacientes: 17 apresentavam 
defeito de organificação de iodo, três tinham defeito de captação de iodo, 10 apresentavam provável resistência ao TSH e dois tinham 
defeito de síntese de tireoglobulina. A avaliação do crescimento de 280 crianças até os 13 anos foi normal; quando separados por nível de 
renda e controle laboratorial, os escores de peso e estatura são menores, mas ainda dentro da normalidade. A avaliação da puberdade de 
176 pacientes foi normal. Em 81 pacientes foi possível avaliar a estatura final, que foi normal e acima do alvo familiar tanto nos meninos 
como nas meninas. A avaliação do QI é feita rotineiramente por psicóloga e mostrou que as crianças adequadamente tratadas têm QI 
normal em relação à população. Os principais fatores que interferiram no QI foram a baixa renda e o nível de escolaridade dos pais, níveis 
de T4 pré-tratamento e precocidade do início do tratamento. A avaliação auditiva de 50 pacientes com HC entre 6 e 15 anos, incluindo 
audiometria, PEATE (potencial evocado de tronco encefálico) e imitanciometria, mostrou alteração de limiar em apenas um paciente com 
defeito de organificação de iodo por provável síndrome de Pendred. Quanto às comorbidades, a avaliação de densidade mineral óssea 
(DMO) em 60 crianças com HC comparadas com grupo controle mostrou DMO significativamente menor no grupo com HC, diferente 
dos dados da literatura. Recentemente, passou-se a realizar ecocardiografia de rotina para pesquisa de alterações cardíacas, com alterações 
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em 9/24 (CIV, estenose pulmonar, coarctação de aorta e tetralogia de Fallot). A partir de 2009 introduziu-se a ultrassonografia anual 
nas crianças com disormonogênese, já que se observaram nesse grupo três casos de câncer de tireoide, dos quais dois em pacientes com 
disormonogênese. É importante ressaltar a importância do intercâmbio entre o PTN e o serviço universitário, pois permite o contato 
do aluno e do residente com o programa, a educação continuada, auxilia na conscientização da população e dos profissionais de saúde, 
na formação de especialistas, permite a participação de equipe multiprofissional e possibilita o desenvolvimento de pesquisas científicas. 
Em relação ao seguimento desses pacientes, acreditamos que devam ser seguidos por endocrinopediatra no PTN nos primeiros anos e, 
posteriormente, ser encaminhados para centros regionais que darão continuidade ao acompanhamento.
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A hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-hidroxilase (HAC) é uma doença de alta prevalência e elevada morbimorta-
lidade, cujo diagnóstico e tratamento precoces são disponíveis. A instituição precoce da terapia de reposição hormonal é capaz não só 
de prevenir a morte dos recém-nascidos e as complicações pós-natais, bem como diminuir o impacto psicológico e financeiro para os 
indivíduos afetados e para o sistema de saúde. Essas características associadas a um teste de triagem facilmente aceito tornam a HAC uma 
doença elegível para inclusão no Programa Nacional de Triagem Neonatal.

No Brasil, a triagem da HAC já faz parte do programa público de triagem neonatal nos estados de Goiás e Santa Catarina. Estudos 
recentes que analisaram os dados da triagem do estado de Goiás ratificaram a eficiência desse método diagnóstico também no nosso meio: 
a forma perdedora de sal compreendeu 80% dos casos com forma clássica e foi observada mesma proporção de diagnóstico entre os sexos 
masculino e feminino1,2. Neste estado a HAC teve uma elevada incidência, ocorrendo em aproximadamente 1:10.400 nascidos vivos. 

De maneira geral, o inverso se observa nos países que não realizam a triagem neonatal para a HAC. Na análise da casuística do Hospi-
tal das Clínicas-FMUSP, série de pacientes diagnosticados sem a triagem neonatal, observa-se que a forma perdedora de sal compreende 
apenas 52% dos casos da forma clássica e que o sexo masculino correspondeu a apenas 1/4 dos casos, sugerindo que esses pacientes es-
tejam falecendo no período neonatal. No sexo feminino, embora a virilização da genitália externa seja uma manifestação clínica evidente 
que poderia facilitar o diagnóstico, essa não foi identificada no berçário em 40% das meninas afetadas, gerando inclusive erros de registro 
civil de sexo ao nascimento.

Apesar da eficácia da triagem neonatal da HAC, um dos grandes problemas é a elevada frequência de resultados falsos-positivos ou 
falsos-negativos. Os principais fatores associados a resultados falsos-negativos são a coleta precoce da amostra de sangue, antes das 48 
horas de vida, e o uso de corticoide pela mãe no periparto.

Os resultados falsos-positivos ocorrem, de maneira geral, em aproximadamente 1% dos testes e são atribuídos principalmente ao es-
tresse neonatal por doença coexistente, à prematuridade e ao baixo peso ao nascimento, e os dois últimos contribuem para cerca de 70% 
desses resultados. A fim de viabilizar a triagem neonatal da HAC, com a diminuição do índice de reconvocação e com a melhora do valor 
preditivo do teste, a literatura sugere que os valores da 17OHP neonatal sejam ajustados de acordo com o grau de prematuridade. A idade 
gestacional é considerada a variável mais adequada para padronização dos valores da 17OH-progestrona (17OHP) neonatal; porém, nos 
países em que não se realiza a ultrassonografia obstétrica para confirmar a idade gestacional referida pela mãe, como é o caso do Brasil, 
sugere-se que essa variável seja substituída pelo peso ao nascimento e que, idealmente, a padronização da 17OHP neonatal seja realizada 
em quatro ou mais grupos de prematuridade3. Apesar de todos os aperfeiçoamentos metodológicos, o valor preditivo positivo do teste 
de triagem continua baixo, em torno de 2%4; esses recém-nascidos (RN), portanto, precisam ser submetidos a testes confirmatórios: 
hormonais ou por biologia molecular.
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Os testes confirmatórios hormonais
Baseiam-se na dosagem dos esteroides em amostras de soro. Diferentes metodologias são utilizadas na dosagem da 17OHP sérica, 

destacando-se o radioimunoensaio e a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem (LC-MS/MS). No teste 
confirmatório, os recém-nascidos afetados pela forma clássica possuem valores muito elevados da 17OHP, sendo geralmente acima de 80 
ng/ml na forma perdedora de sal e maior do que 50 ng/ml na forma virilizante simples. Entretanto, 7% a 17% dos casos com resultados 
falso-positivos no primeiro teste não apresentam normalização da 17OHP no teste confirmatório quando a dosagem é realizada por 
radioimunoensaio3,4.

Esses RN assintomáticos e que permanecem com resultados alterados no teste confirmatório necessitarão de seguimento clínico e 
laboratorial até que haja definição diagnóstica ou normalização da 17OHP. Esse procedimento eleva os custos para o sistema de saúde e 
causa ansiedade às famílias, o que evidencia a necessidade da padronização de testes confirmatórios com maior especificidade.

Testes confirmatórios por biologia molecular
A exemplo do que já é realizado na triagem da fibrose cística, a pesquisa de mutações no gene da 21-hidroxilase (CYP21A2) tem sido 

proposta como teste confirmatório em análise de amostras de DNA de sangue periférico. A ideia de utilizar a análise genética baseia-se no 
fato de que 90%-95% dos RN afetados são heterozigotos compostos ou homozigotos para um número limitado de mutações3. Esse teste 
genético já foi avaliado em estudo conjunto de nossa disciplina com o serviço de referência de triagem do estado de Goiás (APAE-Goiás), 
em que foi verificada a alta eficácia desse método. A pesquisa das mutações foi capaz de confirmar o diagnóstico neonatal em 21 dos 23 
RN afetados, predizendo a gravidade da forma clínica, o que tem implicações terapêuticas. Quanto aos outros dois RN com HAC, sem a 
identificação de mutações no gene CYP21A2, na reavaliação foi constatado que eram portadores da deficiência da 11β-hidroxilase. Em 19 
pacientes assintomáticos, que estavam sendo mantidos em seguimento por elevação persistente da 17OHP, o estudo molecular identificou 
genótipo que predizia a forma virilizante simples em três meninos e de forma não clássica em dois meninos, os quais, por causa da idade 
precoce, ainda não apresentavam manifestações clínicas. Nos demais 14/19 pacientes, por não apresentarem diagnóstico molecular da 
HAC, foi possível interromper o seguimento clínico2.

O estudo molecular tem a vantagem de não sofrer influência da idade do RN do momento de coleta, do grau de prematuridade e/
ou de doenças coexistentes. Por essas razões, pode ser diretamente realizado nas amostras do papel-filtro, evitando a convocação do RN; 
entretanto, uma desvantagem é o elevado custo da metodologia. 
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Os análogos de GnRH de ação prolongada (aGnRH) constituem o tratamento de escolha da puberdade precoce central (PPC). Após 
o tratamento, diversos parâmetros são de interesse no seguimento de pacientes com PPC: estatura final, composição corporal, densidade 
mineral óssea, função reprodutiva, fatores de risco cardiovascular e aspectos psicológicos. 

Diversos fatores determinaram a aquisição de estatura final normal nos pacientes com PPC tratados com aGnRH. Os mais relevantes 
foram o menor intervalo entre o início dos sinais puberais e o início do tratamento, o maior desvio-padrão da altura no início e no final 
do tratamento, assim como maior estatura-alvo.

O tratamento com aGnRH não apresenta aparente efeito deletério sobre o índice de massa corporal (IMC). Aproximadamente, 42% 
das pacientes apresentam sobrepeso antes do início do tratamento e quando atingem a estatura adulta. A análise da composição corporal 
dos pacientes com PPC tratados com aGnRH demonstrou aumento da massa gorda total no seguimento longitudinal avaliada por DEXA 
(dual-energy x-ray absorptiometry), mesmo sem efeitos significativos sobre o IMC. Dessa forma, sugere-se que a composição corporal seja 
monitorada até a vida adulta.

Os estudos longitudinais avaliando a densidade mineral óssea (DMO) dos pacientes com PPC tratadas com aGnRH resultam em 
conclusões distintas. O consenso é de que no momento do diagnóstico da PPC a DMO está normal ou aumentada para a idade crono-
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lógica. Em vários estudos, a DMO, quando ajustada para idade cronológica e idade óssea, foi normal tanto antes quanto durante e após 
o tratamento da PPC com aGnRH, concluindo que o pico de massa óssea não é prejudicado nas pacientes que foram submetidas ao 
tratamento com aGnRH.

A reversibilidade do eixo gonadotrófico após a interrupção do tratamento com aGnRH foi demonstrada em diversos estudos. No 
sexo feminino, uma prevalência elevada de 30%-32% de síndrome de ovários policísticos (SOP) foi encontrada num estudo italiano de 
46 pacientes avaliadas no mínimo três anos após a menarca. O padrão dos ciclos menstruais foi normal na maioria dessas pacientes e o 
fenótipo foi caracterizado por hiperandrogenismo bioquímico e/ou clínico associado à morfologia de ovários multipolicísticos. Esses 
dados sugerem que a monitorização clínica e laboratorial dessas pacientes é necessária para estabelecer possíveis implicações na fertilidade 
ou nas complicações metabólicas.

Mais recentemente, estudos demonstraram maior risco cardiovascular nas pacientes que apresentaram puberdade precoce, sendo mais 
um parâmetro a ser monitorado nesse grupo. 

Estudos avaliando o impacto psicossocial de pacientes que apresentaram puberdade precoce sugerem que o comportamento antisso-
cial é limitado ao período da adolescência, não havendo diferenças no ajuste psicossocial entre essas pacientes e indivíduos normais na vida 
adulta, embora menor nível educacional na vida adulta fosse observado naquelas que apresentaram menarca precocemente. Porém, não há 
estudos sobre os efeitos da intervenção terapêutica com aGnRH no seguimento de longo prazo em qualquer psicopatologia.
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TL-001 esTUDO DO DeseNvOLvimeNTO DeNTÁriO De 
PaCieNTes COm OsTeOGÊNese imPerFeiTa em TraTameNTO 
COm PamiDrONaTO DissÓDiCO NO HOsPiTaL 
UNiversiTÁriO De BrasÍLia
araújo Cm1, Leite aF1, Yamaguti Pm1, Castro LC1, mestrinho HD1, 
acevedo aC1 
1 Departamento de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde da 
Universidade de Brasília (UnB)

Introdução: A osteogênese imperfeita (OI) é uma doença genética 
caracterizada por fragilidade óssea e suscetibilidade a fraturas, com 
um amplo espectro de variação fenotípica. O tratamento-padrão nos 
casos moderados e graves é a infusão cíclica intravenosa de pamidro-
nato dissódico. Estudos que avaliaram os resultados do tratamento 
com bisfosfonatos em crianças com OI mostram que esses medica-
mentos antirreabsortivos podem aumentar a densidade mineral ós-
sea, reduzir a incidência de fraturas e diminuir a dor nesses pacientes. 
Entretanto, pesquisas em modelos animais têm sugerido que o uso 
de bisfosfonatos pode ocasionar atraso na erupção dentária. Objeti-
vo: Avaliar radiograficamente o efeito do pamidronato no desenvol-
vimento dentário de pacientes com OI. Pacientes e métodos: Fo-
ram avaliados dois grupos: 1) 45 indivíduos com OI em faixa etária 
compreendida entre 4 e 16 anos, em tratamento com pamidronato 
no Hospital Universitário de Brasília e 2) 90 indivíduos saudáveis pa-
reados por idade e sexo. A avaliação radiográfica do desenvolvimento 
dentário foi realizada de acordo com Demirjian et al., 1973. Para 
análise estatística dos resultados dos grupos, utilizaram-se os testes 
t e Mann-Whitney. Resultados: Não foram observadas diferenças 
estatisticamente significantes no padrão do desenvolvimento 
dentário entre os grupos avaliados, independentemente do sexo, 
tipo de OI e tempo de tratamento. Conclusão: Na população estu-
dada, o tratamento com pamidronato não afetou o padrão de desen-
volvimento e de erupção dentária. É importante o acompanhamento 
odontológico longitudinal desses pacientes desde o diagnóstico para 
melhor compreensão do impacto da OI e do tratamento em longo 
prazo com pamidronato na odontogênese. 

TL-002 sONiC HeDGeHOG PaTHWaY is UP-reGULaTeD iN 
aDamaNTiNOmaTOUs CraNiOPHarYNGiOmas (aCP)
abu Jamra sr1, Gomes DC1, Leal LF1, Jucá Ce1, Oliveira rs1, 
martinelli Ce1, elias PL1, moreira aC1, machado Hr1, saggioro FP1, 
Neder L1, Castro m1, antonini srr1

1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo

Objective: To evaluate the expression pattern of SHH pathway 
genes in ACP. Patients and methods: Fourteen ACP patients (8 
children; 57% male; median age 15.5 yrs) were analyzed. Pituita-
ry hormone deficiency and beta-catenin mutations were found in 
86% and 50% of these cases, respectively. The mRNA expression 
levels of SHH pathway genes (SHH, PTCH, SMO, GLI1, GLI2, 
GLI3, SUFU and ZIC2) evaluated by qPCR. SMO, GLI1, GLI3 
and SUFU protein expression evaluated by immunohistochemistry 
(IHC). Seven normal pituitaries tissues used as controls. Results: 
Compared to normal pituitaries, ACP presented higher mRNA le-
vels of SHH (fold: 4.6 x 103; p < 0.01) and GLI1 (fold: 1.2 x 103; 
p < 0.001) and GLI3 mRNA levels (fold: 17; p < 0.001). Interes-
tingly, ACP GLI2 mRNA expression level was not different form 
normal pituitaries (fold: 2.6; p = 0.09). PTCH, SMO, ZIC2 and 
SUFU ACP mRNA levels were similar to normal pituitaries. Mo-
reover, compared to beta-catenin WT, beta-catenin mutated ACPs 
presented higher expression of GLI1 (fold: 32; p = 0.04) and SMO 
(fold: 5; p = 0.03). There was no association between abnormal ACP 
SHH pathway genes expression and age at diagnosis or disease pro-

gression, suggesting that SHH pathway abnormalities may occur at 
an early stage of tumor formation. SMO, GLI1, GLI3 and SUFU 
immunostaining was found in 90%, 80%, 92% and 67% of the ACP 
evaluated. IHC showed that normal pituitaries (4 adults; 3 children) 
presented focal and weak expression of SMO, GLI1, GLI3 and 
SUFU. Conclusion: SHH pathway is up-regulated in human ACP 
and may play an important role in the pathogenesis of these tumors.

TL-003 aNOrmaLiDaDes Da via sONiC HeDGeHOG (sHH) 
em TUmOres aDreNOCOrTiCais (TaC)
Gomes DC1, Leal LF1, mermejo Lm1, Fragoso mCBv2, Latronico aC2, 
scrideli C1, Tone LG1, Tucci s1, martinelli Ce1, Yunes Ja3, mastellaro 
mJ3, seidinger aL3, Brandalise sr3, moreira aC1, ramalho LN1, 
Castro m1, antonini sr1 
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo.  
2 Universidade de São Paulo. 3 Centro Infantil Boldrini

Objetivos: Avaliar o envolvimento da via SHH em TAC. Metodo-
logia: Avaliados 81 pacientes: 61 crianças (79% feminino; idade me-
diana = 1,8a) e 20 adultos (90% feminino; idade mediana = 32,5a). 
Estadiamento tumoral: Pediátricos (Sandrini): I = 61%; II = 13%, 
III = 13%, IV = 13%; Adultos (McFarlane): I = 25%; II = 35%; III = 
15%, IV = 25%. 85,2% dos TAC pediátricos e 20% dos TAC adultos 
carreavam a mutação P53 p.R337H. Controles: adrenais normais de 
10 crianças e 9 adultos. Expressão do RNAm por qPCR dos genes 
SHH, PTCH1, SMO, GLI1, GLI2, GLI3 e SUFU. Análise esta-
tística: regressão linear e Mann-Whitney. Resultados: Comparada 
com adrenais normais de crianças, TAC pediátricos apresentaram ex-
pressão reduzida de SHH (95% CI = 1,22 a 4,22; p < 0,01), PTCH 
(95% CI = 0,15 a 2,64; p = 0,03), SMO (95% CI = 0,67 a 2,89; p 
< 0,01), GLI1 (95% CI = 1,59 a 3,94; p < 0,01) e GLI3 (95% CI = 
0,31 a 2,31; p = 0,01). De forma oposta, comparados com adrenais 
normais de adultos, TAC de adultos apresentaram expressão elevada 
de PTCH (IC 95% = -2,82 a -0,12; p = 0,03), SMO (IC 95% = 
-2,96 a -0,01; p = 0,04), GLI3 (IC 95% = -2,48 a -0,26; p = 0,02) 
e SUFU (IC 95% = -2,58 a -0,43; p < 0,01). A expressão do mRNA 
do PTCH e SMO foi menor nos TAC pediátricos com a mutação 
TP53 (95% CI = 0,27 a 2,94; p = 0,02 e 95% CI = 0,23 a 2,61; 
p = 0,02, respectivamente). Conclusão: Existem anormalidades na 
via SHH em TAC. Os TAC pediátricos e dos adultos apresentam 
diferentes padrões de expressão dos genes envolvidos na via SHH: 
encontra-se hipoexpressa nos TAC pediátricos e hiperexpressa nos 
TAC dos adultos. 

TL-004 aLTeraÇÕes eNDÓCriNas PÓs-TraTameNTO De 
CraNiOFariNGiOma em CriaNÇas
Kuperman H1, Dias Cm1, Giroto rmiLO1, Pinchiari L1, medrado CK1, 
Battistin C1, menezes Filho H1, manna TD1, Dichtchekenian v1, 
Damiani D1  
1 Instituto da Criança – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP)

Objetivo: Avaliar retrospectivamente distúrbios endócrinos em 
crianças após o tratamento de craniofaringioma. Metodologia: 
Dezenove pacientes (11 meninas) com idades de 5,7 ± 3,8 (0,6 
-16,8) anos, encaminhados entre 1996-2011, foram avaliados nos 
primeiros três anos após o tratamento (cirúrgico, radioterápico e/
ou quimioterápico) do tumor. Dados antropométricos (peso, altura, 
IMC), bem como deficiências hormonais (IGF-1/IGFBP-3, TSH/
T4L, ACTH/cortisol, LH/FSH, diabetes insípido) e dislipidemia 
(colesterol total ≥ 200 mg/dL, LDL ≥ 130 mg/dL, triglicérides ≥ 
130 mg/dL) foram investigados. Resultados: No primeiro, segun-
do e terceiro anos de seguimento, as porcentagens de alterações 
endócrinas encontradas foram, respectivamente: diabetes insípido: 
89%, 89% e 89%; hipocortisolismo: 89%, 89% e 89%; hipotireoi-
dismo central: 68%, 89% e 89%; deficiência de hormônio de cres-
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cimento: 47%, 79% e 89%; deficiência de gonadotrofinas: 5%, 5% e 
6%; baixa velocidade de crescimento: 42%, 42% e 44%; obesidade 
ou sobrepeso: 58%, 63% e 61%. 93% dos 14 pacientes cujo per-
fil lipídico foi avaliado apresentaram dislipidemia. Conclusão: As 
alterações endócrinas secundárias foram encontradas no início do 
acompanhamento e continuaram a aparecer durante o período do 
estudo, indicando a importância do encaminhamento precoce para 
o endocrinologista pediátrico.

TL-005 avaLiaÇÃO De 10 aNOs De Um PrOGrama 
De TriaGem NeONaTaL Para HiPerPLasia aDreNaL 
CONGÊNiTa (HaC)
Nascimento mL1, Cristiano aNB1, Ohira m1, simoni G1, Cechinel e1, 
Linhares rmm1, Lee Jvs1, silva PCa1

1 Universidade Federal de Santa Catarina – Hospital Infantil Joana de Gusmão

Objetivo: Avaliar o Programa de Triagem Neonatal da Secretaria 
de Estado da Saúde de Santa Catarina (PTN-SES/SC) em relação 
à HAC e fornecer subsídios para o seu aperfeiçoamento. Método: 
Foram avaliadas 748.395 crianças triadas no período de janeiro de 
2001 a dezembro de 2010, sendo analisadas a cobertura do PTN-
-SES/SC, a prevalência da HAC, a idade na coleta da primeira amos-
tra para 17-hidroxiprogesterona (17-OHP), a idade média de início 
de tratamento e as principais manifestações clínicas. Resultados: A 
cobertura foi de 89%, sendo diagnosticados 50 casos de HAC com 
prevalência de 1:14.967. A idade média das crianças na coleta da 
primeira amostra foi de 7,8 dias e a média de 17-OHP foi de 152,9 
ng/ml. As manifestações clínicas mais frequentes foram ausência de 
gônadas palpáveis, clitoromegalia, hiperpigmentação da pele, fusão 
das pregas lábio-escrotais e macrogenitossomia. Em três meninas 
ocorreu erro no estabelecimento de gênero ao nascimento. A forma 
perdedora de sal foi encontrada em 74% dos casos. Nenhum caso 
de choque ou óbito foi verificado. A média de idade no início do 
tratamento foi de 21,6 dias. Todas as crianças diagnosticadas foram 
tratadas com hidrocortisona, e nos casos com a forma perdedora de 
sal foi associado 9-a-fluorohidrocortisona. Conclusão: A prevalên-
cia de HAC é de 1 caso para cada 14.967 crianças triadas. A coleta da 
primeira amostra está fora do tempo preconizado, acarretando atraso 
no início do tratamento.

TL-006 eLasTOGraFia NO DiaGNÓsTiCO De NÓDULOs 
TireOiDiaNOs Na iNFÂNCia
marino LCi1, Kochi C1, Cury Na1, Fleury e1, monte O1, Longui Ca1

1 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Objetivos: Avaliar a elastografia no diagnóstico de nódulos tireoidia-
nos na infância. Classe 1 – lesões elásticas, sugestivas de benignidade, 
Classe 2 – lesões rígidas, sugestivas de malignidade. Metodologia: 
O estudo incluiu 23 pacientes, menores de 18 anos, de ambos os 
sexos, com nódulo tireoidiano, no período de agosto 2011 a junho 
2012, no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica da Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Foram coletados TSH, 
T4L e calcitonina; realizadas USG, elastografia e PAAF guiada pela 
USG pelo mesmo operador. Resultados: A elastografia demostrou 
elasticidade em 17 nódulos, todos com histologia benigna. Demons-
trou rigidez do nódulo em seis pacientes; em quatro desses pacientes 
a histologia foi maligna (três com carcinomas papilíferos; um com 
carcinoma medular) e em dois, benigna (um com bócio coloide e 
um com inflamação local). Conclusão: A elastografia tem grande 
potencial na avaliação de nódulos tireoidianos na infância para guiar 
o médico na sua sequência diagnóstica. São necessários estudos pros-
pectivos de maior dimensão para estabelecer a acurácia diagnóstica 
desse novo método.

TL-007 O imPaCTO DO CONTrOLe GLiCÊmiCO POr 
meiO Da avaLiaÇÃO Da variaBiLiDaDe e HBa1C eNTre 
PaCieNTes em UsO De siCi aTeNDiDOs NO sUs-ses-DF
Falleiros rKmm1, miranda LG1, Prado Fa1, Teixeira ar1, Gomes PB1, 
Pedrosa HC1, Félix mT1

1 SED/HRT

Objetivos: Avaliar o controle glicêmico por meio da variabilidade 
glicêmica (VG) em pacientes diabéticos selecionados para migrar de 
terapia de múltiplas doses de insulina (MDI) para o sistema de infu-
são contínua de insulina (SICI), cujo acompanhamento foi conduzi-
do no Ambulatório de SICI do Setor de Endocrinologia e Diabetes 
(SUS-SES-DF). Metodologia: Avaliação retrospectiva da VG de pa-
cientes diabéticos em MDI selecionados, mediante protocolo, para 
o uso de SICI, a partir do desvio-padrão (DP) da glicemia média 
mensal obtido com software específico (gerenciamento do diabetes 
Accu-Chek 360°®). Resultados: Trinta pacientes foram incluídos no 
estudo, sendo 70% do sexo feminino (21/30); idade média 28,0 ± 
15,3 e 33,4% entre 0-20 anos e duração do DM de 12,2 anos. A 
frequência de automonitorização de glicemia capilar foi de 5,7 ± 1,3 
testes/dia; a HbA1c mostrou uma redução de 1,2 ponto após a mi-
gração de MDI (8,3 ± 1,6) para SICI (7,1 ± 0,9; p < 0,0001). A VG 
média em MDI foi 86,3 ± 23,3 (glicemia mínima 43,1 ± 15,5, máxi-
ma 417,9 ± 92,7 mg/dl) versus 71,4 ± 18,7 (glicemia mínima 45,2 
± 10,6, máxima 385,2 ± 79,7) na terapia com SICI (p = 0,0001). 
Observou-se, ainda, melhora do número de hipoglicemias graves  
(< 50 mg/dl) mensal comparando MDI e SICI: 5,3 ± 7,2 e 2,5 ± 
3,8, respectivamente (p = 0,018). Conclusão: O uso do SICI entre 
pacientes que migraram de MDI, após criteriosa seleção protoco-
lada, mostrou o alcance de redução robusta da HbA1c e da VG, a 
qual é a meta mais expressiva e recomendada visando à redução do 
estresse oxidativo, plenamente passível de avaliação no SUS.

TL-008 PUBerDaDe esPONTÂNea em PaCieNTes COm 
sÍNDrOme De TUrNer: reLaÇÃO COm O CariÓTiPO e 
esTaTUra FiNaL
Corrêa mm1, Lima eJ1, Garcia Fe1, Barbosa LG1, miachon aas1, 
Castro mas1 
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)/Escola Paulista de Medicina 
(EPM)

Objetivo: Avaliar a ocorrência de puberdade espontânea em pacien-
tes com síndrome de Turner e correlacionar com cariótipo e estatura 
final. Metodologia: Estudo comparativo, retrospectivo, em pacien-
tes com síndrome de Turner do Ambulatório de Endocrinologia 
Pediátrica da Unifesp/EPM, de 1990 até 2012. As pacientes foram 
divididas de acordo com a presença de puberdade espontânea (sim 
ou não). Foram avaliados: idade ao diagnóstico, cariótipo, idade da 
telarca/pubarca/menarca espontâneas (se presentes), ou do início 
da reposição de estrógenos, e estatura final. Resultados: Dos 106 
prontuários analisados, 23 foram excluídos. Foram incluídas 83 pa-
cientes, com idade ao diagnóstico de 10,0 ± 4,5 anos. 26/83 (31%) 
evoluíram com puberdade espontânea, idade da telarca 12,20 ± 1,7 
anos e da pubarca 11,8 ± 1,6 anos. Menarca espontânea ocorreu na 
idade de 13,3 ± 2,6 anos em 5/83 (6%), sendo 100% mosaicismo 
ao cariótipo. 19/26 (73%) das pacientes com puberdade espontânea 
mostraram mosaicismo versus 19/57 (33%) no grupo sem puber-
dade (teste exato de Fisher, p = 0,0009). 21/26 (80,8%) do grupo 
com puberdade espontânea e 46/57 (80,7%) sem puberdade atingi-
ram estatura final. Todas utilizaram rhGH na dose de 0,12-0,15 UI/
kg/dia. O grupo sem puberdade recebeu reposição de estrógenos, 
iniciando na idade de 14,3 ± 2,0 anos. Não houve diferença na esta-
tura final ao comparar os grupos: 145,1 ± 7,8 (132-156,5) cm versus 
144,5 ± 5,8 (132-155,5) cm (teste T, p = 0,743). Conclusão: As 
pacientes mais propensas à puberdade/menarca espontâneas na sín-
drome de Turner são as com mosaicismo ao cariótipo. Entretanto, 
não há benefício na estatura final.
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TL-009 esTUDO De miCrODeLeÇÕes DO CrOmOssOmO Y 
em iNDivÍDUOs COm DisGeNesia GONaDaL e LiNHaGem 
CeLULar 46,XY
santos aP1, andrade J1, Paulo J, Piveta C2, Guerra-Júnior G1, mello 
m2, maciel-Guerra a1 
1 Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas 
(FCM-Unicamp). 2 Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética 
(CBMEG) da Unicamp

Objetivo: Investigar a presença de microdeleções do cromossomo 
Y em casos de disgenesia gonadal parcial 46,XY (DGP) e em in-
divíduos com mosaico 45,X/46,XY (ou suas variantes) e diferen-
tes fenótipos. Metodologia: A casuística constou de 15 indivíduos 
com DGP e 15 com mosaicismo, dos quais a maioria apresentava 
disgenesia gonadal mista (DGM) (11 casos). Foram analisados 38 
sequence tagged sites (STS) cobrindo a região específica masculina 
(MSY – male specific region) em Yp, centrômero e Yq por meio da 
técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) multiplex e indi-
vidual. Resultados: Todos os STS investigados nos indivíduos com 
DGP tiveram amplificação positiva. Havia STS de Yq ausentes em 
seis indivíduos com mosaicismo (todos com DGM); em quatro havia 
alterações estruturais de Y evidentes no cariótipo e em dois esse cro-
mossomo era aparentemente normal. Essas deleções se localizavam 
em regiões contendo genes relacionados à espermatogênese (AZFb 
e AZFc – azoospermia factor). Conclusão: A ausência de deleções 
nos indivíduos com DGP não confirma a hipótese de que a instabili-
dade mitótica do cromossomo Y nas gônadas possa ser uma de suas 
causas. Entre os casos de mosaicismo pode haver deleção de regiões 
do Y associadas à espermatogênese; alterações estruturais detectáveis 
somente no nível molecular podem ser responsáveis pelo surgimento 
da linhagem 45,X. Indivíduos com DGM criados no sexo masculino 
que busquem procedimentos de fertilização in vitro podem trans-
mitir à prole cromossomos Y anômalos e instáveis na divisão celular.

TL-010 FaTOres De risCO Para DOeNÇa CarDiOvasCULar 
e esPessUra Da ÍNTima mÉDia CarOTÍDea em CriaNÇas 
PrÉ-PÚBeres
Gazolla Fm1, Bordallo maN2, madeira ir3, Carvalho CNm4, monteiro 
amv5, rodrigues NCP6, Borges ma1, Collett-solberg PF2, Oliveira CL4, 
muniz Bm7 
1 UDA de Endocrinologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) da UERJ. 
2 UDA de Endocrinologia do Departamento de Medicina Interna (DMI) da 
FCM-UERJ. 3 UDA de Endocrinologia e Departamento de Pediatria da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM) da UERJ. 4 Departamento de Nutrição Aplicada do 
Instituto de Nutrição da UERJ. 5 Disciplina de Radiologia do DMI da FCM da UERJ. 
6 Departamento de Tecnologias da Informação e Educação e Saúde da FCM 
da UERJ. 7 Ambulatório de Pesquisa em Obesidade Infantil (Projeto Apoio) do 
HUPE-UERJ

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a presença de fatores 
de risco cardiovascular e a espessura da íntima média carotídea em 
crianças pré-púberes eutróficas e com excesso de peso. Métodos: 
Estudo transversal com 80 crianças obesas, 18 com sobrepeso e 31 
eutróficas oriundas do ambulatório de pediatria geral de um hos-
pital universitário. Avaliou-se, por meio de comparação de médias, 
medianas e proporções, o comportamento dos fatores de risco e da 
espessura íntima-média carotídea entre os sexos; entre obesos, com 
sobrepeso e eutróficos; entre resistentes e não resistentes à insulina.  
Resultados: Houve diferença estatisticamente significativa das mé-
dias e medianas de escore Z de índice de massa corpórea (p-valor = 
0,02), pressão arterial sistólica (p-valor = 0,04) e adiponectina (p-
-valor = 0,02) entre sexos; de circunferência da cintura (p-valor = 
0,0001), pressão arterial sistólica (p-valor = 0,0001), diastólica (p-
-valor = 0,001), homeostatic model assessment for insulin resistance 
(p-valor = 0,0001), colesterol total (p-valor = 0,02), HDL (p-valor = 
0,01), LDL (p-valor = 0,03), triglicerídeos (p-valor = 0,01), proteína 
C reativa (p-valor = 0,0001), interleucina 6 (p-valor = 0,02), leptina 
(p-valor = 0,0001), espessura da íntima-média carotídea esquerda 
(p-valor = 0,03) entre obesos, com sobrepeso e eutróficos; de escore 
Z de índice de massa corpórea (p-valor = 0,0009), circunferência 
da cintura (p-valor = 0,0001), pressão arterial sistólica (p-valor = 
0,0001), diastólica (p-valor = 0,0006), colesterol total (p-valor = 
0,0004), triglicerídeos (p-valor = 0,0002), leptina (p-valor = 0,004) 
entre resistentes e não resistentes à insulina. Conclusão: Os achados 
mostram uma maior espessura da íntima-média carotídea nas crian-
ças pré-púberes com excesso de peso e apontam para o papel central 
da obesidade na gênese da aterosclerose.
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P-001 ParaGaNGLiOma FamiLiar em DUas meias-irmÃs 
PaTerNas: esTUDO CLÍNiCO e mOLeCULar
Laquis O1, Batista mC2, Oliveira DC1, silva B2, Pfeilsticker a3, 
valadares L3, marocolo r3, veloso m3, maciel L3, Lofrano a3 
1 Universidade de Brasília (UnB), 2 Hospital Regional de Taguatinga.  
3 Hospital Universitário de Brasília

Introdução: Feocromocitomas (FEO) e paragangliomas (PGL) são 
tumores originários de células cromafins, localizados na medula adre-
nal ou em tecidos extra-adrenais, respectivamente. Mais comumente 
benignos, podem associar-se a elevada mortalidade decorrente da 
secreção anormal de catecolaminas. Relato de casos: Menina de 13 
anos (caso-índice) e sua meia-irmã paterna, 38 anos, apresentavam 
hipertensão arterial severa associada a episódios de cefaleia, sudorese 
e palpitações. Em ambas, verificaram-se aumento significativo de no-
repinefrina e normetanefrina urinárias e a presença de tumores retro-
peritoneais para-aórticos à esquerda, medindo 5,2 e 5,5 cm. Durante 
o pré-operatório, o caso-índice evoluiu com hipotensão e choque 
não responsivo a manobras de ressuscitação. Autópsia revelou edema 
agudo de pulmão (EAP). Exame histopatológico e imunoistoquími-
co do tumor (post-mortem) compatíveis com PGL retroperitoneal. 
A irmã apresentou crise hipertensiva na 31ª semana de gestação, 
evolui com EAP e foi submetida a cesariana emergencial, perma-
necendo na UTI por mais de sete dias. Após controle pressórico, 
realizou-se exérese cirúrgica do tumor. Exames anatomopatológicos 
em andamento. Pai teve morte súbita aos 42 anos. Estudo genéti-
co: Não foram identificadas mutações nas sequências codantes dos 
genes SDHB e VHL e a análise do SDHD encontra-se em curso. 
Comentários: Cerca de 1/3 dos casos de FEO/PGL apresentam 
predisposição genética, identificada pela presença de mutações ger-
minativas em algum dos nove genes envolvidos (SDHA, SDHB, 
SDHC, SDHD, VHL, TMEM127, MAX, NF1 e RET). Os casos 
apresentados sugerem tratar-se de herança autossômica dominante. 
A apresentação clínica pode direcionar o diagnóstico genético, com 
impacto no manejo clínico dos pacientes.

P-002 aLOPeCia UNiversaL e aLTeraÇÕes PsiQUiÁTriCas 
COmO maNiFesTaÇÕes iNiCiais De iNsUFiCiÊNCia 
aDreNaL PrimÁria em aDOLesCeNTe
araújo PaT1, Queiróz aJr1, Lofrano-Porto a1

1 Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília (UnB), Ambulatório de 
Endocrinologia das Gônadas e Adrenais. FS/FM - Universidade de Brasília

Introdução: Insuficiência adrenal primária (IAP) é doença com ma-
nifestações heterogêneas que impõe risco à vida. Sua incidência na 
infância e adolescência é desconhecida. Frequentemente o intervalo 
entre o início dos sintomas e o diagnóstico é amplo, resultando em 
atraso no seu reconhecimento. Em estudo australiano que avaliou 
crianças com IAP ao longo de 10 anos, 5 de 16 crianças tiveram 
atraso mediano de dois anos entre o início dos sintomas e o diagnós-
tico. Relato do caso: Sexo feminino, 16 anos, negra, apresentava 
hiporexia, vômitos pós-prandiais precoces, perda ponderal, astenia, 
alterações comportamentais, comprometimento do rendimento es-
colar, amenorreia secundária, hipercromia cutaneomucosa progres-
siva e alopecia universal com evolução ao longo de três anos. Rece-
beu diagnóstico inicialmente de depressão e possível esquizofrenia, 
tendo recebido tratamento com antidepressivos e antipsicóticos. 
Investigação para lúpus eritematoso sistêmico e anemia falciforme 
negativa. Durante episódio infeccioso, evoluiu com choque séptico e 
foi estabelecido o diagnóstico de IAP aguda. Na ocasião, apresentou 
cortisol < 0,018 µg/dl, Na: 126 mEq/l e K: 4,6 mEq/l. Atual-
mente em uso de prednisona 7,5 mg/dia e fludrocortisona 0,05 
mg/dia, com melhora global, normalização dos ciclos menstruais, 

crescimento dos cabelos e ausência de sintomas psicóticos. Comen-
tários: A IAP na infância e adolescência tem manifestações clínicas 
heterogêneas e pode passar despercebida, com elevada morbidade 
e mortalidade. O diagnóstico etiológico inclui formas autoimunes, 
infecciosas, infiltrativas e congênitas. O presente caso ilustra esses as-
pectos e contribui para a suspeição e reconhecimento precoce dessa 
condição entre os profissionais responsáveis pelo cuidado global à 
saúde da criança e do adolescente.

P-003 aDreNOLeUCODisTrOFia – DiFiCULDaDes 
DiaGNÓsTiCas: reLaTO De CasO
Tyszler L1, Leal v1 
1 Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (IEDE)/RJ

Introdução: A adrenoleucodistrofia (ADL) é uma doença genética 
recessiva de herança ligada ao X, grave e progressiva que consiste 
numa alteração do metabolismo ocasionando acúmulo de ácidos 
graxos de cadeia muito longa (AGCML) nos tecidos SNC e adrenais. 
Pode manifestar-se inicialmente com alteração do comportamento, 
da audição, da fala, da escrita, da marcha, da deglutição e, nos casos 
mais avançados, com hipertonia generalizada, evoluindo de um esta-
do neurovegetativo ao óbito. O diagnóstico é confirmado dosando 
os níveis plasmáticos dos AGCML, achados na ressonância magnéti-
ca e cariótipo. Relato do caso: M.P.J. S, 7 anos, masculino, negro, 
iniciou quadro de dificuldade de falar, déficit auditivo e alteração do 
comportamento, sendo encaminhado ao serviço de otorrinolarin-
gologia. Houve rápida evolução do quadro, com diminuição pro-
gressiva das acuidades visual, auditiva, fala e deglutição, evoluindo 
com dificuldade de subir escadas e caminhar. Suspeitou-se de tumor 
cerebral e ele foi encaminhado ao INCA. Foi realizada ressonância 
de crânio evidenciando lesões extensas na região parieto-occipital. O 
menor foi transferido e durante sua internação apresentou quadro 
de insuficiência adrenal. Seu diagnóstico foi confirmado por meio 
da pesquisa de ácidos graxos de cadeia muito longa e tentou-se um 
tratamento específico e imediato. Aproximadamente seis meses após 
início dos sintomas, o menor evoluiu com disfagia grave e meses de-
pois veio a óbito. Comentários: A X-ADL faz parte de um grupo de 
doenças raras com alta morbimortalidade e prognóstico desfavorá-
vel. A X-ADL é frequentemente diagnosticada erroneamente, sendo 
uma causa não muito rara de doença de Addison. Novos tratamen-
tos, quando introduzidos precocemente, são promissores.

P-004 iNsUFiCiÊNCia aDreNaL De CaUsa CeNTraL Na 
iNFÂNCia: reLaTO De CasO
Carneiro GC1, matos CP1, albernaz PL1, azevedo JCv1, Jaime vCB1, 
arrais rF1 
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Introdução: A insuficiência adrenal (IA) é caracterizada por produ-
ção inadequada de cortisol, associada a disfunção do eixo hipotála-
mo-hipófise-adrenal. A clínica inclui falha do crescimento, fraqueza, 
anorexia, mal-estar, tontura, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdo-
minal, hipoglicemia, hipotensão, chegando à desidratação, coma e 
choque hipovolêmico. Descrição do caso: NHDS, 3 anos, masculi-
no, branco, natural de Caicó/RN, procurou o serviço de referência 
por apresentar desde os 5 meses de vida hipotermia e sudorese de 
forma intermitente, 2-3x/dia, com intervalos assintomáticos de até 
dois meses. Relata crises convulsivas desde os 5 meses, com resposta 
inadequada aos anticonvulsivantes, referindo hipoglicemias e vômi-
tos desde 1 ano, além de cansaço e prostração. Foi avaliado também 
pelo setor de nefrologia pediátrica com picos hipertensivos isolados 
desde os 2a4m. Exames laboratoriais mostraram: ACTH: 14,6 pg/
ml (VR < 46 pg/ml), cortisol: 5,8 µg/dl (VR: 6,7-22,6 µg/dl), 
cortisol urinário 24h: 16 µg/24h (VR: 21-111 µg/dl), testosterona: 
10 ng/dl (VR: até 40 ng/dl), DHEA: 0,6 ng/ml (VR: 0,1-1,3 ng/
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ml), SDHEA: 11 µg/dl (VR: 24-537), androstenediona: 0,3 ng/ml 
(VR < 1,6 ng/ml), 11-desoxicortisol: 4,2 ng/dl (VR: até 8 ng/dl), 
anti-21-hidroxilase-alfa < 0,5U/ml (VR < 1,0 U/ml). Resultados 
dos exames de imagem: TAC de abdome total e pelve sem altera-
ções, RNM de sela túrcica com hipófise de dimensões reduzidas e 
ausência de neuroipófise; USG e cintilografia renal normais. Após 
iniciar hidrocortisona, evoluiu com melhora clínica expressiva. Exa-
mes subsequentes demonstraram: teste do CRH ACTH (pg/ml): 
-15’ = 4,65, 0’ = 7,94, 15’ = 15,7, 45’ = 23,2, 60’ = 23,9, 90’ = 18,6 
(VR < 46 pg/ml);  cortisol (µg/dl): -15’ = 5, 0’ = 5,0, 15’ = 107, 
45’ = 59, 60’ = 20,4, 90’ = 5 (VR basal 5-25 µg/dl). Comentá-
rios: Os sinais clínicos são frequentemente inespecíficos na IA, mas 
o diagnóstico deve sempre ser suspeitado em pacientes com hipoter-
mia e hipoglicemias episódicas. O prognóstico varia de acordo com 
a etiologia, sendo melhor com diagnóstico e tratamento precoces.

