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Dor aguda cíclica que acomete as mulheres no período
menstrual.

Conceitualmente dividimos em dismenorréia primária
que é a dor pélvica menstrual na ausência de patologias, ao
passo que a dismenorréia secundária é a dor pélvica menstrual
associada à presença de doenças pélvicas.

INCIDÊNCIA
Estima-se que 40% a 50% das mulheres sofrem de

dismenorréia com intensidade moderada ou acentuada,
incapacitando-as para as suas atividades habituais.

DISMENORRÉIA  PRIMÁRIA
Na dismenorréia primária a dor é causada pelo aumento

da produção de prostaglandinas pelo endométrio secretor,
levando a contrações miometrais e isquemia tissular. Seu
aparecimento é coincidente com início dos ciclos ovulatórios,
aproximadamente de 6 meses a 1ano após a menarca.

SINTOMAS
Dor no hipogástrio com irradiação lombossacra e/ou face

anterior das coxas que precede ou acompanha o início do fluxo
menstrual e perdura por 48-72h. Freqüentemente se
acompanha de náuseas, vômitos, diarréia.

DISMENORRÉIA
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SINAIS
O exame físico deve excluir a presença de doenças

orgânicas, como por exemplo neoplasias e ou anomalias uterinas,
doença pélvica inflamatória e endometriose.

EXAMES  COMPLEMENTARES
- Ultra-sonografia pélvica (se possível transvaginal).

Recomenda-se na impossibilidade do exame ginecológico
adequado ou quando necessário para complementá-lo.

- Laparoscopia e histeroscopia. Indicados nos casos não-
responsivos ao tratamento e naqueles em que se suspeita de
dismenorréia secundária.

TRATAMENTO

- Medidas gerais:
Suporte psicoterápico
Exercícios físicos

- Tratamento medicamentoso:

Inibidores de prostaglandinas (AINH – antiinflamatórios não-
hormonais)

São eficazes em aproximadamente 80% dos casos. Agem
por inibição da síntese de prostaglandinas ou por competição
com receptores tissulares. Devem ser tomados no início do fluxo
menstrual e mantidos a cada 6-8-12-24 h dependendo do perfil
farmacocinético.

Existem várias famílias de agentes inibidores das
prostaglandinas:

- Fenamatos: ácido mefenâmico, ácido flufenâmico



107

FEBRASGO - Manual de Orientação                                 Ginecologia Endócrina

- Derivados do ácido propiônico: ibuprofeno, naproxeno
e cetoprofeno

- Diclofenacos, piroxicam
- Inibidores seletivos do COX

2
: celocoxib e rofecoxib.

Estão contra-indicados em portadores de úlceras
gastrointestinais, insuficiência renal crônica e em casos de
hipersensibilidade a droga.

A terapêutica deve ser mantida por 6 meses, com possíveis
mudanças nas drogas e nas suas doses, antes que se estabeleça o
fracasso da mesma.

Contraceptivos hormonais orais
Anticoncepcionais orais são uma opção pois diminuem a

proliferação endometrial e criam meio endócrino semelhante
a fase proliferativa inicial, quando os níveis de prostaglandinas
são menores. É a medicação de 1a  escolha naquelas que desejam
contracepção, sendo eficaz em 90% das mulheres.

DISMENORRÉIA  SECUNDÁRIA
Na dismenorréia secundária a dor é causada por diversas

doenças  pélvicas, sendo seu aparecimento mais comum após
os 20 anos. Entre as condições possíveis destacam-se
endometriose, adenomiose, leiomiomas uterinos, DIU,
anomalias müllerianas e doença inflamatória pélvica.

SINAIS  E  SINTOMAS
A dor é semelhante a da dismenorréia primária podendo,

no entanto, ter início 1 a 2 semanas antes da menstruação e
persistir até o final da mesma.
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SÍNDROME
PRÉ-MENSTRUAL

SINOMÍNIA
Tensão pré-menstrual. Transtorno disfórico pré-menstrual.

CONCEITO
Síndrome pré-menstrual (SPM) pode ser definida como

sendo um conjunto de manifestações somáticas, afetivas,
cognitivas e comportamentais que aparecem na fase pós-
ovulatória do ciclo menstrual e que apresentam resolução quan-
do a menstruação se inicia ou logo após o seu início. Uma se-
gunda definição, mais concisa, é a recidiva cíclica de sintomas
incapacitantes que começam após a ovulação e geralmente de-
saparecem com o início das menstruações.

A característica fundamental da SPM é a repetição cíclica
das manifestações, não necessariamente sempre as mesmas ou
na mesma intensidade.