P-005 sÍNDrOme De CUsHiNG POr UsO De COrTiCOiDe 
TÓPiCO em PaCieNTes COm KWasHiOrKOr
Leal Gs1, amorim PB1, Jorge as1, moreira T1, Oliveira aFr1, miranda 
LCC1, Carvalho NrNm1, Oliveira GCs1, Gurgel CaP1, Cordenonzi L1 
1 Universidade Federal de Tocantins (UFT), Hospital Infantil de Palmas

Introdução: Devido à ampla utilização dos glicocorticoides sintéti-
cos, a síndrome de Cushing (SC) exógena tem se mostrado frequen-
te. Corticoides tópicos usados sem controle adequado e por longos 
períodos podem desencadear efeitos sistêmicos e até SC exógena. 
Resumo do caso: P.E.S.L. e E.L.S.L., 4 meses, gemelares, sexo fe-
minino, pré-termo, baixo peso e pequenas para a idade gestacional. 
No primeiro mês, a mãe excluiu o aleitamento materno e iniciou fór-
mula de partida com diluição e frequência de ofertas incorretas. No 
segundo mês, elas apresentaram lesões eritêmato-descamativas na 
face e pescoço e lesões eritêmato-crostosas em couro cabeludo. Os 
pais procuraram a unidade básica de saúde, onde foram medicadas 
com dexametasona e neomicina tópicas. Apesar do tratamento, as 
lesões disseminaram-se para outras áreas (tronco e membros). Após 
dois meses de uso contínuo de corticoide tópico, foram admitidas no 
Hospital Infantil de Palmas com importante edema de face, abdome 
e membros, níveis pressóricos elevados e hiperglicemia. Os exames 
revelaram anemia (Hb = 5), hipoalbuminemia, DHEA (39). Foi cor-
rigida dieta e instituídos controle dos níveis pressóricos, hemotrans-
fusão, antibioticoterapia guiada e corticoterapia sistêmica para trata-
mento da supressão adrenal. Evoluíram com choque séptico grave. 
Foram submetidas a medidas de reanimação e suporte intensivo, 
apresentando resposta terapêutica satisfatória. Comentários: Trata-
-se de um quadro de desnutrição proteico-calórica tipo Kwashiorkor 
associada à síndrome de Cushing exógena mostrando que a indica-
ção incorreta de corticoterapia desencadeia efeitos colaterais graves, 
principalmente, no período da lactância.

CresCimeNTO 

P-006 reLaÇÃO Da aLTUra seNTaDa/aLTUra TOTaL: Um 
simPLes e eFeTivO mÉTODO Para seLeCiONar CaNDiDaTOs 
Para esTUDO mOLeCULar DO sHOX eNTre Os PaCieNTes 
COm BaiXa esTaTUra iDiOPÁTiCa
malaquias aC1, Fontenele eGP2, Costalonga eF3, scalco rC1, Funari 
mFa1, Nishi mY1, arnhold iJP1, mendonça BB1, Jorge aaL1 
1 Universidade de São Paulo (USP). 2 Universidade Federal do Ceará (UFC).  
3 Universidade Vila Velha (UVV)

Introdução: Defeitos isolados no gene SHOX são a causa genética 
mais frequente de baixa estatura, podendo resultar no fenótipo de 
discondrosteose de Leri-Weill (DLW) ou baixa estatura idiopática 
(BEI). Objetivos: Avaliar se a presença de baixa estatura despro-
porcional, utilizando a relação altura sentada/altura total para a 

idade e sexo (Z-AS/AT), é uma ferramenta útil na identificação de 
pacientes com defeito isolado no gene SHOX. Casuística e méto-
dos: Altura, altura sentada e peso foram avaliados em 1.771 crian-
ças saudáveis, 128 crianças com BEI e 59 pacientes com defeitos 
isolados no SHOX. Resultados: Crianças com altura normal (Z-
-altura = 0,3 ± 0,9) apresentaram Z-AS/AT = 0,1 ± 0,9, enquanto 
crianças com BEI (Z-altura = -2,6 ± 0,7) apresentaram Z-AS/AT 
= 0,7 ± 1,6. A desproporção observada nas crianças com BEI foi 
maior em comparação com o grupo controle (16,4% vs. 1,4%, p < 
0,001). Haploinsuficiência do SHOX foi identificada em 19% dos 
pacientes com BEI desproporcional, frequência superior à obser-
vada em crianças com BEI sem seleção prévia (3%, p < 0,01). Em 
crianças com defeitos isolados do SHOX (Z-altura = -2,0 ± 1,1), 
o Z-AS/AT foi de 3,7 ± 1,6. Adultos com defeitos isolados no 
SHOX apresentaram Z-altura = -2,7 ± 1,0 e Z-AS/AT = 4,0 ± 1,4. 
A frequência de desproporção nesses pacientes foi de 89%. Conclu-
são: Pacientes com BEI desproporcionais apresentaram defeitos no 
gene SHOX em 19% dos casos, mostrando que o Z-AS/AT é uma 
ferramenta simples e útil para identificar pacientes candidatos ao 
estudo molecular desse gene.

P-007 DeTeCÇÃO De DeLeÇÕes DO GeNe sHOX POr mLPa 
em meNiNas COm BaiXa esTaTUra
Lago DCF1, masson JN1, Lyra a1, richeti F1, monte O1, Kochi C1, 
Longui Ca1 
1 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Objetivo: Avaliar a presença de deleção do gene SHOX em meninas 
acompanhadas em ambulatório de endocrinologia pediátrica com 
diagnóstico de baixa estatura. Metodologia: Foram avaliadas 35 
meninas encaminhadas por baixa estatura. Foram excluídas pacientes 
com síndrome de Turner, deficiência de hormônio de crescimento, 
hipotireoidismo descompensado, síndrome de Cushing ou outras 
patologias crônicas. Os dados coletados foram: peso e estatura da 
primeira consulta (escore z), estatura-alvo (TH) e idade óssea (Greu-
lich-Pyle). A deleção do gene SHOX foi detectada por MLPA (mul-
tiplex ligation-dependent probe amplification). Resultados: A média 
(DP) de idade cronológica foi de 7,2 (3,1) anos, a média (DP) do 
escore z de estatura foi de -2,3(0,9) e do Z TH foi de -1,6 (1,0). 
Foram detectadas deleções em cinco pacientes (14% da amostra). 
Três pacientes apresentaram deleção de parte da região downstream 
do gene, uma entre o éxon 6 e o éxon 7, e a última apresentava 
deleção nos éxons 7 e 2. Conclusão: A prevalência dessas mutações 
no grupo estudado foi de 14%, sendo compatível com o descrito 
na literatura. As deleções localizadas na região downstream do gene 
encontradas nessa casuística já foram descritas anteriormente em pa-
cientes com discondrosteose de Leri-Weill, assim como a deleção 
entre os éxons 6 e 7.

P-008 reLaÇÃO eNTre O POLimOrFismO DO GeNe DO 
reCePTOr De GH e a resPOsTa aO TraTameNTO COm 
HOrmÔNiO De CresCimeNTO em CriaNÇas COm 
DeFiCiÊNCia De GH e NeUrOiPÓFise eCTÓPiCa
Barros L1, Lago DCF1, Tateno Da1, ishigai DH1, rocha mN1, monte O1, 
Kochi C1, Longui Ca1 
1 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Objetivos: Avaliar a resposta depois de três anos de tratamento com 
hormônio de crescimento (GH), em pacientes com neuroipófise ec-
tópica (NHE) e deficiência de GH (DGH), de acordo com o poli-
morfismo do gene do receptor de GH (GHR). Metodologia: Ava-
liou-se a deleção do éxon 3 do gene do GHR em 44 pacientes com 
NHE e DGH,  por meio da técnica PCR alelo-específico. Foram 
avaliados o Z-score da estatura, da estatura-alvo familiar e da IGF1, 
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no momento do diagnóstico de DGH e após três anos de tratamento 
com GH (0,1 U/kg/dia). Pacientes com hipotireoidismo não com-
pensado ou utilizando análogos de GnRH foram excluídos do estu-
do. Resultados: Dos 34 meninos e 10 meninas, a média (DP) de 
idade cronológica foi de 6,7 (3,4) anos e de escore z de estatura -3,6 
(1,2) no momento do diagnóstico. Nossos resultados mostraram 
que 9 (20,4%) pacientes tinham o genótipo del3/del3, 18 (40,9%) 
del3/fl e 17 (38,6%) fl/fl. Não houve diferença entre os grupos de 
genótipos, com relação à idade cronológica e à estatura no momento 
do diagnóstico ou após três anos de tratamento com GH. Também 
não houve diferença entre os valores de IGF1. Conclusões: Não foi 
encontrada correlação entre a deleção do éxon 3 do gene do GHR 
e melhor resposta ao tratamento de DGH em pacientes com NHE.

P-009 imPaCTO DO UsO De iNiBiDOres Da arOmaTase Na 
iDaDe Óssea
matsuo em1, Kochi C1, monte O1, Longui Ca1 
1 Santa Casa de São Paulo

Objetivo: Correlacionar a variação da idade óssea (IO) em relação 
ao tempo de uso de inibidor da aromatase (IA). Casuística e mé-
todos: Foram incluídos 25 pacientes de clínica privada com baixa 
estatura e/ou perda de previsão da estatura final que fizeram uso de 
letrozol 2,5 mg 1x/noite por tempo superior a um ano (15 em uso 
concomitante de GH). Foram coletados dados antropométricos e 
laboratoriais, registro de efeitos colaterais e idade óssea (Greulich-
-Pyle). O cálculo de previsão de estatura final foi feito pelo método 
de Bailey-Pinneau. Resultados: Os valores foram expressos em me-
diana (p25/p75). Entre os 25 pacientes analisados, a idade crono-
lógica (IC) ao início do tratamento foi de 13,1 anos (12,4/14,3). 
O tempo de tratamento foi de 1,6 ano (1,1/2,0). Foi observado 
aumento do escore z de estatura de -1,3 (-1,6/-0,5) para -0,8 
(-1,1/0). A diferença entre IO e IC variou de -0,3 (-1,2/0,5) antes 
do tratamento para -0,6 (-2,1/0,1) ao final (p < 0,009). O aumento 
relativo da IO/IC foi de 0,7 ano para cada ano de tratamento. Hou-
ve aumento do volume testicular de 6 cm3 (4/8) para 15 (11/15) 
e da concentração de testosterona total de 169 (62,9/320,4) para 
995,0 ng/dl (848,7/1154,9). Como efeito colateral significante, foi 
descrita presença de acne em três pacientes. Conclusão: O uso de 
IA permitiu elevação discreta do escore Z de estatura, sem avanço 
proporcional da IO, o que potencialmente pode prolongar o tempo 
de crescimento até a estatura final.

P-010 DeseNvOLvimeNTO PÔNDerO-esTaTUraL aOs 6 
aNOs De iDaDe em CriaNÇas NasCiDas PremaTUras – 
resULTaDOs PreLimiNares
Cardoso-Demartini a1, Lara F1, Bagatin aC1, sarquis aL1, schimdtke 
DCa1, silva rPGvC1, Boguszewski mCs1 
1 Departamento de Pediatria, Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Objetivos: Avaliar o desenvolvimento pôndero-estatural de crianças 
nascidas prematuras. Metodologia: 62 crianças (31 meninas) nasci-
das prematuras [idade gestacional (IG) 32,9 ± 3,1 semanas] foram 
avaliadas com idade média de 6,5 ± 0,3 anos. Foram avaliados peso, 
estatura e índice de massa corpórea (IMC) e considerado baixo peso 
ou baixa estatura se escore Z ≤ -2, obesidade se IMC ≥ +2  e so-
brepeso se IMC entre +1 e +2 (referência do NCHS, 2000). Foi 
definido como pequeno para IG (PIG) se escore Z de peso e/ou 
comprimento ao nascimento < -2 (referência de Babson e Benda). 
Resultados: Das 62 crianças, 6 (9,7%) foram PIG e uma grande 
para a IG (GIG). A média de peso ao nascimento foi -0,30 ± 0,96 
DP, e a média de comprimento foi de -0,42 ± 1,10 DP. As médias de 
peso, estatura e IMC foram, respectivamente, de -0,60 ± 1,28 DP, 
-0,37 ± 0,97 DP e 0,22 ± 1,20 DP. Três crianças apresentavam baixo 
peso, e uma delas também apresentava baixa estatura. Duas apresen-
tavam baixa estatura, ambas nascidas PIG, e 16 estavam em situação 

de risco para baixa estatura (escore Z entre -1 e -2). Quatro foram 
consideradas obesas, inclusive a nascida GIG, e duas com sobrepe-
so. Conclusões: No grupo avaliado, a maioria das crianças nascidas 
prematuras apresentou peso e altura adequados aos 6 anos de idade. 
Entretanto, algumas evoluíram com baixa estatura, baixo peso ou 
obesidade. Uma avaliação detalhada das condições ao nascimento e 
nos primeiros anos de vida é necessária para identificar as crianças de 
risco para essas alterações.

P-011 avaLiaÇÃO aUXOLÓGiCa De CriaNÇas NasCiDas 
PeQUeNas Para a iDaDe GesTaCiONaL (PiG) TraTaDas 
COm HOrmÔNiO De CresCimeNTO reCOmBiNaNTe (GHr)
Bressiani m1, Lacerda L1, Nesi-França s1, Pereira rm1, Lima m1, 
Carvalho Jr1

1 Unidade de Endocrinologia Pediátrica, Hospital de Clínicas, Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), Departamento de Pediatria, Hospital de Clínicas

Introdução: Pacientes nascidos pequenos para idade gestacional 
(PIG) apresentam maior risco de baixa estatura e alterações meta-
bólicas e cardiovasculares quando adultos. O tratamento precoce 
com hormônio de crescimento recombinante (GHr) está indicado 
para PIG que não apresentaram “catch-up”. Objetivo: Avaliar os 
dados auxológicos de crianças PIG tratadas com GHr. Metodolo-
gia: Foram revisados os prontuários de 83 pacientes nascidos PIG e 
coletados os seguintes dados: idades cronológicas (mediana, mínima 
e máxima) na primeira consulta (IC-1) e no início do tratamento 
(ICIT), estádio puberal na IC-1, média da dose e tempo de uso 
(anos decimais) de GHr, Z escores de estatura (ZE) no início (ZEI) 
e término do tratamento (ZET), da estatura final (ZEF) e da estatura 
alvo (ZEA). Pacientes com síndromes genéticas, doenças crônicas e 
deficiência de GH foram excluídos. Resultados: 45 pacientes eram 
meninos; IC-1: 8,0 (2,4-12,1), ICIT: 11,0 (7,1-13,5); 53% eram 
púberes no início do tratamento; tempo de tratamento e dose de 
GHr: 3,0 (1,0-6,0) anos e 0,04 mg/kg/dia, respectivamente; ZEI: 
-2,69 (-3,88 e -1,56); ZEF (n = 24): -1,25 (-2,2 e -0,63), aumento 
de 1,27 DP em relação ao ZEI (-0,01 e 1,86); ZEA: -1,41 (-2,24 
a -0,3). Observou-se diferença significativa (p < 0,01) entre o ZEF 
(-1,75) do grupo com baixa estatura familiar e o ZEF (-0,9) do 
grupo sem baixa estatura familiar. Em 42% dos pacientes o ZEF foi 
maior ou igual ao ZEA. Conclusão: Apesar do início tardio do trata-
mento, observou-se ganho de estatura em ambos os grupos.

P-012 avaLiaÇÃO DO esTaDO NUTriCiONaL e Da 
PreseNÇa PreCOCe De FaTOres De risCO Para DOeNÇa 
CarDiOvasCULar em CriaNÇas PeQUeNas Para iDaDe 
GesTaCiONaL
Borschiver C1, madeira ir2, Bordallo maN3, Bordallo aPN4, Gazola 
Fm5, Collet-solberg PF6, Carvalho CNm7, ribeiro rmQ8, Borges ma9 
1 UDA de Endocrinologia e Departamento de Pediatria da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
2 UDA de Endocrinologia e Departamento de Pediatria da FCM/UERJ. 3 UDA de 
Endocrinologia do Departamento de Medicina Interna (DMI) da FCM/UERJ.  
4 UDA de Endocrinologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE)/UERJ.  
5 UDA de Endocrinologia do HUPE/UERJ. 6 UDA de Endocrinologia do DMI/FCM/
UERJ. 7 Departamento de Nutrição Aplicada do Instituto de Nutrição da UERJ.  
8 FCM/UERJ. 9 UDA de Endocrinologia do HUPE/UERJ

Introdução: O retardo de crescimento intrauterino é fator de risco 
para doença cardiovascular (FRCV) na vida adulta. Objetivo: Avaliar 
crescimento de recuperação (CR), estado nutricional e presença de 
FRCV em pré-escolares nascidos pequenos para a idade gestacional 
(PIG). Método: No ambulatório de follow-up de um hospital uni-
versitário selecionaram-se 21 crianças nascidas PIG (peso e/ou com-
primento -2DP de Fenton) e avaliaram-se CR, pressão arterial, cir-
cunferência da cintura (CC), ZIMC, lipidograma, glicemia, insulina, 
HOMA-IR. Resultados: A média de idade (ΔI) foi de 43 + 15 meses, 
ΔI gestacional 34 + 3,2 semanas, Δ peso (ΔP) de nascimento 1.432 + 
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460 g, Δ comprimento (ΔC) de nascimento 38,7 + 4,7 cm. Dezesseis 
foram prematuras. A ΔZIMC foi -0,25+1,1, e a ΔZC -1,48 + 1. Sete 
possuíam estatura <-2DP (OMS). Nenhuma criança tinha obesidade 
ou magreza acentuada. Encontrou-se um sobrepeso, dois riscos para 
sobrepeso, 17 eutróficas e uma magreza. Ao final do primeiro ano a 
Δ velocidade de crescimento (ΔVC) foi 32,4 cm/ano; já no segundo 
ano, a ΔVC 13,6 cm/ano; sete não fizeram o CR. A ΔCC foi 48,4 
+ 5,3 (uma CC aumentada). Dois apresentavam pré-hipertensão, 14 
apresentaram alteração do colesterol, sete do LDL, 12 do HDL, 5 de 
triglicerídeos, 1 de insulina e 2 do HOMA-IR. Conclusão: Embora a 
obesidade não seja prevalente nesses PIG, alguns FRCV já estão pre-
sentes. O pequeno número de crianças não permite comparações entre 
os grupos com e sem CR. A alta prevalência de prematuridade pode ter 
contribuído com maior prevalência de FRCV.    

P-013 COmParaÇÃO eNTre meDiDas aNTrOPOmÉTriCas 
OBTiDas PeLa eNverGaDUra e COmPrimeNTO De 
memBrOs sUPeriOres COm esTaTUra em PÉ e DeiTaDa 
Para DiaGNÓsTiCO De BaiXa esTaTUra e aLTeraÇÕes DO 
esTaDO NUTriCiONaL em esCOLares
Brandão Js1, D’souza-Li L1 
1 Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp)

Objetivo: Avaliar a prevalência de baixa estatura e alterações do es-
tado nutricional utilizando métodos de medidas de envergadura e de 
comprimento do braço e comparando com avaliação estatural com 
medição em pé e deitada. Metodologia: Estudo analítico transversal 
que avaliou 135 crianças de 3 a 9 anos, utilizando quatro métodos 
antropométricos: em pé (1), criança deitada (2), envergadura dos 
braços (3) e altura estimada utilizando o comprimento do braço (4). 
O estado nutricional foi avaliado pelo IMC e classificado em ma-
greza, eutrofia, sobrepeso/obesidade. As estaturas foram avaliadas  
por meio da Análise de Variância de Medições Repetidas, segundo o 
procedimento de Holm, para o teste sequencial de Bonferroni. Para 
a comparação entre as classificações de estado nutricional, foi utiliza-
do o teste não paramétrico de Friedman. Resultados: A prevalência 
de baixa estatura e estado nutricional avaliado pelo IMC, utilizando 
medidas de envergadura e altura estimadas pelo comprimento do 
braço, equivaleu-se ao método de avaliação estatural com medição 
em pé (p ≥ 0,114). Quando se utiliza para avaliação estatural a me-
dida da criança deitada, observam-se valores de Z-score mais altos (p 
< 0,001), resultado em uma prevalência menor de baixa estatura e 
produzindo valores de IMC inferiores aos demais (p ≤ 0,009), apesar 
de essa diferença não resultar em mudanças na classificação do estado 
nutricional. Conclusão: O presente estudo mostrou que a enverga-
dura dos braços ou altura estimada pelo comprimento do braço for-
nece dados antropométricos semelhantes a medidas estaturais em pé 
e pode ser usada para diagnóstico estatural e nutricional de crianças 
deficientes na impossibilidade de realizar a medida da criança em pé. 

P-014 CresCimeNTO eXCessivO DOs PÉs DUraNTe O UsO 
De GH: miTO OU reaLiDaDe?
Coutinho Ca1, Lago DCF1,  monte O1,  Kochi C1,  Longui Ca1 
1 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Objetivo: Determinar o impacto do uso de GH sobre o número 
do calçado de crianças e adolescentes. Metodologia: Avaliou-se o 
número do calçado referido de 61 indivíduos não DGH, em uso de 
GH: 0,05 mg/kg/d, duração média (DP) do tratamento: 2,9 (1,7). 
O valor referido foi comparado a dados populacionais de 3.651 con-
troles compostos de estudantes e familiares. Em caso de dúvida, o 
ponto médio das duas numerações referidas foi atribuído. Calculou-
-se a diferença entre o número de calçado referido pelo paciente e o 
número esperado para a idade estatural, corrigido para sexo e idade 
da população controle. Resultados: A média (DP) do calçado dos 

pacientes foi de 36,5 (3,2) e a diferença média (DP) do número do 
sapato entre pacientes e controles foi de 0,2 (1,3); mín. (-2,6) máx. 
(+2,8). Na última avaliação, o número do calçado se mantém cor-
relacionado à estatura do paciente (r: 0,91; p < 0,001). Conclusão: 
Como grupo, pacientes não DGH que recebem dose suprafisiológi-
ca de GH (0,05 mg/kg/dia) não apresentam aumento despropor-
cional do tamanho dos pés em relação à idade estatural.

P-015 veLOCiDaDe De CresCimeNTO De reCUPeraÇÃO 
aPÓs TeraPia aNTirreTrOviraL De resGaTe em PaCieNTe 
POrTaDOr De siDa: reLaTO De CasO
souza Fm1, Furtado sL1, Dias ira1

1 Endocrinologia Pediátrica, Departamento de Pediatria, Hospital Federal 
Cardoso Fontes, Infectologia Pediátrica, Departamento de Pediatria, Hospital 
Federal Cardoso Fontes

Doenças crônicas inflamatórias na infância frequentemente cursam 
com importante restrição do crescimento. Relata-se o caso de um 
menino de 7 7/12 anos encaminhado para a Infectologia Pediátrica 
com diagnóstico de SIDA desde 1 8/12 anos de idade e péssima 
adesão familiar ao tratamento. Com carga viral de 170.000 cópias/
ml (log 5,230) e CD4 40 células/mm3, apresentava candidíase oral 
e esofagite fúngica, com peso de 14,8 kg (Z-score -4,774) e estatu-
ra 121,0 cm (Z-score -0,830). Foi instituída terapia antirretroviral 
(TARV) de resgate com tenofovir, lamivudina e lopinavir/ritonavir e 
quimioprofilaxia com sulfametoxazol/trimetoprim. Ao final do pri-
meiro ano de TARV, apresentou velocidade de crescimento (VC) de 
9,8 cm/ano, com carga viral < 50 cópias/ml e CD4 766 células/
mm3. Desenvolveu pubarca aos 10 9/12 anos, e aos 12 10/12 anos 
atingiu estágio puberal de Tanner G5 P5, peso de 65,9 kg (Z-score 
1,699) e estatura de 167,0 cm (Z-score 1,503). Chegou à estatura 
final de 175,0 cm (Z-score -0,259). Apresentando-se inicialmente 
com baixo peso extremo e estatura dentro da normalidade – embora 
o algo genético fosse indisponível por óbito materno e afastamento 
paterno –, após o início da TARV, manteve VC elevada por quatro 
anos consecutivos, três dos quais antes da pubarca. A atividade in-
flamatória de doenças crônicas, caracterizada por níveis elevados de 
TNF-alfa, IL-1 e IL-6, compromete tanto a sensibilidade hepática ao 
GH quanto a ação do IGF-1 sobre condrócitos da placa de cresci-
mento. A SIDA em atividade exibe padrão inflamatório semelhante, 
e sua resolução com a instituição da TARV pode explicar o posterior 
crescimento de recuperação.

P-016 CaraCTerÍsTiCas Da DeFiCiÊNCia isOLaDa OU 
COmBiNaDa De HOrmÔNiO De CresCimeNTO em Um 
serviÇO TerCiÁriO De reFerÊNCia
matos CP1, Carneiro GC1, albernaz PL1, Oliveira iDs1, Costa vO1, 
arrais rF1 
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

A baixa estatura é condição frequente nos consultórios de pediatria. 
Diferenciar adequadamente condições fisiológicas (constitucionais 
ou familiais) de boa evolução das patologias tratáveis (deficiências 
clássicas, parciais ou combinadas de hormônio de crescimento e ou-
tros hormônios hipofisários) é fundamental em serviços de referên-
cia. O objetivo primário do estudo foi avaliar pacientes pediátricos 
portadores de baixa estatura grave (BEG: < 2 DP estatura) e as ca-
racterísticas de pacientes com deficiência isolada (DIGH) e combi-
nada de hormônio de crescimento (DCGH). Metodologia: Estudo 
retrospectivo em que foram analisados todos os pacientes portadores 
de BEG acompanhados no serviço. Resultados: De 180 pacientes 
incluídos no critério de análise, 102 (80%) foram considerados por-
tadores de DIGH, forma clássica ou parcial, sendo 36,2% do sexo 
feminino e 73,8% do masculino; 17 (13%) com DCGH (23,5% femi-
nino/76,5% masculino) e 13 (7%) sem conclusão no momento. Dos 
pacientes com DCGH, a combinação mais encontrada foi a DGH 
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associada à deficiência de hormônios tireoidianos, cortisol e gona-
dotrofinas (47%), seguida pela combinação de DGH com deficiência 
de hormônios tireoidianos (35%). As combinações de DGH + defici-
ência de cortisol, DGH + deficiência de cortisol + gonadotrofinas e 
DGH + deficiência de gonadotrofinas corresponderam, cada uma, a 
5,8% da amostra. Ainda em relação ao seguimento, observa-se que a 
maioria dos pacientes inicia acompanhamento na faixa etária entre 8 
e 10 anos de idade (28%), mesma faixa em que iniciam o tratamento 
(30%). Conclusão: Em concordância com a literatura, a deficiência 
isolada de GH foi a apresentação mais frequente na amostra avaliada. 
Na DCGH a combinação mais frequente foi o comprometimento 
dos quatro setores hipofisários. O início de tratamento é ainda tardio.

P-017 aCHaDOs De imaGem De HiPÓFise De 99 PaCieNTes 
COm NaNismO HiPOFisÁriO (NH) e COrreLaÇÃO COm O 
esCOre Z Da esTaTUra NO iNÍCiO DO TraTameNTO
Guirado LX1, schramm rP1, Nóra ar1, Lobe mCs1, morgado Cr1, 
schramm JP1 
1 Universidade Regional de Blumenau, Hospital Santa Catarina de Blumenau, SC

Objetivos: Verificar a existência de alterações na hipófise dos pacien-
tes com NH. Correlacionar a presença ou não de alterações com o 
escore da estatura no início do tratamento. Método: Estudo trans-
versal de levantamento de laudos de ressonância magnética (RM) e/
ou tomografia computadorizada (TC) de hipófise de 114 pacientes 
com NH. O estudo foi realizado no ambulatório de Endocrinologia 
Pediátrica da Universidade Regional de Blumenau, entre os anos de 
1993 e 2012. Todos os pacientes cumpriram o protocolo de trata-
mento com hormônio do crescimento fornecido pelo SUS. Foram 
verificados idade, sexo e escore Z dos pacientes no início do trata-
mento. Resultados: Em 99 pacientes, os laudos de RM ou TC esta-
vam acessíveis. Cinquenta e sete pacientes (57,57%) foram do sexo 
masculino. Não foram encontradas alterações hipofisárias na RM ou 
TC em 73 pacientes (73,73%). Em 26 pacientes (26,2%) foram en-
contradas 34 alterações morfológicas, sendo a maior prevalência de 
hipoplasia hipofisária. A mediana da idade cronológica no início do 
tratamento foi de 10,40 anos e não houve diferença significativa na 
comparação entre os sexos. Os pacientes que apresentaram alteração 
hipofisária tiveram o escore Z da estatura significativamente abaixo 
do escore Z da estatura dos que não apresentaram alteração no iní-
cio do tratamento, -2,54 e -1,77, respectivamente (p < 0,05). Con-
clusão: Alteração hipofisária foi encontrada em 26,2% dos pacientes 
com NH. A hipoplasia hipofisária foi a mais prevalente, não houve 
predomínio entre os sexos. O escore Z da estatura dos pacientes com 
alteração hipofisária foi inferior ao daqueles que não apresentaram 
alteração.

P-018 sOmaTOTrOPiNOma em meNiNO XYY – 
assOCiaÇÃO iNCOmUm De DUas CaUsas De aLTa 
esTaTUra: reLaTO De CasO
Boguszewski mCs1, Zanchet aB1, antoniuk as1, Borba LaB1, 
Boguszewski CL1 
1 Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Na síndrome 47XYY, como em outras situações clínicas com cro-
mossomos extranumerários, o crescimento costuma ser acelerado 
desde os primeiros anos de vida. Relata-se o caso de um adolescente 
com crescimento acelerado por causa da associação de somatotropi-
na e cariótipo 47XYY. Menino, 10 anos de idade, nascimento com 
3.900 g e 50 cm. Orquidopexia aos 2 anos de idade. Hiperatividade, 
dificuldade escolar e irritabilidade. Estatura-alvo de 180,5 cm. Cres-
cimento acelerado desde o primeiro ano de vida, mais evidente nos 
últimos dois anos. Ao exame, peso de 67,7 kg, estatura de 164 cm, 
Tanner G1P1. Idade óssea de 11 anos, previsão de estatura adulta de 
213 cm. Prolactina sérica 45,97 ng/ml, hormônio de crescimento 

basal 14 ng/ml, IGF1 1.109 ng/ml, cariótipo 47,XYY, demais do-
sagens hormonais normais. Ressonância magnética: microadenoma 
de hipófise com 9 mm de diâmetro. Submetido à cirurgia transesfe-
noidal. Imunoistoquímica positiva para hormônio de crescimento e 
prolactina. Um mês após a cirurgia: prolactina 6,6 ng/ml, hormônio 
de crescimento basal 0,88 ng/ml, IGF1 77,8 ng/ml. Aos 13,4 anos, 
três anos após a cirurgia, 71,1 kg, estatura de 170,8 cm, velocidade 
de crescimento de 2,6 cm/ano, pré-púbere. Idade óssea de 12,5 
anos, previsão de altura adulta de 202 cm, 11 cm a menos do que 
no início do acompanhamento. Discussão: Nenhum caso descrito 
de gigantismo ou acromegalia foi encontrado. Apesar das síndromes 
com cromossomos extranumerários como o homem XYY e síndro-
me de Klinefelter terem como característica a alta estatura, a asso-
ciação com adenomas de hipófise, mesmo que rara, pode ocorrer, e 
uma investigação diagnóstica sistemática é recomendada.

P-019 reLaÇÃO eNTre O CresCimeNTO e a FOrma 
CLÁssiCa De HiPerPLasia aDreNaL CONGÊNiTa POr 
DeFiCiÊNCia Da eNZima 21-HiDrOXiLase (CYP21a2) em 
PaCieNTes aTeNDiDOs NO amBULaTÓriO maGaLHÃes 
NeTO em saLvaDOr, BaHia
santos m, Lago r1, Toralles mB1, Oliveira LB2

1 Faculdade de Medicina da Bahia (FAMEB) – Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos (CompHUPES)- 
UFBA. 2 ICS-UFBA

Hiperplasia adrenal congênita (HAC) é um grupo de desordens ca-
racterizadas pela deficiência na síntese de cortisol. O crescimento é 
uma das principais preocupações em HAC, pois o excesso de andró-
genos, bem como o excesso de corticoides, afetam a altura final do 
paciente. Nosso objetivo foi avaliar o crescimento dos pacientes com 
a forma clássica de HAC acompanhados no Ambulatório Magalhães 
Neto. Foram estudados todos os pacientes com HAC, forma clássi-
ca, acompanhados no serviço de Genética do HUPES-UFBA, com 
idade óssea menor que 18 anos pelo método de Greulich-Pyle. Foi 
feita uma avaliação clínica e laboratorial detalhada, assim como ava-
liação da idade óssea pelo método de Greulich-Pyle. Dos 21 pacien-
tes elegíveis para o estudo, apenas 3 (14,28%) eram do sexo mascu-
lino. Cerca de 50% dos pacientes iniciaram o acompanhamento até 1 
ano de idade. Dentre os que constavam dados sobre o primeiro ano 
de vida (12 pacientes), apenas 3 (14,28%) apresentaram velocidade 
de crescimento adequada para a idade e o restante apresentou média 
inferior aos parâmetros adotados. A idade óssea (IO) foi superior à 
idade cronológica em quase todos os pacientes. Apenas 1 (4,7%) pa-
ciente apresentou padrão de crescimento normal do nascimento até 
o início da puberdade. Os pacientes que iniciaram o tratamento pre-
cocemente obtiveram melhor desempenho em relação aos demais. 
Foi observado que em pacientes com HAC o padrão de crescimento 
não acompanha os parâmetros ideais de desenvolvimento, entretan-
to a terapia realizada se mostrou eficaz na melhoria desse padrão.

DiaBeTes e meTaBOLismO Da GLiCOse

P-020 eLevaDa PrevaLÊNCia De FaTOres De risCO 
CarDiOvasCULar NUma POPULaÇÃO De Dm1 PeDiÁTriCa
Passone CGB1, Oliveira Ls1, savoldelli rD1, Gomes mB1, manna TD1

1 Instituto da Criança, Unidade de Diabetes, Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ)

Objetivo: Avaliar os fatores de risco cardiovascular numa população 
pediátrica portadora de diabetes tipo 1. Metodologia: Num estu-
do transversal, foram analisados 191 pacientes com diabetes tipo 1 
menores de 18 anos  por meio de medidas antropométricas, exames 
laboratoriais e fatores de risco cardiovascular obtidos por questioná-
rio. Resultados: A amostra consistiu de 65% de pacientes do sexo 
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feminino, com média de idade de 10,9 anos, sendo 54% da popula-
ção maior de 11 anos. Dos pacientes, 22% apresentavam sobrepeso e 
15% obesidade, e 47% da população abaixo dos 6 anos encontrava-se 
acima do percentil 85 de IMC. O perfil lipídico mostrou baixo HDL 
(< 45 mg/dl) em 51% (média de 49.9), alto LDL (> 100 mg/dl) em 
45% (média de 100.4 mg/dl) e triglicérides elevados (> 100 mg/dl) 
em 18% (média de 78.5 mg/dl). A pressão arterial esteve acima do 
alvo em 24%. A HbA1c encontrava-se abaixo de 7,5% em apenas 14% 
da população e acima de 9% em 55% dela. Outros fatores: a circun-
ferência abdominal esteve acima do percentil 90 em 14% (21/149), 
sendo inversamente proporcional à idade; 39% dos pacientes não 
praticavam qualquer atividade física; 2% eram fumantes; além de his-
tória familiar de DCV precoce (em até um parente de primeiro grau) 
em 28% da amostra. Conclusão: Houve alta prevalência de fatores 
de risco cardiovascular nessa população com mau controle glicêmi-
co. Apesar de tratar-se de uma medida isolada, esse fato alerta para 
medidas preventivas desses fatores também em portadores de DM1 
e reforça a necessidade do controle glicêmico.

P-021 HiPOGLiCemia Grave em PaCieNTes PeDiÁTriCOs 
COm DiaBeTes TiPO 1 aCOmPaNHaDOs NO HOsPiTaL 
reGiONaL De TaGUaTiNGa DO DisTriTO FeDeraL
Barreto T1, maciel r1, marques e1, Campelo C1, vilela m1  
1 Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

Objetivos: O trabalho tem como objetivo avaliar as causas de hipo-
glicemia grave em crianças portadoras de diabetes tipo 1, atendidas 
no Hospital Regional de Taguatinga do Distrito Federal e acompa-
nhadas pelo Programa de Educação e Controle do Diabetes, entre 
1980 e 2011. Metodologia: Realizou-se um estudo prospectivo 
em 84 crianças a partir da análise de um questionário aplicado em 
todos pacientes diagnosticados com hipoglicemia grave. Elas foram 
submetidas a anamnese e exame físico, avaliando-se idade, sexo, ní-
vel de consciência, intervenção primária e fatores predisponentes. 
Resultados: Verificou-se que 52% foram admitidos com quadro de 
crise convulsiva e que na grande maioria dos casos (74%) foi adotado 
algum meio de intervenção pelo cuidador ante os episódios de hipo-
glicemia. A maioria dos pacientes tinha entre 7 e 12 anos de idade 
e pertenciam ao sexo feminino. A principal causa de hipoglicemia 
grave observada nesses pacientes foi a gastroenterite (37%), seguida 
do erro alimentar (27%). Conclusão: Logo, nesse estudo, conclui-
-se que os acompanhantes foram capazes de reconhecer os sinais de 
hipoglicemia, intervindo primariamente. Esse fato demonstra que o 
manejo individual do diabetes, apoiado pela educação e capacitação, 
preconizadas pelo Programa de Educação e Controle do Diabetes, 
foi parte fundamental do tratamento dessa comorbidade para evitar 
complicações em curto e longo prazo.

P-022 eDUCaÇÃO em DiaBeTes: eXPeriÊNCia Na 
imPLaNTaÇÃO De Uma iNTerveNÇÃO em amBieNTe 
esCOLar
miculis CP1, Boguszewski mCs1  
1 Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Objetivo: Descrever a experiência da implantação de intervenção 
educativa em diabetes em ambiente escolar. Metodologia: Foram 
enviadas 164 cartas-convite às escolas estaduais de Curitiba, Para-
ná; 77 aceitaram o convite. Foram enviadas cartas-convite para 200 
mil alunos, e 500 retornaram dizendo ter diabetes. Na entrevista 
por telefone com os pais, apenas 10 casos de diabetes tipo 1 foram 
confirmados (6 meninos e 4 meninas), distribuídos em 10 escolas. 
Foram realizadas três visitas a esses alunos em ambiente escolar: ava-
liação inicial, uma sessão de orientação e reavaliação entre os meses 
de outubro de 2010 e março de 2011. A avaliação inicial e final 
testou o conhecimento e gerenciamento em diabetes (Escala de Co-

nhecimento do Diabetes) e o nível de atividade física (NAF). Na 
análise estatística foram utilizados medidas de tendência central e va-
riabilidade e testes paramétricos para verificar as diferenças pré e pós-
-intervenção. Resultados: A idade média foi de 15,1 ± 1,7 anos e a 
duração do diabetes foi de 80,6 ± 68,7 meses. Após a intervenção, o 
conhecimento do diabetes aumentou de 15,7 ± 1,7 para 18,9 ± 2,4 
pontos (p < 0,05). O NAF total não aumentou significantemente, 
entretanto o tempo de sono diminuiu da pré para a pós-intervenção 
(p < 0,05), assim como o tempo em atividade sedentária (ns). Na 
pré-intervenção, 20% eram considerados ativos e após a intervenção 
passou para 44%. Conclusão: Apesar das dificuldades e do número 
pequeno de indivíduos identificados com DM1, o aumento do co-
nhecimento sobre diabetes levou a uma diminuição do tempo de 
sono e de atividades sedentárias, reforçando a necessidade de educa-
ção constante para jovens com DM1.

P-023 CONTrOLe GLiCÊmiCO e NÍveL De aTiviDaDe FÍsiCa 
em CriaNÇas e aDOLesCeNTes COm DiaBeTes TiPO 1 – 
resULTaDOs ParCiais
miculis CP1, Boguszewski mCs1, Crês mC2 
1 Universidade Federal do Paraná (UFPR). 2 Universidade de São Paulo

Objetivo: Avaliar o controle glicêmico (CG) de pacientes com dia-
betes tipo 1 (DM1) agrupados pelo nível de atividade física (NAF). 
Metodologia: 50 jovens com DM1, com idades entre 9 e 17 anos, 
atendidos no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do Hospi-
tal Estadual de Bauru, São Paulo, participaram de uma intervenção 
educativa em diabetes entre os meses de abril e julho de 2012. Fo-
ram coletados os resultados de exames mais recentes, realizados na 
semana anterior à avaliação [hemoglobina glicada (HbA1c), glicemia 
média (Gm) e glicemia de jejum (GJ)]. Considerou-se bom CG se 
HbA1c < 8%, regular se entre 8 e 10% e ruim se > 10%. Foi realizada 
uma avaliação por meio do recordatório de Bouchard para estimar o 
NAF. Para a análise estatística foram utilizados medidas de tendência 
central e variabilidade, testes paramétricos e não paramétricos quan-
do apropriado. Resultados: 12,5% dos sujeitos apresentaram bom 
CG, 37,5%, controle regular e 50% foram considerados CG ruim. 
Não houve diferença pelo sexo para as variáveis do CG, exceto pela 
GJ, que foi significantemente maior no sexo feminino comparado ao 
masculino (279 ± 76,8 vs. 212,8 ± 95,8 mg/dl, p < 0,05). Quanto 
ao NAF, 24% tinham nível insuficientemente ativo, 28% eram mode-
radamente ativos e 48% eram ativos. A mediana do NAF foi signifi-
cantemente maior no sexo masculino comparado ao feminino [37,8 
(34-45,6) vs. 43,9 (33,9-62,8) kcal/kg/dia, p < 0,05]. Não houve 
diferença significativa do CG entre os três grupos de atividade física. 
Conclusão: Apesar de 76% dos avaliados apresentarem NAF entre 
moderado e alto, não se observou diferença no CG.

P-024 avaLiaÇÃO aNTrOPOmÉTriCa De CriaNÇas 
POrTaDOras De DiaBeTes meLLiTUs TiPO 1 seGUiDas NO 
amBULaTÓriO De DiaBeTes iNFaNTiL Da UNiversiDaDe 
FeDeraL DO CearÁ
vieira P1, albuquerque ms1, montenegro aPr1, Fernandes v1, sales 
aP1, montenegro-Junior r1, montenegro r1, Carvalho aB1  
1 Universidade Federal do Ceará (UFC)

Objetivos: Avaliar os dados antropométricos de crianças portadores 
de diabetes mellitus tipo 1 (DM1) em relação a idade de início e tempo 
da doença, sexo, dose de insulina e hemoglobina glicosilada (HbA1c) 
média. Metodologia: Foram incluídas no estudo 58 crianças diabéti-
cas (34 M; 24 F), com idade entre 1,0 e 18 anos (média de 10,88 ±  
4,11), com duração média de doença de 3,23 ± 2,62 anos (0,8 a 10). 
A dose média de insulina total foi de 0,95 ± 0,48 UI/kg/dia (0,19 
a 2,97) e a de HbA1c foi de 8,77% ± 2,93 (4,7 a 18,0). Peso, altura 
e IMC foram avaliados e transformados em escore z. Resultados: 
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Verificou-se que a média de escore z de altura foi (-0,73 ± 1,1), a de 
peso foi de -0,20 (± 1,14) e de IMC foi de 0,33 (± 0,87), o que não 
diferiu entre os sexos. Também não houve diferença estatística signifi-
cativa de média de HbA1c e de dose média de insulina (UI/kg/dia) 
entre os sexos. O escore z de estatura e IMC não diferiu do de outros 
estudos brasileiros, mas o peso foi mais baixo de modo estatisticamen-
te significativo (p < 0,05). Conclusão: Estudos que avaliam dados 
antropométricos de crianças diabéticas têm resultados conflitantes na 
literatura, o que indica que tal assunto merece melhor avaliação.

P-025 avaLiaÇÃO De PrevaLÊNCia De sOBrePesO e 
OBesiDaDe em CriaNÇas COm DiaBeTes meLLiTUs TiPO 1
albuquerque ms1, vieira P1, montenegra aPr1, sales aP1, Fernandes 
v1, montenegro r1, montenegro-Junior r1, Carvalho aB1  
1 Universidade Federal do Ceará (UFC)

Objetivos: Avaliar a prevalência de obesidade e sobrepeso em DM1, 
correlacionando o score-z dos pacientes com suas condições clínicas. 
Metodologia: Foram avaliados 84 crianças e adolescentes (50M; 
34F) portadores de DM1 nos seguintes parâmetros: idade, sexo, 
peso, estatura, IMC, hemoglobina glicada (HbA1c), tempo de dia-
betes, dose de insulina (UI/kg/dia). Os dados obtidos foram pro-
cessados usando o software SPSS versão 11.0 (SPSS, Inc., Chicago, 
USA). Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 10,64 ± 
4,12 anos (1,0 a 18 anos), com 3,1 ± 2,51 anos de diagnóstico de 
DM1 e com dose de insulina média de 1,03 ± 0,51 UI/kg/dia. O 
score-z de IMC foi de 0,33 (± 0,87). Foram encontrados 22,5% (n = 
19) pacientes com IMC aumentados, sendo 13% com sobrepeso (n = 
11) e 9,5% obesos (n = 8). Apenas 4 pacientes (4,7%) apresentavam 
o peso abaixo do percentil 5. Observou-se que não houve correlação 
entre a classificação por IMC com tempo de diagnóstico de DM1 (p 
= 0,64), bem como com a dose de insulina (p = 0,84) e com a hemo-
globina glicada (p = 0,34). Discussão: A prevalência de sobrepeso e 
de obesidade encontrada nas crianças e adolescentes foi semelhante 
à encontrada na população brasileira nessa faixa etária. Diferente de 
outros estudos, no entanto, não houve relação de sobrepeso e obe-
sidade nos diabéticos com tempo de diagnóstico, dose de insulina e 
hemoglobina glicada. Esse fato pode dever-se ao pouco tempo de 
diagnóstico de DM1 da amostra estudada. Conclusão: O controle 
de peso em pacientes diabéticos é de extrema importância, a fim de 
evitar suas complicações em curto e longo prazo.

P-026 eDUCaÇÃO em saÚDe em DiaBeTes NO NÍveL 
TerCiÁriO
Coelho meHa1, schioquet G1, simão vm1, silva CrD1, vargas Dm1  
1 Universidade Regional de Blumenau (FURB)

Introdução: Considerando a importância de ações de promoção à 
saúde na prevenção e controle de doenças crônicas e o desafio que é 
cuidar de crianças e adolescentes com diabetes em virtude da pluralida-
de de demandas que a doença impõe, foi proposto realizar atividades 
socioeducativas no nível terciário a partir da articulação dos programas 
de extensão PROPET-Saúde e DOCE ALEGRIA, dentro da perspec-
tiva de formação de uma rede de atenção ao adolescente com doença 
crônica. Objetivo: Desenvolver atividades de promoção e prevenção  
por meio de práticas de educação em saúde que visem minimizar o 
preconceito quanto ao diabetes e gerar métodos ativos de aprendiza-
gem de uma alimentação saudável. Metodologia: Os instrumentos 
utilizados foram vídeo educativo sobre diabetes que conta a “História 
de João”, mostrando o cotidiano de um adolescente diabético (dispo-
nível em http://www.youtube.com/watch?v=sQZn72RdtNI), dicas 
de alimentação saudável em formato PowerPoint e atividades lúdi-
cas variadas. O público-alvo constituiu-se de crianças e adolescentes 
internados na Unidade Pediátrica do Hospital Santo Antônio (Blu-
menau-SC) e seus responsáveis. Resultados: A maioria dos pacientes 

abordados demonstrou grande interesse em participar das atividades, 
principalmente pelo fato de muitos conhecerem pessoas portadoras de 
diabetes. Além disso, a partir desses casos, aproveitaram para tirar suas 
dúvidas, principalmente sobre alimentação. Conclusão: Analisando 
as produções dos participantes, foi possível perceber sensibilização e 
aprendizado em relação aos temas abordados. Esse resultado mostra 
a possibilidade do uso do nível terciário como um cenário para ações 
de promoção em saúde, especialmente na configuração de redes de 
cuidado. Fomento: MS, SEMUS, FURB.

P-027 aTrasO NO DiaGNÓsTiCO e TraTameNTO DO 
DiaBeTes meLiTO TiPO 1 em CriaNÇas e aDOLesCeNTes
Kudo se1, martins KaKF1, Jorge FF1, Horst Junior i1, morandini m1, 
França sN1, Carvalho Jar1, Pereira rm1, Jugend r1, Cavalcante LC1  
1 Unidade de Endocrinologia Pediátrica, Hospital de Clínicas, Universidade 
Federal do Paraná (UFPR)

A incidência do diabetes melito tipo 1 (DM1) tem aumentado em 
crianças e adolescentes em todo o mundo. Aumento da incidência de 
obesidade e de DM2 pode dificultar o diagnóstico. Relatamos três 
meninas com DM1 em que houve demora do tratamento adequado. 
Caso 1: 11a 8m, antecedente de obesidade, pai obeso e DM2. Há 
1a 8m poliúria, polidpsia e perda de 12 kg, tratada com metfor-
mina em outro serviço (OS). Hipotireoidismo concomitante, sem 
evolução para cetoacidose diabética (CAD). Encaminhada por causa 
de persistência de hiperglicemia. Admissão: glicemia de jejum (GJ) 
244, HbA1c 12,1%, antiGAD, ICA, anti-IA2, ATPO e ATG positi-
vos. Caso 2: 13a 1m, portadora de asma, usando corticoide (CTC) 
intermitente. História familiar de obesidade. Há 1a 6m dieta para 
obesidade e retirada do CTC, perda de peso progressiva (20 kg). 
Admissão: GJ 598, CAD, monilíase perineal, poliúria e polidpsia de 
longa data, HbA1C 16,3%, antiGAD e ICA positivos, HLA de baixo 
risco. Caso 3: 9a, há 11m poliúria, polidpsia e emagrecimento (6 
kg). Iniciada Glimepirida em OS. Admissão: emagrecida, CAD leve, 
HbA1C 15,%, ICA positivo. Nos três casos foi iniciada insulinote-
rapia. Comentários: Relatamos três casos em que houve atraso no 
diagnóstico do DM1; em dois a história prévia de obesidade prova-
velmente dificultou o reconhecimento. A demora da evolução para 
CAD pode ser explicada pelo período de lua de mel e está relatada 
no DM1 em adolescentes. No caso 2 a obesidade pode ter contribu-
ído para o desencadeamento do processo autoimune, já que o HLA 
era de baixo risco.

P-028 PerFiL De PaCieNTes POrTaDOres De FiBrOse 
CÍsTiCa COm aNOrmaLiDaDes GLiCÊmiCas aTeNDiDOs 
em serviÇO De reFerÊNCia em BrasÍLia
monte LFv1, silva mC1, arantes mBsH1, silva CF1, Barbosa me1

1 Hospital da Criança de Brasília José de Alencar: Centro de Referência em 
Fibrose Cística Hospital da Criança de Brasília José de Alencar: Programa de 
Diabetes

Introdução: Fibrose cística (FC) é doença genética letal que acome-
te 1:10.000 nascidos-vivos no Brasil. Com o aumento da expectativa 
de vida desses pacientes, cresce a frequência de complicações extra-
pulmonares, especialmente o diabetes relacionado a FC (DRFC). 
Objetivo: Descrever um grupo de pacientes portadores de FC com 
anormalidades glicêmicas (AG). Metodologia: Foram analisados 
prontuários de 58 pacientes portadores de FC (0-18 anos) acom-
panhados em um centro de FC que realiza rotineiramente dosagem 
anual de glicemia de jejum (GJ) desde o diagnóstico de FC e teste 
de tolerância à glicose oral 0-120’ (TTGo), a partir dos 10 anos 
ou quando há sintomas. Os pacientes foram classificados para AG 
conforme recomendação da Cystic Fibrosis Foundation (1998). A 
gravidade da FC foi mensurada pelo escore de Schwachman (ES) 
e volume expiratório forçado no primeiro minuto (VEF1). Resul-
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tados: Na amostra estudada, 10,3% (6/58) tinham AG, 4 (6,9%), 
intolerância à glicose e 2 (3,4%), DRFC (insulinizados). Nenhum 
paciente apresentava hiperglicemia de jejum (HJ) ou sintomas de 
diabetes. A média de idade desses pacientes foi de 14,4 anos; 6,7% 
(2/30) eram do sexo masculino e 14,3% (4/28), do sexo feminino. 
O ES e o VEF1 foram piores, mais baixos (ES ≤ 50 e VEF1 ≤ 65%), 
nos portadores de DRFC. Apenas os dois portadores de DRFC eram 
desnutridos. Conclusão: A frequência de anormalidades glicêmicas 
foi de 10,3% na população estudada, todos sem manifestação clínica 
e acima dos 10 anos de idade. Essas anormalidades no portador de 
FC, muitas vezes silenciosas, demandam alto grau de suspeição, pois 
um diagnóstico precoce e conduta adequada melhoram o prognós-
tico da doença de base.

P-029 PrevaLÊNCia De DOeNÇas aUTOimUNes e 
COrreLaÇÃO eNTre O CONTrOLe meTaBÓLiCO e 
O CresCimeNTO NOs PaCieNTes COm DiaBeTes 
meLiTO TiPO 1 aCOmPaNHaDOs NO amBULaTÓriO De 
eNDOCriNOLOGia Da CriaNÇa e DO aDOLesCeNTe DO 
HOsPiTaL UNiversiTÁriO De BrasÍLia
Brito imBDL1, Cruz CB1, Castro LCG1, marchese Jm1, Trapp B1,  
vissoci Cm1, souza rP1

1 Universidade de Brasília (UNB)/Hospital Universitário de Brasília (HUB). Centro 
Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO)/Hospital das Clínicas Constantino 
Otaviano (HCTCO)

Objetivo: Avaliar a frequência das doenças autoimunes (DAI) nos pa-
cientes com diabetes tipo 1 do ambulatório de endocrinologia pediátrica 
do Hospital Universitário de Brasília e analisar o controle glicêmico e 
interferência no crescimento. Metodologia: Foram revisados 44 pron-
tuários e avaliados perfil de sexo, idade ao diagnóstico, presença de DAI, 
controle glicêmico e estatura ao diagnóstico e atual. Resultados: Dos 
pacientes, 19 eram do sexo feminino. A média da idade ao diagnóstico 
foi de 10 +/- 04 anos e a mediana, de 9,7 anos. Desenvolveram DAI 
8/44 casos, entre elas doença celíaca (2), tireoidite (5), hepatite autoi-
mune (1), vitiligo (1) e alopecia areata (1). Nos com DAI o controle 
glicêmico era adequado em cinco e o escore Z de estatura/idade ao diag-
nóstico foi de 0,31 +/- 0,49 e o atual foi de 0,16 +/- 1,33. Naqueles 
sem DAI associada o controle glicêmico era adequado em 12/39 e o 
escore Z de estatura/idade ao diagnóstico foi de 0,48 +/- 1,08 e o atual 
de 0,08 +/- 1,18. Discussão: Tireoidite e doença celíaca foram as DAI 
mais frequentes, associadas aos diabéticos estudados, como na literatura. 
Predominou a tireoidite, cuja associação é maior. Muitos estudos descre-
vem redução da estatura após o diagnóstico de diabetes e interferência 
significativa da DAI no controle glicêmico e estatura. Nesse estudo o 
controle foi adequado na maioria com DAI e inadequado na maioria sem 
DAI, isso se explica pelo fato da amostra ser mais composta por adoles-
centes. Houve diminuição no escore Z de estatura de 0,4 naqueles sem 
DAI e de 0,15 nos com DAI, menor nestes talvez pelo melhor controle 
glicêmico, sugestivo também de doença crônica associada estabilizada.

P-030 PerFiL ePiDemiOLÓGiCO De PaCieNTes POrTaDOres 
De DiaBeTes meLLiTUs TiPO 1 (Dm1) aTeNDiDOs em Um 
serviÇO De reFerÊNCia NO sUL DO BrasiL – resULTaDOs 
PreLimiNares
schuh DC1, Campos T1, Lee Jvs1, Linhares rmm1, Cechinel e1, 
simoni G1, Nascimento mL1, silva PCa1  
1 Hospital Infantil Joana de Gusmão

Introdução: O tratamento adequado do DM1 envolve diversas va-
riáveis. Existem poucos estudos correlacionando o perfil epidemio-
lógico do paciente e seu controle metabólico. Objetivo: Verificar 
a associação entre os níveis de hemoglobina glicada (HbA1C) e as 
características epidemiológicas dos pacientes com DM1. Métodos: 
Estudo transversal e descritivo de pacientes com DM1 atendidos no 
ambulatório de endocrinologia pediátrica do Hospital Infantil Joana 

de Gusmão, Florianópolis, de junho de 2012 a janeiro de 2013, 
avaliando o controle metabólico pela hemoglobina glicada. Resul-
tados: Dos 47 pacientes analisados a média de idade foi de 10,8 
anos, com idade média ao diagnóstico de 6,6 anos e tempo médio 
de doença de 4,1 anos. A distribuição foi semelhante entre púberes 
e pré-púberes; 97,9% eram caucasianos. A cetoacidose ao diagnós-
tico ocorreu em 76,6% dos pacientes. A média de HbA1C foi de 
8,4%; púberes tiveram HbA1C 0,7% superior aos pré-púberes. O 
esquema insulínico mais utilizado foi Glargina e Lispro (38,3%). As 
famílias biparentais eram a maioria (74,5%). Famílias monoparentais 
tiveram melhor controle glicêmico (média HbA1C 8,6% vs. 8,9%). 
A renda familiar era de 1 a 5 salários mínimos em 85,1%. Filhos de 
pais com pós-graduação apresentaram melhor controle metabólico 
(média HbA1C 7,3%), seguidos dos com ensino fundamental (mé-
dia HbA1C 8,3%). A HbA1C foi 0,8% inferior nos pacientes que 
referiram seguir a dieta adequada. Conclusão: O controle metabó-
lico na puberdade foi pior. Estrutura familiar monoparental e segui-
mento de dieta para DM1 estiveram associados com menor nível de 
HbA1C. Maior escolaridade dos pais e melhor situação econômica 
não influenciaram o controle metabólico.

P-031 avaLiaÇÃO DO UsO De iNsULiNa GLarGiNa em Um 
GrUPO De CriaNÇas e aDOLesCeNTes COm DiaBeTes 
meLLiTUs TiPO 1
Teixeira Jsr1, mantovani rm1, Goulart ema1, silva iN1, Pedrosa LF1  
1 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Objetivo: Avaliar mudanças no controle metabólico relacionadas à 
substituição da insulina NPH pelo análogo de insulina glargina em 
população pediátrica com diabetes mellitus tipo 1. Metodologia: Fo-
ram estudados 32 pacientes, dos quais 19 usavam insulina ultrarrápi-
da e NPH e 13 usavam insulina ultrarrápida e glargina. A ocorrência 
de hipoglicemias, sua gravidade e o valor de HbA1C foram avaliados 
nos tempos: 12 meses antes, 6 e 12 meses após introdução da in-
sulina glargina. Esses dados foram comparados aos do grupo NPH 
(N) na última consulta no serviço. Avaliou-se também a necessidade 
da redução da dose de insulina basal com a introdução da insuli-
na glargina. Resultados: A idade dos pacientes na última consulta 
era de 15,08 (7,79 a 17,16) no grupo glargina e de 11,19 (3,55 a 
19,88) anos no grupo NPH. A média de HbA1C 12 meses antes da 
introdução da glargina foi de 8,8% (±1,9), após 6 meses, de 8,8% 
(+/-1,3) e após 12 meses, de 8,0% (±1,2), sem associação estatística. 
Na última consulta, foi de 9,5% (±1,9) e nos que usavam NPH, de 
9,6% (±2,5). Houve relato de seis hipoglicemias leves 12 meses antes 
do início da glargina e três nos três meses que antecederam a última 
consulta; nesse período foram relatados nove episódios no grupo N. 
Não houve necessidade de redução da dose de insulina basal com a 
introdução da glargina. Conclusão: A análise desse grupo de diabé-
ticos mostrou tendência à redução de hipoglicemias no grupo glar-
gina. No entanto, não houve melhora da HbA1C ou necessidade de 
redução da NPH ao se introduzir o análogo.

P-032 aNÁLise De CONTrOLe GLiCÊmiCO em PaCieNTes 
POrTaDOres De DiaBeTes meLLiTUs TiPO 1 aTeNDiDOs 
NO amBULaTÓriO De eNDOPeDiaTria DO HOsPiTaL 
UNiversiTÁriO LaUrO WaNDerLeY Da UNiversiDaDe 
FeDeraL Da ParaÍBa
Borba v1, Fernandes T1  
1 Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Diabetes mellitus tipo 1 (DM 1) é o mais frequente na infância, tendo 
sua prevalência em torno de 10%. Hoje em dia, com possibilidade de 
uso de insulinas de ação mais rápida associadas aos análogos de ação 
prolongada, a tendência é de se esperar melhor controle metabólico 
dos pacientes que optam por essa terapia. Analisar perfil e controle 
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de pacientes com DM1 atendidos no ambulatório de Endopediatria 
do HULW/UFPB. Estudo retrospectivo analisou 27 pacientes com 
DM1 consultados entre janeiro de 2011 e de 2012. Parâmetros clí-
nicos, tratamento realizado e hemoglobina glicada (HbA1c) foram 
avaliados. Denominaram-se terapia intensiva como o uso de glargina 
mais múltiplas doses de insulina ultrarrápida, terapia semi-intensiva 
como o uso de NPH duas doses diárias e insulina regular fixa por 
no mínimo uma vez e terapia convencional como o uso de NPH 
(uma a duas vezes ao dia) mais regular apenas se glicemias elevadas. 
Dentre os avaliados, 12 eram do sexo feminino (44,44%), com idade 
média de 12,1 anos, e 15 do masculino (55,55%), com média de 
11,2 anos. Apresentaram cetoacidose ao diagnóstico oito pacientes 
(29,62%). Naqueles com terapia intensiva, 44,44% apresentavam 
média de HbA1c de 8,6; 25,96% em semi-intensiva, a HbA1c foi de 
9,3; e 29,62% em convencional com HbA1c de 8,1. O menor valor 
da HbA1c foi encontrado no grupo de terapêutica convencional, 
possivelmente por apresentar os pacientes mais jovens. O grupo de 
terapia intensiva obteve menores valores de HbA1c, quando compa-
rado ao grupo semi-intensiva. Porém, todos apresentam valores mais 
elevados do que aqueles sugeridos pela literatura.

P-033 PerFiL PsiCOssOCiaL De PaCieNTes DiaBÉTiCOs De 
TiPO 1 eNCamiNHaDOs Para seGUimeNTO PsiCOLÓGiCO 
iNDiviDUaLiZaDO em serviÇO TerCiÁriO De reFerÊNCia
albernaz PL1, Cavalcante sG1, Oliveira LCB1, azevedo JCv1, Jaime 
vCB1, arrais rF1  
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica complexa e 
com fatores psicossociais que repercutem na adesão ao tratamento, 
qualidade do controle e prognóstico. Objetivos: Identificar caracte-
rísticas psicossociais de pacientes com DM1 pediátricos referenciados 
para atendimento psicológico individualizado. Metodologia: Estudo 
retrospectivo de 22 pacientes portadores de DM1 referenciados para 
seguimento psicológico. Resultados: Dos 22 pacientes, com idades 
entre 6,25 a 16,67 anos, 13 (59,1%) eram adolescentes (> 12a) e 9 
(40,9%) eram crianças, sendo 16 (72,7%) meninas e 6 (27,3%) meni-
nos. A idade média era de 12,08 anos, sendo de 12,88 a das meninas 
e 9,96 a dos meninos. Quanto à procedência, a maioria é procedente 
de Natal (17%-77,3%). Apenas 4 (18,2%) não apresentaram fatores 
de risco psicossociais identificáveis, porém nos 18 (81,2%) restantes 
foram observados alguns fatores de risco no pré-diagnóstico, ou en-
contram-se em processo de coping. Fatores observados: separação dos 
genitores (27,77%), morte de parente próximo (16,66%), relaciona-
mento conflitante com padrasto/madrasta (16,66%), nascimento de 
irmãos (11,11%), culpabilização (11,11%), decepções e rigidez fami-
liar (11,11%), submissão à agressividade com irmãos (5,55%), crimi-
nalidade envolvendo parentes próximos (5,55%), violência doméstica 
(5,55%), carência afetiva (5,55%) e ameaça de despejo (5,55%). Há 
casos com mais de um fator de risco observado. Dos 22 pacientes, 5 
(22,7%) compareceram a pelo menos quatro consultas médicas em 
um ano e 17 (77,3%) em três ou menos. Conclusão: A adesão ao 
tratamento resulta de boa dinâmica interpessoal, e o conhecimento 
do perfil psicossocial e características da população usuária do serviço, 
evidenciados no atendimento psicológico, reforça a importância de 
uma boa integração entre os profissionais médicos e psicólogos no 
cuidado aos pacientes portadores de DM tipo 1.

P-034 iNFeCÇÃO POr HeLiCOBaCTer PYLOri em CriaNÇas 
e aDOLesCeNTes COm DiaBeTes meLLiTUs TiPO i
marçal Lv1, Ueno PH2, silva LTe1, Tibúrcio JD3 Januário JN2, 
Queiroz Dmm1, silva iN1 
1 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 2 UFMG e Núcleo de Pesquisa e 
Ações em Apoio Diagnóstico (NUPAD). 3 Universidade Federal de São João Del 
Rey (UFSJ)

Objetivos: Questiona-se o papel da infecção pelo Helicobacter pylo-
ri (HP) no desencadeamento de doença tireoidiana autoimune e 
sua influência no controle metabólico em pacientes com diabetes 
mellitus tipo I (DM1). O objetivo deste estudo transversal foi ava-
liar o controle glicêmico, a função tireoidiana e os níveis de anti-
corpos antitireoidianos em crianças e adolescentes com DM1 in-
fectados pelo HP. Metodologia: Estudaram-se prospectivamente 
122 pacientes com DM1 do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) entre 1 e 20 anos de idade. O 
diagnóstico da infecção pelo HP foi feito pelo teste respiratório da 
ureia com carbono marcado (13C-UBT). Foi avaliada a presen-
ça de anticorpos antitireoglobulina (antiTg), antitireoperoxidase 
(ATPO), antirreceptor de TSH (TRAb), a concentração de hor-
mônio tireoestimulante (TSH) e hemoglobina glicada (HbA1c). 
Foram excluídos pacientes com complicações crônicas do DM1, 
outra doença autoimune ou intestinal disabsortiva. Resultados: A 
prevalência da infecção pelo HP foi de 30,3%. Não houve diferença 
entre as medianas de HbA1c dos pacientes infectados ou não (p: 
0,51); entretanto, o grupo HP-positivo apresentou maior positivi-
dade para anticorpos antiTg (p: 0,003; OR: 6,27; IC: 1,79-21,97). 
Não houve diferenças quanto aos valores de TSH (OR: 1,12; IC: 
0,36-3,56), TRAb (p: 0,095; OR: 2,96; IC: 0,84-10,10) e ATPO 
(p: 0,265; OR: 1,68; IC: 0,67-4,20). Conclusão: As crianças e ado-
lescentes com DM1 infectados por HP têm mais frequentemente 
anticorpos antiTg positivos. Entretanto, essa infecção não se asso-
ciou ao controle glicêmico, à função hormonal tireoidiana e à pre-
sença dos demais anticorpos antitireoidianos.

P-035 DiaBeTes e aNemia meGaLOBLÁsTiCa resPONsivOs 
À TiamiNa (Trma: THiamiNe-resPONsive meGaLOBLasTiC 
aNemia): reLaTO De CasO
Carneiro GC1, matos CP1, albernaz PL1, azevedo JCv1, Jaime vCB1, 
valle CT1, arrais rF1  
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Introdução: A TRMA, também conhecida como síndrome de 
Rogers, é uma doença autossômica recessiva, causada por muta-
ções no gene transportador da tiamina, o SLC19A2. Caracteriza-se 
por anemia megaloblástica, surdez neurossensorial, diabetes melli-
tus (DM) e, ocasionalmente, miocardiopatia, distrofia retiniana e 
atrofia do nervo óptico. Descrição do caso: MCMS, feminino, 4 
anos, acompanhada em serviço terciário de referência desde 1a6m 
de idade por DM, diagnosticada devido a hiperglicemias, porém 
sem polis, HbA1c: 10,7% e anticorpos antiGAD e anti-IA2 negati-
vos. Nesse período, iniciou acompanhamento com a hematologia 
por anemia grave. No primeiro ano de seguimento, permaneceu 
com hiperglicemias, HbA1c (média): 11,26% (Trivelli; 6%-8,3%), 
mesmo após aumento gradual de insulina (de 0,3 U/kg/dia de 
NPH pela manhã, para 0,9 U/kg/dia, em esquema fixo de NPH + 
Regular: 4 + 1/3 + 1/2 + 1) e com piora da anemia, mesmo após 
sucessivas transfusões sanguíneas. Aos 2a9m de idade foi aventada 
a hipótese de TRMA a partir da sintomatologia de anemia, surdez 
e DM e de exames laboratoriais que mostravam biópsia de medula 
óssea com mielodisplasia da série vermelha e audiometria com per-
da auditiva neurossensorial bilateral. Iniciada tiamina (150 mg/d) 
e ácido fólico, com melhora da anemia e controle das glicemias. O 
esquema de insulina foi reduzido em média 30% a cada consulta até 
ser suspenso. Comentários: Embora rara, é importante estar aten-
to à possibilidade diagnóstica de TRMA em pacientes com anemia, 
surdez e DM. Este tem início na infância, é insulino-requerente, e 
as necessidades de insulina exógena podem ser reduzidas ou supri-
midas pela administração de tiamina em doses farmacológicas. Ava-
liação de outras comorbidades e um estudo genético estão sendo 
providenciados.
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P-036 esTeaTO-HePaTiTe COmO COmOrBiDaDe De Dm1 
maL CONTrOLaDO
Kalil L1, Cruzeiro e1, Nadai J1  
1 Hospital Infantil Ismélia da Silveira

Introdução: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA)
tem sido alvo de grande interesse na última década, sendo a resistência 
insulínica (RI) secundária à obesidade sua causa mais estudada. Serão 
relatados três casos em meninas DM1 acompanhadas no HIIS com 
IMC normal. Descrição dos casos: Caso 1: N.S.C., 14a, DM1 desde 
05/2004. Púbere. Aos 12a e 6m, aumento volume abdominal e inape-
tência com esteatose hepática ao USG abdome. Insulina NPH/R- 
1,6U/kg/dia. Exames (2009-2012): ΔHbA1c: 9,9-14,2%/ΔTg:83-
686 mg/dl /Δ colesterol total (CT): 124-300 mg/dl/TGO máx: 
128 U/l / TGP máx: 94 U/. Caso 2: A.C.G.O., 12a, DM1 desde 
02/2004. Púbere. Análogo insulina-1,6U/kg/d. Aos 11a e 6m inter-
nada com dor abdominal e vômitos. USG: esteatose hepática. Exames 
(2009-2012): ΔHbA1c: 8,2-16%/ΔTg: 120 mg/dl/ΔCT: 138-174 
mg/dl/TGO máx: 97 U/l/TGP máx: 83 U/l. Auto Acs insulina: 
52,7% (N = até 15%)./TGP máx: 83 U/l. Auto Acs insulina: 52,7% 
(N = até 15%). Caso 3: J.S.M., 15 a, DM1 desde 12/2007. Púbere. 
Insulina NPH/R 1,8 U/kg/d. Aos 13a e 3m dor e aumento de vo-
lume abdominal com vômitos. USG: hepatomegalia volumosa, estea-
tose. Exames (2009-2012): ΔHbA1c: 8,7-17,2%/ΔTg: 138-594 mg/
dl /ΔCT: 204-319 mg/dl/TGO máx: 192 U/l /TGP máx:140 U/l. 
Comentários: Todas as pacientes apresentavam descontrole glicêmico 
por má adesão ao tratamento, por vínculo familiar comprometido. Es-
tavam em uso de altas doses diárias de insulina. Duas delas dislipidêmi-
cas, como fator adjuvante. O acompanhamento conjunto com a gas-
troenterologia descartou outras causas de hepatites. Pode-se sugerir 
concomitância de RI fisiológica da puberdade e RI imunológica (altos 
títulos Acs no caso 2, além do uso intermitente de insulinas) como 
desencadeante de DHGNA nessas pacientes. Deve-se atentar para tal 
comorbidade em púberes descompensados clinicamente, independen-
temente de obesidade presente.

P-037 sÍNDrOme De TUrNer e DiaBeTes meLLiTUs TiPO i: 
reLaTO De CasO
Barra B1, Brugnera P1, machado L1, sasaki D,1 Barbosa m1 
1 Hospital de Base do Distrito Federal. Hospital Regional da Asa Sul

Introdução: Síndrome de Turner é uma condição caracterizada por 
monossomia completa ou parcial do cromossomo X. As manifesta-
ções clínicas, por vezes sutis, incluem baixa estatura, tórax alargado, 
hipertelorismo mamário, cubitus valgus, linfedema congênito e falha 
do desenvolvimento puberal, e em alguns casos malformações de 
órgãos como os rins e o coração podem estar presentes. Descrição 
do caso: Trata-se de criança de 10 anos e 7 meses, pequena para a 
idade gestacional, acompanhada no ambulatório de Endocrinologia 
do Hospital da Criança de Brasília por causa de diabetes mellitus tipo 
1 com primodescompensação em abril de 2008 e desde então em 
uso de insulinoterapia com mau controle glicêmico. Durante perío-
do de acompanhamento apresentava-se a -2DP na curva de cresci-
mento, porém com boa velocidade de crescimento. Em agosto de 
2010, observou-se desaceleração no crescimento, sendo excluídas 
outras causas orgânicas, além do mau controle glicêmico do diabe-
tes mellitus tipo 1, que pudessem estar influenciando o crescimen-
to, sendo solicitado cariótipo. O resultado do cariótipo foi 45XO, 
confirmando síndrome de Turner. Comentários: Os pacientes com 
síndrome de Turner parecem ter um risco aumentado para doenças 
autoimunes, principalmente para doenças autoimunes da tireoide 
e diabetes mellitus tipo 1, mas também colite ulcerosa, doença de 
Crohn, artrite reumatoide juvenil, psoríase, doença celíaca e vitiligo. 
Portanto, é importante estar atento ao crescimento da criança assis-
tida e observar outras possíveis causas, além da doença de base, que 
possam justificar possível alteração no crescimento.

P-038 HePaTOmeGaLia assOCiaDa a maU CONTrOLe 
meTaBÓLiCO em Dm1: DesCriÇÃO De DOis CasOs De 
sÍNDrOme De maUriaC
masson JN1, Barros L1, Cicco Ca1, rosa mNP1, Takehara mK1, 
Nascimento mFa1, Noronha rm1, Calliari LeP1  
1 Irmandade da Santa Casa de São Paulo

Introdução: Pacientes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) mal 
controlado podem desenvolver hepatomegalia, devido a depósito 
de glicogênio hepático. Associação de hepatomegalia, característi-
cas cushingoides e atraso do crescimento e da puberdade caracteri-
zam a síndrome de Mauriac (SM). Em virtude do reduzido número 
de casos descritos, sua incidência não é conhecida. Apresentam-se 
aqui duas pacientes com diagnóstico de SM. Descrição: Caso 1: 
SLSR, 16 anos, fem., portadora de DM1 há 12 anos, com eleva-
ção da HbA1c nos últimos dois anos, insulinoterapia irregular, fácies 
cushingoide, atraso puberal, hepatomegalia dolorosa e fígado a 13 
cm do rebordo costal direito (RCD). HbA1c = 13,9%, triglicéri-
des = 411 mg/dl, colesterol total = 275 mg/dl, LDL = 204 mg/
dl, TGO = 222 U/L, TGP = 258 U/L, albumina, bilirrubinas e 
coagulograma normais e sorologias negativas. Biópsia hepática: acú-
mulo de glicogênio intracelular. Caso 2: PPSS, fem., 15 anos, DM1 
há quatro anos, piora do controle metabólico há dois anos, ganho 
de peso e dor abdominal há um mês. Fígado doloroso, a 8 cm do 
RCD, fácies cushingoide e irregularidade menstrual. HbA1c = 15%, 
TGO = 166 U/L, TGP = 129 U/L, CT = 242 mg/dl, HDL = 
29 mg/dl, LDL = 144 mg/dl, triglicérides = 343 mg/dl, demais 
exames normais. Biópsia hepática: acúmulo de glicogênio. Nos dois 
casos, com ajuste da insulinoterapia, houve melhora dos parâmetros 
clínicos e laboratoriais. Comentários: A importância da descrição 
da SM, justifica-se pela raridade e reversibilidade do quadro clínico 
e da hepatomegalia, após otimização da insulinoterapia. Apesar do 
quadro completo, descrito inicialmente para a SM, ser mais raro, esse 
diagnóstico deve ser pensado mesmo que nem todos os componen-
tes estejam presentes. O diagnóstico precoce permite intensificar o 
tratamento do diabetes, reverter as alterações hepáticas e prevenir 
complicações futuras.

P-039 COmPLiCaÇÕes NeUrOLÓGiCas Da CeTOaCiDOse 
DiaBÉTiCa: reLaTO De TrÊs CasOs
Jorge FF1, martins KaKF1, Kudo se1, morandini m1, França sN1, Filho 
LL1, rodrigues m1, Koliski a1, Carreiro Je1, Cat i1
1 Unidade de Endocrinologia Pediátrica, Hospital de Clínicas - Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, Hospital de 
Clínicas

A cetoacidose diabética (CAD) pode ser manifestação inicial ou 
complicação do diabetes melito tipo 1 (DM1), podendo causar com-
plicações neurológicas (CN). Relatam-se três casos de CAD com 
CN, admitidos em UTI pediátrica. Caso 1: 9a, feminina, há 2m 
perda ponderal (6 kg), há 4d poliúria, dor abdominal e vômitos, in-
ternada em CAD grave (pH: 7,02, pCO2: 7,3, pO2: 179,6, Bic: 1,8, 
BE: -26,9), alteração de osmolaridade. Após extubação e retirada da 
sedação, anisocoria, afasia, pouca resposta a estímulos e bradicardia 
sinusal. Ressonância magnética (RNM) de crânio: alterações inespe-
cíficas difusas sugerindo mielinólise extrapontina. Evolução: altera-
ção cognitiva, distúrbio de comportamento. Caso 2: 8a, masculino, 
hiporexia há 1m, perda de peso (6 kg), há 2d fraqueza e sonolência, 
recebeu altas doses de insulina em Unidade de Saúde antes da hidra-
tação. Admitido em CAD grave (pH: 7,03, pCO2: 6,9, pO2: 165,8, 
Bic: 1,8, BE: -29,2). Demora na recuperação neurológica, anisoco-
ria, diminuição de acuidade visual. RNM crânio: lesão isquêmica em 
área frontal, temporal e frontoparietal. Apresentou recuperação gra-
dual completa. Caso 3: Masculino, operado por tumor adrenal aos 
10m, DM1 aos 5a, sem acompanhamento após 10a, internou-se aos 
11a por CAD com vários dias de evolução (pH: 7,17, pCO2: 16,6, 
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pO2: 82,8, Bic: 5,9, BE: -21,5). Após 6h diminuição do nível de 
consciência e crise convulsiva e alteração de osmolaridade. Angior-
ressonância craniana: trombose venosa e extensos infartos venosos 
com componentes hemorrágicos secundários, evoluindo com morte 
encefálica. Comentários: Nos três casos houve demora no diagnós-
tico e início do tratamento, que pode ter predisposto a edema cere-
bral e CN, além da alteração de osmolaridade. O protocolo de trata-
mento atual inclui ventilação mecânica precoce, bicarbonato apenas 
se pH < 7,0 e controle rigoroso metabólico e da infusão de volume.

P-040 DeseNvOLvimeNTO De sisTema iNFOrmaTiZaDO 
Para O aTeNDimeNTO De PaCieNTes DiaBÉTiCOs 
PeDiÁTriCOs UTiLiZaNDO O TeLessaÚDe BrasiL NO rN 
(TeLePeDiaTria rN)
arrais rF1, Lima J1, Paiva JC1, valentim ram1  
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

O diabetes tipo 1, doença emergente com crescente prevalência e 
necessidades específicas e complexas, representa um grande desafio 
para o SUS. Como os centros terciários geralmente estão instala-
dos em capitais e cidades maiores, uma boa parte dos pacientes não 
tem acesso ou tem que se deslocar por distâncias consideráveis para 
conseguir um bom atendimento. Nesse contexto, o Programa Na-
cional de Telessaúde (Telessaúde Brasil Redes) vem promovendo a 
interligação dos centros secundários e cidades com redes de alta ve-
locidade, com hospitais universitários apoiando a Atenção Primária. 
Dada a complexidade do atendimento multiprofissional aos pacien-
tes portadores de DM tipo 1, foi desenvolvido um sistema agrega-
do ao Telessaúde RN, permitindo o atendimento por profissionais 
médicos previamente capacitados, oferecendo, com suporte remoto 
de um centro universitário, cuidados estruturados dentro de normas 
atualizadas que possibilitam um atendimento compartilhado. Assim, 
o paciente pode ser atendido próximo de seu domicílio, sendo su-
pervisionado por especialistas, que tanto on-line (videoconferências) 
como off-line (segunda opinião formativa e resposta a dúvidas no 
atendimento) fornecerão subsídios para que o profissional na aten-
ção primária ofereça um atendimento de bom padrão técnico, com 
segurança para o paciente e os profissionais envolvidos, mantendo a 
estabilidade e a confiabilidade dos dados coletados e compartilhados 
pelas equipes participantes. Em fase inicial de atividade, o sistema 
será continuamente aprimorado para que ofereça cada vez maior 
segurança e praticidade no seguimento de pacientes residentes em 
regiões com difícil acesso a centros capacitados. Serão exibidos telas 
e fluxogramas, e um equipamento estará disponível para demonstra-
ção das funcionalidades do sistema.

P-041 DiaBeTes meLiTO NeONaTaL CaUsaDO POr 
mUTaÇÃO DO GeNe Da iNsULiNa: reLaTO De CasO
alves C1, Zugaib L1  
1 Serviço de Endocrinologia Pediátrica, Hospital Universitário Professor Edgard 
Santos, Faculdade de Medicina da Bahia – Universidade Federal da Bahia 
(FMB-UFBA)

Introdução: O diabetes melito neonatal (DMN) surge nos primei-
ros seis meses de vida, podendo ser permanente (DMNP) ou tran-
sitório (DMNT). Sua incidência varia de 1:300.000 a 500.000 nas-
cidos vivos. A maioria dos pacientes com DMNP tem mutações nos 
genes KCNJ11, ABCC8 ou no gene INS, ou síndromes genéticas 
como IPEX e Wolcott-Rallison. Descrição do caso: Lactente femi-
nina, 52 dias de vida, com hiperglicemia detectada ao nascimento. 
Nascida de PSAC, IG: 35 semanas, PN: 1.265 g e CN: 36 cm. Pais 
não consanguíneos. Investigação diagnóstica: glicemia: 359 mg/dl, 
glicosúria e cetonúria, peptídeo C: 0,1 ng/ml (0,9-7,10), insulina: 
0,72 µm/ml (< 29,1), HbA1C: 9,8 %, antiGAD: 0,7 U/ml (< 1,0), 
anti-IA2: 0,1 U/ml (< 0,5). Hemograma, TSH, T4 livre, cortisol, 

função renal e hepática, RX de esqueleto e USG de abdome total: 
normais. Estudo molecular mostrou paciente heterozigota para duas 
mutações no gene INS (gene da Insulina): c.1-331C>G (herdada do 
genitor) e c.1A>G (p.Met1?) (herdada da genitora). Iniciada insu-
linoterapia com controle satisfatório dos níveis glicêmicos. Comen-
tários: Mutações no gene INS, de herança autossômica dominante 
ou recessiva, são responsáveis por 15%-20% dos casos de DMNP. A 
consanguinidade está presente em 60% dos casos de herança reces-
siva. Nessa paciente, a mutação c.1-331C>G resulta em decréscimo 
da transcrição da insulina, enquanto a c.1 A>G (p.Met1?) afeta do 
códon inicializador do gene INS. O fenótipo desse tipo de DMNP é 
restrito a retardo do crescimento intrauterino (peso médio ao nasci-
mento: 1.680 g), com hiperglicemia de início precoce (média: dois 
dias). A reposição de insulina é necessária por toda a vida.

P-042 HiPOGLiCemia HiPeriNsULiNÊmiCa (HH): 
eXPeriÊNCia em Uma POPULaÇÃO PeDiÁTriCa
aragão LFF1, rinaldo K1, Dias Cm1, manna TD1, Kuperman H1, 
Liberatore Junior r2, Damiani D1 
1 Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (HCFMUSP). 2 Faculdade de Medicina de São José 
do Rio Preto (FAMERP)

Objetivo: Descrever características clínicas e tratamento de crianças 
com HH seguidas em nosso serviço de 1992 a 2011. Metodolo-
gia: Revisaram-se os seguintes dados: sexo, dados perinatais, idade 
da primeira hipoglicemia e do diagnóstico, resultados laboratoriais, 
resposta ao tratamento medicamentoso e realização de pancreatec-
tomia. Utilizaram-se MedCalc versão 12.3.0 e teste de distribuição 
normal D’Agostino-Pearson. Resultados: Foram analisados 21 pa-
cientes (57% sexo feminino), 81% nascidos a termo e 60% de parto 
cesáreo, com peso médio de 3.363 g (± 970,5) e comprimento de 
49,5 cm (±2,89) ao nascimento. O primeiro episódio de hipoglice-
mia ocorreu aproximadamente aos 3 meses, variando desde o pri-
meiro dia de vida (29%) até 3 anos. A idade mediana do diagnós-
tico foi aos 8 meses, porém em 33% ocorreu após o primeiro ano. 
Os valores laboratoriais ao diagnóstico variaram da seguinte forma: 
glicemia 5 a 47 mg/dl (M 36,5), insulina 2,5 a 112 mcU/ml (M 
12,4), VIG média 7,4 mg/kg/min (± 0,52). Após o diagnóstico, 
24% dos pacientes foram tratados com rhGH, 38% com glicocorti-
coides, 24 % com octreotide e 95% com diazóxido. Ao diagnóstico, 
a dose média de diazóxido foi de 11,7mg/kg/dia (±5,6) e durante 
o tratamento de manutenção, de 7,4 mg/kg/dia (± 6,2). A pan-
createctomia foi necessária em 19% pacientes, por causa da falha na 
resposta ao tratamento clínico. Conclusão: A HH é uma doença 
grave e de alta morbidade neurológica, cuja evolução depende da 
rapidez do diagnóstico e do início do tratamento. O acesso rápido 
ao diazóxido por via oral é de fundamental importância para um 
melhor prognóstico.

P-043 HiPOGLiCemia HiPeriNsULiNÊmiCa PersisTeNTe Da 
iNFÂNCia – reLaTO De CasO
Barra BB1, araújo aQ1, santielle K1, Castro LCG1, Bezerra aCa1

1 Hospital da Criança de Brasília, Hospital Universitário de Brasília

Introdução: A hipoglicemia hiperinsulinêmica persistente da infân-
cia (HHPI) é a causa mais comum de hipoglicemia recorrente e de 
difícil controle em recém-nascidos. Descrição do caso: Lactente, 
18 dias de vida, com quadro de sonolência, vômitos incoercíveis e 
convulsão tônico-clônico generalizada, sendo observadas hipoglice-
mias refratárias. Internado em serviço médico de Araguaína, TO. 
Aventada hipótese inicial de insulinoma, sendo submetida à pancre-
atectomia parcial em 14/02/12 e em 01/03/12, sem melhora das 
hipoglicemias. Em 29/03/12, foi transferida ao HBDF para avalia-
ção e acompanhamento especializado. Durante a internação man-
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teve episódios de hipoglicemia recorrentes, diários e graves, apesar 
do uso de corticoterapia em doses altas, infusão contínua de glicose 
e dieta oral acrescida de maltodextrina. Foi transferida ao Hospital 
Universitário de Brasília, sendo iniciado diazóxido na dose de 15 
mg/kg/dia, com boa resposta e redução progressiva da dose até 
10 mg/kg/dia, associado a desmame da corticoterapia, mantendo 
glicemias entre 100-180 mg/dl, com raros episódios de hipoglice-
mia. Comentários: O tratamento inicial deve ser de suporte, com 
a manutenção de infusão contínua de glicose e dietas de horário. O 
uso de corticoterapia visando a sua ação hiperglicemiante e o uso do 
octreotide podem ser considerados até que o diazóxido seja provi-
denciado. Em caso de urgência, poderá ser utilizado push de glicose 
hipertônica e/ou glucagon endovenoso/subcutâneo. Apesar de ser 
uma doença rara, é importante que o pediatra esteja atento a essa si-
tuação, pois a detecção precoce e a condução imperativa nesses casos 
são fundamentais para prevenir ou minimizar o dano neurológico e 
evitar a morte prematura desses indivíduos.

P-044 PerFiL DOs PaCieNTes POrTaDOres De DiaBeTes 
meLLiTUs (Dm) TiPO mODY (maTUriTY-ONseT DiaBeTes 
OF THe YOUNG) NO amBULaTÓriO DO HOsPiTaL PrOF. 
HeriBerTO BeZerra Da UFrN
matos CP1, Carneiro GC1, albernaz PL1, azevedo JCv1, Jaime vCB1, 
arrais rF1  
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

O DM MODY, forma autossômica dominante de diabetes associada 
a defeitos na secreção de insulina, geralmente ocorre antes dos 25 
anos. Os subtipos de MODY apresentam diferenças genéticas, meta-
bólicas e clínicas, e já estão descritos mais de 13 subtipos. Objetivo: 
Descrever características clínicas/laboratoriais de pacientes com o 
diagnóstico presumido (clínico) de MODY em seguimento no ser-
viço. Metodologia: Análise retrospectiva dos prontuários. Avaliação 
quanto a sexo, idade e sintomas ao diagnóstico, padrão familial de 
DM, glicemia inicial, perfil de evolução (medicamentos utilizados, 
controle glicêmico, internamentos prévios, comorbidades associadas 
e complicações crônicas). Resultados: De 318 pacientes diabéticos 
(entre DM1, DM2 e MODY), 11 (3,45%) têm diagnóstico presun-
tivo de MODY, dos quais 36,4% (4/11) do sexo masculino e 63,6% 
(7/11), feminino. O diagnóstico ocorreu entre 0,6-16 anos (média 
de 9,25 anos). Antecedente familial de DM foi identificado em 81,8% 
(9/11) e com predominância de “DM2”, e 66,6% (7/11) apresen-
tavam positividade em pelo menos duas gerações ascendentes; des-
ses, 81,8% (9/11) acompanham regularmente (> 3 consultas/ano). 
Apresentaram sintomas polis ao diagnóstico 81,8% (9/11); 90,9% 
(10/11) fazem controle glicêmico; 45,4% (5/11) apresentaram epi-
sódios de descompensação, com necessidade de internação; 81,8% 
(9/11) usam ou usaram algum tipo de medicação, a maioria insuli-
noterapia (63,6%-7/11), seguidos por uso de glibenclamida (36,4%-
4/11); dois usavam dois medicamentos (insulina e glibenclamida). 
Quanto às comorbidades, um paciente apresentou obesidade. Como 
complicações, dois apresentaram retinopatia (um dos quais também 
com microalbuminúria). Conclusão: DM às vezes de difícil caracte-
rização, o MODY necessita de diferenciação precoce principalmente 
entre subtipos 2 e 3, com tratamento e evolução diversos. O estudo 
molecular em andamento deverá facilitar a condução nesses pacientes.

P-045 maTUriTY-ONseT DiaBeTes OF THe YOUNG (mODY) 
TiPO 2 Na iNFÂNCia e aDOLesCÊNCia: DesCriÇÃO De TrÊs 
CasOs
Barbosa BL1, Lago DCF1, Noronha rm1, reis aF1, Calliari LeP1

1 Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Universidade 
Federal de São Paulo

Introdução: MODY é a forma mais comum de diabetes mellitus 
monogênico, decorrente de mutação no gene da glicoquinase 

(GCK). Apresentam-se três pacientes portadores de MODY2. Des-
crição dos casos: Todos os pacientes eram assintomáticos, foram 
encaminhados por glicemia de jejum (GJ) alterada e apresentavam 
antecedentes familiares (AF) para diabetes. Nenhum apresentava 
micro ou macroangiopatia. O rastreamento das mutações foi feito 
por sequenciamento do gene GCK. Paciente 1: RMCS, 8a, mascu-
lino, sem sobrepeso/obesidade. GJ = 113 mg/dl, HbA1c = 6,4%, 
antiGAD negativo, peptídeo C = 0,5ng/ml e TTOG: glicemia 
120’ = 180 mg/dl. AF: mãe apresentou diabetes gestacional (DG). 
Mutação: c.952G>A/Gly318Arg (éxon 8) no propósito e na mãe. 
Paciente 2: DMS, 12a, masculino, sem sobrepeso/obesidade. GJ 
= 115 mg/dl, HbA1c = 6,1%, antiGAD negativo, peptídeo C: 0,8 
ng/ml, TTOG: glicemia 120’ = 168 mg/dl. AF: mãe apresentou 
diabetes gestacional. Mutação: c.106C4T/Arg36Trp (éxon 2) em 
todos afetados. Paciente 3: TLR, 11a, masculino, sem sobrepe-
so/obesidade. GJ = 120 mg/dl, HbA1c = 6,2%. AAI, antiGAD 
e ICA512/IA2 = negativos; pepC = 1,34 ng/ml; TTOG: glice-
mia 120´= 167 mg/dl. AF: pai com intolerância à glicose e irmã, 
6 anos, com GJ = 112 mg/dl. Mutação: c.866A>G/Tyr289Cys 
(éxon 8) em todos os afetados. Todos os pacientes estão sendo 
acompanhados, sem necessidade de medicação. Comentários: O 
padrão clínico de MODY2 é bastante típico e semelhante na maior 
parte dos pacientes. Destacam-se: ausência de sintomas, glicemias 
pouco alteradas, HbA1c discretamente elevada, TTOG demons-
trando leve alteração (padrão de intolerância à glicose), anticorpos 
pancreáticos negativos e presença de familiar com diabetes. O diag-
nóstico genético tem implicações clínicas relevantes nesses casos, 
norteando a conduta de terapêutica. 

P-046 DiaBeTes meLLiTUs NeONaTaL PermaNeNTe (DmNP) 
seCUNDÁriO a mUTaÇÃO NO GeNe Da GLUCOQUiNase 
(GCK): CaUsa rara em CasUÍsTiCa BrasiLeira
esquiaveto-aun am1, mello mP1, Paulino mFvm1, minicucci WJ1, 
Guerra-Junior G1, Lemos-marini sHv1 
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Introdução: DMNP é definido como aparecimento de hiperglice-
mia persistente iniciada nos primeiros 6 meses de vida, de origem 
monogênica. Dentre os mais de 20 genes identificados como causa 
de DMNP, o gene GCK constitui causa rara (autossômica recessi-
va), tendo sido descritos até o momento apenas 12 casos em todo 
o mundo, decorrentes de mutações em homozigose ou heterozi-
gose composta nesse gene. Objetivo: Realizar estudo molecular 
em dois casos de DMNP de uma mesma família, cujos pais apre-
sentam hiperglicemia de jejum. Casuística: Casos 1 e 2: lactentes 
do sexo masculino, primos em primeiro grau, nascidos a termo 
com baixo peso (1.550 g e 1.750 g), desenvolveram hiperglicemia 
persistente com necessidade de insulinoterapia desde o primeiro 
mês de vida. Suas mães, irmãs, e seus pais, também irmãos, apre-
sentaram hiperglicemia de jejum na investigação, e outros casos 
de DM foram relatados na família (incluindo irmão mais novo do 
caso 2). A mãe do caso 1 apresentou diabetes gestacional de difícil 
controle na última gestação (fruto de atual relacionamento). Me-
todologia: Colhidas amostras de sangue para extração de DNA, 
seguida da amplificação do gene GCK por PCR e posterior se-
quenciamento do produto obtido. Resultados: Encontradas mu-
tação missense p.N254H nas mães e nos casos-índice e mutação 
missense p.R447G nos pais, nos casos-índice e no irmão mais novo 
do caso 2. Nos casos-índice, o somatório dessas mutações consti-
tui quadro de heterozigose composta, justificando o fenótipo. A 
mutação em heterozigose nos pais/irmão confirma hipótese de 
MODY2. Embora não tenha sido realizado estudo funcional, essas 
mutações foram consideradas deletérias nos sites de predição SIFT 
e PolyPhen.
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P-047 mODY 2 COm PrOGressÃO Para DiaBeTes meLiTO 
TiPO 1a: reLaTO De CasO
Braid Z1, alves C1 
1 Serviço de Endocrinologia Pediátrica, Hospital Universitário Professor Edgard 
Santos, Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Introdução: O MODY2 é um diabetes melito monogenético, au-
tossômico dominante, causado por mutações inativadoras hetero-
zigóticas da enzima CGK (glucoquinase). Clinicamente, ele se ca-
racteriza por hiperglicemia de jejum moderada associada à história 
familiar de diabetes. Na prática clínica, ele é muitas vezes diagnosti-
cado, erroneamente, como DM1 ou DM2. Seu diagnóstico é con-
firmado pela detecção da mutação genética da CGK. Complicações 
micro/macrovasculares são raras. O tratamento baseia-se na modi-
ficação dietética. Descrição do caso: Paciente masculino, diagnosti-
cado com MODY2 aos 10 meses. Genitor e avô paterno de descen-
dência espanhola. História familiar positiva para diabetes. Exames ao 
diagnóstico evidenciaram: insulina: 3 mcU/ml (< 25), peptídeo C: 
0,8 ng/ml (0,7-4,0), glucagon: 106 pg/ml (59-107), HbA1c: 5,7% 
(4%-6%), frutosamina: 231 µmol/l (< 285 µmol/l), glicemia em je-
jum: 126 mg/dl, glicemia 2 horas após sobrecarga oral de glicose: 
131 mg/dl. Anticorpos anti-insulina, antipâncreas, antiGAD e anti-
-IA2 negativos. Estudo molecular identificou alteração no aminoá-
cido p.Tyr289Cys (Y289C) durante sequenciamento do gene CGK, 
confirmando MODY2. Após quatro meses de tratamento dietético, 
iniciou-se insulina humana NPH por descontrole dos níveis glicêmi-
cos. Na idade de 1 ano e 8 meses, mantinha glicemias em jejum ele-
vadas apesar de insulinoterapia. Novos exames mostraram: anticorpo 
antiGAD: 3,5 U/ml (< 1,0 U/ml), peptídeo C: 0,7 ng/ml (0,9-7,1 
ng/ml) e hemoglobina glicada: 5,5% (4%-6%), confirmando o diag-
nóstico de MODY2 progredindo para DM1. Comentários: Embora 
a progressão de MODY2 para DM1 seja muito rara, essa possibilida-
de deve ser investigada quando o paciente com MODY2 apresenta 
piora inesperada dos valores glicêmicos com positividade dos auto-
anticorpos pancreáticos e necessidade de reposição de insulina para 
obter controle glicêmico.

P-048 DiaBeTes meLiTO em sÍNDrOme De KLiNeFeLTer: 
reLaTO De CasO
Ferrão mF1, Liell aP1, Kopacek C1, Lima JP1, Leães C1 
1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)/
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA)

Introdução: Síndrome de Klinefelter (SK) é a alteração cromossô-
mica mais frequente em homens (1:660), decorrente de aberrações 
na gametogêne. A forma clássica está associada ao cariótipo 47XXY, 
mas outros subtipos podem ser encontrados. Caracterizada por alte-
rações fenotípicas, infertilidade, hipogonadismo e déficit de apren-
dizagem, também está associada a maior risco de diabete (DM) e 
doenças autoimunes. O DM é significativamente mais prevalente, 
com incidência nos sujeitos com SK entre 15%-50%. Descrição do 
caso: Masculino, branco, 11 anos, SK há quatro anos, cariótipo 
49XXXXY, obeso, baixa estatura, retardo do DNPM grave, interna-
-se com quadro de poliúria, polidipsia e redução ponderal de 5 kg 
na última semana. Histórico familiar de DM2. Ao exame, em BEG, 
hidratado, corado e sinais vitais estáveis. Dismorfismo facial, hiper-
telorismo ocular, presença de giba cervical posterior, acantose axilar 
e adiposidade central. Antropometria 60,35 kg e 148 cm. Glicemia 
capilar inicial de 319 ng/dl. Exames laboratoriais evidenciaram hi-
perglicemia não cetótica. Iniciada terapia insulínica com NPH. In-
vestigação revelou HbA1C 10,5%, GJ 399 mg/dl, antiGAD, anti-
-insulina e anti-ilhota negativos e peptídeo C 10,7. Ocorreu melhora 
significativa do controle glicêmico após introdução de metformina 
e redução das doses de insulina. Comentários: O tipo e a severi-
dade do DM não são idênticos entre os portadores de SK, embora 

haja elevada prevalência de síndrome metabólica e DM2 nesses in-
divíduos. O caso apresentado, embora com clínica inicial sugerindo 
diabetes insulinodependente, não confirmou etiologia autoimune e 
falência pancreática. Hipogonadismo, obesidade e resistência insulí-
nica podem causar anormalidades no metabolismo glicêmico na SK.

DisLiPiDemia e sÍNDrOme meTaBÓLiCa

P-049 assOCiaÇÃO eNTre COmPONeNTes Da sÍNDrOme 
meTaBÓLiCa e aDiPOCiTOQUiNas COm resisTÊNCia 
iNsULÍNiCa em CriaNÇas PrÉ-PÚBeres
madeira ir1, Bordallo maN2, matos HJ3, Carvalho CNm4, Gazolla 
Fm5, medeiros CB1, Collet-solberg PF2, Bordallo aPN6, ribeiro rmQ7, 
Borges ma6 
1 UDA de Endocrinologia e Departamento de Pediatria da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  
2 UDA de Endocrinologia do Departamento de Medicina Interna (DMI) da FCM-
UERJ. 3 Departamento de Tecnologias da Informação e Educação em Saúde 
da FCM-UERJ. 4 Departamento de Nutrição Aplicada do Instituto de Nutrição da 
UERJ. 5 UDA de Endocrinologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) da 
UERJ. 6 UDA de Endocrinologia do HUPE-UERJ. 7 FCM-UERJ

Objetivos: A resistência insulínica tem papel central na fisiopatologia 
da doença cardiovascular aterosclerótica. O tecido adiposo visceral 
tem importância capital, por causa da produção das adipocitoquinas. 
O objetivo deste trabalho foi determinar o papel dos componentes 
convencionais da síndrome metabólica, que reúne os fatores de risco 
convencionais para doença cardiovascular aterosclerótica, da leptina 
e da adiponectina na resistência insulínica em crianças pré-púberes, 
em que esses fatores já atuariam. Metodologia: Estudo transversal 
com 112 crianças obesas, 36 com sobrepeso e 49 eutróficas, compa-
rando os grupos com e sem resistência insulínica quanto às frequên-
cias de sexo, circunferência da cintura aumentada, hipertensão arte-
rial e acantose nigricans. Compararam-se médias de idade, escore Z 
de IMC (ZIMC), lipídios séricos, leptina e adiponectina. Avaliou-se 
correlação entre leptina e HOMA-IR e adiponectina e HOMA-IR. 
Estudaram-se correlação das variáveis com HOMA-IR por regressão 
linear múltipla, ajustadas às variáveis independentes, e associação de-
las com resistência insulínica por regressão logística, controladas as 
variáveis independentes. Resultados: Houve diferença em: frequên-
cias de circunferência da cintura aumentada e acantose nigricans (p < 
0,005); médias de idade, ZIMC, HDL-colesterol, triglicerídeos, lep-
tina, adiponectina (p < 0,01). Encontrou-se correlação positiva entre 
leptina e HOMA-IR e negativa entre adiponectina e HOMA-IR (p 
< 0,001). Houve correlação positiva entre sexo, acantose nigricans, 
idade, triglicerídeos e leptina com HOMA-IR (p < 0,05) e associa-
ção positiva de sexo (feminino), idade, triglicerídeos e leptina com 
resistência insulínica (p < 0,05). Conclusão: Dentre os componen-
tes convencionais da síndrome metabólica, destacou-se o papel dos 
lipídios na resistência insulínica em crianças pré-púberes. Também se 
mostraram importantes acantose nigricans, leptina e adiponectina, 
com destaque para leptina.

P-050 CDC 2000 e WHO 2007 – QUaL O reFereNCiaL mais 
seNsÍveL Para O DiaGNÓsTiCO sOBrePesO/OBesiDaDe e 
risCO meTaBÓLiCO em CriaNÇas De 6 a 10 aNOs?
Kuba vm1, Leone C1, Damiani D1 
1 Universidade de São Paulo (USP)

Objetivos: Comparar dois referenciais no rastreamento de sobrepe-
so/obesidade e alterações cardiometabólicas em crianças de 6 a 10 
anos.  Métodos: Estudo transversal incluindo 175 crianças, inicial-
mente selecionadas segundo a curva do índice de massa corpórea 
(IMC) do CDC em eutróficas (entre percentis 5 e 85) e excesso de 
peso (IMC > p85). Posteriormente, foram reclassificadas conforme 
escores z do IMC do CDC 2000 e OMS 2007 em eutróficas (z > 
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-1 e < 1); sobrepeso (z > 1 e < 2); obesidade (z > 2). Sensibilidade e 
especificidade foram comparadas quanto ao diagnóstico de sobrepe-
so, obesidade e risco cardiometabólico. As crianças que mudaram de 
classificação de sobrepeso para obesidade pelos critérios da OMS ti-
veram as médias de pressão arterial sistólica e diastólica (PAS e PAD), 
glicemia, lípides e HOMA-IR comparadas com as médias daquelas 
igualmente classificadas por ambos os referenciais. Resultados: As 
curvas classificaram igualmente 121 crianças. Onze mudaram de so-
brepeso para obesidade pela OMS. As suas médias de PAS (1.71 ± 
1.54), PAD (2.64 ± 1.83) e HOMA (1.84 ± 0.98) foram maiores 
que as médias das crianças com sobrepeso (PAS = 0.49 ± 1.34, p < 
0.023; PAD = 1.45 ± 0.97, p < 0.04 e HOMA = 1.24 ± 0.67, p < 
0.04), mas semelhantes às das obesas (PAS = 1.25 ± 2.04, p = 0.60; 
PAD = 1.94 ± 1.19, p = 0.50 e HOMA = 2.09 ± 1.12, p = 0.76). 
Conclusão: A curva da OMS foi a mais sensível para rastrear sobre-
peso/obesidade, alterações pressóricas e de HOMA-IR.

P-051 sÍNDrOme meTaBÓLiCa em PaCieNTes JOveNs COm 
DiaBeTes meLLiTUs TiPO 1
Homma TK1, Noronha rm1, Calliari Le1 
1 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Objetivo: Avaliar a prevalência de síndrome metabólica em pacien-
tes jovens com diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Método: Estudo 
prospectivo, transversal em pacientes portadores de DM1, com ida-
de cronológica entre 5 e 25 anos, acompanhados no Serviço de En-
docrinologia Pediátrica da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo. Dados coletados: sexo (F/M); idade cronológica (IC) 
atual (ICA); IC ao diagnóstico (ICD); tempo de DM (TDM); ín-
dice de massa corporal (IMC) em score Z; circunferência abdomi-
nal (CA); pressão arterial (PA); dose de insulina diária (DI-UI/kg/
dia); hemoglobina glicada (HbA1c); perfil lipídico [colesterol total 
(CT) , HDL e triglicérides (TGL)]. Para classificação de síndrome 
metabólica (SM), foram utilizados os critérios do International Dia-
betes Federation. Análise estatística: Epi-Info versão: 3.5.3. Resulta-
dos: n = 77 (47F); ICA = 13,8 (±3,4); ICD = 7,1 (±3,8); TDM = 
6,7 (4,4); CA-alterada = 15,6%; DI = 0,58 (±1,10); HbAc1 = 10,5 
(±2,6); CT-alto: 10,5%; HDL-baixo = 19,4%; HAS = 25%; TGL-alto 
= 7,69%; sobrepeso 23,07%; obesidade 5,12%. Foram encontrados 
oito pacientes (10,4%) com diagnóstico de SM, sendo 100% do sexo 
feminino; ICA = 17,0 (±1,8); ICD 7,7 (±4,0); TDM = 9,3 (±4,2); 
DI = 0,61 (±0,77); HbAc1 = 9,3 (±2,4); HDL-baixo = 62,5%; HAS 
= 50%; TGL-alto = 37,5%; sobrepeso = 50%; obesidade = 25%. Na 
comparação entre os grupos com e sem SM, encontrou-se maior 
prevalência do sexo feminino no grupo com SM (p = 0,014- teste 
exato de Fischer). O grupo com SM apresentou ICA maior em re-
lação ao grupo sem SM (p = 0,002 – ANOVA). Não se encontrou 
diferença estatística entre os grupos quanto a ICD, TDM e HBA1c 
média. Conclusão: SM é um achado frequente em pacientes com 
DM1. Neste trabalho verificou-se prevalência em 10,4%, com predo-
minância no sexo feminino e em pacientes com maior ICA. Apesar 
da não correlação com pior controle metabólico, torna-se necessária 
a adoção de medidas preventivas, visto maior associação com eventos 
cardiovasculares e maiores riscos de evolução desfavorável. 

P-052  avaLiaÇÃO DO ÍNDiCe TG/HDL em PaCieNTes 
PeDiÁTriCOs COm eXCessO De PesO
Ferreira aB1, Bonfitto aJ1, Homma TK1, Lira a1, andrade CC1, 
Gajardos JrC1, monte O1, Longui Ca1, Kochi C1  
1 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Objetivo: Correlacionar o índice triglicerídeos/HDL (TG/HDL) 
com as variáveis antropométricas e laboratoriais em pacientes com 
excesso de peso. Método: Estudo retrospectivo, transversal em 
pacientes em acompanhamento no Serviço de Endocrinologia da 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em 2012. 
Foram estudados pacientes púberes com diagnóstico de sobrepeso/
obesidade exógena (segundo os critérios da Organização Mundial de 
Saúde). Pacientes portadores de outras patologias ou que apresenta-
vam histórico de uso, recente ou atual, de medicação foram excluídos 
do estudo. Dados coletados: sexo (F/M), idade cronológica (IC), 
avaliação puberal (Tanner), peso e estatura (E), escore z do IMC, 
circunferência abdominal (CA), CA/E, dosagens de colesterol total, 
HDL, LDL, TG, insulina e índice TG/HDL. Considerou-se a rela-
ção TG/HDL alterada acima de 2. Análise estatística pelo SigmaStat. 
Resultados: Foram avaliados 145 pacientes, 86F e 59M. A IC média 
foi de 12,52 (7,1-18,6) anos. Desses pacientes, 38% tinham sobrepe-
so e 62% eram obesos. A média (DP) do zIMC foi de 2,05 (0,45) e 
a relação CA/E obteve média (DP) de 0,98 (4,46). A relação TG/
HDL apresentou média (DP) de 3,03 (2,31), e 62,7% apresentaram 
a relação acima do normal. O valor de insulina média (DP) encontra-
do foi de 19,15 uU/ml (14,11). Não foram encontradas associações 
estatisticamente significativas entre a relação TG/HDL e as medidas 
antropométricas ou com os valores laboratoriais. Conclusão: Apesar 
da alta prevalência de pacientes com relação TG/HDL alterada, não 
foi possível estabelecer correlação entre esse índice e variáveis meta-
bólicas, diferente do descrito anteriormente na literatura. 

P-053 ÍNDiCe De CONiCiDaDe COmO PreDiTOr DOs 
COmPONeNTes Da sÍNDrOme meTaBÓLiCa em CriaNÇas 
De 6 a 9 aNOs
Cabrini-mattos D1, almeida PCD1, reis is1, Fujiwara ea1, Biasutti LD1, 
ramos-silva v1, Chaves Crmm2

1 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e IFF/FIOCRUZ, Escola Superior de 
Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM). 2 IFF/FIOCRUZ

Introdução: O uso de índices antropométricos de localização da 
gordura tem se mostrado útil na identificação do risco cardiometa-
bólico. Objetivo: Avaliar a capacidade preditiva dos índices antro-
pométricos de adiposidade abdominal na identificação precoce dos 
componentes da SM em crianças de 6 a 9 anos. Método: Estudo 
transversal em amostra probabilística, selecionada por conglomera-
dos, em 505 crianças. Os índices antropométricos avaliados foram a 
circunferência da cintura (CC), a relação cintura-estatura (RCE), o 
índice de conicidade (IC) e a relação dobra cutânea subescapular e 
tricipital (RDC). Os componentes da SM foram os propostos pela 
IDF para crianças e adolescentes com pontos de corte específicos 
para a faixa etária estudada. Aplicou-se o modelo de regressão logís-
tica para analisar a capacidade preditiva dos índices antropométricos 
em relação à presença dos componentes da síndrome metabólica. 
Resultados: Esse estudo encontrou prevalência de 38,4% de excesso 
de peso, 2% de síndrome metabólica e 39,8% de alterações cardio-
metabólicas. O modelo de regressão logística apontou significância 
estatística para IC elevado, e a razão de chances (odds ratio) estimada 
indicou que crianças que possuem IC elevado apresentam chance 
50,3% maior de apresentar ao menos uma alteração nos componen-
tes da SM (95% IC 1,04-2,17; p < 0,05). Conclusão: A prevalência 
de alterações cardiometabólicas isoladas ou simultâneas é elevada, e 
o uso do índice de conicidade mostrou-se um preditor independente 
na identificação precoce dos componentes da SM, para crianças de 6 
a 9 anos, independentemente do sexo.

P-054 raZÃO Das aPOLiPOPrOTeÍNas B-100/
aPOLiPOPrOTeÍNas a-i em aDOLesCeNTes COm eXCessO 
De PesO POrTaDOres OU NÃO De sÍNDrOme meTaBÓLiCa
Neto aCB1, Lima vLm1, Diniz as1 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Objetivos: Investigar a associação entre a razão da apoliproteína 
B-100/apoliproteína A-I (APOB-100/APOA-I) com a síndrome 
metabólica em adolescentes brasileiros com excesso de peso. Méto-
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dos: Foi desenvolvido um estudo de corte transversal envolvendo 
uma amostra de 2.866 escolares, de 10 a 19 anos, de ambos os sexos, 
aleatoriamente selecionados na rede pública e privada de ensino de 
Vitória de Santo Antão-PE, em 2011. A síndrome metabólica foi 
definida segundo os critérios do National Cholesterol Education Pro-
gram Adult Treatment Panel III (2001) e do International Diabetes 
Federation (2007). Foram avaliadas variáveis clínicas, bioquímicas, 
antropométricas e socioeconômico-demográficas. Resultados: A 
prevalência de síndrome metabólica foi de 14,5% (IC 95%: 10,4-
19,5) e 18,5% (IC 95%: 14-29) de acordo com os critérios do IDF 
e NCEP-ATP III, respectivamente. As medianas da razão APOB-
100/APOA-I foram significativamente (p < 0,05) mais elevadas en-
tre os adolescentes com hipertrigliceridemia, baixas concentrações de 
HDL-c, hiperglicemia, obesidade abdominal, hipertensão arterial, re-
sistência à insulina e componentes da síndrome metabólica. A análise 
de regressão de Poisson ajustada mostrou, como preditores indepen-
dentes para uma elevada razão da APOB-100/APOA-I, baixas con-
centrações de HDL-c (RP = 3,38 IC 95% 1,6-7,14) e o elevado nível 
sérico de LDL-c (RP = 6,57 IC 95% 3-14,36). Conclusão: A razão 
APOB-100/APOA-I mostrou uma associação significativa com os 
componentes da síndrome metabólica em adolescentes brasileiros. 
Considerando a importância da razão das apolipoproteínas B-100 e 
A-I, como marcador de risco cardiometabólico, a sua inclusão deve 
ser implementada na prática clínica, pois as concentrações séricas das 
apolipoproteínas parecem ser melhores marcadores de risco de doen-
ças cardiovasculares do que as taxas lipídicas convencionais.

P-055 avaLiaÇÃO Da PrevaLÊNCia Da sÍNDrOme 
meTaBÓLiCa e Da aTiviDaDe FÍsiCa eNTre aDOLesCeNTes 
DO amBULaTÓriO Da saÚDe DO aDOLesCeNTe DO 
HOsPiTaL UNiversiTÁriO De BrasÍLia
Nakanishi Ls1, Leite TaL1, Carvalho Was1, Picanço mra1 
1 Universidade de Brasília (UnB)

Objetivo: Este estudo visou avaliar o perfil epidemiológico da sín-
drome metabólica (SM) e o nível de atividade física entre adolescen-
tes, utilizando os critérios do NCEP-ATP III adaptado por Cook 
et al. para a idade e a classificação do Questionário Internacional 
de Atividade Física (IPAQ). Metodologia: Estudo observacional, 
transversal, realizado com adolescentes da demanda do ambulatório 
da Saúde do Adolescente, entre 10 e 18 anos incompletos. Nas con-
sultas, foram mensurados circunferência abdominal, pressão arterial, 
peso e estatura e calculado o IMC dos pacientes. Também, foram 
solicitados exames de glicemia de jejum, triglicerídeos e colesterol 
total/frações. O nível de atividade física dos adolescentes foi avaliado 
pelo IPAQ, em sua versão curta. Os dados obtidos foram tabulados 
para análise estatística. Resultados: Do universo de 54 adolescentes, 
83,33% encontravam-se na faixa etária entre 12 e 16 anos, dos quais 
53,33% eram do sexo masculino. A altura média foi de 162,746 cm 
e o peso médio, de 56,519 kg. A análise do IMC/idade/sexo clas-
sificou 22,22% dos pacientes acima do z-escore +1 (OMS). A CA 
média foi de 76,033 cm. Segundo a classificação do IPAQ, 35,14% 
eram muito ativos, 40,54%, ativos e 24,33%, irregularmente ativos. 
Quanto à avaliação nutricional, 14,28% dos pacientes com SM eram 
eutróficos, 14,28% apresentavam sobrepeso, 57,14%, obesidade e 
14,28%, obesidade mórbida. Conclusão: O NCEP/ATP III provou 
ser um método simples e prático na detecção da SM. Além disso, a 
avaliação do nível de atividade física é importante para a determina-
ção da conduta terapêutica adequada para cada paciente, visando à 
diminuição dos riscos de comorbidades.

P-056 HiPerTriGLiCeriDemia Grave em LaCTeNTe: reLaTO 
De CasO
vieira asP1, Berardo rs1, Fonseca CT1, Cordeiro La1, Leite Pa1 
1 Hospital Federal dos Servidores do Estado, RJ

Introdução: Hiperlipoproteinemias causadas por defeitos genéti-
cos específicos são doenças raras com complicações graves e manejo 
complexo. Este trabalho objetiva rever um caso de hipertrigliceri-
demia primária e discutir as dificuldades terapêuticas. Descrição: 
K.T.P.B., masculino, natural do Rio de Janeiro, apresentou hema-
toquezia com 1 mês de vida. Na coleta de exames, o soro era li-
pêmico. Sem antecedentes pessoais de doenças, primigestação sem 
intercorrências, a termo, pesando 2.670 g. Pais consanguíneos, 
com discreto aumento de LDL, sem outras dislipidemias familiares 
ou doença cardiovascular precoce. Exame físico normal. Escórias 
renais, função hepática, eletrólitos, amilase, lipase, ultrassonografia 
abdominal e ecocardiograma normais. Triglicerídeos 6.915 mg/
dl, colesterol 1.752 mg/dl, LDL 290 mg/dl, VLDL 1.383 mg/
dl. Hemograma: leucocitose com desvio à esquerda. Excluídas 
doenças hematológicas. Iniciada dieta modular proteica sem leite, 
progredindo volume e associando maltodextrina, com tolerância 
sem sangramentos. Triglicerídeos máximos 8.900, colesterol to-
tal 1.590, reduzindo-se posteriormente. Acrescentou-se triglicerí-
deo de cadeia média a 1%, cujo aumento da concentração para 2% 
elevou os triglicerídeos (487 e 1.309 mg/dl), retornando a 1% 
com melhora. Alta após 33 dias, com colesterol 546, triglicerídeos 
218, realizando ajustes de volume e taxa calórica da dieta periodi-
camente, com controle adequado dos lipídeos, mas dificuldade de 
ganho ponderal, apesar de alimentação complementar restrita em 
gordura e taxa calórica plena. Conclusão: A síndrome de hiperqui-
lomicronemia cursa com complicações graves como pancreatite re-
corrente, lipemia retinalis, hepatoesplenomegalia, xantomas e falha 
no crescimento. O tratamento do lactente impõe dificuldades na 
obtenção de níveis aceitáveis de triglicerídeos, sem comprometer 
o desenvolvimento pôndero-estatural e neurológico pela restrição 
de gorduras. Requer atenção multidisciplinar, manejo dietético e 
rígida adesão pelos cuidadores. 

P-057 avaLiaÇÃO Da reLaÇÃO eNTre CirCUNFerÊNCia 
aBDOmiNaL e aLTUra NO rasTreameNTO DO risCO 
CarDiOmeTaBÓLiCO em CriaNÇas De 6 a 10 aNOs
Kuba vm1, Leone C1, Damiani D1 
1 Universidade de São Paulo (USP)

A obesidade infantil frequentemente se acompanha do aumento do 
risco cardiovascular e metabólico. Objetivo: Comparar o desempe-
nho da relação circunferência abdominal/altura (CA/A) e índice de 
massa corpórea (IMC) no rastreamento do risco cardiometabólico, 
em crianças de 6 a 10 anos. Métodos: Estudo seccional que incluiu 
175 crianças selecionadas no Centro de Referência para Tratamen-
to da Criança e do Adolescente em Campos, Rio de Janeiro. Elas 
foram subdivididas segundo o IMC da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) em não obesas (escore z entre -1 e 1) e sobrepeso/
obesidade (escore z > 1). Analisaram-se pressão sistólica (PAS) e 
diastólica (PAD), glicose, lipoproteínas de baixa e alta densidades 
(LDL e HDL, respectivamente), triglicérides (TG), proteína C re-
ativa ultrassensível (PCR), leucometria e HOMA-IR. Resultados: 
Houve correlações da CA/A com escore z do IMC (r = 0,88, p < 
0,0001), PAS (0,51, p < 0,0001), PAD (r = 0,49, p < 0,0001), LDL 
(r = 0,25, p < 0,0008), HDL (r = -0,28, p < 0,0002), TG (0,26, p 
< 0,0006), HOMA-IR (r = 0,83, p < 0,0001) e PCR (r = 0,51, p 
< 0,0001). A área sob a curva da CA/A foi equivalente à do IMC 
no diagnóstico dessas alterações. O ponto de corte > 0,47 foi sen-
sível para rastrear qualquer uma das alterações cardiometabólicas. 
Conclusão: A CA/A foi tão sensível quanto a curva de IMC da 
OMS 2007 em rastrear o risco cardiometabólico e inflamatório de 6 
a 10 anos. A mensagem “mantenha a sua cintura a menos da metade 
da sua altura” é efetiva em prevenir distúrbios cardiometabólicos na 
atenção primária pediátrica.
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DisTÚrBiOs Da DiFereNCiaÇÃO seXUaL

P-058 mUTaÇÕes NO GeNe Nr5a1 em PaCieNTes COm 
DisTÚrBiOs Da DiFereNCiaÇÃO DO seXO
Fabbri HC1, Guerra-Júnior G1, maciel-Guerra a1, mello mP1, 
andrade JGr1 
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Neste trabalho foi realizada a análise molecular do gene NR5A1 em 
93 pacientes com distúrbios da diferenciação do sexo (DDS) 46,XY, 
incluindo-se disgenesia gonadal completa (n = 13), disgenesia gona-
dal parcial (n = 16), DDS 46,XY idiopático (n = 56) e outros (n = 8). 
Doze alterações foram identificadas neste trabalho, sendo: cinco na 
região codificante (p.Ser32Asn, p.Arg39Cis, p.Cis65Tir, p.Cis247* 
e p.Asp364Trefs*18), uma em sítio de splicing (c.1138+1G>T), 
duas no éxon 1 não codificante (c.-133G>A e c.-156_-136ins18pb), 
três na região 5’UTR (c.-413G>A, c.-208C>A e c.-762C>T) e uma 
na região 3’UTR (c.*1286C>T). Dentre as missenses, as primeiras 
encontram-se no domínio de ligação ao DNA, envolvendo resíduos 
importantes para a formação dos dedos de zinco 1 e 2. As mutações 
p.Cis247* e p.Asp364Trefs*18 são dos tipos nonsense e framshift, 
respectivamente, ambas produzindo putativamente proteínas trun-
cadas. As mutações na região 5’UTR e éxon 1 não traduzido afetam 
sítios de ligação de proteínas reguladoras, por exemplo, a Sp1. As 
variações aqui descritas não foram identificadas em controles sau-
dáveis. As análises in silico demonstraram o possível efeito deletério 
de cada alteração e, suas relações com o fenótipo dos indivíduos. 
Vinte polimorfismos foram identificados em homo ou heterozigo-
se e, com exceção de quatro, todos se mostraram em equilíbrio de 
Hardy-Weinberg. Embora esses resultados demonstrem a importân-
cia de cada alteração para o fenótipo, haverá ainda a necessidade de 
se investigarem os efeitos funcionais in vitro. As alterações com po-
tencial deletério foram identificadas em maior frequência nos casos 
de disgenesia gonadal parcial (19%) e DDS 46,XY idiopático (14%).

P-059 CaraCTerÍsTiCas De PaCieNTes COm aNOmaLias 
Da DiFereNCiaÇÃO seXUaL (aDs) em amBULaTÓriO De 
eNDOCriNOLOGia PeDiÁTriCa NO ParÁ
stilainidi L1, Oliveira Ks1, Carvalho va1, Charone Dm1

1 Santa Casa de Misericórdia do Pará. Universidade Federal do Pará (UFPA)

Objetivos: Conhecer o perfil dos pacientes portadores de ADS aten-
didos no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica da FSCMPA no 
período de agosto de 2001 a outubro de 2010. Metodologia: Es-
tudo observacional e de prevalência, com análise de 132 prontuá-
rios. Resultados: 53,8% dos pacientes eram do interior do estado, 
42% eram recém-nascidos quando da primeira suspeição diagnósti-
ca, 36,2% e 19,8% eram lactentes e pré-escolares, respectivamente, 
quando do diagnóstico no Serviço. O pediatra foi o principal respon-
sável pela primeira suspeição. 74,2% dos pacientes eram impúberes, e 
os principais achados ao exame físico foram: hipospádia, criptorqui-
dia, clitoromegalia, bolsa escrotal bífida, seio urogenital, micropênis 
e estigmas de Turner. 84,8% dos pacientes possuíam registro de nas-
cimento ao entrar no Serviço, a maioria registrada como masculino. 
Todos os pacientes realizaram cariótipo; 42,4% eram ADS 46,XY 
e 23,5% eram ADS 46,XX; 22,7% tinham hiperplasia congênita 
de suprarrenal, 16,7%, síndrome de Turner e 13,7%, malformação 
urogenital. O tratamento ocorreu em 31,9% e 21,2% na faixa etária 
pré-escolar e lactente, respectivamente, e 5,3% dos pacientes foram 
submetidos à retificação de sexo. Conclusão: O serviço oferecido 
pelo Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica é fundamental para 
o manejo das ADS. Os achados deste estudo se assemelham com 
os da literatura, no entanto um olhar mais atento à problemática se 
faz necessário em busca de diagnóstico e tratamento mais precoces.

P-060 aDesÃO aO TraTameNTO em PaCieNTes COm 
aNOmaLias Da DiFereNCiaÇÃO seXUaL NO ParÁ
Oliveira Ks1, Garcia Ls1, Charone Dm1, Carvalho va1 
1 Universidade Federal do Pará (UFPA), Santa Casa de Misericórdia do Pará

Objetivos: Verificar a adesão ao tratamento em pacientes com ano-
malias da diferenciação sexual (ADS) atendidos no Ambulatório de 
Endocrinologia Pediátrica da FSCMPA, no período de agosto de 
2001 a outubro de 2010. Metodologia: Estudo observacional, des-
critivo e de prevalência, com análise de prontuários. Resultados: 
Foram incluídos no estudo 132 pacientes com faixa etária de recém-
-nascido à fase adulta e idade média à primeira consulta de 6,40 
± 8,20 anos, com mediana de 2,84 e variação de 0 a 43,67 anos. 
As principais patologias diagnosticadas foram hiperplasia congênita 
de suprarrenal (22,7% ), síndrome de Turner (16,7%), malforma-
ção urogenital (13,7%) e ADS ovotesticular (8,3%). O intervalo de 
tempo entre o diagnóstico etiológico e o início do tratamento foi na 
maioria dos casos (51,3%) menor que três meses, com a média de 
0,6 anos ± 1,03 anos. 45 pacientes receberam tratamento clínico, 25 
pacientes receberam tratamento cirúrgico e 43 pacientes receberam 
tanto tratamento clínico quanto cirúrgico. 19 pacientes aguardam 
diagnóstico para posterior indicação do tratamento. A maioria dos 
pacientes fazia acompanhamento regular (71,2%); a taxa de abando-
no do tratamento foi de 37,1% e o retorno a ele foi de 30,6%. Con-
clusão: O serviço oferecido pelo Ambulatório de Endocrinologia 
Pediátrica é de grande importância no manejo das ADS, no entanto 
medidas a fim de diminuir a falta de seguimento ao tratamento por 
parte dos pacientes são necessárias.

P-061 aNÁLise Da DeFiNiÇÃO seXUaL De PaCieNTes 
POrTaDOres De HiPerPLasia aDreNaL CONGÊNiTa 
CLÁssiCa aCOmPaNHaDOs em amBULaTÓriO 
esPeCiaLiZaDO em CamPiNa GraNDe-PB
maia re1, Luna iF1, medeiros PFv1, Pordeus aCB1 
1 Universidade Federal de Campina Grande  (UFCG)

Introdução: A hiperplasia adrenal congênita clássica (HACC), um 
erro inato do metabolismo do cortisol que se manifesta desde o perí-
odo intrauterino, é responsável pelo surgimento, ao nascimento, de 
um quadro clínico clássico na criança: genitália externa ambígua com 
vários graus de virilização (nas meninas) e macrogenitossomia (nos 
meninos), com frequência de 1:10.000. Objetivo: Analisar a defi-
nição do sexo social em pacientes portadores de hiperplasia adrenal 
congênita clássica (HACC) acompanhados em ambulatório especia-
lizado em Campina Grande-PB. Metodologia: Trata-se de um es-
tudo transversal analítico documental com abordagem quantitativa, 
realizado  por meio do levantamento em prontuários dos pacientes 
com HACC acompanhados no Hospital Universitário Alcides Car-
neiro, Campina Grande, PB, até 2010. Resultados: Os resultados 
demonstraram que no ambulatório especializado em Campina Gran-
de há o diagnóstico de 32 casos de HACC. Dentre esses, 43,7% (n 
= 14) reconhecem o sexo feminino como seu sexo social, enquanto 
56,3% (n = 18) apresentam o sexo masculino como o social. Com 
relação ao genótipo desses pacientes, 46,9% (n = 15) apresentam 
cariótipo 46 XX e 53,1% (n = 17) são 46 XY. Conclusão: Na HACC 
virilizante simples, ocorre o aumento na produção de andrógenos 
desde o início da gestação, causando ambiguidade genital em graus 
variados. Essa ambiguidade genital pode variar desde discreta clito-
romegalia até uma genitália francamente virilizada, dificultando o 
diagnóstico sexual pelo exame físico da genitália externa. A influên-
cia hormonal parece determinante do comportamento e identidade 
de gênero em pacientes com as anomalias de diferenciação sexual, 
supondo que o recém-nascido tem uma predisposição biológica a 
construir uma identidade de gênero, influenciada por fatores sociais 
posteriores.
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P-062 sÍNDrOme De KLiNeFeLTer COm amBiGUiDaDe 
GeNiTaL: reLaTO De DOis CasOs
alves C1, Constança J1, arruti r1 
1 Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Introdução: A síndrome de Klinefelter (SK) é a anomalia de 
cromossomos sexual mais comum em homens (1:600). Pacien-
tes com SK classicamente tem diferenciação sexual normal. São 
raros os relatos de SK e ambiguidade genital. Descrição dos ca-
sos: Caso 1: Lactente masculino, 8 meses de idade, avaliado por 
ambiguidade genital. PSNV, a termo, PN: 3.725 g, CN: desco-
nhecido. Ausência de consanguinidade parental. Tio paterno com 
“alteração em genitália”. Exame físico: peso de 8.115 g e com-
primento de 65 cm, hipertelorismo ocular, base nasal achatada, 
fissuras palpebrais estreitas, orelhas malformadas, palato ogival, 
hipotonia e nistgamo horizontal. Pênis de 1,5 cm, gônadas em ca-
nal inguinal, bolsa escrotal atrófica, meato uretral externo tópico. 
Cariótipo: 47, XXY. USG de abdome total e região inguinal: au-
mento da ecogenicidade parenquimatosa hepática; testículos em 
topografia inguinal. Avaliação hormonal basal: LH: 1,9 mUI/ml; 
FSH: 7,44 mUI/ml; testosterona: < 8 ng/dl; DHT: 77 pg/ml. 
Após estímulo com gonadotrofina coriônica humana: testosterona 
167 ng/dl e DHT 128,6 pg/ml. Caso 2: Lactente masculino, 3 
meses de idade, avaliado por ambiguidade genital. PSAC, termo, 
PN: 2.115 g, CN: 47 cm. Ausência de consanguinidade parental. 
Primo paterno com hipospádia. Exame físico: peso de 4.450 g 
e comprimento de 55 cm. Sopro sistólico grau III/VI. Escro-
to bífido, hipospádia peno-escrotal, testículos em bolsa escrotal, 
pênis: 3,1 cm. Investigação laboratorial: testosterona: 197,6 ng/
dl; FSH: 1,8 mUI/ml; LH: 2,2 mUI/ml; DHT: 161,5 ng/dl. 
Cariótipo: 47, XXY. USG de rins e vias urinárias: normal. Co-
mentários: Embora a ambiguidade genital não seja classicamente 
descrita em pacientes com SK, deve-se pensar em SK na avaliação 
se ambiguidade genital.

P-063 sÍNDrOme De maYer-rOKTaNsKY-KUsTer-HaUser 
assOCiaDa À aGeNesia OvariaNa BiLaTeraL: reLaTO De 
CasO
Furtado aCLC1, Brugnera PC1, Barra BB1, sasaki D1, machado Ls1, 
Castro LCG1, Bezerra aCa1 
1 Hospital da Criança de Brasília

Introdução: A disgenesia gonadal com fenótipo feminino é defi-
nida como anomalia no desenvolvimento dos ovários, ocasionando 
desde insuficiência ovariana até agenesia de gônadas com graus va-
riados de hipogonadismo e desenvolvimento puberal. A síndrome 
de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser é uma forma congênita de 
agenesia mulleriana caracterizada por atrofia vaginal e anomalias 
uterinas e tubárias. As pacientes apresentam cariótipo 46,XX e ca-
racteres sexuais secundários normais devidos à presença de ovários 
funcionantes. Relata-se um caso raro da coexistência entre essas 
entre essas duas condições. Descrição do caso: Paciente, feminina, 
10 anos e 4 meses, encaminhada para avaliação clínica por causa de 
ausência de desenvolvimento de mamas e não visualização de útero 
e ovários em ultrassonografia pélvica. Ao exame físico, fenótipo fe-
minino, estadiamento de Tanner I para desenvolvimento mamário 
e II para pelos pubianos. Ausência de estigmas e anormalidades 
clínicas. Exames laboratoriais revelaram hipogonadismo hipergo-
nadotrófico associado a não visualização de útero e ovários à resso-
nância magnética de pelve e cariótipo 46,XX. Pesquisa de frações 
de Y pelo método de FISH mostrou-se negativa. Comentários: A 
associação de disgenesia gonadal com a síndrome de Mayer-Roki-
tansky-Kuster-Hauser é uma condição rara e tende a ser incidental, 
não caracterizando um padrão de anormalidade cromossômica co-
nhecido.

P-064 HiPerPLasia aDreNaL CONGÊNiTa em PaCieNTe 
46,XX, CriaDO NO seXO masCULiNO: reLaTO De CasO
Leite mNL1, silva BGsG1, maia aBL1, Calheiros KsPrv1, Nóbrega mP1, 
schuler Ta1, araújo Jr1  
1 Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Introdução: A hiperplasia adrenal congênita (HAC) é a principal 
causa de ambiguidade genital em recém-nascidos. Em fetos 46,XX, 
a exposição a elevados níveis de androgênios no início do desenvol-
vimento embrionário leva a variados graus de virilização da genitália 
externa. Tem-se discutido a possibilidade de atribuição de gênero 
masculino para crianças 46,XX altamente virilizadas. Descrição do 
caso: Lactente, 1 ano e 4 meses, admitido no hospital com diagnós-
tico de pneumonia, evoluiu com quadro de desidratação, associado 
a hiponatremia e hipercalemia. Ao exame, foi observada genitália 
masculina (fusão total das pregas lábio-escrotais, falus 4,5 cm, uretra 
fálica) e criptorquia bilateral. A ultrassonografia evidenciou útero e 
ovários. Exames laboratoriais: cariótipo 46,XX, 17-alfa-hidroxipro-
gesterona bastante elevada confirmando o diagnóstico de HAC por 
deficiência da 21OH forma clássica. Após detalhado esclarecimento, 
a família optou por manter a atribuição de gênero masculino. Aos 
4 anos o paciente foi submetido à cirurgia para retirada de útero e 
ovários. Aos 13 anos foi iniciada reposição de testosterona. Comen-
tários: Vários fatores são considerados na escolha do gênero de cria-
ção dos pacientes com ambiguidade genital: potencial de fertilidade, 
qualidade da função sexual, diagnóstico específico, aspecto da geni-
tália externa, limitações cirúrgicas e fatores psicossociais. Uma preo-
cupação em relação a esses pacientes é o risco de disforia de gênero. 
Acredita-se que a exposição a elevados níveis de androgênios durante 
o desenvolvimento do embrião 46,XX, evidenciada pelo grau de vi-
rilização levaria a uma masculinização do cérebro, fazendo com que 
esses pacientes tenham comportamento masculino. Portanto, seria 
viável, nessas crianças, a opção pelo sexo de criação masculino.

P-065 iNDivÍDUOs 46,XX COm HiPerPLasia aDreNaL 
CONGÊNiTa (HaC) CriaDOs COmO meNiNOs DesDe a 
iNFÂNCia: reLaTO De seis CasOs
Barroso Junior U1, Oliveira LB2, Lago r1, Lucresia L3, silveira Dm1, 
Toralles mB1 
1 Faculdade de Medicina da Bahia  (FAMEB) – Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). 2 Instituto de Ciências da Saúde (ICS) – UFBA. 3 Escola Baiana de 
Medicina

Crianças 46,XX que nascem virilizadas pela HAC geralmente são 
orientadas a ser registradas no sexo feminino em virtude da con-
gruência cromossômica, presença de órgãos internos femininos com 
potencial de procriação e baixo potencial de alterações de identidade 
de gênero nessa situação. Ocasionalmente, em crianças com HAC 
46,XX, altamente virilizadas ao nascimento, o diagnóstico pode pas-
sar despercebido ou ser tardio e elas serem registradas como meni-
nos. O objetivo deste trabalho é avaliar a congruência da identidade 
de gênero masculina em seis indivíduos 46,XX com HAC que foram 
registrados e criados como meninos. Foi feita a revisão dos prontu-
ários de crianças 46,XX portadoras de HAC (Prader 4-5) atendidas 
no ambulatório do Serviço de Genética – HUPES/UFBA. Preen-
chido protocolo de pesquisa aprovado pelo comitê de ética do HU-
PES, após assinatura no TCLE. A idade média de diagnóstico da 
HAC foi de 67 meses. Dois pacientes foram encaminhados por am-
biguidade genital e quatro por puberdade precoce. Cinco crianças 
cujo gênero foi preservado como masculino estão bem adaptadas ao 
gênero. Uma criança teve a HAC diagnosticada aos 5 anos de idade 
e foi submetida a vaginoplastia em outro serviço, sendo mudado o 
registro civil/social para feminino. Aos 14 anos de idade ela decidiu 
que queria ser um menino e está em fase de mudança de registro 
civil/social para o sexo masculino. Crianças com diagnóstico tardio 
de HAC 46,XX que nascem com genitália Prader 4-5 e que são re-
gistradas e criadas como meninos têm boa adaptação psicológica e 
social ao gênero.
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P-066 vaGiNOPLasTia em TemPO ÚNiCO COm 
PreservaÇÃO De COrPO CaverNOsO – aNÁLise De seTe 
CasOs COm amBiGUiDaDe GeNiTaL
Barroso Junior U1, Oliveira LB2, Lago r1, Lucresia L3, silveira 
Dm1,Toralles mB1

1 Faculdade de Medicina da Bahia (FAMEB), Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). 2 Instituto de Ciências da Saúde (ICS), UFBA. 3 Escola Baiana de 
Medicina

Duas das maiores preocupações em longo prazo da cirurgia de va-
ginoplastia em crianças com desordens do desenvolvimento sexual 
(DDS) são: a adequação com a identidade de gênero e a satisfação 
sexual. Na recente técnica de Salle, os corpos cavernosos são separa-
dos da glande, desconectados um do outro e preservados, sendo em-
butidos na gordura dos grandes lábios, possibilitando reconstrução 
peniana no futuro, e a preservação do corpo cavernoso pode permitir 
uma sensação maior de prazer sexual. O objetivo deste trabalho é 
avaliar os resultados com essa técnica em pacientes com ambiguidade 
genital. Sete pacientes (cinco com hiperplasia adrenal congênita e 
dois com disgenesia gonadal) realizaram clitoroplastia e reconstru-
ção vaginal pela técnica de Salle em um mesmo tempo cirúrgico, 
com mobilização total do seio urogenital em dois casos e parcial em 
cinco. A idade média das pacientes variou de 8 meses a 4 anos. Não 
houve necessidade de dilatação posterior em nenhuma paciente. Em 
uma criança, agora com 6 anos de idade é possível palpar os corpos 
cavernosos quando eretos por baixo dos lábios vaginais, o que des-
perta a curiosidade da criança. O tempo de seguimento variou de 7 
a 50 meses. Nessa experiência inicial e ainda de seguimento curto, a 
reconstrução vaginal em tempo único com a técnica de Salle permite 
um bom resultado cosmético e ampla vagina. Contudo, deve-se dis-
cutir com os responsáveis quanto a ocorrência de corpos cavernosos 
palpáveis quando eretos por dentro dos lábios vaginais e a necessida-
de de exérese deles no futuro.

GÔNaDas e PUBerDaDe

P-067 aNÁLise De mUTaÇÕes NOs sisTemas Kiss1-Kiss1r 
e TaC3-TaCr3 em PaCieNTes COm PUBerDaDe PreCOCe 
DePeNDeNTe De GONaDOTrOFiNas (PPDG) iDiOPÁTiCas
reis aCs1, Noel sD2, min L2, ishikawa Km1, muyide T2, Tarumi CY1, 
moreira aC1, martinelli Jr. Ce1, Castro m1, Carroll rs2, Kaiser UB2, 
antonini sr1

1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FAMERP) – Universidade de São 
Paulo (USP), Brasil. 2 Brigham and Woman’s Hospital and Harvard Medical 
School, EUA

Objetivos: Pesquisar a presença de mutações nos principais genes 
reguladores da secreção de GnRH, em pacientes com PPDG idiopá-
tica. Metodologia: Sequenciamento das regiões codificadoras/tran-
sição dos genes KISS1, KISS1R, TAC3 e TACR3 em 96 pacientes 
e estudo in vitro das novas variantes, avaliando a expressão celular, 
afinidade de ligação e o acúmulo do inositol fosfato (IP). Resul-
tados: Uma nova variante (p.Pro37Ser) no gene KISS1R, ausente 
em controles, foi identificada em uma paciente com telarca desde 
o nascimento. No estudo in vitro, comparado ao nativo, o receptor 
mutado apresentou semelhante afinidade de ligação da kisspeptina 
e acúmulo de IP dose-resposta e ao longo do tempo. Duas varian-
tes, ausentes nos controles, foram identificadas no gene TACR3. A 
variante p.Met306Ile foi identificada em uma paciente com diag-
nóstico aos 6,8 anos de PPDG e a variante p.Arg441Cis em outra 
paciente com diagnóstico aos 6,7 anos. Os estudos funcionais in 
vitro não evidenciaram diferença entre a variante TACR3 Met306Ile 
e o receptor nativo, porém a variante TACR3 Arg441Cis resulta em 
redução da expressão do receptor mutado e consequente diminuição 
no acúmulo de IP após estímulo com o ligante, sugerindo tratar-se 
de uma variante com perda de função. Conclusão: Foram descri-

tas três variantes em genes envolvidos na regulação da secreção de 
GnRH, duas delas sem impacto funcional, e a variante TACR3 Arg-
441Cis, que resulta em perda de função, achado oposto ao esperado, 
considerando que a neurokinina B atue estimulando a secreção de 
GnRH. Este estudo amplo demonstra que mutações nesses genes 
reguladores puberais são raras em pacientes com PPDG.

P-068 TesTe DO HCG reCOmBiNaNTe HUmaNO (r-HCG) 
Na avaLiaÇÃO Da FUNÇÃO esTerOiDOGÊNiCa TesTiCULar
Oliveira Lr1, Longui Ca1, Homma TK1 
1 Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP)

A avaliação testicular na fase pré-puberal é habitualmente realiza-
da  por meio do teste utilizando gonadotrofina coriônica humana 
(hCG) de extração urinária, porém esse medicamento não é mais 
disponível em vários países. Objetivo: Avaliar a resposta esteroi-
dogênica testicular durante teste estímulo com hCG recombinante 
humano (r-hCG). Paciente/método: 30 meninos pré-púberes (IC: 
0,75-9,0a) portadores de criptorquismo uni (n = 22) ou bilateral 
(n = 8) sem hipospádia ou outra anormalidade genital. Foram ex-
cluídos pacientes com uso prévio de hCG ou testosterona. Foram 
obtidas amostras basal e sete dias após r-hCG (Ovidrel 250 mcg, 
dose única, sc) e dosados hormônio luteinizante (LH), hormônio 
folículo-estimulante (FSH), testosterona, 17-hidroxi-progesterona 
(17OHP) nas amostras pré e pós-Ovidrel, com dosagem de hCG 
na segunda amostra. Resultados: Houve aumento significante da 
testosterona após estímulo com r-hCG (paired t-test; p < 0,001) nos 
pacientes com criptorquismo isolado. O pico de testosterona foi de 
547 ng/dl, com média dos valores pós-estímulo de 198,5 ng/dl e 
desvio-padrão (DP) de 140,15. Os valores de testosterona referentes 
aos percentis são (em ng/dl): P5 = 29; P10 = 40,5; P25 = 112; P50 
= 169; P75 = 298; P90 = 417; P95 = 525. Não foi visto aumento 
de precursores hormonais da esteroidogênese. Conclui-se que o es-
tímulo com r-hCG (Ovidrel, 250 mcg) em dose única subcutânea é 
capaz de estimular a esteroidogênese testicular, sendo potencialmen-
te útil na avaliação da função testicular.

P-069 avaLiaÇÃO DO GaNHO De PesO NO PrimeirO aNO 
DO UsO De BLOQUeiO PUBeraL COm TriPTOrreLiNa em 
PaCieNTes aCOmPaNHaDas NO HOsPiTaL Da CriaNÇa De 
BrasÍLia
Brugnera PC1, Barra BB1,  sasaki D1,  machado L1,  Carvalho-
Furtado aCL1,  alves Nsm1,  Bezerra aCa1  
1 Hospital da Criança de Brasília

Introdução: Puberdade precoce é o aparecimento de características 
sexuais secundárias antes dos 8 anos de idade nas meninas e dos 
9 anos nos meninos. O tratamento de pacientes com puberdade 
precoce GnRH-dependente utiliza análogos agonistas hiperativos 
do GnRH. Esses fármacos causam estímulo inicial de poucos dias, 
seguidos de supressão mantida da secreção de gonadotrofinas. Uma 
grande preocupação do uso em longo prazo do bloqueio puberal 
seria o ganho de peso. Objetivos: Avaliar o ganho de peso dos pa-
cientes submetidos ao bloqueio puberal com o uso de triptorrelina 
no primeiro ano de tratamento. Metodologia: Trata-se de estudo 
transversal, observacional, realizado a partir de revisão de prontuá-
rios de pacientes acompanhados no ambulatório de Endocrinologia 
do Hospital da Criança de Brasília. Foi avaliado o zIMC inicial e após 
um ano de tratamento, com análise estatística pelo uso do teste T-
-student pareado. Resultados: Foram avaliadas 39 pacientes do sexo 
feminino com idades entre 1 e 9 anos com média de idade do início 
do uso do análogo do GnRH de 7,8 (2,2) anos. Dezesseis pacientes 
(41%) apresentavam eutrofia no início do acompanhamento, quatro 
apresentavam sobrepeso (10%), nove (23%) apresentavam risco de 
sobrepeso e uma (2,5%) apresentava obesidade. Das 16 pacientes 
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eutróficas, cinco evoluíram com risco de sobrepeso. O Z IMC inicial 
do grupo foi de 0,86 (1,188) e o Z IMC após um ano foi de 1,0 
(0,827), com p = 0,280. Conclusão: Apesar de observado ganho 
peso com o uso do bloqueio puberal no primeiro ano de tratamento, 
os achados não apresentaram significância estatística.

P-070 TesTOTOXiCOse: reLaTO De CasO
albernaz PL1, matos CP1, Carneiro GC1, azevedo JCv1, Jaime vCB1, 
arrais rF1  
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Introdução: A testotoxicose é uma forma rara (1-9/1.000.000) 
de puberdade precoce periférica isossexual masculina, condição 
genética autossômica dominante, associada à presença de mutação 
ativadora do gene do receptor do LH, localizadas em 2p16.3. Os 
níveis altos de testosterona são independentes da regulação do eixo 
hipotálamo-hipofisário e estão associados a valores pré-puberais ou 
baixos de gonadotrofinas. Os caracteres secundários geralmente 
aparecem entre 2-5 anos de idade, e o fenótipo se caracteriza pela 
virilização progressiva, principalmente com aumento peniano, ace-
leração do crescimento linear e da idade óssea. Descrição do caso: 
Paciente masculino com presença de pelos pubianos aos 3a5m, que 
aos 4a apresentou pênis estimulado (7 cm de comprimento, com 
aumento de diâmetro), bolsa escrotal enrugada com volume testi-
cular de 1 cm3 (direita) e 2 cm3 (esquerda). Exames laboratoriais: 
testosterona = 2,61 ng/ml (0,03-0,32), FSH = 0,3 mUI/ml (1,5-
12,4), LH = 0,1 mUI/ml (1,7-8,6), perfil hormonal das adrenais 
dentro dos valores de normalidade, TC de abdome sem alterações, 
assim como USG abdominal, idade óssea: 6 anos (IC: 4 anos). Ini-
ciado cetoconazol 200 mg/dia. Houve diminuição do pênis, porém 
testosterona permaneceu acima dos níveis de normalidade e gonado-
trofinas suprimidas, optando-se por aumentar cetoconazol para 300 
mg/dia. Comentários: Mesmo ainda sem confirmação por biologia 
molecular, será mantido tratamento preconizado para testotoxicose 
já que o perfil clínico-laboratorial pressupõe a atividade autônoma 
das células de Leydig e a resposta inicial, mesmo que parcialmente, 
confirma a suspeita. O seguimento será baseado na monitorização 
do crescimento sob supressão antiesteroidogênica, além da vigilância 
de neoplasia germinativa associada e eventual tratamento de ativação 
central secundária.

P-071 TesTOTOXiCOse: DesCriÇÃO De Uma NOva 
mUTaÇÃO em irmÃOs BrasiLeirOs
ribeiro mm1, Kizys mmL1, Garcia Fe1, miachon as1, silva mrD1, 
Castro as1  
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Introdução: A testotoxicose é uma forma rara de puberdade preco-
ce gonadotrofina-independente em meninos, caracterizada por con-
centrações elevadas de testosterona independente da regulação do 
eixo hipotálamo-hipofisário. Autossômica dominante pode ocorrer 
esporadicamente como consequência de uma mutação na linhagem 
germinativa. A origem dessa produção independente de testosterona 
está na mutação ativadora presente no gene receptor do hormônio 
luteinizante (LH) nas células de Leydig. Objetivo: Relatar dois no-
vos casos de testotoxicose em irmãos brasileiros e descrever a mu-
tação encontrada. Descrição dos casos: Paciente 1, encaminhado 
com 1 ano e 4 meses por causa de penugem e aumento peniano. 
Fez acompanhamento irregular. Aos 7 anos e 4 meses apresentava-
-se com 146 cm (+ 3DP), G1P5, idade óssea de 16 anos, LH < 
0,02 mUI/ml, testosterona total 836,4 ng/ml. Paciente 2, irmão 
do paciente 1, queixa de aparecimento de pelos e aumento peniano 
com 1 ano e 1 mês. Perdeu seguimento como o irmão; aos 5 anos e 
3 meses apresentava-se com altura de 139 cm (+3DP), G1P5, acne, 
idade óssea de 14 anos, LH 0,2 mUI/ml, testosterona 571,5 ng/dl. 

Investigação para patologias adrenais normal. Feita a hipótese de tes-
totoxicose por causa do padrão familiar de apresentação da doença 
e testosterona constantemente aumentada. Na análise molecular, a 
alteração encontrada foi a troca de uma adenina por timina, levan-
do à substituição do aminoácido ácido aspártico por uma valina no 
códon 578 em heterozigose. Comentários: No Brasil são relatadas 
cinco diferentes mutações: Ala568Val, Leu457Arg, Thr577Ile, Leu-
368Pro e Met571Leu. A mutação encontrada Asp578Val no caso 
dos irmãos caracteriza uma nova descoberta.

P-072 COmParaÇÃO eNTre a iDaDe Da meNarCa 
CaLCULaDa PeLO mÉTODO sTaTUs QUO e PeLO mÉTODO 
reCOrDaTÓriO
Castilho sD1, Nucci LB1, assuino sr1, Hansen LO1  
1 Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Objetivo: Comparar a idade da menarca calculada pelo método sta-
tus quo e pelo método recordatório para verificar a importância do 
viés de memória. Método: 1.671 meninas (7-18 anos) foram ava-
liadas em escolas de Campinas, SP, quanto à ocorrência da menarca 
pelos métodos status quo (menarca: sim ou não) e recordatório (data 
da menarca, para as que a referiram). Dessas, 883 (52,8%) referiram 
a menarca. A idade mediana do evento obtida pelo status quo foi 
calculada pelo logito e a obtida pelo recordatório, considerando-se a 
diferença entra e idade referida e a data de nascimento. As meninas 
foram divididas em quatro grupos de acordo com o tempo decorrido 
entre a data da entrevista e a idade referida da menarca. As análises 
foram feitas pelo método ANOVA e regressão logística, com nível 
de significância de 0,05. Resultados: A idade da menarca, calculada 
pelo logito, foi de 12,14 anos (IC 95%: 12,08-12,20). As médias da 
idade referida para as meninas que menstruaram há um ano ou me-
nos foi de 12,3 (±1,2), entre > 1 e 2 anos foi de 12,2 (±1,2), entre > 
2 e 3 anos foi de 12,3 (±1,2) e mais de três anos foi de 11,7 (±1,2), p 
< 0,001. Conclusão: A idade da menarca pelo método recordatório 
se aproxima da idade calculada pelo logito com base no status quo 
para as meninas que menstruaram há três anos ou menos; acima de 
três  anos o viés de memória foi significante.

P-073 TeNDÊNCia seCULar De aNTeCiPaÇÃO Da meNarCa 
em Um mUNiCÍPiO DO sUL DO BrasiL
Balancieri aBs1, Toffolo rO1, Canova LCB1, Freitas mr1, Belentani J1, 
Gouvêa a1, Franco aJm1, santos Nr1, Baldissera G1, Pelloso sm1  
1 Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Objetivos: Avaliar a idade da menarca e a tendência secular de ante-
cipação puberal. Metodologia: Estudo transversal, de base popula-
cional, realizado na cidade de Maringá-PR, com 376 meninas entre 
8 e 15 anos. As meninas foram selecionadas a partir de amostragem 
sistemática, dentro das áreas de expansão demográfica (AED) e em 
número proporcional ao tamanho do setor, conforme os dados do 
censo demográfico de 2010. Foi aplicado um questionário domiciliar 
com questões como: idade, presença/ausência de menarca e idade 
da menarca da criança e da mãe. A idade da menarca foi relatada pelo 
método recordatório. Realizada análise descritiva das variáveis com 
média e desvio-padrão e o teste t de Student com significância de 
5%. Resultados: A média de idade das meninas foi de 12,04 ± 2,18 
anos, e 189 (50,2%) já apresentavam menstruação. A média de idade 
da menarca das adolescentes foi de 11,60 ± 1,5 anos e a das mães, 
de 12,68 ± 1,56 anos. Houve queda significativa de 1,03 ± 1,70 
anos na idade da menarca (p < 0,0001), o que corresponde a uma 
redução de 0,4 anos por década. Conclusão: A idade da menarca 
está abaixo da média nacional, e as meninas estão menstruando mais 
cedo que suas mães. A tendência secular de antecipação da menarca 
ainda ocorre em grande velocidade nessa população do sul do Brasil. 
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P-074 avaLiaÇÃO Da iNFLUÊNCia DO imC Na avaLiaÇÃO 
Da maTUraÇÃO seXUaL De aDOLesCeNTes
Leite TaL1,  Nakanishi Ls1, Carvalho Was1, Picanço mra1  
1 Universidade de Brasília (UnB)

Objetivos: Este estudo comparou o estadiamento sexual de Tan-
ner em adolescentes na faixa de peso normal e com sobrepeso/
obesidade ou magreza, da demanda do ambulatório da Saúde do 
Adolescente, a partir de referências e estudos prévios, tentando de-
terminar se IMC fora da média possui algum efeito na maturação 
sexual. Metodologia: Estudo observacional, transversal, realizado 
com adolescentes da demanda do ambulatório da Saúde do Ado-
lescente, entre 10 e 18 anos incompletos. Nas consultas, foram 
mensurados peso e estatura, calculando-se o IMC dos pacientes. Foi 
feita a avaliação do estádio de maturação sexual a partir da escala de 
Tanner por um profissional médico especializado. Depois, foi feita 
a comparação dos resultados encontrados com os dados esperados 
para aquela faixa etária do paciente. Resultados: Dos 52 pacientes 
avaliados, nove apresentavam sobrepeso/obesidade de acordo com a 
OMS (critérios corrigidos para idade), sendo cinco garotas e quatro 
meninos. O sobrepeso e a avaliação do desenvolvimento da genitália 
(G) e da mama (M) estavam normais em todos, já na avaliação dos 
pelos pubianos (P), um menino e uma menina apresentavam atraso 
em um estágio. Já nos pacientes com magreza, seis ao todo, quatro 
mulheres e dois homens, duas garotas apresentaram atraso em am-
bos os critérios, e um menino apresentou atraso no desenvolvimento 
dos pelos pubianos. Conclusão: O peso não provou influenciar a 
maturação sexual dos adolescentes, no entanto o grande intervalo 
presente em cada uma das faixas de normalidade preconizadas pode 
ser um fator prejudicial da avaliação. A presença de tricotomia pode 
interferir na avaliação dos pelos pubianos.

P-075 sÍNDrOme De mCCUNe-aLBriGHT (sma): 
eFeTiviDaDe DO TraTameNTO COm TamOXiFeNO NO 
aCOmPaNHameNTO em mÉDiO PraZO
Passone CGB1, Giroto rmLO1, Oliveira Ls1, menezes-Filho HC1, 
Kuperman H1, Damiani D1  
1 Instituto da Criança

Objetivo: Avaliar a evolução clínica de pacientes com SMA em trata-
mento com tamoxifeno. Método: Nove pacientes do sexo feminino 
com SMA caracterizada por manchas café com leite e puberdade pre-
coce independente de gonadotrofina (PPIG), acompanhadas por um 
período médio de 6,6 anos (1 a 15 anos). Resultados: O diagnósti-
co foi feito antes dos 3 anos de idade com PPIG, estradiol elevado e 
cistos ovarianos ao ultrassom. O tamoxifeno foi usado em todos os 
casos, para melhorar a altura final e impedir a progressão da idade 
óssea. A dose de tamoxifeno variou de 10 a 20 mg/dia, evoluindo 
com parada do sangramento vaginal e estabilização da maturação 
óssea, com diferença significativa entre a previsão de altura final no 
início do tratamento (145.1 cm ± 8.6; SDS: -2.84 ± 1.44) e à úl-
tima avaliação (157.0 ± 9.2; SDS: -0.85 ± 1.54) (p < 0,001). Uma 
paciente apresentou bócio adenomatoso e duas tiveram hipertireoi-
dismo, necessitando de tireoidectomia, após falha na terapia com 
drogas antitireoidianas. A displasia fibrosa (DF) manifestou-se como 
dificuldade de deambulação em duas pacientes, além de amaurose, 
assimetria facial e ptose palpebral em uma delas. A DF foi tratada em 
quatro casos com pamidronato, vitamina D e reposição de cálcio. O 
tratamento da DF ou com tamoxifeno não interferiu no acréscimo 
de massa óssea, assim como a DMO foi maior que -2.0 DP em todos 
os pacientes. Disfunção hepática pela SMA foi observada em quatro 
pacientes. Os níveis de IGF-1 eram normais em todos os pacientes. 
Conclusão: O tamoxifeno melhorou a previsão de altura final, não 
alterou a massa óssea ou apresentou outro efeito colateral.

P-076 QUaLiDaDe De viDa em HOmeNs COm 
HiPOGONaDismO CONGÊNiTO em TraTameNTO De 
rePOsiÇÃO COm TesTOsTerONa
mileski K1, Porto LGG1, Lofrano-Porto a1

1 Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de 
Educação Física da Universidade de Brasília (UnB) e Lab. Cardiovascular – UnB, 
Lab. de Farmacologia Molecular – Faculdade de Saúde (FS) – UnB e Amb. de 
Endocrinologia das Gônadas e Adrenais – Hospital Universitário de Brasília (HUB)

Hipogonadismo masculino congênito é condição clínica rara carac-
terizada pela produção insuficiente de testosterona e desenvolvimen-
to sexual incompleto ou ausente. O diagnóstico precoce é crítico, 
uma vez que a deficiência de testosterona resulta em comprome-
timento físico, psíquico e da qualidade de vida (QV). Objetivo: 
Avaliar a QV em homens portadores de hipogonadismo congênito 
(HC) em tratamento de reposição androgênica, em comparação a 
pares saudáveis. Métodos: Avaliaram-se 25 homens: 9 com HC e 
15 clinicamente saudáveis (grupo controle – GC). A mediana (ex-
tremos) de idade e o IMC foram semelhantes em ambos os grupos 
[22.0 (17.1-45.8) versus 24,3 (18.5-33.8) anos e 22.4 (20.0-29.6) 
versus 23.6 (21.0-34.7) kg/m2], no grupo de estudo (GE) e GC, 
respectivamente. A QV foi avaliada pelo questionário WHOQOL-
-abreviado. Dada a distribuição das variáveis (teste Shapiro-Wilk), 
utilizou-se o teste Mann-Whitney, no nível de 5% de significância. O 
nível de atividade física (NATF), avaliado pelo questionário IPAQ, 
foi semelhante nos dois grupos. Resultados: No domínio físico a 
QV do GE [71.4 (53.6-89.3)] foi semelhante à do GC [75.0 (60.7-
85.7)] (p = 0.22). O mesmo ocorreu nos domínio psicológico [75.0 
(45.8-95.8) vs. 70.8 (50.0-91.7)] (p = 0.41), de relações sociais 
[75.0 (58.3-100.0) vs. 75.0 (50.0-100.0)] (p = 0.68), e meio am-
biente (62.5 [46.9-87.5] vs. 64.1 [34.4-81.3]) (p = 1.0). Conclu-
são: Os pacientes com HC apresentaram índices de QV semelhantes 
aos pares saudáveis, em todos os domínios. Os achados sugerem que 
a reposição de testosterona parece ser eficaz em preservar índices de 
QV semelhantes aos observados em indivíduos saudáveis de mesma 
idade, IMC e NATF, reforçando a importância da identificação e 
início precoce do tratamento.

P-077 avaLiaÇÃO meTaBÓLiCa e Da FUNÇÃO GONaDaL 
em aDOLesCeNTes e mULHeres aDULTas JOveNs 
aCOmPaNHaDas DesDe a iNFÂNCia POr CaUsa De 
aDreNarCa PreCOCe
Franciscon rm1, sedassari Na1, Frare J1, Naves P1, resende eamr1, 
Borges mF1  
1 Universidade Federal do Triângulo Mineiro  (UFTM)

Introdução: Pubarca precoce idiopática (PPI) é a presença de pelos 
pubianos antes dos 8 anos nas meninas e dos 9 nos meninos. Con-
siderada “variante da normalidade”, provavelmente resulta de maior 
sensibilidade a concentrações crescentes dos andrógenos adrenais 
no período peripuberal. Estudos de follow-up têm sugerido maior 
prevalência de síndrome metabólica, hirsutismo, acne e ovários poli-
císticos. Nosso objetivo foi avaliar pacientes assistidas na infância, no 
ambulatório de Endocrinologia, por causa de PPI, quanto ao apa-
recimento de alterações metabólicas e disfunções hormonais. Me-
todologia: 84 pacientes previamente portadoras de PPI foram con-
vocadas para reavaliação, 27 compareceram, sendo examinadas para 
obtenção de dados clínicos, antropométricos, metabólicos e hormo-
nais. Resultados: A mediana da idade foi de 17 anos (mín: 12; máx: 
28a); 8 (29,6%) tiveram sobrepeso/obesidade, 11 (40,7%), acne, 14 
(51,8%), hirsutismo, 3 (11%), acantose nigricans, todas com pres-
são arterial normal. Do ponto de vista metabólico, nenhuma apre-
sentou glicemia de jejum e HbA1c alteradas ou hiperinsulinismo; 
5 (18.5%) tiveram baixas concentrações de HDL. Os valores hor-
monais foram expressos em mediana (mínimo e máximo): LH/FSH: 
0,7 (0,004-2,3); estradiol: 4,9 pg/ml (20,0-24,4); androstenediona:  
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2 ng/ml (1,4-4,0); 17-OH-progesterona: 163,5 ng/dl (62,0-
510,0); testosterona: 35,0 ng/dl (16,5-68,7) e DHEA-S: 255,3 
mcg/dl (153,3-440). Discussão: No presente estudo nos depara-
mos com o espectro evolutivo da PPI, variando da normalidade ao 
hiperandrogenismo clínico e laboratorial. Sobrepeso/obesidade em 
29,6%, ainda sem disglicemia ou dislipidemia, indica a necessidade 
de alertar as pacientes para a prevenção dessas complicações.

P-078 PerFiL De PaCieNTes COm TeLarCa PreCOCe NO 
HOsPiTaL UNiversiTÁriO aLCiDes CarNeirO, CamPiNa 
GraNDe, PB
maia re1, medeiros PFv1, Pordeus aCB1, eugênio PvO1, Barbosa 
GaaL1, Luna iF1  
1 Universidade Federal de Campina Grande  (UFCG)

Objetivos: Avaliar o perfil clínico-epidemiológico das pacientes com 
queixa de telarca precoce (TP). Metodologia: Estudo analítico e 
retrospectivo dos prontuários das pacientes com queixa de TP no 
ambulatório de Endocrinologia Pediátrica, Hospital Universitário 
Alcides Carneiro, Campina Grande, PB, atendidas entre 1992 e 
2012. Resultados: Foram analisadas 37 pacientes, com idade média 
de início da telarca de 1,25 ano, sendo 45,94% (n = 17) neonatal. 
Em 5,4% (n = 2) dos casos, o parto foi prematuro e em 5,4% (n = 
2), as mães fizeram uso de estrógeno exógeno durante a lactação. 
Havia consanguinidade em 10,81% (n = 4) dos casos, com evolução 
similar. A média da menarca das mães é de 13,6 anos, sem história de 
telarca ou puberdade precoce na história parental. No exame físico, 
havia odor axilar em 5,4% (n = 2) das meninas, sem outros sinais de 
prematuridade sexual. Na avaliação da telarca na primeira consulta, 
o quadro era bilateral em 84% (n = 31) da nossa amostra, com dispa-
ridade no estadiamento de Tanner entre as mamas em 32% (n = 10). 
O estádio 3 foi o mais prevalente naquelas com mesmo estádio, com 
83% (n = 22). A mama esquerda foi a mais prevalente entre as uni-
laterais: 66,6% (n = 4). Houve involução completa em 47% (n = 8). 
Em 10,81% (n = 4), havia história de telarca neonatal, com involução 
após cerca de 3,25 meses, evoluindo com telarca novamente após 
cerca de 3,5 anos. Conclusão: A benignidade da TP isolada deve ser 
esclarecida e orientada a contraindicação de cirurgia nos casos uni-
laterais. Anamnese e exames físicos são fundamentais para esclarecer 
possível etiologia e avaliar associação com outras alterações.

meTaBOLismO OsTeOmiNeraL e viTamiNa D

P-079 avaLiaÇÃO De NeFrOCaLCiNOse e/OU NeFrOLiTÍase 
em 11 CriaNÇas BrasiLeiras COm raQUiTismO 
HiPOFOsFaTÊmiCO LiGaDO aO X CONFirmaDOs COm 
mUTaÇÕes NO GeNe PHeX
Neto GPC1, Corrêa PH1, martin r1  
1 Unidade de Doenças Osteometabólicas do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)

Introdução: Estudos indicam que a perda renal de fosfato é um fa-
tor predisponente à formação de cálculos renais. O raquitismo hipo-
fosfatêmico ligado ao X (RHX) tem, como base molecular, mutações 
inativadoras no gene PHEX e é caracterizado por hiperfosfatúria, 
sendo um potencial grupo de risco para litíase renal, principalmen-
te durante o tratamento medicamentoso. Objetivo: Caracterizar o 
fenótipo com ênfase para a avaliação de nefrolitíase e/ou nefrocal-
cinose e o genótipo de 11 crianças com RHX. Metodologia: Onze 
crianças diagnosticadas com RHX foram avaliadas do ponto de vista 
clínico, laboratorial e radiológico. Para identificação de nefrolitíase 
e/ou nefrocalcinose, foi realizada TC multislice. A genotipagem do 
PHEX foi realizada por PCR e sequenciamento automático. Re-
sultados: Todas as crianças tiveram histórico de deformidades em 
MMII com início após a deambulação, sem evidências de fraque-

za muscular. Apresentavam sinais radiológicos de raquitismo, além 
de marcadores ósseos elevados, principalmente na pré-puberdade e 
durante o estirão, mesmo com o tratamento adequado. Nenhum 
paciente tinha história de infecções urinárias de repetição ou mal-
formações renais, nem apresentavam sintomas relacionados à litíase. 
Laboratorialmente, todos exibiam diminuição da reabsorção renal 
de fosfato, sem hipercalciúria, hipocitratúria ou prejuízo da função 
renal. A TC mostrou sinais de nefrocalcinose bilateral em 4 dos 11 
pacientes e não foi identificado nenhum caso de nefrolitíase. A aná-
lise molecular do gene PHEX confirmou o diagnóstico de RHX em 
todas as crianças. Conclusão: Na nossa casuística, a nefrocalcinose 
foi uma comorbidade frequente em crianças com RHX, sugerindo 
que deva ser investigada a fim de permitir uma intervenção precoce.

P-080 evOLUÇÃO CLÍNiCa e LaBOraTOriaL De TrÊs 
PaCieNTes COm raQUiTismO HiPOFOsFaTÊmiCO FamiLiaL – 
a imPOrTÂNCia DO DiaGNÓsTiCO PreCOCe
Borghi mm1, Lago D1, Barros L1, masson J1, Kochi C1, Longui C1, 
Coates v1  
1 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Introdução: Raquitismo hipofosfatêmico familiar (RHF) é a forma 
mais prevalente dos raquitismos hereditários. Será descrita a evolu-
ção clínica e laboratorial de três pacientes com RHF; dois iniciaram 
tratamento precoce e um tardio. Descrição: Paciente 1: RF, mas-
culino, iniciou acompanhamento aos 9 meses de idade. AF: mãe, 
tio materno (paciente 2) e avó materna com diagnóstico tardio de 
RHF. Exame inicial: alargamento de punhos, sem outras deformida-
des. ZE: -3.2. Exames: Ca: 10 mg/d; P: 1,1 mg/dl; FA: 1.600 U/l. 
Iniciou tratamento com calcitriol e fosfato. Consulta atual: 6 a 6 m, 
ZE: -3. 3; Ca: 8,7; P: 2,1; FA: 1.335. EF: sem deformidades ósseas. 
Paciente 2: JF, masculino, diagnóstico aos 13a10m, com deformi-
dades importantes nos membros inferiores. ZE: -4.5. Exames: Ca: 
9,7; P: 2,6; FA: 1.421. Realizou duas osteotomias em membros por 
varismo acentuado e manteve tratamento medicamentoso irregular. 
Atualmente, 21a3m, sem deformidades ósseas. ZE: -5.2. Exames: 
Ca: 8,7; P: 1,5; FA: 315. Paciente 3: LRP, feminino, diagnóstico 
aos 15 dias de vida, pai e avó paterna com RHF. Início do trata-
mento aos 6 meses. Com 1a7m passou a acompanhar em nosso am-
bulatório: ZE: -1.26. Exames: Ca: 9,7; P: 3,4; FA: 1.144. Mantém 
tratamento regular com calcitriol e fosfato, sem deformidades ósseas. 
Aos 11a5m ZE: -1.61. Exames: Ca: 10,3; P: 3,4; FA: 791. Comen-
tários: O histórico familiar de RHF é um dos principais fatores para 
o diagnóstico precoce e melhor evolução clínica.

P-081 raQUiTismO HiPOFOsFaTÊmiCO assOCiaDO a 
sÍNDrOme DO NevO ePiDÉrmiCO COm FGF-23 NOrmaL
Borghi mm1, Kochi C1, Longui C1, Coates v1  
1 Unidade de Endocrinologia Pediátrica da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo

Introdução: O termo síndrome do nevo epidérmico (SNE) é uti-
lizado para descrever a associação dos nevos cutâneos difusos com 
anormalidades extracutâneas que envolvem o sistema nervoso cen-
tral, sistema esquelético e renal. O FGF-23 é um fator hiperfosfa-
túrico secretado principalmente pelos osteócitos, e na SNE existe a 
possibilidade de ser secretado autonomamente pelas lesões cutâneas. 
Sua incidência e de 1:1.000 e provavelmente seja resultado de um 
mosaicismo genético. Será relatado um caso de uma paciente com 
antecedente de nevos cutâneos difusos em tronco e membros, altera-
ções esqueléticas desde o nascimento e que evoluiu com raquitismo 
e hiperfosfatúria. Descrição do caso: JU, branca, sexo feminino, 
internada aos 5 anos de idade por pielonefrite. Evoluiu com exclusão 
renal. Submetida a nefrectomia e diagnosticado tumor de Wilms. 
Apresenta desde o nascimento nevos cutâneos difusos, escoliose e 
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diagnóstico de lipoma cerebelar. AF: negativo para doenças do meta-
bolismo ósseo. Tem uma irmã gêmea, fruto de inseminação in vitro, 
normal. Encaminhada ao serviço por apresentar alterações radiográ-
ficas e dor. Realizados exames laboratoriais que evidenciaram raqui-
tismo com diminuição na taxa de reabsorção tubular do fosfato. Ca 
(9.4 mg/dl), FA (2.492 U/l), P (2.3 mg/dl), TRF (82,3%), FGF23 
(128 RU/ml). Introduzidos vitamina D (0,5 mcg de calcitriol) e 
fosfato (1,25 g dia), com melhora do quadro clínico e radiográfico. 
Comentários: Ressalta-se a importância do diagnóstico clínico da 
síndrome do nevo epidérmico e a associação com as doenças ósseas 
metabólicas.

P-082 HiPereXPressÃO DOs GeNes DO COLÁGeNO 
TiPO i e sUa DisTriBUiÇÃO em PeLe De PaCieNTes COm 
OsTeOGÊNese imPerFeiTa
Pedroni mv1, Teocchi m1, adur J1, Ferreira ae1, Cesar C1, steiner C2, 
D’souza-Li L1

1 Centro de Investigação em Pediatria (CIPED), Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). CEFOP, Instituto de Física 
Gleb Wataghin, Unicamp. 2 Departamento de Genética Médica, FCM, Unicamp

Introdução: Osteogênese imperfeita (OI) é uma doença genética 
associada a mutações nos genes do colágeno tipo I. O objetivo deste 
estudo foi realizar análise funcional do colágeno tipo I em pacientes 
com OI. Métodos: Foram estudados nove pacientes com OI tipos 
I, III e IV e mutações missense nos genes COL1A1 ou COL1A2. 
Análise de expressão gênica foi analisada por PCR em tempo real 
(TaqMan Gene Expression Assays). Utilizando a combinação de ima-
gens microscópicas de two-photon excitation fluorescence (TPEF) e se-
cond-harmonic generation (SHG), foram realizados quantificação de 
densidade de colágeno e análise de textura e intensidade em imagens 
obtidas com intervalos de 1 μm até 40 μm de profundidade final 
usando ImageJ. Resultados: Identificou-se hiperexpressão nos ge-
nes COL1A1 e COL1A2 nos pacientes com OI quando comparados 
com controles (COL1A1 P = 0.002; COL1A2 P = 0.008). Redução 
no sinal em SHG com o aumento da profundidade com colágeno 
menos densamente distribuído em análise seriada de imagens foi ob-
servada nos tecidos de pacientes com OI e não em tecido controle. 
Pacientes com OI apresentaram discreto aumento do conteúdo de 
colágeno (8,49 ± 0,64 no tipo I e 6,37 ± 0,85 no tipo III) compa-
rado com controle (5,07 ± 1,03), sendo significante o aumento no 
tipo I x controle (p < 0.05). Conclusão: Pacientes com OI apre-
sentam hiperexpressão dos genes de colágeno tipo I com discreto 
aumento no conteúdo de colágeno. Entretanto, esse colágeno não é 
distribuído homogeneamente na pele. Este estudo contribui para o 
entendimento da expressão, localização e organização de colágeno 
tipo I normal e mutante.

P-083 eFeiTO DO PamiDrONaTO DissÓDiCO NO 
COmPrimeNTO/esTaTUra DOs PaCieNTes COm 
OsTeOGÊNese imPerFeiTa: avaLiaÇÃO aO LONGO De 
CiNCO aNOs De TraTameNTO
araújo aQ1, alves Jm1, Brito im1, sousa Cs1, Oliveira Fs2, Lopes FC1, 
Oliveira rs1, Castro LC1 
1 Departamento de Pediatria. Faculdade de Medicina da Universidade de 
Brasília (UnB). 2 Universidade Católica de Brasília (UCB)

Introdução: A osteogênese imperfeita (OI) é uma doença hereditá-
ria rara, clinicamente caracterizada por amplo espectro de gravidade 
no padrão de fragilidade óssea. A infusão cíclica com pamidronato 
dissódico é o tratamento de escolha para casos moderados e graves. 
Apesar de o pamidronato promover melhora das condições clínicas e 
redução do número de fraturas, questiona-se o impacto da mudan-
ça na dinâmica do processo de remodelação óssea no crescimento 
longitudinal do osso e na evolução do comprimento/estatura dos 
pacientes. Objetivo: Avaliar a evolução do escore Z de comprimen-

to/estatura (Z-ce) dos pacientes com OI ao longo de cinco anos 
de tratamento com pamidronato. Pacientes e metodologia: Foram 
avaliados e comparados os Z-ce de 29 pacientes com OI (14 mascu-
linos; média de idade ao diagnóstico: 2,5 ± 3,2 anos; média de idade 
no início do tratamento: 6,2 ± 3,7 anos), tipos I, III e IV, no pré-
-tratamento e ao longo de até cinco anos de tratamento com pami-
dronato. Avaliou-se também a frequência de fraturas nesse período. 
Resultados: Não se observou diferença estatisticamente significativa 
nos Z-ce entre pré-tratamento (-1,8 ± 2,1) e os momentos: primeiro 
ano (-1,3 ± 1,7; p = 0,33), segundo ano (-1,5 ± 2,0; P = 0,64), ter-
ceiro ano (-1,1 ± 2,2; P = 0,25), quarto ano (-1,8 ± 2,3; P = 0,47) 
e quinto ano (-1,9 ± 2,2; P = 0,9). Houve redução significativa na 
frequência de fraturas nesse período. Conclusão: Nesse grupo de 
pacientes, independentemente do tipo de OI, não se observou im-
pacto estatisticamente significativo do pamidronato no crescimento 
dos pacientes ao longo de cinco anos de tratamento, apesar da redu-
ção significativa na incidência de fraturas.

P-084 imPaCTO DO PamiDrONaTO DissÓDiCO Na 
DiNÂmiCa e BiOQUÍmiCa OsTeOmiNeraL De CriaNÇas e 
aDOLesCeNTes COm OsTeOGÊNese imPerFeiTa aO LONGO 
De CiNCO aNOs De TraTameNTO
alves Jm1, Brito im1, araújo aQ1, sousa Cs1, Lopes FC1, Oliveira rs1, 
Bezerra aC1, Castro LC1  
1 Departamento de Pediatria, Faculdade de Medicina da Universidade de 
Brasília (UnB)

Introdução: A infusão cíclica intravenosa de pamidronato dissódico 
é o tratamento-padrão nos casos moderados a graves de osteogênese 
imperfeita (OI). A diminuição da incidência de fraturas e a melhora 
das condições clínicas dos pacientes promovidas pelo pamidronato es-
tão associadas à redução da atividade osteoclástica. Objetivo: Avaliar 
o impacto do pamidronato na bioquímica osteomineral de pacientes 
com OI ao longo de cinco anos de tratamento,  por meio das concen-
trações séricas de cálcio (Ca), fósforo (P), fosfatase alcalina (Fal) e pa-
ratormônio (PTH). Pacientes e métodos: Análise das concentrações 
séricas de Ca, P, Fal e PTH de 68 pacientes (31 do sexo feminino) 
com OI (tipos I, III e IV), acompanhados no Hospital Universitá-
rio de Brasília, em terapia com pamidronato. Valores pré-tratamento 
foram comparados àqueles observados aos 12, 24, 36, 48 e 60 me-
ses após início do pamidronato. Resultados: As médias das concen-
trações séricas pré-tratamento foram: PTH 22,8 ± 13,2 pg/ml; Fal 
464,2 ± 226,4 U/l; Ca 9,7 ± 1,7 mg/dl; P 5,4 ± 0,8 mg/dl. Após 
introdução do pamidronato houve queda estatisticamente significati-
va e contínua nas concentrações de Fal ao longo dos cinco anos de 
avaliação para: 313,7 ± 162,2; 290,6 ± 157,6; 256,5 ± 139,5; 208,3 
± 110,8; 201,2 ± 89,1, respectivamente, P < 0,0001. Observou-se 
aumento significativo do PTH para 29,3 ± 12,8; 33,0 ± 20,3; 34,0 
± 19,9; 38,0 ± 28,2; 33,0 ± 19,9, respectivamente, P < 0,02. Não 
houve diferença estatística nas concentrações de Ca e P. Conclusão: 
A queda estatisticamente significativa e progressiva nas concentrações 
séricas da Fal reflete que ao longo dos cinco anos de tratamento com 
pamidronato houve manutenção da alteração da dinâmica osteome-
tabólica (inibição da atividade osteoclástica e da remodelação óssea).

P-085 BiOQUÍmiCa Da remODeLaÇÃO Óssea De 
CriaNÇas e aDOLesCeNTes COm OsTeOGÊNese 
imPerFeiTa aPÓs eTaPa De reDUÇÃO Da DOse DO 
PamiDrONaTO DissÓDiCO
araújo aQ1, alves Jm1, Brito im1, Lopes FC1, Oliveira rs1, Bezerra aC1, 
Castro LC1  
1 Departamento de Pediatria, Faculdade de Medicina da Universidade de 
Brasília (UnB)

Introdução: A infusão cíclica de pamidronato dissódico em pacien-
tes com osteogênese imperfeita (OI) promove redução na incidência 
de fraturas ósseas e melhora das condições clínicas. Pela preocupação 
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com efeitos em longo prazo da inibição crônica da reabsorção óssea, 
reduz-se a dose do pamidronato em 50% após cinco anos de trata-
mento. Objetivo: Avaliar os marcadores séricos osteometabólicos 
12 meses após redução de 50% da dose do pamidronato. Pacientes 
e métodos: Análise das concentrações séricas de cálcio (Ca), fósforo 
(P), fosfatase alcalina (Fal) e paratormônio (PTH) de 31 pacientes 
(17 meninos, com idade no início do tratamento de 6,7 ± 4,8 anos) 
com OI (tipos I, III e IV), acompanhados no Hospital Universitário 
de Brasília, que passaram à etapa de redução de dose. Valores pré-
-tratamento e no quinto ano de terapia foram comparados àqueles 
observados 6 e 12 meses após redução da dose. Resultados: Não se 
observou diferença estatisticamente significativa entre as concentra-
ções da Fal 6 (196,6 ± 79,4 U/L) e 12 meses (216,2 ± 90,0) após 
redução da dose comparadas às concentrações no quinto ano de te-
rapia (201,2 ± 89,1; P = 0,8 e 0,6, respectivamente), apesar de esses 
valores terem se mantido significativamente mais baixos que o valor 
pré-tratamento (464,2 ± 226,4; P = 9,9E-06 e 2,7E-08, respectiva-
mente). Não houve diferenças estatisticamente significativas entre as 
concentrações de PTH, Ca e P após 6 e 12 meses de redução de dose 
com o pré-tratamento e o quinto ano de tratamento. Conclusão: 
Um ano após redução da dose do pamidronato, observa-se manu-
tenção da inibição da atividade osteoclástica e da remodelação óssea 
quando comparadas ao tratamento em dose plena.

P-086 eLevaDa PrevaLÊNCia De sOBrePesO e OBesiDaDe 
em PaCieNTes PeDiÁTriCOs COm OsTeOGÊNese imPerFeiTa 
Grave: aGravO aDiCiONaL aO TeCiDO ÓsseO
aragão LFF1, Pinchiari La1, menezes Filho HC1, Pupo JB1, Passone 
CGB1, manna TD1, Kuperman H1, Dichtchekenian v1, setian N1, 
Damiani D1  
1 Instituto da Criança, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP)

Objetivo: Determinar a prevalência e a faixa etária do aparecimen-
to de sobrepeso e obesidade em pacientes com osteogênese imper-
feita (OI) grave (tipos III e IV) acompanhados em nosso serviço. 
Metodologia: Estudo retrospectivo da evolução anual do IMC dos 
pacientes com OI grave em tratamento com pamidronato dissódico 
(PD) durante período de seis anos. O sobrepeso e a obesidade fo-
ram caracterizados respectivamente a partir de Z-score de IMC entre 
1,0-2,0 e superior a 2,0, de acordo com o NCHS. Nos pacientes 
com sobrepeso ou obesidade, avaliou-se a prevalência de dislipide-
mia, caracterizada por HDL plasmático inferior a 45mg/dl e/ou tri-
gliceridemia superior a 100 mg/dl. Resultados: 40 pacientes (55% 
do sexo masculino) com OI grave em tratamento com PD foram 
avaliados. A idade do diagnóstico de OI foi de 1,97 ± 2,64 anos e 
a do início do PD foi de 4,79 ± 4,68 anos. Vinte e nove pacientes 
(72,5%) foram diagnosticados com sobrepeso ou obesidade pelo me-
nos uma vez durante os seis anos de acompanhamento. No momen-
to do diagnóstico do sobrepeso ou obesidade, a idade foi de 5,79 ± 
3,46 anos e o Z-score do IMC foi de +2,01 ± 0,94. A dislipidemia foi 
identificada em 19 desses pacientes (65,5%). Conclusão: Durante o 
seguimento clínico dos pacientes com formas graves de OI, deve-se 
prestar atenção à sua evolução ponderal, com o intuito de prevenir o 
sobrepeso e a obesidade. O sobrepeso e a obesidade representarão, 
nesses pacientes, agravo adicional ao tecido ósseo já comprometido.

P-087 HiPOFOsFaTasia COmO DiaGNÓsTiCO DiFereNCiaL 
De OsTeOGÊNese imPerFeiTa: reLaTO De CasO
salvi rNr1, Onishi DK1, menezes Filho HC1, Damiani D1, Kuperman 
H1, Dichtchekenian v1, manna TD1, setian N1, Kim Ca1, Bertola Dr1  
1 Instituto da Criança, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP)

Introdução: A hipofosfatasia é uma doença rara que ocorre por 
mutação do gene da fosfatase alcalina (FA) no cromossomo 1p36. 
Caracteriza-se por defeito na mineralização dos ossos e dentes. 

Apresenta baixa estatura, perda precoce de dentes, extremidades 
arqueadas, atividade reduzida da FA sérica, excreção aumentada 
de fosfoetanolamina urinária e ossificação irregular. Descrição do 
caso: A.C.R.S., pais hígidos, não consanguíneos, sem doenças ós-
seas na família. USG morfológico mostrou alterações esqueléticas, 
sendo feita hipótese diagnóstica de osteogênese imperfeita (OI). 
Cariótipo de líquido amniótico 46,XX [15]. IG = 38 semanas (P 
= 3.205 g, C = 47 cm), membros inferiores e superiores curtos e 
curvos. Avaliação laboratorial: FA 27 U/L (n = 125-499 U/l), 
cálcio, fósforo e PTH séricos normais. Raios X de membros su-
periores e inferiores com osteopenia, trabeculado ósseo grossei-
ro, varismos de fêmur e exostoses nas fíbulas. A erupção dentária 
iniciou-se aos 6m, com queda de incisivos inferiores a partir de 
1a3m. Atualmente, aos 2a 6m, mantém membros curvos e curtos 
e baixa estatura (Z = -2,5) Sem história de fraturas. Comentários: 
A hipofosfatasia tem gravidade variável, desde natimorto até perda 
precoce de dentes sem alterações ósseas, e divide-se em seis classes. 
Foi apresentada uma paciente com quadro clínico característico, 
compatível com a forma pré-natal benigna. Enfatiza-se que esse 
quadro é diferencial de OI, e o diagnóstico é feito por meio da 
dosagem sérica de FA. Atualmente ainda não existe um tratamento 
específico, mas a terapia com reposição enzimática está em estudo e 
é uma alternativa promissora para os casos graves da doença.

P-088 HiPOParaTireOiDismO PrimÁriO Na CriaNÇa: 
reLaTO De CasO
alves C1, Zugaib L1  
1 Serviço de Endocrinologia Pediátrica, Hospital Universitário Professor Edgard 
Santos, Faculdade de Medicina da Bahia – Universidade Federal da Bahia 
(FMB-UFBA)

Introdução: Hipoparatireoidismo primário é um distúrbio raro em 
Pediatria. Suas principais causas são: remoção cirúrgica das parati-
reoides, doenças infiltrativas ou de depósito, mutações ativadoras 
do receptor-sensor de cálcio (CaSR) e síndrome poliglandular au-
toimune tipo 1 (SPGAI-1). O tratamento-padrão é a reposição de 
cálcio e calcitriol. O uso do PTH está em investigação. Descrição 
do caso: Adolescente masculino, 15 anos, com fraqueza muscular e 
tetania desde os 12 anos, encaminhado para avaliar hipoparatireoi-
dismo. Exame físico: base nasal alargada, fissuras palpebrais estrei-
tas, baixo peso e estatura, unhas frágeis, dentição decídua completa, 
sinal de Trousseau e Chvosteck positivos, Tanner G4/P4. Ausência 
de alopecia, vitiligo, candidíase mucocutânea, opacificação da cór-
nea e catarata. Presença de halo corneano. Avaliação laboratorial: 
cálcio 5,4 mg/dl (8,4-10,2), fósforo 14,9 mg/dl (4,0-7,0), mag-
nésio 1,7 mg/dl (1,9-2,5), PTH intacto 7,62 pg/ml (15-65). Fos-
fatase alcalina, albumina, 25(OH) vitamina D, Na/Cl/K, ureia/
creatinina, AST/ALT, gasometria, T4L/TSH, IGF-1/IGFBP-3, 
cortisol sérico matinal, amilase/lipase: normais. Calciúria: 23 
mg/24h (60-300). Ressonância magnética de crânio: hipoplasia da 
artéria carótida esquerda, calcificação bilateral dos núcleos da base 
do crânio e da substância branca subcortical dos hemisférios cere-
brais. Idade óssea: 13 anos. Ecocardiograma: insuficiência tricúspi-
de mínima. Eletroforese de hemoglobina: hemoglobinopatia AC. 
Iniciada terapia com carbonato de cálcio e calcitriol, com objetivo 
de manter calcemia no limite inferior da normalidade. Comentá-
rios: Tendo sido afastados SPGAI-1 (ausência de hipocortisolismo 
e candidíase), mutação do CaSR (calciúria normal), doenças infil-
trativas, doenças de depósito e remoção cirúrgica, está em anda-
mento investigação para síndrome de DiGeorge (deleção do cro-
mossomo 22q11) e mutações no gene do PTH.

P-089 PseUDO-HiPOParaTireOiDismO Na aDOLesCÊNCia: 
reLaTO De DOis CasOs
Bordallo aPN1, souza mar1, Guimarães mm1, Beserra iCr1  
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1 Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Pseudo-hipoparatireoidismo caracteriza-se por resistência à ação do 
paratormônio (PTH). Cursa com hipocalcemia, hiperfosfatemia, 
↑PTH, presença ou não de osteodistrofia hereditária de Albright 
(OHA) e calcificação dos gânglios da base. É classificado nos tipos 
IA, IB, IC, II e pseudopseudo-hipoparatireoidismo de acordo com a 
clínica e o fenótipo. Relatar dois casos de pseudo-hipoparatireoidis-
mo com diagnóstico na adolescência. Caso 1: Masculino, 12 anos, 
com alteração do comportamento e convulsão tônico-clônica gene-
ralizada de início há um mês. História familiar negativa. Exame físico 
sem fenótipo de OHA, Tanner G5P5. Exames laboratoriais eviden-
ciaram: cálcio total = 3,2 mg/dl, cálcio ionizado = 0,47 mmol/l, 
fosfatase alcalina = 801 U/l, fósforo = 7,1 mg/dl, magnésio = 1,6 
mg/dl, PTH = 126 pg/ml, 25OHVitD = 32 ng/ml, TSH = 1,6 
mcUI/ml, T4L = 1,26 ng/dl; radiografia de tórax: rarefação óssea 
em úmero direito; TCC: calcificações em gânglios da base. Suspei-
ta diagnóstica de pseudo-hipoparatireoidismo tipo II. Tratado com 
carbonato de cálcio (Ca elementar: ±100 mg/kg/dia) e calcitriol 
1 mcg/dia. Evoluiu com melhora clínica. Exames após seis meses: 
cálcio total = 8,7 mg/dl, calcio ionizado = 1,12 mmol/l, fósforo = 
7,0 mg/dl, magnésio = 2,1 mg/dl. Caso 2: Masculino, 13 anos, 
HIV+ (transmissão vertical), há dois anos com convulsão tônico-
-clônica generalizada e piora há seis meses. História familiar nega-
tiva. Exame físico sem fenótipo de OHA, Tanner G4P4. Exames 
laboratoriais evidenciaram: cálcio total = 5,76 mg/dl, fósforo = 11,3 
mg/dl, magnésio = 1,6 mg/dl, fosfatase alcalina = 1.397 U/l, PTH 
= 650 pg/ml, T4L = 0,57 ng/dl, TSH = 9,02 mcUI/ml; TCC: 
calcificações em gânglios da base. Suspeita diagnóstica de pseudo-
-hipoparatireoidismo tipo IB. Tratado com carbonato de cálcio (Ca 
elementar: ±100 mg/kg/dia), calcitriol 1 mcg/dia e levotiroxina 
50 mcg/dia. Evoluiu com melhora clínica. Exames após 11 meses: 
cálcio total = 7,9 mg/dl, fósforo = 7,8 mg/dl, magnésio = 2,1 mg/
dl, fosfatase alcalina = 390 U/l. Comentários: Pseudo-hipoparati-
reoidismo é uma doença rara na infância. Hipocalcemia associada a 
crises convulsivas pode levar a suspeita do diagnóstico e instituição 
precoce do tratamento.

P-090 NÍveis De viTamiNa D e FaTOres De risCO 
CarDiOvasCULar em CriaNÇas PrÉ-PÚBeres eUTrÓFiCas 
e COm eXCessO De PesO
Cunha CB1, Gazolla Fm1, Bordallo aPN1, medeiros CB2, Bordallo 
maN3, madeira ir2, Carvalho CNm4, Collet-solberg PF3, Borges ma1, 
ribeiro rmQ5 
1 UDA de Endocrinologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2 UDA de Endocrinologia e 
Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da UERJ. 
3 UDA de Endocrinologia do Departamento de Medicina Interna da FCM-UERJ.  
4 Departamento de Nutrição Aplicada do Instituto de Nutrição da UERJ. 
5 FCM-UERJ

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento dos 
fatores de risco cardiovascular em crianças pré-púberes eutróficas e 
com excesso de peso, classificadas de acordo com o status de vitami-
na D. Métodos: Estudo transversal com 124 crianças oriundas do 
ambulatório de pediatria geral de um hospital universitário. Avaliou-
-se,  por meio de comparação de médias, medianas e proporções, o 
comportamento dos fatores de risco cardiovascular entre os grupos 
de crianças com níveis séricos de 25-hidroxi-vitamina D de suficiên-
cia (&#8805; 30 ng/ml), insuficiência (20 a 30 ng/ml) e deficiência 
(< 20 ng/ml). Resultados: Das 124 crianças estudadas, 60 (48,4%) 
são meninas e 64 (51,6%) meninos. A média de idade das crianças 
foi de 7,8 anos. Em relação aos níveis de 25-hidroxi-vitamina D, 
63 (50,8%) são suficientes, 44 (35,5%) insuficientes e 17 (13,7%) 
deficientes. Houve diferença estatisticamente significativa das mé-
dias e medianas de escore Z de índice de massa corpórea (p-valor = 

0,009), circunferência abdominal (p-valor = 0,01), colesterol total 
(p-valor = 0,03) e leptina (p-valor = 0,009) entre os pacientes com 
suficiência, insuficiência e deficiência de vitamina D. Em relação as 
médias, medianas e proporções de idade, sexo, pressão arterial sis-
tólica e diastólica, homeostatic model assessment for insulin resistance, 
triglicerídeos, HDL, LDL, adiponectina, proteína C reativa e inter-
leucina-6, não houve diferença estatisticamente significativa (p-valor 
> 0,05). Conclusão: As crianças pré-púberes com deficiência de vi-
tamina D apresentaram as maiores médias e medianas de escore Z de 
índice de massa corpórea, de circunferência abdominal, de colesterol 
total e de leptina. 

P-091 PerFiL De viTamiNa D De PaCieNTes COm sÍNDrOme 
De DOWN (sD) aTeNDiDOs NO amBULaTÓriO De sÍNDrOme 
De DOWN Da UNiversiDaDe reGiONaL De BLUmeNaU
Guirado LX1, alves erP1, Hassmann HH1, Lobe mCs1

1 Universidade Regional de Blumenau

Objetivo: Identificar o perfil da vitamina D dos pacientes com SD, 
investigar a frequência da hipovitaminose D e correlacionar com o 
sexo e a idade cronológica. Métodos: Estudo transversal em que 
foi avaliada a dosagem sérica de 25OH-vitamina D em 30 pacientes 
com SD, maiores de 2 anos e que estão em acompanhamento no 
ambulatório de SD. Os exames foram realizados no mesmo labo-
ratório, e os parâmetros para caracterizar insuficiência, deficiência e 
normal foram de acordo com o IOM, 2011. As faixas etárias foram 
divididas em 2-10 anos, 10,1 a 18 anos e acima de 18 anos. Os 
responsáveis pelos pacientes assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido. Resultados: Dezoito pacientes (60%) pertenciam 
ao sexo feminino. A média da idade cronológica foi de 13,13 anos. 
Dez (33,33%) pacientes possuíam a idade entre 2-10 anos, em 17 
pacientes (56,7%) a faixa etária foi de 10,1 a 18 anos e 3 pacientes 
(10%) tinham acima de 18 anos. Deficiência de vitamina D foi en-
contrada em 19 pacientes (63,33%) e insuficiência em 8 pacientes 
(26,66%) e 3 pacientes (10%) possuíam níveis normais de vitamina 
D. A faixa etária que mais apresentou deficiência foi dos 10,1 aos 18 
anos (11 pacientes). O sexo feminino demonstrou maior prevalência 
tanto de deficiência quanto de insuficiência de vitamina D (12 e 5 
pacientes, respectivamente). Conclusão: Deficiência de vitamina D 
foi encontrada em 19 pacientes (63,33%), a maior prevalência de 
deficiência ocorreu dos 10,1 aos 18 anos e o sexo feminino foi o 
mais comprometido.

mULTiDisCiPLiNar

P-092 imPOrTÂNCia DO reCONHeCimeNTO DOs aLeLOs 
HLa DQ2 e DQ8 PreDisPONeNTes Para DOeNÇa CeLÍaCa 
em reCÉm-NasCiDOs NO DisTriTO FeDeraL: imPaCTO NO 
aCOmPaNHameNTO eNDOCriNOLÓGiCO-PeDiÁTriCO
almeida F1, almeida L1, Fritsch P1, Uenishi r1, Castro LC1, Gandolfi L1, 
Pratesi r1, Nóbrega YK1  
1 Centro de Estudos de Doenças Imunogenéticas, Faculdade de Medicina da 
Universidade de Brasília (UnB)

Introdução: A doença celíaca (DC) é uma enteropatia inflamatória, 
desencadeada pela ingestão de glúten em indivíduos geneticamente 
predispostos, causando manifestações gastrointestinais e sistêmicas 
como baixa estatura, puberdade atrasada e inadequada aquisição de 
massa óssea, além de poder estar associada a outras doenças autoi-
munes, como hipotireoidismo e diabetes tipo 1. A DC está forte-
mente vinculada à presença de alelos HLA (DQ2 e DQ8). Atual-
mente, a análise genética desses alelos é usada para avaliação do risco 
para desenvolvimento de DC na população europeia. No Brasil há 
poucos estudos sobre a frequência desses alelos na população. Obje-
tivo: Determinar a frequência dos alelos HLA-DQ2 (DQA1*05:01 
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e DQB1*02:01) e DQ8 (DQA1*03:01 e DQB1*03:02), em ne-
onatos do Distrito Federal. Metodologia: Amostras de sangue do 
cordão umbilical de 44 neonatos do Hospital Universitário de Bra-
sília foram coletadas para extração de DNA e posterior realização de 
genotipagem dos alelos HLA-DQ2 e DQ8, utilizando o método 
de PCR quantitativa real-time (qPCR). Resultados: Os seguintes 
heterodímeros foram encontrados, com as respectivas frequências: 
HLA-DQ2 (DQA1*05:01 e DQB1*02:01), 9,1%; HLA-DQ8 
(DQA1*03:01 e DQB1*03:02), 4,5%; DQ2 incompleto (15,9% 
com alelo DQA1*05:01 e 13,6% com alelo DQB1*02:01), 29,5%; 
DQ2 e DQ8 completo, 2,3%. Todos esses genótipos refletem alto 
risco de desenvolver DC. Conclusão: No grupo estudado, a preva-
lência desses alelos foi de 65%, maior que a encontrada em países 
europeus (30%). Esses dados sugerem que uma proporção significa-
tiva desses neonatos apresentam risco elevado de desenvolver DC, 
assim como as comorbidades endócrino-metabólicas, aspecto esse 
importante no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 
desses indivíduos.

P-093 reTesTe sOrOLÓGiCO Para DOeNÇa CeLÍaCa 
em PareNTes De PrimeirO GraU De CeLÍaCOs: esTUDO 
De 14 aNOs De seGUimeNTO e imPOrTÂNCia Para O 
aCOmPaNHameNTO eNDOCriNOLÓGiCO-PeDiÁTriCO
Uenishi r1, Gandolfi L1, almeida L1, Fritsch P1, Coutinho F1, Castro 
LC1, Nóbrega YK1, Pratesi r1  
1 Centro de Estudos de Doenças Imunogenéticas, Faculdade de Medicina da 
Universidade de Brasília (UnB)

Introdução: A doença celíaca (DC) é uma enteropatia imuno-
mediada por intolerância ao glúten em indivíduos geneticamente 
predispostos e pode manifestar-se com distúrbios gastrointestinais 
e/ou metabólico-sistêmicos, como baixa velocidade de cresci-
mento, puberdade atrasada e baixa massa óssea. O risco de seu 
desenvolvimento é baseado na genotipagem dos alelos HLA-DQ2 
e DQ8 e o diagnóstico, na dosagem da antitransglutaminase 
(IgA-tTG) e antiendomísio (IgA-EMA). Objetivo: Determinar o 
risco de soroconversão numa coorte de indivíduos parentes em 
primeiro grau de pacientes celíacos, IgA-tTG/IgA-EMA negati-
vos, mas com alelos-HLA-predisponentes, em um período de 14 
anos, acompanhados no Hospital Universitário de Brasília. Me-
todologia: Repetição da sorologia IgA-tTG e IgA-EMA em 197 
indivíduos (102 do sexo feminino; 4 a 75 anos, média de idade 
de 29,9 ± 16,8 anos) com alelos HLA predisponentes para DC, 
no período de 1998 a 2012. Resultados IgA-EMA positivos fo-
ram considerados soroconversão, e solicitou-se biópsia duodenal. 
Resultados: Dos 197 pacientes, 11 (6 masculinos) apresentaram 
soroconversão do IgA-EMA nesse período, com diagnóstico sub-
sequente de DC, correspondendo a uma incidência cumulativa de 
5,6 para cada 100 indivíduos em 14 anos. A taxa de prevalência 
de DC encontrada na população geral da mesma área geográfica 
desse estudo é de 0,34%. Conclusão: O risco acumulado obser-
vado justifica a repetição periódica de IgA-EMA nesse grupo de 
pacientes. Esses resultados enfatizam a importância de se estar 
atento à possibilidade de DC no acompanhamento de distúrbios 
do crescimento, da puberdade e da aquisição de massa óssea em 
crianças e adolescentes parentes de celíacos e que apresentem esses 
alelos predisponentes.

P-094 a iNTeGraÇÃO De serviÇOs aCaDÊmiCOs De 
eNDOCriNOLOGia PeDiÁTriCa: a CriaÇÃO e eXPeriÊNCias 
DO siG-eNDOPeD (sPeCiaL iNTeresT GrOUP) Na reDe rUTe 
(reDe UNiversiTÁria De TeLemeDiCiNa) eNTre 2011 e 2012
arrais rF1, alves CaD1, Castro LC2, Kopacek C3, Damiani D4, 
Liberatore Junior rDr5, Guerra Junior G6

1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal 
da Bahia (UFBA). 2 UNB. 3 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre (ISCMPA)-RS. 4 ICR-USP. 5 USPRP.  6 Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp)

Em um país continental e ainda com muitas desigualdades (geográ-
ficas, sociais, econômicas e culturais), a existência de uma rede para a 
troca de informações e discussões de aspectos teóricos e práticos da es-
pecialidade é um recurso interessante a ser adequadamente utilizado. 
A rede RUTE (Rede Universitária de Telemedicina), mantida pela as-
sociação do MCT/MS (Ministérios da Ciência e Tecnologia e Saúde), 
tem essa premissa, integrando universidades e instituições de ensino 
da área da saúde, por meio de atividades integradas por recursos da 
tecnologia de informação, principalmente videoconferências. Todas as 
atividades de ensino (graduação e pós-graduação, incluindo a residên-
cia médica) e capacitação/atualização profissional são contempladas. 
Em meados de 2011, o SIG de endocrinologia pediátrica (SIG Endo-
ped) começou a estruturar-se com o objetivo de aumentar a integra-
ção de serviços terciários brasileiros,  por meio de videoconferências 
mensais, em que uma agenda previamente discutida e aprovada por 
todos os membros é executada com o rodízio entre os apresentadores 
dos centros participantes. Os tópicos abordados até o momento fo-
ram desde apresentações de casos clínicos interessantes até discussão 
de protocolos de utilização de medicamentos, como análogos de in-
sulina e hormônio de crescimento. Além de proporcionar discussões 
enriquecedoras para os debatedores, residentes e alunos presentes, 
muitas deliberações acabam subsidiando ou sendo ponto de partida 
para sugestões a serem encaminhadas aos órgãos competentes, do 
Ministério da Saúde ou Sociedades Médicas diretamente envolvidas 
(Sociedade Brasileira de Pediatria/Sociedade Brasileira de Endocri-
nologia e Metabologia). Uma descrição dos tópicos já discutidos e a 
programação para 2013 serão apresentadas para divulgação.

P-095 esCOLHa DOs CriTÉriOs Para iNTerveNÇÃO 
Na COOrTe DO PrOJeTO “aCreDiTar NO esPOrTe” 
PrOsPeCTivO
Carmello JFC1  
1 CGEA – Prefeitura Municipal de São Paulo

Objetivos: Eleger os critérios de seleção para intervenção na coorte 
do projeto “ACREDITAR no esporte” prospectivo. Metodologia: 
Avaliaram-se características de pacientes no estudo prospectivo do 
projeto “ACREDITAR no esporte” em prontuários da coorte de 
1.100 atletas jovens participantes de programa de treino de alto 
rendimento até 2010 e que tiveram intervenção por diminuição da 
velocidade de crescimento, alteração da idade e velocidade de ins-
talação da puberdade e/ou perda da expectativa de altura prevista 
em relação a altura alvo familiar. Resultados: Nas modalidades de 
esporte com alta solicitação de resultados em idades precoces: Ginás-
tica Artística, Natação ou nas lutas em que o peso determina o grupo 
a competir: Judô e Luta Olímpica, acima de 10% dos participantes 
em algum período do ciclo de treinos tiveram: 1) diminuição da 
velocidade de crescimento em relação a velocidade anterior e altura-
-alvo familiar; 2) alteração negativa de ingesta alimentar; 3) altera-
ção dos resultados competitivos; 4) desinteresse em competir sem 
alteração da avaliação psicométrica POMS (Profile of Mood States); 
5) Dessincronização no período de início e velocidade de evolução 
da puberdade. Conclusão: Dados positivos e negativos da atividade 
física são descritos desde H Selie e os esportes afetados coincidiram 
com os de Malina em estudo de atletas jovens com treino intenso, 
inconclusivo na causa dentro do conjunto de fatores estressantes. 
As alterações psicológicas diferem do over-training pela imaturidade 
emocional e metabólica da criança e o baixo nível de estrógenos e 
betaendorfinas. O estudo gerará um índice para início das condutas 
da equipe e melhor definirá a rotina para diminuição dos múltiplos 
fatores estressantes.
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P-096 PerFiL ePiDemiOLÓGiCO e HÁBiTOs De viDa De Pais e 
CUiDaDOres DO mUNiCÍPiO De araGUari, mG
Debs DHsL1, Dias sr1, Ferrão aCL1, Campos FL2, Carrijo JB1, 
Cualheta LP1, Lobo ms1, afonso NG3, amorim vD1 
1 Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC-Araguari). 2 Universidade de 
Uberaba (UNIUBE). 3 Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Objetivo: Preocupados com hábitos de risco para doenças crônicas 
não transmissíveis detectados em crianças e adolescentes em estu-
do recente realizado em nosso município, e cientes da influência 
de familiares na perpetuação de tais comportamentos, optamos por 
conhecer o perfil de pais e cuidadores de nossa cidade. Metodolo-
gia: Estudo transversal, realizado na primeira etapa da campanha de 
multivacinação de 2012, quando, após apresentação do projeto e 
consentimento verbal, pais e cuidadores responderam a questioná-
rio previamente estabelecido e discutido pelos autores. Resultados: 
Foram incluídos no estudo 318 indivíduos com idade média de 30 
anos (± 8,9), sendo 90,3% do sexo feminino, 13,2% tabagistas, 9,7% 
hipertensos, 0,6% diabético e 51,3% com mais de 10 anos de escola-
ridade. Em relação a grau de parentesco, 78,9% dos acompanhantes 
eram mães, 8,8% pais e 5,7% avós. Quando interrogados sobre inges-
ta das últimas 24 horas, 93,1% referiram consumo de carnes, 80,5% 
de verduras, 59,4% de frutas, 58,5% de leites e 76,7% de ce reais. 
Quando questionados sobre ingesta de alimentos não saudáveis, 
54,1% afirmaram ingesta de refrigerantes, 42,1% de frituras, 28,3% 
de achocolatados, 25,2% de bolachas recheadas, 15,1% de macarrão 
instantâneo. 80,2% realizavam menos de cinco refeições/dia, sendo 
a média de 3,7 (± 1,1) refeições/dia. 80,8% negaram prática de ativi-
dade física e 89% usavam o tempo livre para assistir TV. Conclusão: 
Esses dados reafirmam a necessidade da inclusão de pais e cuidadores 
em Programas de Prevenção e Promoção de Saúde voltados para 
crianças e adolescentes. 

P-097 NeCrOse GOrDUrOsa DO reCÉm-NasCiDO
almeida rm1, Nadaf misv2, Takano Oa2, silva OG1, Garcia FCB1, 
Oliveira Jr1, Domingues DD1, romagnoli Ba1, aburad a1, shimoe 
Junior Pm1 
1 Hospital Geral Universitário (HGU) da Universidade de Cuiabá (UNIC).  
2 Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM) da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT)

Introdução: A necrose gordurosa é uma lesão inflamatória, granu-
lomatosa, decorrente de hipoperfusão e resfriamento do tecido ce-
lular subcutâneo, associada a asfixia perinatal e diabetes gestacional. 
Descrição do caso: Recém-nascido, sexo feminino, nascido de parto 
normal, com sofrimento fetal agudo, Apgar 1,5,7 no 1º, 5º e 10º 
minutos de vida, IG 40 semanas, peso = 3.830 g, comprimento = 49 
cm, PC = 35 cm, aspiração de mecônio +4/4. Mãe, gesta 3, paridade 
3, e aborto nenhum, com diabetes gestacional. Na UTI neonatal, 
permaneceu três dias em ventilação mecânica, um em CPAP nasal 
e dois em HOOD. Usou antibioticoterapia por sete dias para sepse 
neonatal presumida, que não se confirmou em culturas, tendo sido 
assumida como resposta inflamatória pela asfixia perinatal. Perma-
neceu na unidade de baixo risco anexa à UTI neonatal, receben-
do alta no 18º dia vida, com teste do pezinho, olhinho, orelhinha, 
ecocardiograma e ultrassonografia transfontanela normais, em alei-
tamento materno exclusivo. No 30º dia de vida, apresentou lesões 
subcutâneas enduradas e hiperemiadas na região cervical e ombros, 
associada a um lactente com bom estado geral. Realizada interna-
ção hospitalar com exames que afastaram causa infecciosa e, com 
base nos antecedentes do período perinatal, levantou-se a hipótese 
de necrose gordurosa, a qual foi confirmada com biópsia de pele de 
lesão de ombro esquerdo revelando adiponecrose em derme. Co-
mentários: A importância do diagnóstico da necrose gordurosa se 
faz pela possibilidade de evolução para insuficiência renal secundária 
a nefrocalcinose, devida a hipercalcemia assintomática, devendo os 

pacientes ser acompanhados ambulatorialmente para detecção pre-
coce e tratamento.

P-098 PerFiL ePiDemiOLÓGiCO DO amBULaTÓriO De 
eNDOCriNOLOGia PeDiÁTriCa DO COmPLeXO HOsPiTaLar 
UNiversiTÁriO PrOF. eDGarD saNTOs, BaHia
almeida LD1, Lago r2, Toralles mB1, Bittencourt av1, Oliveira LB3 
1 Faculdade de Medicina da Bahia  (FAMEB) – Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). 2Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos (CompHUPES)-
UFBA. 3 ICS-UFBA

Não é conhecido o perfil dos ambulatórios de Endocrinologia Pediá-
trica no estado da Bahia. Este estudo visa determinar o perfil clínico-
-epidemiológico do Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do 
Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos (Com-
pHUPES) – UFBA, na cidade de Salvador, Bahia. Foram incluídos 
todos os pacientes menores de 18 anos, atendidos no ambulatório 
de Endocrinologia Pediátrica do Complexo HUPES – UFBA no pe-
ríodo de janeiro de 2009 a dezembro de 2012. Foram revisados os 
prontuários e registrados os seguintes parâmetros: gênero, data de 
nascimento, procedência, naturalidade, raça, idade na primeira con-
sulta, diagnóstico sindrômico e etiológico e data da última consulta. 
Os dados obtidos foram analisados pelo SPSS. O número total de 
pacientes do estudo foi 387. Desses, 56,8% foram do sexo feminino 
e 43,2% do sexo masculino. Quanto à raça, a maioria dos pacientes 
é parda (31%), seguidos pelos negros (23,5%) e os brancos (8,8%). 
Em relação à procedência, foram encontrados 93 municípios, to-
dos da Bahia. O município de Salvador responde por 226 pacientes 
(58,4%); em segundo lugar, Lauro de Freitas (2,8%). Quanto à ida-
de, a maioria dos pacientes tinha na última consulta entre 10 e 14 
anos (30,23%), 4,9% eram < 1 ano, 6,45% tinham 1-4 anos, 28,94% 
tinham 4-10 anos e 29,45% eram > 14 anos. Os diagnósticos mais 
prevalentes foram: baixa estatura (25,06%) e obesidade (25,32%). A 
prevalência de baixa estatura é semelhante à identificada em outros 
centros, mas há uma prevalência aumentada de obesidade. Os de-
mais dados estão de acordo com o perfil de pacientes identificados 
em outros serviços do CompHUPES-UFBA.

P-099 NeOPLasia eNDÓCriNa mÚLTiPLa TiPO 2a: reLaTO De 
CasO
real Cmv1, souza Csm1, souza iC1, Tadeu KFr1, Lima Ba1, Duarte TF1, 
real Dmv2 
1 Instituto Metropolitano de Ensino Superior (IMES)/União Educacional do Vale 
do Aço (UNIVAÇO). 2 Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)

Introdução: A neoplasia endócrina múltipla tipo 2A (NEM2A) ou 
síndrome de Sipple é uma desordem autossômica dominante, com 
prevalência estimada de 1:30.000, sem predominância de sexo. Está 
associada a uma mutação na linhagem germinativa do proto-onco-
gene RET. O carcinoma medular de tireoide (CMT) é a manifesta-
ção mais característica, presente em 100% dos casos. Além do CMT, 
outras combinações podem ser encontradas, como feocromocitoma 
e hiperparatireoidismo. Descrição do caso: VES, 10 anos, residente 
em Ipatinga, estudante. A paciente tem história familiar de NEM 2A. 
Encontrada mutação no éxon 11(C634Y) do proto-oncogene RET, 
o que lhe confere risco elevado de desenvolvimento de feocromoci-
toma e de hiperparatireoidismo. Dessa forma, por apresentar hiper-
plasia de células C da tireoide e alteração de calcitonina, foi submeti-
da, aos 8 anos de idade, a tireoidectomia total profilática. Apresenta 
pelo menos quatro gerações de familiares acometidas pela mutação, 
o que totaliza 14 parentes envolvidos: bisavó, avó e três tias paternas, 
três tias-avós paternas, três primas de segundo grau paternas, o pai 
e duas primas paternas. Desses familiares, seis já faleceram vítimas 
de metástases. A paciente atualmente faz uso de levotiroxina, com 
bom controle, e apresenta níveis normais de cálcio, paratormônio, 
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calcitonina e metanefrinas urinárias. Comentários: O caso descrito 
ilustra uma herança autossômica dominante, bastante expressiva, e 
alto grau de penetrância. A alta taxa de letalidade poderia estar rela-
cionada, em parte, ao atraso diagnóstico e à falta de intervenção em 
momento oportuno. Outro fato surpreendente seria a presença de 
apenas um homem envolvido pela mutação nessa família.

NeUrOeNDOCriNOLOGia 

P-100 aNÁLise DOs GeNes sONiC HeDGeHOG (sHH) e GLi2 
em PaCieNTes COm HiPOPiTUiTarismO e/OU DeFeiTOs De 
LiNHa mÉDia CereBraL
Paulo ss1, Fernandes-rosa FL1,Turatti W1, Coeli FB1, martinelli Jr. Ce1, 
moreira aC1, santos aC1, Castro m1, antonini sr1  
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (FMRP-
USP)

Objetivos: Avaliar as características clínicas, neurorradiológicas e a 
presença de variações genéticas nos genes SHH e GLI2, em pacien-
tes com diagnóstico de hipopituitarismo e/ou defeito de linha mé-
dia cerebral (DLMC) atendidos no HCFMRP-USP. Metodologia: 
115 pacientes com diagnóstico de hipopituitarismo congênito (n = 
62), displasia septo-óptica (DSO; n = 38) ou holoprosencefalia (n 
= 15) foram avaliados clínica e laboratorialmente e por ressonân-
cia nuclear magnética do SNC. Em todos esses pacientes as regiões 
codificadoras dos genes SHH e GLI2 foram sequenciadas automa-
ticamente. A variação do número de cópias foi avaliada por multi-
plex ligation-dependent probe amplification (MLPA). Resultados: A 
idade média ao diagnóstico foi de 10,7 anos (1,2-27) nos pacientes 
com hipopituitarismo, 6,1 anos (0,7- 14,4) nos pacientes com DSO 
e 3,8 anos (0,1-27) nos pacientes com holoprosencefalia. Deficiên-
cias endócrinas foram encontradas em 74% e 53% nos pacientes com 
DSO e HPE, respectivamente. Foi encontrada uma nova mutação 
no gene SHH (p.Y175X) em um paciente com holoprosencefa-
lia alobar, defeitos de linha média facial e deficiências endócrinas. 
Foram observadas quatro novas mutações missense no gene GLI2: 
duas (p.V183M e p.A1439T) em pacientes com hipopituitarismo 
e duas (p.A714T e p.L761F) em pacientes com DSO. Uma des-
sas variantes, identificada em uma paciente com hipopituitarismo e 
dente incisivo central único, apresentava-se em heterozigose com-
posta p.[A1439T];[L788fsX794]. Não foi identificada variação do 
número de cópias nos genes SHH e GLI2. Conclusão: Mutações 
no gene SHH são raras e não foram encontradas em pacientes com 
hipopituitarismo sem DLMC. Mutações no gene GLI2 foram en-
contradas em pacientes com diferentes espectros fenotípicos, como 
hipopituitarismo congênito e DSO.

P-101 OTX2 GeNe mUTaTiONs are rare iN PaTieNTs WiTH 
COmBiNeD PiTUiTarY HOrmONe DeFiCieNCY (CPHD) aND/
Or miDLiNe CereBraL DeFeCTs (mCD)
Novaretti N1, Paulo s. santos a1, moreira a1, martinelli Jr. Ce1, 
igarashi m2, Ogata T2, Fukami m2, Castro m1, antonini s1 
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo.  
2 National Research Institute for Child Health And Development, Japan

Objective: To investigate the presence of OTX2 mutations in pa-
tients with CPHD with different MCD degrees. Patients and me-
thods: We evaluated 117 patients with CPHD and/or MCD [61 
with CPHD without MCD, 32 with septo-optic dysplasia (SOD), 
15 with holoprosencephaly (HPE) and 9 with isolated anomaly of 
corpus callosum (ACC)]. OTX2 coding/boundary regions were se-
quenced. Transactivating activity of mutant OTX2 was examined in 
vitro by luciferase assays using reporter vectors containing promoter 
sequences of IRBP, HESX1, POU1F and GNRH1. Results: Mean 
age 5.8 years (0.7-4.4) in SOD patients, 9 (6.5-11.7) in patients 

ACC and 10.7 (1.2-27) in CPHD without MCD patients. Endocri-
ne deficiencies (CPHD with or without ADH deficiency or isolated 
GH deficiency – GHD) were found in 69%, 67%, and 53% in SOD, 
ACC, and HPE patients, respectively. A OTX2 variant c.757G>A 
(p.A253T) was identified in a CPHD patient. In vitro analysis sho-
wed no differences between the wild-type OTX2 and Ala253Thr 
OTX2. OTX2 variant c.444G>C (p.P148) was identified in a SOD 
patient and the intronic variant c.*19T>A was identified in a SOD 
and in a CPHD patients. These variants were not found in 120 Bra-
zilian controls neither in the 1000 genomes project. In silico analysis 
showed that none of these OTX2 variants are likely to impair spli-
cing. Conclusion: OTX2 variants were identified in patients with 
CPHD and/or MCD but in vitro and in silico analysis revealed that 
these variants are likely to be non-functional. Mutations in OTX2 
gene appear to be a rare cause of CPHD and/or MCD.

P-102 assOCiaÇÃO eNTre DisPLasia sePTO-ÓPTiCa e 
DiaBeTes iNsÍPiDO CeNTraL – reLaTO De CasO
Carvalho LC1, souza aFB1, santos ava1, Palhares HmC1, Ferreira BP1, 
Borges mF1  
1 Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Introdução: A displasia septo-óptica (DSO) é uma anomalia con-
gênita rara e consiste de uma combinação variável de defeitos das 
estruturas da linha média cerebral. Objetivou-se relatar um caso de 
DSO e diabetes insípido central. Descrição do caso: Pré-escolar, 
masculino, 3 anos e 9 meses, avaliado por causa de baixa estatura e 
baixo peso, associados a poliúria e polidipsia, diminuição da acuida-
de visual e nistagmo. Apresentava ingestão hídrica diária média de 
3.200 ml/dia, com diurese aproximada de 7 ml/kg/hora. Exame 
oftalmológico: estrabismo convergente, nistagmo e palidez de papila 
bilateralmente. Apresentava IGF-1 baixo, densidade e osmolalida-
de urinárias baixas. A RNM de crânio evidenciou ausência do septo 
pelúcido, hipoplasia dos nervos e do quiasma óptico bilateralmente 
e hipófise de dimensões reduzidas com ausência de hipersinal do 
lobo posterior da hipófise. O teste terapêutico com acetato de des-
mopressina confirmou diabetes insípido central. Comentários: A 
DSO inclui hipoplasia ou ausência do septo pelúcido e/ou do corpo 
caloso, hipoplasia/displasia dos nervos ópticos e disfunção hipotalâ-
mico-hipofisária, que varia desde déficit isolado de um hormônio 
hipofisário até hipopituitarismo. A DSO é uma importante causa de 
hipopituitarismo congênito e deve ser considerada em crianças com 
hipoplasia do nervo óptico e defeitos da linha média cerebral.

P-103 DiaBeTes iNsiPiDUs CeNTraL (DiC) em LaCTeNTes: 
DiFiCULDaDe Na aBOrDaGem e TraTameNTO
Tyszler L1, moreira s1, moriguti Na1, Castanheira LD1  
1 Hospital Municipal Jesus, RJ

Objetivo: Relatar dois casos de DIC em lactentes, com enfoque na 
dificuldade diagnóstica, manejo e resposta terapêutica alternativa 
com hidroclorotiazida e restrição alimentar. Método: Relatar casos 
de dois meninos com queixa de vômitos, irritabilidade e déficit de 
crescimento. Caso 1: SCR, 7 meses, com história de esquizencefa-
lia, foi internado no HMJ por causa de quadro de febre e apneia. 
Apresentava quadro de hipernatremia associado à poliúria. Na inter-
nação foi iniciado DDAVP, com diminuição do sódio sérico e diu-
rese diária, porém passou a apresentar episódios de hiponatremia, 
optando-se por iniciar hidroclorotiazida 5 mg/kg/dia, com resposta 
favorável: sódio sérico 161 mEq/l para 148 mEq/l, a osmolaridade 
sérica diminuiu de 363,44 para 303,67 mOsm/l e a Osm urinária 
aumentou após 48 h. Caso 2: BSM, 10 meses, parto normal, a ter-
mo, peso adequado, porém com atraso do desenvolvimento neurop-
sicomotor. Relata internação prévia por desidratação e desde então 
apresenta episódios esporádicos de febre aferida e vômitos diários. 
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Na investigação diagnóstica, observaram-se hipernatremia persisten-
te, osmolaridade urinária de 118 mOsmo/l, osmolaridade sérica de 
337,2 mOsmo/l. Diagnosticado DIC e iniciado tratamento com 
hidroclorotiazida (5 mg/kg/dia) associada a uma dieta com baixa 
osmolaridade; após 48h evoluiu com normalização do sódio e queda 
da osmolaridade sérica e aumento da osmolaridade urinária. Con-
clusão: Em lactentes com sintomas de irritabilidade, febre, déficit 
de peso ou crescimento, deve-se suspeitar de diabetes insípido. O 
manejo de lactentes com DIC é difícil e a terapêutica com dDAVP 
mostra resultados insatisfatórios. O uso de hidroclorotiazida asso-
ciado ao controle da carga de soluto renal da dieta pode ser uma 
alternativa terapêutica

OBesiDaDe

P-104 CirCUNFerÊNCia CerviCaL: vaLOres OBTiDOs em 
POPULaÇÃO PeDiÁTriCa eUTrÓFiCa
Coutinho Ca1,  Kochi C1, Homma TK1, monte O1, Longui Ca1  
1 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Objetivo: Determinar os valores de circunferência cervical (CC) em 
população pediátrica eutrófica, de ambos os sexos. Metodologia: 
Foram avaliados peso, estatura (para cálculo do IMC) e medida da 
CC (realizada com fita métrica, na região da cartilagem tireoide). 
As crianças participantes do estudo tinham entre 6 a 19 anos e esta-
vam regularmente matriculadas em escolas de São Paulo. De acordo 
com as curvas da OMS, classificou-se como eutrófico entre Z-1 e +1 
do IMC. Análise estatística por SigmaStat 3.5. Resultados: Foram 
avaliados 2.704 estudantes, igualmente distribuídos entre os sexos. 
No grupo eutrófico (total de 1.532), encontrou-se correlação entre 
CC e zIMC e idade, em ambos os sexos. As medianas dos valores de 
CC foram estatisticamente diferentes entre os sexos, (exceto aos 11 
anos) e de acordo com a idade, sem diferença nos grupos maiores 
de 15 anos. Conclusão: Apesar de ter sido realizado no município 
de São Paulo, é o primeiro trabalho avaliando os valores de corte da 
CC na população brasileira. A CC é um índice que pode ser utilizado 
na avaliação antropométrica de crianças e adolescentes, e pôde-se 
observar que seus valores são diferentes de acordo com sexo e idade.

P-105 avaLiaÇÃO Da CirCUNFerÊNCia CerviCaL COmO 
variÁveL aNTrOPOmÉTriCa em PaCieNTes PeDiÁTriCOs 
COm eXCessO De PesO
Homma TK1, Lyra a1, Ferreira aB1, Bonfitto aJ1, andrade CC1, 
Gajardos JrC1, monte O1, Longui Ca1, Kochi C1  
1 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Objetivo: Correlacionar circunferência cervical com outras variáveis 
antropométricas em pacientes com excesso de peso. Método: Es-
tudo prospectivo, transversal, em pacientes do Serviço de Endocri-
nologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em 2012. Fo-
ram estudados pacientes com diagnóstico de sobrepeso/obesidade 
(Organização Mundial de Saúde). Pacientes portadores de outras 
patologias ou com histórico de uso recente ou atual de medicação 
foram excluídos do estudo. Dados coletados: sexo, idade cronológi-
ca (IC), avaliação puberal (Tanner), peso e estatura (E), escore z do 
IMC, circunferência abdominal (CA, medida no ponto médio entre 
a última costela e a crista ilíaca), CA/E e circunferência cervical (CC, 
medida na altura da cartilagem tireoide). Foi realizada avaliação da 
porcentagem de gordura corporal (%GC) por bioimpedanciometria 
(BIA – balança Tanita bipolar). Análise estatística pelo SigmaStat. 
Resultados: Foram avaliados 21 pacientes. A mediana de IC foi de 
12,5 anos (11 a 14) anos. Desses pacientes, 31,8% tinham sobrepe-
so e 68,2% eram obesos. A média (DP) do zIMC foi de 2,2 (0,4). 
A relação CA/E obteve média (DP) de 0,6 (0,05); o valor médio 

(DP) da CC foi de 37,8 (3,1) e o valor da %GC teve média (DP) de 
41,4 (7,27). Foram observadas correlações significantes entre a CC 
x CA/E (r = 0,704, p < 0,05), CA/E x %GC (r = 0,852, p < 0,05), 
CC x %GC (r = 0,629, p < 0,05). Conclusão: Em pacientes com 
excesso de peso, observou-se que a CC apresenta correlação positiva 
com a relação CA/E e com a %GC, sendo um índice prático na ava-
liação de gordura corporal de pacientes com sobrepeso e obesidade.

P-106 assOCiaÇÃO eNTre ÍNDiCe De massa COrPOraL, 
CirCUNFerÊNCia Da CiNTUra e GLiCemia De JeJUm em 
esCOLares DO eNsiNO FUNDameNTaL De JUiZ De FOra, 
miNas Gerais/2012
silva Fa1, Leandro DaB1, Neves Fs1, santos rFL1, Fontes vs1, 
Gonçalves CF1, morais P1, Neto mP1, Oliveira rms1, Cândido aPC1 
1 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Objetivos: O objetivo deste estudo é correlacionar o índice de massa 
corporal (IMC) e a circunferência da cintura à glicemia de jejum 
em estudantes do ensino fundamental, identificando precocemente 
alguns fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus 
tipo 2 na idade adulta. Metodologia: Um estudo transversal foi re-
alizado em escolares de 7 a 14 anos, estudantes de escolas públi-
cas e privadas de Juiz de Fora/MG. Até o momento, 708 alunos 
foram selecionados por processo aleatório simples e estratificados 
de acordo com sexo, idade e proporção em cada escola. Na análi-
se antropométrica foram avaliados o IMC e a menor circunferência 
acima da cicatriz umbilical entre a crista ilíaca e a última costela e na 
análise bioquímica foram dosados, após jejum de 12 horas, os níveis 
sanguíneos de glicose. A regressão linear foi utilizada para avaliar 
a correlação entre o IMC, circunferência da cintura e o parâmetro 
bioquímico analisado, admitindo-se um nível de significância de  
p ≤ 0,05. Para as análises estatísticas, foi utilizado o software SPSS. 
Resultados: A amostra foi composta por 47,7% de meninos e 52,3% 
de meninas. A distribuição da faixa etária foi semelhante entre os 
gêneros (p = 0,22). Na avaliação antropométrica, observou-se que 
18,8% apresentaram sobrepeso e 13,9% obesidade. Observou-se 
uma correlação significativa e diretamente proporcional entre IMC e 
glicemia de jejum (p = 0,001) e circunferência da cintura e glicemia 
(p < 0,001). Conclusão:  Por meio da análise inicial dos resultados, 
observa-se associação entre aumento do IMC, circunferência da cin-
tura e a glicemia de jejum. Apoio: CNPq, FAPEMIG, UFJF.

P-107 assOCiaÇÃO eNTre ÍNDiCe De massa COrPOraL, 
PressÃO arTeriaL sisTÓLiCa e PressÃO arTeriaL 
DiasTÓLiCa em esCOLares DO eNsiNO FUNDameNTaL De 
JUiZ De FOra, miNas Gerais/2012
silva Fa1, Leandro DaB1, Neves Fs1, santos rFL1, Fontes vs1, 
Gonçalves CF1, morais P1, Pereira Neto m1, Oliveira rms1, Cândido 
aPC1

1 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Objetivos: O objetivo deste estudo é correlacionar o índice de massa 
corporal (IMC) e pressão arterial sistólica e diastólica em estudantes 
do ensino fundamental, identificando precocemente alguns fatores 
de risco associados à obesidade. Metodologia: Um estudo transver-
sal foi realizado em escolares de 7 a 14 anos, estudantes de escolas 
públicas e privadas de Juiz de Fora/MG. Até o momento, 708 alu-
nos foram selecionados por processo aleatório simples e estratificado 
de acordo com sexo, idade e proporção em cada escola. Na análise 
antropométrica, foi avaliado o IMC, e a pressão arterial foi aferida 
três vezes com a utilização do aparelho OMRON HEM-705CP; em 
seguida, foi obtida a média entre os três valores de pressão medidos. 
A regressão linear foi utilizada para avaliar a correlação entre IMC e 
pressão arterial, admitindo-se um nível de significância de p&#8804; 
0,05. Para as análises estatísticas, foi utilizado o software SPSS. Re-
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sultados: A amostra foi composta por 47,7% de meninos e 52,3% de 
meninas. A distribuição da faixa etária foi semelhante entre os gêne-
ros (p = 0,22). Na avaliação antropométrica, observou-se que 18,8% 
apresentaram sobrepeso e 13,9% obesidade. Observou-se uma cor-
relação significativa e diretamente proporcional entre IMC e pres-
são arterial sistólica (p < 0,001) e IMC e pressão arterial diastólica 
(p < 0,001). Conclusão: Por meio da análise inicial dos resultados, 
observa-se associação entre aumento do IMC e aumento da pressão 
arterial sistólica e diastólica. Apoio: CNPq, FAPEMIG, UFJF.

P-108 PrevaLÊNCia De eXCessO De PesO De aCOrDO 
COm a FaiXa eTÁria em aLUNOs De esCOLas De 
CamPiNas, sP
Castilho sD1, Nucci LB1, Hansen LO1, assuino sr1  
1 Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Objetivo: Avaliar a prevalência de excesso de peso em crianças e ado-
lescentes de acordo com a faixa etária. Método: Estudo transversal 
que incluiu 3.130 alunos de escolas de Campinas-SP avaliados entre 
2010-2012. Foram medidos a estatura e o peso e calculado o IMC. 
Os alunos foram agrupados em com (sobrepeso + obesidade) e sem 
excesso de peso (magreza + eutrofia) pelas curvas da OMS-2007 e 
de acordo com a idade: 7-10, 11-14 e 15-18 anos. Foram utilizados 
os testes t-student para comparar médias, o qui-quadrado e a análise 
de regressão logística para comparar proporções, considerando-se p 
< 0,05. Resultados: Dos 3.130 alunos, 1.450 frequentavam escolas 
particulares e 1.680 públicas; 1.671 (53,4%) eram meninas e 1.459 
(46,6%) meninos. A prevalência de excesso de peso foi maior nas 
escolas privadas (37,3%) do que nas públicas (32,9%), p = 0,010, e 
entre os meninos se comparados às meninas (37,5% vs. 32,7%; p = 
0,005). A média de idade (anos) foi menor nas crianças com excesso 
de peso se comparadas às sem (11,9 ± 2,9 vs. 12,8 ± 3,1; p < 0,001). 
A chance de ter excesso de peso nas crianças com 7-10 anos foi mais 
que o dobro se comparadas àquelas ≥ 15 anos (OR = 2,4; IC 95%: 
2,0-3,0) e no grupo de 11-14 anos essa chance aumenta em 60% 
(OR = 1,6; IC 95%: 1,3-2,0) Conclusão: A alta prevalência de ex-
cesso de peso nas crianças mais novas preocupa no que diz respeito 
à sua saúde e indica que as medidas adotadas até o momento para 
conter essa epidemia não estão surtindo efeito; pelo contrário, em 
poucos anos nota-se aumento preocupante dessa prevalência.

P-109 avaLiaÇÃO DO esTaDO NUTriCiONaL De CriaNÇas 
De 3 a 5 aNOs e 11 meses QUe FreQUeNTam CeNTrOs De 
eDUCaÇÃO iNFaNTiL (Ceis) em BLUmeNaU (sC)
morgado Cr1, schmitt-Lobe mC1, Cardoso FG1, Lehmkuhl rL1, Porto 
TH1, Leitis LH1, Guirado LX1, rissato JC1  
1 Universidade Regional de Blumenau (FURB)

Objetivo: Verificar o índice de massa corporal (IMC) de crianças de 3 
a 5 anos e 11 meses que frequentam CEI municipais. Métodos: Estudo 
transversal, no período de julho/2011 a agosto/2012. Foram avalia-
das 411 crianças de 19 CEI municipais que abrangeu toda a região de 
Blumenau, com a idade de 3 a 5 anos e 11 meses, separadas por faixa 
etária (3-3a11m; 4a-4a11m e 5-5a11m). As CEI e as crianças foram 
escolhidas por amostra randomizada dos diferentes bairros da cidade, 
mantendo o mesmo número de crianças por faixa etária e, quando 
possível, por sexo. As crianças foram pesadas e medidas pelos exami-
nadores. Foram utilizadas as curvas do National Center for Health 
Statistic (NCHS), 2000. Para a classificação do IMC, foram adotados 
os critérios do World Heatlh Organization (WHO) e agrupados em 
desnutridos, eutróficos e com sobrepeso/obesidade. O procedimento 
foi realizado mediante a assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido aos pais/responsáveis. Resultados: Das 411 crianças, 54% 
eram meninas. Segundo o estado nutricional, foram encontrados 7% 
de desnutridos, 67% de eutróficos e 26% com sobrepeso/obesidade. 

Das 30 crianças que apresentaram IMC compatível com desnutrição 
e 107 que apresentaram IMC compatível com sobrepeso/obesida-
de, não houve diferença significativa quando comparados a idade e o 
sexo. Conclusão: A prevalência de desnutrição foi de 7%; sobrepeso/
obesidade foi encontrado em 26%, dado este superior ao encontrado 
na literatura. Não houve diferença significativa quando comparada a 
prevalência de desnutrição, sobrepeso/obesidade de acordo com o 
sexo e idade. Orientação nutricional será feita em todos os CEI com 
crianças com desnutrição ou obesidade/sobrepeso.

P-110 COmPOsiÇÃO COrPOraL e PerFiL 
aNTrOPOmÉTriCO De PrÉ-esCOLares e esCOLares De 
esCOLas ParTiCULares
Faicary L1, D’souza-Li L1

1 Centro de Investigação em Pediatria (CIPED), Faculdade de Ciências Médicas  
(FCM), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Na idade escolar, a criança passa por fases de crescimento e desenvol-
vimento psicológico e corporal, além de formar seus hábitos alimen-
tares, que tendem a repercutir durante toda sua vida O objetivo deste 
estudo foi avaliar a composição corporal e o perfil antropométrico de 
dois grupos: pré-escolares e escolares em escolas particulares em Cam-
pinas/SP. Trata-se de um estudo do tipo transversal e analítico. Foi 
avaliado o estado nutricional em alunos de 2 a 10 anos, medindo-se: 
peso, estatura, circunferência abdominal e do braço, dobra cutânea 
tricipital e subescapular. Foram calculados z-score de IMC/I, P/I e 
A/I, e soma das dobras cutâneas. A associação de risco de obesidade e 
desnutrição entre os grupos estudados foi analisada por meio do teste 
de qui-quadrado e teste exato de Fischer, odds ratio e intervalo de 
confiança. Foram avaliados 509 (5,54 ± 2,2 anos), sendo 65% pré-es-
colares. Utilizando o IMC, 29% dos pré-escolares e 45% dos escolares 
apresentavam excesso de peso, com risco maior nos escolares (OR 
1,98, IC 95% 1,33-2,94). A prevalência de desnutrição foi de apenas 
1,5% dos pré-escolares e 0,6% dos escolares. Massa magra estava nor-
mal de 56% dos pré-escolares 56% e 46% dos escolares, enquanto 27% 
e 51% dos respectivos grupos apresentavam excesso de adiposidade 
pela AAB. Conclui-se que, pelos índices de IMC para idade, houve 
um risco aumentado de obesidade entre os escolares, com conside-
rável de excesso de adiposidade nos dois grupos. Essa prevalência foi 
ainda maior do que as publicadas, sugerindo que a prevalência de 
obesidade encontra-se ainda em ascensão em nossa população.

P-111 PrevaLÊNCia De sOBrePesO e OBesiDaDe em 
CriaNÇas De 5 a 9 aNOs De DUas esCOLas UrBaNas DO 
riaCHO FUNDO i, DF
Costa Lv1, ribeiro C1, Barreto L1, silva L1, Zatarin r1, Gomes T1, 
Bezerra J1, Oliveira J1, Tristão r1, Laranjeira rC1  
1 Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS)

Objetivos: Comparar a prevalência de sobrepeso e obesidade entre 
escolares de uma instituição pública e de uma particular de ensino 
do Riacho Fundo I. Metodologia: Foi realizado estudo descritivo 
e com delineamento transversal, avaliando peso, estatura e IMC de 
254 escolares entre 5 e 9 anos do Riacho Fundo I, DF, sendo 139 
da escola privada e 115 da pública. Os valores de corte usados foram 
propostos pela Caderneta da Criança de 2011, do Ministério da Saú-
de. Resultados e discussão: As taxas de sobrepeso e obesidade en-
contradas entre escolares da escola pública foram, respectivamente, 
de 16,4% e 11,2%; enquanto as encontradas em escolares da institui-
ção privada foram de 24,46% de sobrepeso e 11,51% de obesidade. 
2,6% das crianças da escola pública apresentaram magreza, 69% IMC 
adequado, 16,4% sobrepeso, 10,3% obesidade e 0,9% obesidade 
grave, ou seja, 28,4% apresentavam quadro de supernutrição. Das 
crianças com sobrepeso, 94,74% eram do sexo feminino e 5,26% do 
masculino; enquanto dentre as crianças que apresentaram obesidade, 
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58,34% eram do sexo masculino e 41, 67% do feminino. 0,71% dos 
escolares da instituição privada apresentou magreza, 60,43% IMC 
adequado, 24,46% sobrepeso, 11,51% obesidade e 2,89% obesidade 
grave; 38,86% apresentaram IMC superior ao esperado. Conclusão: 
Os resultados demonstram alta prevalência de sobrepeso e obesidade 
infantil em ambas as instituições do Riacho Fundo I. Entretanto, as 
taxas encontradas foram menores que as médias nacionais. Notou-se 
uma prevalência maior desse problema nos escolares da instituição 
particular e observou-se a necessidade de intervenção dos profissio-
nais para garantir a prevenção da saúde dessa população.

P-112 PrevaLÊNCia De OBesiDaDe e sOBrePesO em 
aDOLesCeNTes Na aTeNÇÃO PrimÁria De BLUmeNaU, sC
missugiro sem1, riffel Fr1, Kliemann erT1, silva CrLD1, simão vm1, 
vargas Dm1  
1 Universidade Regional de Blumenau (FURB), Secretaria Municipal de Saúde 
(SEMUS)

Introdução: Nos últimos anos há um aumento progressivo da obe-
sidade infantil. Considerando o desafio que é cuidar de adolescentes 
com obesidade em virtude da pluralidade de demandas que a doen-
ça impõe, o projeto de extensão PROPET-Saúde propõe organizar 
o cuidado integral do adolescente obeso dentro da perspectiva de 
formação de linhas de cuidado ao adolescente com doença crônica. 
Objetivo: Estimar a prevalência de adolescentes obesos na atenção 
primária para o planejamento das ações do cuidado. Métodos: Foi 
realizado um estudo transversal com dados secundários. Analisaram-
-se todos os prontuários de uma unidade de Estratégia de Saúde da 
Família. Foram incluídos os adolescentes entre 10 e 19 anos comple-
tos, que residiam na área de abrangência da unidade. Utilizaram-se 
para definir sobrepeso e obesidade os critérios da OMS (IMC para 
idade e sexo). O peso e a altura dos pacientes foram atualizados, por 
convite à unidade, naqueles pacientes em que esses dados possuíam 
mais de um ano de anotação. Para análise estatística foram utiliza-
dos Epi-Info 2000 e EpiData. Resultados: Foram identificados 140 
adolescentes na área de abrangência, sendo 62 do sexo feminino 
(44,1%). Trinta e seis (25,7%) tinham sobrepeso ou obesidade. Doze 
(8,6%) eram obesos e 24 (17,1%) tinham sobrepeso. O IMC médio 
foi de 20,2 (13,5-30,4). Dos paciente com sobrepeso ou obesida-
de, 44,4% eram do sexo feminino e 55,6% eram do sexo masculino. 
Conclusão: Segundo este estudo, a prevalência de adolescentes com 
excesso de peso (obesos ou com sobrepeso) é de 25,7,% da popula-
ção geral, sendo maior do que a média descrita na literatura.

P-113 avaLiaÇÃO NUTriCiONaL De CriaNÇas e 
aDOLesCeNTes De sÃO PaULO
Coutinho Ca1, Kochi C1, monte O1, Longui Ca1  
1 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Objetivo: Realizar avaliação nutricional de São Paulo e comparar 
com dados publicados pela pesquisa de orçamento familiar (POF 
2008-2009). Metodologia: Avaliação de peso, estatura  (para cálculo 
do IMC) de estudantes de 5 a 19 anos, regularmente matriculados 
em escolas de São Paulo de 2011 a 2012. As crianças foram avaliadas 
quanto a déficit de peso, excesso de peso e obesidade de acordo com 
as curvas da OMS. Foi avaliado déficit de altura nos menores de 10 
anos de idade. Comparamos com os dados da POF 2008-2009. Aná-
lise estatística pelo SigmaStat 3.5. Resultados: Foram inclusos 2.804 
estudantes, sendo 50,1% de meninas e 49,9% de meninos. Em crian-
ças menores de 10 anos, encontramos 19,3% de sobrepeso, 20,3% de 
obesidade; e nos maiores de 10 anos, 20,6% de sobrepeso e 11,3% 
de obesidade. Os dados da POF para menores de 10 anos mostram 
33,5% de sobrepeso e 14,3% de obesidade e para maiores de 10 anos, 
20,5% de sobrepeso e 4,9% de obesidade. Quanto ao déficit de es-
tatura, avaliado nos menores de 10 anos, nos dados mais recentes 

encontrou-se em torno de 1%, apresentando redução em relação aos 
6% encontrados pela POF. Comparando os dois grupos divididos por 
faixa etária, encontrou-se maior proporção de obesidade nas crianças 
mais novas. Conclusão: Em comparação aos dados publicados pela 
última POF, observou-se que a população deste estudo apresenta me-
nor prevalência de baixo peso e maior de obesidade. Chama atenção 
também o aumento da prevalência de obesidade em crianças mais 
novas, sugerindo que esse grupo será de maior risco de evoluir com 
comorbidades se não houver uma política de prevenção.

P-114 PerFiL ePiDemiOLÓGiCO DO sOBrePesO e Da 
OBesiDaDe iNFaNTiL NO DF
Gadelha m1, Lima aC1, Coelho a1

1 Hospital Regional da Asa Sul (HRAS), Escola Superior de Ciências da Saúde 
(ESCS)

Objetivo: Levantar e comparar os perfis epidemiológicos de sobre-
peso e obesidade em crianças de escolas particulares e públicas do 
Distrito Federal. Metodologia: Foi realizado estudo transversal com 
amostra aleatória (3,5% de erro, IC 95%). Avaliaram-se 337 crianças 
entre 6-15 anos matriculadas entre o primeiro e o nono ano de escolas 
particulares e públicas da Asa Norte e Riacho Fundo II, entre agosto 
e dezembro de 2010. As variáveis analisadas foram peso, estatura e 
IMC, sendo estratificadas de acordo com a idade, sexo e localização da 
escola. Resultados: Foi encontrada porcentagem geral de 13,6% das 
crianças pesquisadas com obesidade/sobrepeso. Houve mais crianças 
do sexo masculino acima do peso ideal. A faixa etária com maior pre-
valência de sobrepeso/obesidade foi 9 anos. Nas outras faixas, esse 
percentual foi o seguinte: 23,5 (6 anos), 8,6 (7 anos), 16,1 (8 anos), 
29,0 (10 anos), 13,6 (11 anos), 8,7 (12 anos), 4,7 (13 anos), 7,7 
(14 anos) e 12,5 (15 anos). Não houve diferença significante entre o 
percentual de obesidade/sobrepeso entre crianças de escolas públicas 
e particulares ou entre estudantes da Asa Norte e Riacho Fundo II. 
Conclusão: Os resultados gerais são compatíveis com dados de outras 
regiões (NE e SE), mas incompatíveis com os dados nacionais, visto 
que o total de crianças com obesidade/sobrepeso neste trabalho foi 
de 13,6%, dados regionais indicam variação entre 6,5%-20%, e dados 
nacionais indicam prevalência de 5%. Alguns estados apresentaram 
diferença na prevalência de sobrepeso/obesidade entre os estratos so-
cioeconômicos e outros, como o DF, não apresentaram.

P-115 PrevaLÊNCia De sOBrePesO e OBesiDaDe em 
esCOLares Da reDe PÚBLiCa e ParTiCULar Da CiDaDe De 
FOrTaLeZa
Paula Far1, Fontenele CmGL1, silva vTBL1, monteiro ms1, Pinheiro 
mHNP1, silva CaB1  
1 Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Objetivo: Verificar a prevalência de sobrepeso e obesidade em es-
colares da rede pública e particular da cidade de Fortaleza-CE. Mé-
todos: Pesquisa transversal, desenvolvida no período de agosto a 
novembro de 2012, com amostra composta por 217 crianças, na 
faixa etária entre 7 e 11 anos. Os parâmetros antropométricos estu-
dados foram massa corporal, estatura e IMC. A análise dos dados foi 
realizada com o auxílio do software Predictive Analytics SoftWare. A 
média da idade das crianças foi de 8,15 anos. Resultados: Na massa 
corporal, verificou-se que os meninos e meninas da escola particular 
tiveram média superior (masculino – 36,03 ± 11,70 kg; feminino – 
33,59 ± 8,97 kg) significativamente comparada com ambos os gêne-
ros da escola pública (masculino – 27,05 ± 05 kg; feminino – 28,06 
± 7,73 kg). Para o IMC, constatou-se que houve maior porcentagem 
de crianças eutróficas nas escolas da rede de ensino pública (mascu-
lino – 81,5%; feminino – 72,2%); por outro lado, verificou-se maior 
prevalência de crianças com sobrepeso (masculino – 16,7%; femi-
nino – 22,7%) e obesidade (masculino – 33,3%; feminino – 22,7%) 
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naquelas matriculadas na rede de ensino particular. Conclusão: Foi 
diagnosticada uma alta prevalência de crianças acometidas com agra-
vos à saúde relacionados ao sobrepeso/obesidade tanto em escolas 
da rede de ensino particular como pública, apontando a gravidade 
dessa situação de saúde em escolares da cidade de Fortaleza-CE.

P-116 risCO De sOBrePesO em CriaNÇas De 1 a 4 aNOs 
BeNeFiCiaDas PeLO PrOGrama BOLsa FamÍLia em GOiÁs
abreu Wv1, mota mC1, silveira mmm1  
1 Centro Universitário de Anápolis (UNIEVANGÉLICA)

Objetivos: Identificar o índice de risco de sobrepeso em crianças 
beneficiadas pelo Programa Bolsa Família em Goiás. Metodologia: 
Estudo observacional, retrospectivo de caráter epidemiológico, com 
a abordagem quantitativa. Os dados do estado nutricional de crian-
ças de 1 a 4 anos beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, nos 
meses de junho e dezembro de 2008, no estado de Goiás, foram co-
letados  por meio do sistema de informação informatizado do SUS, 
DATASUS. O estado nutricional dessas crianças será traçado por 
meio da relação peso/altura e analisado em função da idade e sexo 
da criança. Resultados: Nos meses de junho e dezembro de 2008, 
foi observado no estado de Goiás, na faixa de idade de 1 a 4 anos, 
um total de 73.019 acompanhamentos na relação peso/altura, sen-
do 6.657 (9,11%) com risco de sobrepeso. Dessas crianças, 51,25% 
eram do sexo masculino e 48,74%, do sexo feminino. Conclusão: A 
análise dos dados coletados sinaliza que apenas conceder benefícios 
à população de baixa renda é insuficiente, uma vez que essas crian-
ças apresentam um desvio nutricional relevante. Desmame precoce e 
práticas dietéticas incorretas em crianças de baixa renda, associados 
à falta de ações de educação e promoção em saúde, podem levar 
a números elevados de risco para sobrepeso. Situação preocupante 
ante a possibilidade de evolução do sobrepeso para obesidade, o qual 
é fator predisponente para a maioria das doenças crônicas não trans-
missíveis, além do ônus para os serviços de saúde no futuro.

P-117 CONTriBUiÇÃO DOs Pais NO eXCessO De PesO DOs 
FiLHOs
magalhães mJs1, souza smN1, Teles rL1, serra LD1, Pinto vBP1, 
moura meP1, Ferreira sm1  
1 Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

A obesidade é uma doença de causa multifatorial, resultando da in-
teração entre genes. Segundo o Ministério da Saúde, o índice de 
jovens de 10 a 19 anos com sobrepeso passou de 3,7% em 1970 para 
21,7% em 2009. O ambiente familiar pode constituir um fator de 
risco para a obesidade; os estilos parentais contribuem para caráter 
de prevenção de inúmeros problemas de comportamento ou promo-
vem o desenvolvimento deles. Buscaram-se dados no SciELO e no 
Ministério da Saúde entre os períodos de 1992 e 2012, revistas na-
cionais (Nutrição, Saúde Pública, Brasileira de Enfermagem, Jornal 
de Pediatria) e internacional (JAMA). O trabalho tem como obje-
tivo verificar a contribuição da família na presença do IMC filial ele-
vado, levando em consideração aspectos genéticos, hábitos de vida, 
grau de escolaridade e período de amamentação. Foi utilizada pes-
quisa quantitativa como instrumento para a coleta de dados durante 
a visitação às escolas públicas e particulares da cidade de Caxias-MA. 
O critério de inclusão na pesquisa foi ser criança ou pré- adolescente 
com o IMC superior a 25, na faixa etária de 8 até 13 anos, dos co-
légios visitados. As informações foram analisadas por meio de tabe-
las e gráficos de porcentagem, e a partir deles observou-se que pais 
formados, com herança genética favorável, hábitos saudáveis e mães 
donas de casa apresentam menor contribuição no excesso de peso 
verificado na sua prole. Com algumas mudanças no estilo de vida, 
podem-se evitar complicações futuras associadas ao aumento de peso 
corporal e melhorar a qualidade de vida das crianças.

P-118 OBesiDaDe iNFaNTiL e a iNFLUÊNCia DOs Pais
sorence J1, Ávila a1, Nunes s1, moura C1, rosa D1  
1 Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC-Araguari)

Introdução: Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), 
rea lizada entre 2008 e 2009 pelo IBGE, 1:3 crianças com idade 
entre 5 e 9 anos estão com peso acima do recomendado pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde. A 
obesidade na infância pode ser considerada predisposição de obesi-
dade na vida adulta. O risco de uma criança obesa permanecer nessa 
condição na vida adulta é de 25%, aumentando para 80% quando o 
excesso de peso se instala durante a adolescência. O presente estudo 
tem como objetivo investigar, por meio de uma pesquisa bibliográfi-
ca, a influência dos pais no estilo de vida dos filhos e sua relação com 
a obesidade infantil. Métodos e teorização: A pesquisa foi realizada  
por meio da busca de dados secundários no SISVAN, no município 
de Araguari-MG, nos anos de 2008 a 2011, de crianças entre 1 e 
10 anos de idade, e propôs-se especificamente à investigação so-
bre a influência exercida pelos pais na atividade física e na educação 
alimentar de seus filhos. Conclusão: Analisando os resultados da 
pesquisa, conclui-se que a maioria das crianças e dos pais tem uma 
alimentação inadequada, o que predispõe à obesidade infantil. Con-
siderando a relevância do tema, conclui-se que são necessárias abor-
dagens mais direcionadas, a fim de combater a obesidade infantil e 
prevenir doenças que podem ocorrer no futuro como hipertensão 
arterial e diabetes. 

P-119 avaLiaÇÃO Da DeFiCiÊNCia/iNsUFiCiÊNCia De 
viTamiNa D em PaCieNTes iNFaNTO-JUveNis COm 
sOBrePesO e OBesiDaDe
rodrigues D1 
1 Hospital Anchieta

Objetivo: Estudar a associação entre deficiência/insuficiência de 
25-hidroxivitamina D [25(OH)D ou calcidiol] com o excesso de 
peso na infância e adolescência em um grupo de pacientes. Metodo-
logia: Estudo retrospectivo dos dados de 153 pacientes, com idades 
entre 0 e 19 anos incompletos, acompanhados em ambulatório es-
pecializado. Os pacientes foram classificados conforme o índice de 
massa corpórea (IMC) na admissão em risco de sobrepeso, sobrepe-
so e obesidade, nas crianças entre 0 e 5 anos incompletos (grupo 1), 
e sobrepeso, obesidade e obesidade grave, nas crianças e adolescen-
tes entre 5 e 19 anos incompletos (grupo 2). Utilizaram-se tabelas 
de IMC (WHO, 2006 e 2007) e os valores foram comparados pelo 
z-escore de IMC (z-IMC). Os valores da 25(OH)D, analisados pelo 
método de quimioluminescência, foram classificados em deficiência 
(< 10,0 ng/ml), insuficiência (10,0-29,9 ng/ml), suficiência (30,0-
100,0 ng/ml) e toxicidade (> 100,0 ng/ml) (HOLICK, 2012). Na 
análise estatística, utilizaram-se os testes de Spearman e Student. Re-
sultados: Do total, 60,1% eram do sexo feminino. A idade média 
de início do acompanhamento foi de 10,6 anos. No grupo 1, 53,5% 
apresentavam sobrepeso e 28,5%, obesidade. No grupo 2, 48,8% 
apresentavam obesidade e 34,4%, obesidade grave. Observou-se no 
grupo 2 que os pacientes com obesidade e obesidade grave esta-
vam significativamente deficientes/insuficientes de 25(OH)D (p = 
0,036). Não houve diferença estatística nos pacientes do grupo 1. 
Conclusão: Nessa população, estratificada em dois grupos, encon-
trou-se correlação entre obesidade e obesidade grave dos pacientes 
infanto-juvenis e deficiência/insuficiência de 25(OH)D, reforçando 
a importância da dosagem sérica de rotina nesse grupo de pacientes 
e da abordagem terapêutica, visando à profilaxia de complicações 
crônicas.
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P-120 PerFiL Das PaCieNTes COm sÍNDrOme De TUrNer 
aCOmPaNHaDas NO amBULaTÓriO De eNDOCriNOLOGia 
PeDiÁTriCa DO HOsPiTaL UNiversiTÁriO LaUrO 
WaNDerLeY Da UNiversiDaDe FeDeraL Da ParaÍBa
Borba v1, Lima Kmsr1, sobral LJs1  
1 Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

A síndrome de Turner (ST) é caracterizada pela presença de um 
cromossomo X e perda total ou parcial do segundo cromossomo 
sexual em um indivíduo fenotipicamente feminino. A baixa estatura 
é característica mais frequente, associada à disgenesia gonadal, além 
de outras morbidades. Desenhar o perfil das pacientes portadoras de 
ST atendidas no ambulatório de Endopediatria do HULW/UFPB. 
Estudo retrospectivo, descritivo a partir da revisão de prontuários 
de nove pacientes portadoras de ST, por meio da análise das carac-
terísticas: idade e estatura do diagnóstico e início do tratamento; ca-
riotipagem; puberdade espontânea e patologias associadas. As nove 
pacientes selecionadas, acompanhadas no ambulatório do HULW, 
apresentaram média de idade no diagnóstico de 9,8 anos ± 4,8, va-
riando entre 5 e 18 anos, com média estatural de 122,1 cm. 77,7% 
(7) tiveram início de seu tratamento ao diagnóstico; 11,11% (1) ini-
ciaram tratamento antes do diagnóstico e 11,11% (1), dois anos após 
diagnóstico. Quanto ao cariótipo, sete apresentavam monossomia 
(45X0), uma, mosaicismo (45X0+45XY) e sobre uma não constava 
informação. Todas as pacientes apresentavam baixa estatura ao diag-
nóstico. 88,88% (8) receberam tratamento com somatropina e uma 
não recebeu tratamento em decorrência da idade avançada. A puber-
dade espontânea aconteceu em uma das pacientes acompanhadas. 
Nenhuma apresentou comorbidades associadas. O cariótipo mais 
encontrado foi condizente com dados da literatura, com predomínio 
de monossomia. Todas apresentaram baixa estatura ao diagnóstico, 
sendo feito em sua maioria tardiamente. A pobreza de puberdade 
espontânea condiz com o encontrado na literatura. Apesar de fre-
quente a prevalência de morbidades associadas, até o momento não 
foram encontradas.

P-121 sÍNDrOme De eaGLe: aLerTa em PaCieNTe COm 
sÍNDrOme De TUrNer – reLaTO De CasO
rossinol vL1, monteagudo PT1, verreschi iT1, silva mrD1  
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Introdução: Cerca de 75% das pacientes com síndrome de Turner 
(ST) apresentam otites de repetição (1). Não obstante, a síndro-
me de Eagle (SE) consiste em dores cervicofaciais, associadas à os-
sificação do ligamento estilo-hioide (2,3). Os sintomas variam de 
otalgia, odinofagia, trismo, sensação de corpo estranho na garganta, 
dores de dente, neuralgias e cefaleia. O ligamento ossificado pode 
comprimir ramos do V, VII, IX e X nervos cranianos,  provocando 
dor (4). Exacerbação da dor à palpação do pilar palatino e processo 
estiloide aumentado geralmente acima de 2,5 cm em radiografia ou 
tomografia computadorizada (TC) confirmam o diagnóstico (3,4). 
Descrição do caso: Mulher de 41 anos, cariótipo 45,X, referia dor 
recorrente em região de articulação temporomandibular, irradiando 
para ouvidos, associada à odinofagia, desde 8 anos de idade. Fez uso 
de antibiótico diversas vezes, sem consequente melhora da otalgia. 
Não apresentava sinais inflamatórios à otoscopia e oroscopia. Sentia 
piora da dor à rotação ativa da cabeça para direita e à palpação do 
pilar palatino direito. Em TC, o ligamento estilo-hioide apresenta-
va ossificação, formando pseudoarticulação. Comentários: Apesar 
da elevada frequência de otites em pacientes com SE, a ossificação 
dolorosa do ligamento estilo-hioide precisa ser descartada nos ca-
sos de otalgia ou outras dores cervicofaciais recorrentes em ausência 
de sinais inflamatórios. Como o tratamento resolutivo da SE é, na 

maior parte dos casos, a extração cirúrgica do ligamento ossifica-
do, médicos e odontologistas precisam estar familiarizados com essa 
patologia (3, 4). Referências: (1) Pinker JE, et al. Clinical review: 
Turner syndrome: updating the paradigm of clinical care. J Clin 
Endocrinol Metab. 2012;97(6). (2) Eagle WW. Elongated stiloid 
process. Report of two cases. Arch Otolaryngol. 1937;25:584-7. 
(3) Eagle WW. Elongated styloid process; further observations and 
a new syndrome. Arch Otolaryngol. 1948;47:630-40. (4) Piagko 
M, et al. Eagle’s syndrome: a review of the literature. Clin Anat. 
2009;22:545-58. 

P-122 sÍNDrOme De KLiNeFeLTer COm CariÓTiPO 49 
XXXXY: reLaTO De Uma CriaNÇa BrasiLeira
alves C1, Braid Z1, Constança J1 
1 Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Introdução: A síndrome de Klinefelter (SK) é um distúrbio da dife-
renciação sexual caracterizado por hipogonadismo hipergonadotró-
fico, disgenesia testicular e alta estatura. A etiologia mais frequente 
é cariótipo 47,XXY, presente em 90% dos casos, com prevalência de 
1:600 meninos nascidos vivos. O cariótipo 49,XXXXY é uma causa 
rara de SK, ocorrendo em 1:85.000-1:100.000 meninos nascidos 
vivos. Os portadores da SK 49,XXXXY apresentam um quadro clí-
nico peculiar, com fenda palpebral oblíqua, nariz e boca pequenos, 
microretrognatia, sinostose radiocubital, retardo mental mais acen-
tuado e malformações cardíacas, renais e genitais, provavelmente 
relacionados à presença dos cromossomas X adicionais. Descrição 
do caso: Paciente masculino, 6 anos, apresentando atraso do de-
senvolvimento neuropsicomotor com déficit cognitivo importante. 
Ao exame físico, peso entre percentis 90-95, estatura no percentil 
90 e IMC acima do percentil 95, além de hipertelorismo ocular e 
clinodactilia do 5º quirodáctilo. Estadiamento puberal de Tanner: 
P1/G1. Pênis: 4,5 cm (-2,5 DP: 4,4 cm), testículos tópicos com 
dimensões reduzidas. Cariótipo: 49,XXXXY. Exames laboratoriais: 
LH: 0,2 mUI/ml; FSH: 3,54 mUI/ml; testosterona: 0,39 ng/ml, 
com T4 livre e TSH normais. Ecocardiograma mostrou forame oval 
patente. Comentários: Pacientes com a síndrome 49,XXXXY apre-
sentam manifestações clínicas distintas da variante clássica da SH. 
Além disso, ela é associada a maior comprometimento neurológico e 
psicológico e a maior prevalência de comorbidades do que a variante 
clássica. Relatou-se um novo caso da síndrome 49 XXXXY; o primei-
ro caso brasileiro que chega ao nosso conhecimento. 

P-123 sÍNDrOme De JOHaNsON-BLiZZarD: reLaTO De Uma 
CriaNÇa BrasiLeira
alves C1, Braid Z1, Constança J1  
1 Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Introdução: A síndrome de Johanson-Blizzard (SJB) é uma doença 
autossômica recessiva causada por mutação no gene UBR1 (ubiqui-
tin-protein ligase E3 component n-recognin 1). Caracteriza-se princi-
palmente por insuficiência pancreática exócrina e hipo/aplasia de asa 
nasal. Alterações menos frequentes são: hipopituitarismo, hipoglice-
mia, aplasia cutis, anemia, oligodontia e surdez neurossensorial. Até 
2011 existiam menos de 100 casos relatados no mundo. Descrição 
do caso: Paciente feminina, 2 meses, com episódios de hipoglicemia, 
baixo peso e palidez cutaneomucosa importante. Pais consanguíne-
os. Teste do pezinho: normal. Exame físico: aplasia de asas nasais, 
implantação baixa de orelhas e palato ogival. Exames laboratoriais: 
Hb: 7,7 g/dl, Ht: 22,4%, glicemia: 54 mg/dl (70-99), insulina: 0,4 
mcIU/ml (1,9-23), TSH: 6,4 µUI/ml (0,35-4,94), T4 livre: 0,44 
ng/dl (0,7-1,48), IGF-1: < 25 ng/ml (1 ano: 55-327) e IGFBP-3: 
< 500 ng/ml (1.030-3.090). Prolactina e cortisol: normais. Ava-
liação do pâncreas exócrino evidenciou diminuição da amilase e da 
lipase. Dosagem da 25(OH)vitamina D: normal. USG de abdome: 
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sem alterações. Ecocardiograma: forame oval patente e persistência 
do canal arterial. RNM de sela turca: glândula hipofisária de altura 
diminuída (2,0 mm) e de intensidade de sinal discretamente aumen-
tada em T1. Pesquisa molecular identificou presença da mutação do 
gene UBR-1. Iniciado uso de levotiroxina. A menor evoluiu com 
choque séptico, seguido de óbito. Não foi possível realizar TC de 
abdome e autópsia para melhor avaliação pancreática. Comentários: 
A SJB deve ser suspeitada em pacientes com hipoplasia de asa nasal, 
com insuficiência pancreática exógena e teste do suor negativo e em 
pacientes com surdez neurossensorial. 

P-124 sÍNDrOme De sHWaCHmaN-DiamOND: reLaTO De 
CasO em Uma CriaNÇa BrasiLeira
alves C1, sampaio s1, Constança J1, Calado r1

1 Universidade Federal da Bahia (UFBA). Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP)

Introdução: A síndrome de Shwachman-Diamond (SDS) é uma 
rara doença autossômica recessiva, caracterizada por insuficiência 
pancreática exócrina, neutropenia intermitente ou persistente e dis-
plasia condrometafisária. Outras características clínicas incluem alte-
rações imunológicas, hepáticas, cardíacas e predisposição a leucemia. 
A anormalidade hematológica mais comum na SDS é a neutropenia. 
Infecções recorrentes, em particular otite, sinusite, broncopneu-
monia, septicemia, osteomielite e infecções cutâneas, são comuns. 
Descrição do caso: Paciente masculino, 6 anos, com suspeita diag-
nóstica de fibrose cística desde a idade de 1 ano e 3 meses por in-
fecções respiratórias de repetição, diarreia e resposta terapêutica ao 
uso de enzimas pancreáticas. Três testes do suor negativos. Aos 5 
anos, o menor começou a apresentar dores em membros inferio-
res, frouxidão das articulações, claudicação e quedas frequentes. Foi 
encaminhado para nosso serviço de Endocrinologia Pediátrica para 
investigar raquitismo. Estudo radiológico mostrou condrodisplasia 
metafisária. Hemogramas mostravam leucócitos totais entre 3.100-
3.500, neutrófilos segmentados entre 15%-22%, com hemoglobina, 
hematócrito e plaquetas normais ou baixas. Metabolismo ósseo: cál-
cio, fósforo, fosfatase alcalina, 25(OH) vitamina D, 1,25(OH)vita-
mina D, paratormônio e albumina normais. Feita a suspeita de SDS, 
foi solicitado teste molecular que confirmou o diagnóstico mostran-
do mutação no éxon 2 do gene SBDS: 183-184TA – CT K62X (stop 
condon no éxon 2) e 258+2T – C. Além dessas, foi encontrada uma 
alteração na posição 201 de A para G. Comentários: Este relato des-
creve, pela primeira vez, uma criança brasileira com diagnóstico mo-
lecular de SDS. Deve-se pensar em SDS em crianças com suspeita de 
raquitismo ou tratadas por fibrose cística com teste do suor negativo.

P-125 sÍNDrOme De KaLLmaNN assOCiaDa À BaiXa 
esTaTUra: reLaTO De CasO
Nóbrega mP1, silva BGsG1, maia aBL1, Calheiros KsPrv1, Leite mNL1, 
schuler Ta1, araújo Jr1  
1 Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Introdução: A síndrome de Kallmann (SK) caracteriza-se por hipo-
gonadismo hipogonadotrófico associado a anosmia ou hiposmia. Os 
pacientes costumam ter estatura normal ou alta, hábito eunucoide, 
exceto quando a deficiência de hormônio de crescimento (DGH) 
está associada. A associação de SK com baixa estatura é rara, havendo 
poucos casos relatados na literatura. Relato de caso: Adolescente, 
13 anos e 3 meses, masculino, queixa de baixa estatura e falta de 
desenvolvimento puberal. Negou inicialmente alterações do olfato. 
Ao exame, 38 kg (p10), 145 cm (p5), Tanner G1P1, testículos pe-
quenos e pênis -2,5DP. Idade óssea de 11 anos, gonadotrofinas e 
testosterona pré-púberes. Realizado teste terapêutico com testoste-
rona por 3 meses, não havendo progressão da puberdade após tér-
mino da medicação. Evoluiu com baixa velocidade de crescimento. 

A resposta do GH aos testes de estímulo foi sugestiva de DGH. Res-
sonância magnética (RM) de crânio e sela túrcica normais. Foi ini-
ciado tratamento com hormônio do crescimento sem boa resposta. 
Após os 14 anos de idade a reinvestigação do atraso puberal revelou 
gonadotrofinas basais e após teste do LHRH pré-púberes. Quando 
novamente questionado, referiu hiposmia. RM cranioencefálica es-
pecífica mostrou hipoplasia dos bulbos olfatórios. Iniciada reposição 
com testosterona e mantido o rhGH. Aos 19 anos o paciente tem 
172 cm, Tanner G1P5 e tamanho peniano normal. Comentários: 
Na presença de hipogonadismo hipogonadotrófico, deve-se ques-
tionar sobre alterações do olfato e efetuar o estudo com RM cranio-
encefálica dos bulbos e tratos olfativos para diagnóstico da SK. Caso 
esses pacientes tenham baixa estatura, é importante excluir outras 
condições associadas, como a DGH.

P-126 imPOrTÂNCia Da DeFiNiÇÃO eTiOLÓGiCa DO 
CrOmOssOmO em aNeL em PaCieNTes COm sÍNDrOme 
De TUrNer: reLaTO De CasO
Kopacek C1, Kreisner e1, Oliveira KC1, enk FL1, Polli JB1, rosa rFm2, 
Zen PrG3, riegel m4, Bacil mL1, musa sr1  
1 Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas (HMIPV), Universidade Luterana 
do Brasil (ULBRA). 2 HMIPV/Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre (UFCSPA). 3 UFCSPA. 4 Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(HCPA)

Introdução: A síndrome de Turner (ST) é uma alteração comum 
dos cromossomos sexuais que ocorre em 1/2.500 nascidos vivos 
do sexo feminino. Relata-se aqui o caso de uma paciente com ST 
avaliada  por meio de técnica de hibridização in situ fluorescente 
(FISH) para esclarecimento da etiologia do seu cromossomo em 
anel. Descrição do caso: A paciente apresentava 8 anos de idade 
e possuía suspeita diagnóstica de ST. Ela nasceu de parto cesáreo, a 
termo, pesando 2.450 gramas, medindo 46 cm, com perímetro cefá-
lico de 33 cm e escores de Apgar de 6/8. Aos 2 meses, identificou-se 
uma cardiopatia congênita, no caso uma estenose pulmonar leve. 
Ela evoluiu com dificuldade de aprendizagem, e vinha sendo ava-
liada pela Endocrinologia por causa da baixa estatura. Na avaliação 
genética, aos 8 anos, observaram-se baixa estatura, pregas epicânti-
cas, escleras azuladas, palato alto e manchas acrômicas seguindo as 
linhas de Blaschko. A avaliação cariotípica demonstrou a presença 
de um mosaicismo envolvendo uma linhagem com monossomia do 
cromossomo X e outra com presença de um cromossomo em anel: 
45,X[22]/46,X,+r[8]. Considerando a possibilidade de o cromosso-
mo em anel ser originário do cromossomo Y, realizou-se a avaliação  
por meio da técnica de FISH. Esta demonstrou que o cromossomo 
em anel era originário do cromossomo X, e não do Y. Comentários: 
O cromossomo em anel observado em pacientes com ST pode apre-
sentar diferentes etiologias, incluindo material do cromossomo Y. A 
importância dessa definição etiológica consiste num maior risco de 
malignização gonadal nesses casos, havendo indicação de gonadec-
tomia profilática.

TireOiDe

P-127 vaLOres De TsH NO DiaGNÓsTiCO De 
HiPOTireOiDismO CeNTraL, em PaCieNTes COm 
NeUrOiPÓFise eCTÓPiCa
Barros L1, Lago DCF1, Bruginsk C1, monte O1, Kochi C1, Longui Ca1  
1 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Objetivos: Avaliar a função tireoidiana, no momento do diagnóstico 
de hipotireoidismo, em pacientes com neuroipófise ectópica (NHE). 
Metodologia: Estudo retrospectivo, no qual foram avaliados 83 
prontuários de pacientes portadores de NHE. Foram incluídos pa-
cientes com deficiência de múltiplas trofinas hipofisárias e que cons-
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tavam em prontuários valores iniciais de TSH. Foram analisados os 
valores de TSH, T4 total e/ou T4 livre no momento do diagnóstico 
do hipotireoidismo, naqueles com pan-hipopituitarismo e NHE. 
Resultados: Dos 83 pacientes com NHE, 41 apresentavam defici-
ência isolada de GH e 42 pan-hipopituitarismo, e desses, 41 apre-
sentavam hipotireoidismo. Desses 41 pacientes, 21 constavam os va-
lores iniciais de TSH, nenhum apresentou valores de TSH abaixo da 
referência (0,4 a 4,0 uU/ml), 16 apresentaram valores normais e 6 
tiveram TSH acima do limite superior. A média dos valores de TSH 
ao diagnóstico foi 4,35 uU/ml (variação de 0,9 a 17,5 uU/ml). Os 
valores iniciais de T4 total foram 4,74 ± 0,93 ug/dl e de T4l foram 
de 0,62 ± 0,17 ng/dl. Conclusão: O mecanismo patofisiológico da 
NHE associada ao pan-hipopituitarismo ainda não é totalmente es-
clarecido. Esses valores de TSH sugerem que a principal alteração 
nesses pacientes seja de origem hipotalâmica.

P-128 PrevaLÊNCia e CaraCTerÍsTiCas Das PaTOLOGias 
TireOiDiaNas em PaCieNTes aCOmPaNHaDOs em Um 
amBULaTÓriO Para PaCieNTes COm sÍNDrOme De DOWN
albernaz PL1, Pinheiro FG1, Bandeira FTm1, Demeda vF1, azevedo 
JCv1, Jaime vCB1, Brito meF1, arrais rF1  
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Portadores da síndrome de Down (SD) sabidamente têm maior risco 
para o desenvolvimento de patologias tireoidianas, principalmente 
a tireoidite autoimune, e o hipotireoidismo primário muitas vezes 
é de difícil identificação, principalmente por compartilhar sinais e 
sintomas com a própria síndrome. Objetivo: Avaliar a prevalência e 
características das patologias tireoidianas (hipo e hipertireoidismo) 
em um serviço terciário destinado ao seguimento regular de porta-
dores da síndrome. Metodologia: Estudo retrospectivo de pacientes 
com SD em seguimento regular. Os dados foram obtidos  por meio 
de busca e avaliação dos prontuários médicos. Os parâmetros ava-
liados foram: idade, sexo, patologias tireoidianas associadas e outras 
patologias prevalentes nesse grupo de pacientes. Resultados: Foi 
avaliado um total de 181 pacientes portadores de SD. A prevalência 
de patologias tireoidianas nesses pacientes foi de 18,23% (33/181); 
desses, 75,76% (25/33) tiveram o diagnóstico de hipotireoidismo, 
tanto adquirido como congênito e os outros 24,24%, de hiperti-
reoidismo, principalmente com o diagnóstico de doença de Graves. 
Conclusão: A elevada associação entre SD e autoimunidade torna 
elevada a prevalência de tireopatias nesses pacientes. Principalmente 
no caso do hipotireoidismo, o nível de TSH, fisiologicamente mais 
elevado nos pacientes com a síndrome e sua coincidência de sinto-
matologia com o hipotireoidismo, torna importante realizar prope-
dêutica tireoidiana periodicamente nesses pacientes.

P-129 DOeNÇa De Graves (DG) Na FaiXa eTÁria 
PeDiÁTriCa: asPeCTOs CLÍNiCOs e TeraPÊUTiCOs em 16 
PaCieNTes
Passone CGB1, Oliveira Jm1, Cordeschi T1, airoldi Dm1, menezes-
Filho HC1, Dichtchekenian v1, Damiani D1  
1 Instituto da Criança

Objetivo: Avaliar aspectos clínicos e terapêuticos em pacientes pe-
diátricos com DG. Método: Avaliação retrospectiva de 16 pacientes 
com DG em seguimento por mais de dois anos. Resultados: A idade 
ao diagnóstico variou entre 2,0-14,9 anos (média: 9,9 anos). Labo-
ratorialmente se destacam: supressão do TSH em todos pacientes; 
T4 livre elevado em todos pacientes (e valores superiores a 5,8 ng/
dl em nove pacientes); títulos elevados dos anticorpos antiTPO e/
ou antiTGB em 12 pacientes. Cinco pacientes apresentaram outras 
doenças autoimunes (três com DM 1, um com pênfigo, um com 
hepatite autoimune). Todos pacientes receberam metimazol (MM) 
e três receberam inicialmente PTU. Quatro pacientes estão em euti-
reoidismo cinco meses após a suspensão do MM (o MM foi utilizado 

por mais de quatro anos, dois anos e cinco meses e sete meses, res-
pectivamente, em dois, um e um paciente) e oito pacientes estão em 
tratamento com MM por mais de dois anos, com oscilações da fun-
ção tireoidiana. Os demais quatro pacientes receberam radioiodote-
rapia (RIT) entre 10 anos e 9 meses e 13 anos e 11 meses de idade 
(média: 12,7 anos), após tratamento medicamentoso em média por 
2,4 anos. A RIT não levou a efeitos colaterais e resultou em hipoti-
reoidismo após 2-8 meses. Nenhum paciente foi submetido à tireoi-
dectomia. Conclusão: Os anticorpos antiTPO e antiTGB em títulos 
elevados foi frequente e não favoreceu a remissão da DG. Embora 
o MM represente o tratamento inicial de escolha, é improvável que 
pacientes pediátricos com a DG não dependam de outros recursos 
terapêuticos para que a remissão completa da doença seja obtida.

P-130 CaraCTerÍsTiCas DOs PaCieNTes DiaGNOsTiCaDOs 
COm DOeNÇa De Graves aCOmPaNHaDOs NO 
amBULaTÓriO De eNDOCriNOLOGia PeDiÁTriCa Da UFrN
albernaz PL1, Lucena mCCL1, mafaldo rs1, azevedo JCv1, Jaime 
vCB1, arrais rF1  
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

A doença de Graves (DG) é a apresentação mais frequente no hi-
pertireoidismo infantil, correspondendo a cerca de 10% a 15% de 
todas as doenças tireoidianas na infância. Sua incidência é rara antes 
dos 5 anos, com pico entre 11 e 15. O diagnóstico é clínico, con-
firmando-se com elevações de hormônios tireoidianos, supressão de 
TSH (hormônio tireoestimulante), e a presença de TRAb (anticorpo 
antirreceptor de TSH) confirma etiologia autoimune. O objetivo do 
tratamento é restaurar e manter o eutireoidismo, inicialmente com o 
uso de medicação antitireoidiana, PTU (propiltiouracil) ou metima-
zol. A necessidade de tratamento definitivo (cirúrgico ou radioterá-
pico) é variável na literatura. Objetivos: Avaliar o perfil dos pacientes 
com DG atendidos no ambulatório de endocrinologia pediátrica da 
UFRN. Metodologia: Estudo retrospectivo de pacientes com DG 
em seguimento no serviço. Foram avaliados exames laboratoriais, 
idade, início do tratamento, medicação utilizada e características 
da evolução. Resultados: Foram estudados 19 pacientes, sendo 4 
meninos (21,05%) e 15 meninas (78,95%) com idades médias ao 
diagnóstico de 9,68 anos. Apenas cinco não tiveram demonstrada 
positividade de autoanticorpos. Na evolução, 12 (63,15%) estão em 
remissão, utilizando levotiroxina, e sete foram tratados de forma de-
finitiva (radioterapia em seis e tireoidectomia em um). Conclusão: 
Na amostra avaliada, a prevalência da DG no sexo feminino concor-
da com os dados da literatura. Entretanto, também se observa boa 
resposta ao tratamento clínico, sem efeitos adversos importantes, 
mesmo em uso prolongado. A possibilidade de remissão e eutireoi-
dismo posterior, ao contrário do uso de tratamentos definitivos, tem 
justificado a conduta adotada no serviço.

P-131 meTÁsTase CereBraL em CarCiNOma PaPiLÍFerO De 
TireOiDe Na iNFÂNCia: reLaTO De CasO
Castro LG1, Tartuci Js1, rodrigues mD1, Castro mas1, miachon aas1, 
Hernandez PDCT2, Campos Neto GC3, Wagner J3  
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 2 Unifesp/Escola Paulista de 
Medicina (EPM). 3 Medicina Nuclear Hospital Israelita Albert Einstein

Introdução: O câncer de tireoide é raro na infância, sendo mais de 
90% carcinoma papilífero. Em crianças, o câncer de tireoide apre-
senta maior taxa de recorrência, porém maior taxa de sobrevida. Ao 
diagnóstico, é frequente o acometimento de linfonodos e 20%-30% 
dos casos apresentam metástases a distância, principalmente pulmo-
nares. Metástase cerebral na faixa pediátrica ainda não foi descrita. 
Descrição do caso: Menino de 3 anos e 9 meses com história de 
nódulo cervical à direita foi encaminhado ao Instituto de Oncologia 
Pediátrica – IOP/GRAACC. Ao exame físico, tireoide de tamanho 
normal com nódulos palpáveis e linfonodomegalia em cadeia cer-
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vical anterior e posterior, sem gânglios auxiliares, supraclaviculares 
ou inguinais. Ultrassonografia de região cervical mostrou nódulos 
tireoidianos associados à linfonodomegalia cervical. A PAAF dos 
nódulos tireoidianos confirmou carcinoma papilífero de tireoide. O 
paciente foi submetido à tireoidectomia total com esvaziamento cer-
vical à direita. A PCI iodo-131 evidenciou metástases pulmonares. 
Realizada dose terapêutica de iodo-131 (100 mCi). Apesar disso, o 
paciente manteve valores elevados de tireoglobulina, com anticorpo 
antitireoglobulina negativo. A PCI iodo-131 de controle três anos 
após tratamento não mostrou captação pulmonar, porém foi obser-
vada lesão captante intracerebral, confirmada por RM de crânio (ti-
reoglobulina 3,4 ng/ml). Optado por realizar nova dose terapêutica 
de iodo-131 (100 mCi), que confirmou a hipercaptação na referida 
lesão. Discussão: Em crianças com carcinoma de tireoide, deve-se 
atentar para possibilidade de ocorrência de metástases a distância. 
Relatou-se o caso de uma criança que, na evolução do carcinoma 
papilífero de tireoide, apresentou metástase cerebral, o que ainda 
não foi descrito na literatura.

P-132 maCrOaDeNOma HiPOFisÁriO PrODUTOr De TsH 
Na iNFÂNCia: reLaTO De CasO
sá amr1, Leal irL1, Oliverio JK1, Castro mas1, miachon aas1  
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Introdução: Adenomas hipofisários produtores de TSH são raros na 
infância. Apresentam-se como macroadenomas invasivos, podendo 
ser pluri-hormonais, secretando GH, prolactina e/ou gonadotrofi-
nas. O quadro laboratorial evidencia T4 livre elevado e TSH ina-
propriadamente normal, podendo apresentar manifestações clínicas 
de hipertireoidismo, além de sintomas visuais. Descrição do caso: 
Menino, 10 anos, queixa de cefaleia, déficit de aprendizagem e dimi-
nuição da acuidade visual há um ano. Peso no p25 e estatura no p10, 
exame clínico normal. Evidenciou-se papiledema à fundoscopia e na 
RM de crânio encontrou-se massa selar e suprasselar de contornos 
lobulados, bem definidos, com impregnação homogênea do meio 
de contraste. Realizada ressecção parcial do tumor e confirmado 
diagnóstico de macroadenoma hipofisário em anatomopatológico. 
Imunoistoquímica positiva para TSH em 100% das células, GH em 
30% e subunidade alfa em 40%. Clinicamente, sem sintomas de hi-
perprodução hormonal. Ao exame laboratorial: TSH 3,75 mUI/ml 
(VR 0,4-4,0) e T4 livre 2,5 ng/dl (0,8-2,0). Após ressecção evoluiu 
com diminuição da velocidade de crescimento, pico de GH 0,15 
ng/ml pós-ITT, IGF-1 47 ng/ml, cortisol 20 mcg/ml (5,4-25), 
sem sintomas de diabetes insipidus. Iniciada reposição com rhGH, 
porém paciente evoluiu com manifestações clínicas de pseudotumor, 
sendo reintroduzido o rhGH em dose menor e progressiva com boa 
tolerância. Apresentou puberdade espontânea aos 14 anos. Até o 
momento mantém TSH inapropriadamente elevado para o T4 livre. 
Comentários: O quadro laboratorial permite a suspeita clínica de 
resistência ao hormônio tireoidiano, considerada uma possível causa 
do adenoma produtor de TSH. É necessário estudo molecular do 
receptor para hormônio tireoidiano para confirmação diagnóstica.

P-133 mUTaÇÃO iNaTivaDOra DO mCT-8 NO 
DiaGNÓsTiCO DiFereNCiaL De PaCieNTes DO seXO 
masCULiNO COm aTrasO DO DeseNvOLvimeNTO 
NeUrOPsiCOmOTOr: a imPOrTÂNCia Da avaLiaÇÃO DO T3 
PLasmÁTiCO
Passone CGB1, Férrer LF1, Oliveira Ls1, menezes-Filho HC1, Brust es2, 
marui s2, Damiani D1 
1 Instituto da Criança. 2 Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular 
(LIM/25)-Disciplina de Endocrinologia- Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP)

Introdução: O MCT8 é um transportador celular de hormônios 
tireoidianos (HT), importante para sua ação em diversos tecidos, 

especialmente no sistema nervoso central (SNC). As mutações inati-
vadoras do MCT8 têm herança ligada ao X e apresentam-se clinica-
mente com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), 
hipotonia, elevação do T3, redução do T4 total e leve aumento do 
TSH. Descrição dos casos: Dois pacientes do sexo masculino avalia-
dos por retardo do DNPM e baixo ganho ponderal. A sua velocidade 
de crescimento foi normal nos primeiros meses de vida. Laborato-
rialmente, caracterizaram-se por concentrações plasmáticas de T3 
elevadas, de T4 total e T4 livre no limite inferior da normalidade e 
de TSH discretamente elevadas. O estudo molecular identificou as 
seguintes mutações inativadoras do MCT8, ambas não previamente 
descritas: 630insG no éxon 1 e p.S561del no éxon 6. Comentá-
rios: O quadro clínico associado à inativação do MCT8 sugere que o 
transportador tem papel relevante na ação dos HT no SNC, enquan-
to os tecidos menos dependentes do MCT8 (adiposo e ósseo, por 
exemplo) sofrem as consequências da exposição a elevadas concen-
trações plasmáticas de T3. Os casos descritos reforçam a importância 
da avaliação do T3 plasmático nos pacientes do sexo masculino com 
atraso do DNPM, permitindo a seleção racional dos pacientes em 
que as mutações do MCT8 deverão ser pesquisadas. 

P-134 TeCiDO TÍmiCO eCTÓPiCO simULaNDO Um NÓDULO 
TireOiDiaNO: reLaTO De CasO
alves C1, Zugaib L1, espinheira L1, Gardet e1  
1 Serviço de Endocrinologia Pediátrica, Hospital Universitário Professor Edgard 
Santos, Faculdade de Medicina da Bahia – Universidade Federal da Bahia 
(FMB-UFBA)

Introdução: Descrições de tecido tímico ectópico simulando um 
nódulo tireoidiano são raramente relatadas na literatura, porque na 
maioria dos casos ele é assintomático, o que não implica que ele seja 
infrequente. Essa condição resulta da migração aberrante do timo pri-
mordial durante a embriogênese. Ao migrar da faringe para o mediasti-
no anterior, o timo pode deixar vestígios na tireoide, que mimetizarão 
um nódulo. A heterotopia tímica deve ser considerada no diagnóstico 
diferencial de massas tireoidianas, especialmente em crianças. Descri-
ção do caso: Escolar de 6 anos, masculino, assintomático, realizou 
ultrassonografia de tireoide por causa de relato de mãe com doença de 
Graves, tio paterno com bócio adenomatoso e avó materna com hipo-
tireoidismo. Ultrassonografia da tireoide evidenciou: imagem nodular 
hipoecogênica, de aspecto estriado, contornos irregulares, ecotextura 
heterogênea, medindo 1,3 x 0,9 x 0,8 cm, localizada no 1/3 médio 
do lobo esquerdo. PAAF e estudo citológico do nódulo mostraram: 
tecido tímico ectópico, descrito como substância de fundo sero-hemá-
tica, observando-se em permeio linfócitos bem diferenciados, ao lado 
de ocasionais células imaturas da linhagem linfoide e macrófagos fa-
gocitando detritos celulares. Não foram visualizadas células epiteliais. 
T4L e TSH eram normais e antiTPO e AAT, negativos. Comentários: 
Diante de um nódulo tireiodiano em crianças, é importante estar aten-
to à possibilidade de ser tecido tímico remanescente. Ultrassonografia, 
citologia e citometria de fluxo permitem diagnosticar o tecido tímico 
ectópico. As características ultrassonográficas das inclusões tímicas in-
tratireoidianas são bem peculiares (por exemplo: aspecto estriado) e, 
por essa razão, chegam a ser consideradas patognomônicas, podendo 
evitar procedimentos invasivos desnecessários.

TriaGem NeONaTaL

P-135 PerFiL DOs PaCieNTes COm 17OH PrOGesTerONa 
aLTeraDa aPÓs iNÍCiO Da TriaGem NeONaTaL amPLiaDa 
NO DisTriTO FeDeraL
Gameleira KPD1, malheiros KsP1, araújo vGB1, Thomas Jv1, Canuto 
Fvs1, viegas ms1, Lima Júnior CJF1, Cardoso mTO1  
1 Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), NUGEN, Programa 
de Triagem Neonatal da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal 
(PTN-DF)
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Objetivos: Apresentar o perfil dos pacientes da triagem neonatal 
para hiperplasia adrenal congênita (HAC) no Distrito Federal em 
2012, destacando a importância da realização do diagnóstico e início 
precoce do tratamento. Metodologia: Foram coletadas amostras em 
papel-filtro de 43.897 crianças nascidas entre janeiro e dezembro 
de 2012. Foi utilizado ponto de corte da 17OH progesterona 20 
ng/ml, com avaliação pelo método de imunofluorescência. Uma 
segunda coleta foi realizada quando o resultado ultrapassou o pon-
to de corte, e mantendo-se alterada, a criança foi encaminhada ao 
ambulatório de endocrinologia pediátrica. Os pacientes foram divi-
didos em grupos de acordo com o peso ao nascimento e idade no 
momento da coleta. Resultados: A idade média de coleta dos pa-
cientes com resultado alterado foi de 5,5 dias. A incidência estimada 
foi de 1:13.963 nascidos vivos. Ocorreram 599 resultados alterados 
(1,36%) e, após a recoleta, 134 (0,3%) permaneceram com valores 
alterados, a maioria com baixo peso ao nascer (92,5%). O resultado 
foi confirmado em quatro pacientes, sendo dois do sexo feminino e 
dois do sexo masculino. A forma perdedora de sal foi diagnosticada 
em três crianças, uma com descompensação hemodinâmica. A média 
de início do tratamento foi de 16,5 dias. Conclusão: A realização 
da triagem neonatal permite o diagnóstico e início precoce do tra-
tamento da HAC, evitando o óbito. Pacientes com baixo peso ao 
nascer apresentam alta taxa de falso-positivo e somente com acompa-
nhamento é possível definir o diagnóstico desses pacientes.

P-136 O PaPeL Da ULTrassONOGraFia De TireOiDe 
Na avaLiaÇÃO eTiOLÓGiCa De POrTaDOres De 
HiPOTireOiDismO CONGÊNiTO
sedassari Na1, souza LrmF1, sedassari aa1, Palhares Hm1, Borges 
mF1  
1 Universidade Federal do Triângulo Mineiro  (UFTM)

Introdução: O ultrassom tireoidiano, pode auxiliar no diagnóstico 
etiológico do hipotireoidismo congênito (HC). Disgenesia inclui 
atireose, ectopia e hipoplasia tireoidiana. Tireoide tópica, de volu-
me normal ou aumentado, sugere disormoniogênese. Objetivo: 
Descrever os achados ultrassonográficos e sua contribuição no diag-
nóstico etiológico do HC. Métodos: Trinta e cinco pacientes com 
HC foram convocados; compareceram e aceitaram fazer o exame 31, 
sendo 18 do sexo feminino e 13 do masculino, com idades entre 2 e 
45 anos (mediana: 8). Tratados com levotiroxina, já haviam iniciado 
pesquisa etiológica, incluindo cintilografia em 13 e ultrassom cervi-
cal em 24. Resultados: Oito pacientes (25,8%) apresentaram tireoi-
de ectópica e 23 (74,2%) tópicas, 0,2 a 14,2 ml (mediana: 2 ml). En-
tre essas, 11 eram hipoplásicas (vol: 0,2 a 1,5 ml) e 12 apresentaram 
volume entre 2 e 14 ml. A cintilografia, feita aos 3-4 anos, apresen-
tou 100% de concordância dos resultados com os do atual ultrassom, 
com maior acurácia em localizar a glândula ectópica e permitiu, pelo 
teste do perclorato (n: 11), indicar defeito de organificação do iodo 
em 3. Vinte e quatro pacientes haviam realizado ultrassom entre 3-4 
anos e, embora os resultados sejam concordantes, houve redução 
dos volumes atuais em 7, efeito do tratamento, colocando sob sus-
peita o diagnóstico de hipoplasia, a menos que o ultrassom seja feito 
no período neonatal. Discussão: O ultrassom cervical é ótimo meio 
de localização tireoidiana, com vantagem de poder ser realizado no 
período neonatal. Diagnóstico etiológico preciso do HC virá com o 
estudo molecular, e o ultrassom poderá nortear a avaliação precoce 
sem interrupção da terapia com hormônio tireoidiano.

P-137 a siTUaÇÃO aTUaL DO PrOGrama De TriaGem 
NeONaTaL NO esTaDO DO amaZONas
Urtiga L1, azevedo m1

1 Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV)/Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM), Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMSC-SP)

O presente trabalho trata da atual situação do Programa de Triagem 
Neonatal no Estado do Amazonas, tendo como objetivo principal a 

verificação do seu perfil e como objetivos secundários a investigação 
do seu fluxo de triagem, o registro da idade dos recém-nascidos en-
volvidos, a análise da incidência dos agravos detectados e a demons-
tração da sua cobertura. Métodos: Trata-se de um estudo retros-
pectivo, descritivo, baseado na análise dos indicadores do banco de 
dados do Serviço de Referência de Triagem Neonatal do Amazonas, 
Maternidade Balbina Mestrinho, em Manaus, que englobou todos 
os recém-nascidos vivos do período de janeiro a dezembro de 2011, 
que foram submetidos ao teste de triagem neonatal no serviço públi-
co do estado. Resultado: Verificou-se que a cobertura populacional 
é de 66%. Na coleta do teste, 63,4% das crianças estavam com idade 
entre 8 e 30 dias de vida, 36,3% com até 7 dias de vida e 0,17% com 
mais de 1 mês. Da amostra estudada, 12 resultados se mostraram 
alterados, 2 casos para fenilcetonúria e 10 casos para hipotireoidismo 
congênito, demonstrando uma incidência de 1:24.495 para fenilce-
tonúria e de 1:4.899 para o hipotireoidismo congênito. Conclusão: 
O PTN-AM mostrou dificuldades quanto à cobertura preconizada 
em 100%, à faixa etária ideal para realização da coleta, ao tempo 
entre a coleta e ao processamento das amostras. Assim, são necessá-
rias algumas melhorias na estrutura e divulgação do PTN-AM, bem 
como é necessário desenvolver estratégias de orientações aos pais 
sobre a importância do teste e maior envolvimento dos gestores de 
saúde em todos os processos

P-138 avaLiaÇÃO Da FUNÇÃO TireOiDiaNa e 
asPeCTOs imaGiNOLÓGiCOs em CriaNÇas COm 
HiPerTireOTrOPiNemia NeONaTaL: FOLLOW-UP De QUaTrO 
aNOs
Tyszler L1, Barone B1, Zarur rH1, amaral vB1, Paiva vN1, Leite DB1, 
meirelles rm1  
1 Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (IEDE-RJ)

Objetivo: Avaliar a função tireoidiana na primeira infância de recém-
-nascidos cujo TSH em filtro (TSH-F) foi alterado, mas com TSH 
no teste confirmatório (TSH-C) entre 6,0-9,9 mUi/l. Método: 
Realizou-se análise prospectiva de 144 crianças atendidas no Progra-
ma Triagem Neonatal entre 2008-2012 com hipertireotropinemia 
neonatal. Foram realizadas dosagens séricas de TSH e T4 livre se-
mestralmente, ultrassonografia e cintilografia aos 4 anos. Resulta-
dos: A média do TSH-F foi de 6,98 ± 3,13 mUI/l e a do TSH-C 
foi de 7,45 ± 1,09 mUI/l. Das 144 crianças, 59 (41%) eram do 
sexo feminino. Ao longo do seguimento, 68 casos (47,2%) manti-
veram TSH < 6,0 mUi/l, mas 76 casos (52,8%) apresentaram pelo 
menos um TSH ≥ 6,0 mUi/l. Desses, 10 casos tiveram TSH ≥ 10 
mUI/l em única ocasião e 2 casos apresentaram TSH ≥ 10 mUi/l 
em duas ocasiões. Nenhum caso manteve persistentemente TSH ≥ 
10 mUI/l. À ultrassonografia, 118 crianças foram avaliadas e, dessas, 
77 (65,3%) apresentavam volume tireoidiano < 1,0 ml. Em relação 
à cintilografia, 58 crianças realizaram o exame, das quais 20 (34,5%) 
apresentaram captação < 15%. Não houve diferença significativa en-
tre os valores de TSH-F e TSH-C entre aqueles sempre com TSH 
< 6,0 mUi/l e os com pelo menos um TSH no seguimento ≥ 6,0 
mUi/l, mas todos os valores de TSH ao longo do seguimento se 
mantiveram significativamente mais elevados nesse segundo grupo 
(p < 0,05). Conclusão: Considerando que as consequências em lon-
go prazo dessa hipertireotropinemia são desconhecidas, recomenda-
-se monitorização da função tireoidiana até sua normalização.

P-139 BÓCiO NODULar assOCiaDO aO HiPOTireOiDismO 
CONGÊNiTO POr DeFeiTO NO GeNe Da TireOPerOXiDase
silveira aL1, Dias vma1, Chagas aJ1, medeiros G2, rubio i2, Neves sC2 
1 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 2 Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp)

Introdução: Hipotireiodismo congênito (HC) é a endocrinopatia 
mais comum na infância, com prevalência de 3.000-4000 nascidos 
vivos. É causado por disgenesia tireoidiana (75%-80%) e disormo-
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nogêneses (15%-20%) decorrentes principalmente de mutações nos 
genes da tireoperoxidase ou tireoglobulina. Existe risco aumentado 
de nódulos tireoidianos em crianças com HC, devido à disormo-
nogênese. Descrição do caso: Adolescente de 13 anos de idade, 
com HC diagnosticado pela triagem neonatal (TSH > 2.00.0 µUi/
ml). Apresentava com 1 mês de vida pele marmorata, seca e áspera, 
extremidades frias, macroglossia, letargia, edema, rouquidão, fon-
tanela anterior ampla e constipação intestinal. Iniciado tratamento 
com levotiroxina, evoluindo com crescimento e desenvolvimento 
normais. História familiar negativa para tireoidopatias. Aos 3 anos, 
evidenciada tireoide eutópica com volume aumentado à cintilografia 
e ao ultrassom (US). O teste do perclorato mostrou-se positivo para 
defeito de organificação do iodo (queda de 77,4%). Estudo genético 

revelou duas mutações no gene da tireoperoxidase no mesmo alelo 
(Arg584Gln/Arg665Trp). A mãe apresenta as mesmas mutações e 
o pai uma mutação nova do gene. Com 13 anos de idade, foram 
notados nódulos à palpação, e o US mostrou numerosos nódulos, 
sendo o dominante medindo 24,9 x 19,7 mm, com vascularização 
periférica e central de mesma intensidade. A PAAF evidenciou proli-
feração folicular. Aos 15 anos, foi realizada tireoidectomia total, com 
tireoide medindo 10,0 x 7,5 x 5,5 cm e pesando 174,0 g, e a histolo-
gia evidenciou adenoma folicular. Comentários: O desenvolvimento 
de carcinoma em bócios disormonogenéticos é muito raro. A maioria 
é do tipo folicular. Qualquer nódulo descoberto na infância ou ado-
lescência deve ter uma abordagem agressiva, pelo risco potencial de 
malignidade.
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