INCIDÊNCIA
Inúmeros estudos relatam que 70 a 90% das mulheres

apresentam sintomas na fase pré-menstrual de caráter recor-
rente. Contudo, em apenas 10 a 20% das mulheres estes sinto-
mas assumem gravidade significativa que podem incapacitar a
mulher para suas atividades. Acham-se listados mais de 150
sintomas atribuídos a esta síndrome, com intensidade e freqüên-
cias diversas, espelhando bem a pequena compreensão que te-
mos desta síndrome.
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Entre as inúmeras classificações existentes a mais prática
é aquela que se baseia nas manifestações clínicas:

1. Sintomas relacionados à retenção hidrossalina.
2. Sintomas relacionados ao sistema nervoso.
3. Sintomas com predomínio de manifestações dolorosas.
4. Modificações endócrinas.

A diferença fundamental entre a síndrome pré-menstru-
al e o transtorno disfórico pré-menstrual, entidade de classifi-
cação psiquiátrica, é a presença e predominância dos sintomas
neuropsíquicos acentuados no último.

ETIOPATOGENIA
A etiopatogenia da síndrome pré-menstrual é multifatorial,

não existindo uma alteração específica que justifique todos os
sintomas da síndrome. As principais teorias etiopatogênicas, são:

1. Excesso de estrogênio ou deficiência de progesterona – ad-
mite-se que o desequilíbrio entre as proporções de estrogênio e
progesterona pode determinar alterações funcionais do tipo SPM.
Estudos, entretanto, não são conclusivos, encontrando-se SPM em
pacientes sem estas alterações.

2. Deficiência de vitaminas  – a deficiência de qualquer vitamina
pode participar da gênese da síndrome pré-menstrual, mas é a vita-
mina B6

 pela sua condição de precursora da serotonina que mais se
relaciona com a SPM. Como se sabe, a serotonina apresenta ação
moduladora no estado de bem-estar psiquíco.

3. Alterações nos níveis dos ácidos graxos essenciais – podem
participar da SPM principalmente por atuarem por meio das pros-
taglandinas alterando a sensibilidade hormonal.

4. Hipoglicemia – é responsável por uma das formas da SPM,
em que pode ocorrer aumento da tolerância aos hidratos de carbono.
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5. Alergia hormonal endógena – não comprovada, postula a
existência de processo alérgico auto-imune relacionado aos
esteróides sexuais.

6. Fatores emocionais – nesses casos as manifestações emocio-
nais são comuns, contudo apenas em algumas mulheres são inten-
sas, merecendo o nome de transtorno disfórico pré-menstrual.

7. Retenção hídrica – é observada na maioria das portadores
da SPM, embora o mecanismo exato seja desconhecido, há corre-
lações com as modificações dos níveis de estrogênio e progesterona,
do sistema renina-angiotensina-aldosterona e da vasopressina.

8. Níveis elevados de prolactina – podem ser observados na SPM,
principalmente quando há manifestações mamárias importantes.

9. Alterações dos peptídios do lobo intermediário da hipófise – o
hormônio alfa-melanócito e as endorfinas são substâncias importantes
nos fenômenos neuroendócrinos, motivo pelo qual disfunções do lobo
intermediário da hipófise podem participar da gênese da SPM.

DIAGNÓSTICO
É fundamentalmente clínico e baseado na anamnese e

nos exames físicos geral e especial. É importante salientar que
na SPM, o quadro clínico deve repetir-se pelos menos por três
ciclos consecutivos. Assim, é importante uma avaliação
prospectiva para o caracterizar.

Os principais sintomas e sinais físicos são: edema,
ingurgitamento mamário, mastalgia, ganho de peso, distensão
abdominal, cefaléia, fadiga, acne, alterações do hábito intesti-
nal, dor nos membros inferiores e cólicas abdominais.

Os sintomas e sinais de origem emocional são: irritabilidade,
choro fácil, agressividade, ansiedade, depressão, insônia, dificuldade
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de concentração, alteração da libido, aumento do apetite, predile-
ção por comidas doces ou salgadas, oscilação do humor, deprecia-
ção da auto-estima, perda do autocontrole e confusão mental.

O principal objetivo do exame clínico é o diagnóstico e a
exclusão das doenças orgânicas que possam mimetizar a SPM.

Os exames laboratoriais são indicados para o diagnóstico
diferencial das patologias associadas.

Discute-se a validade do estudo do perfil endócrino da
mulher, pois pesquisas demonstram padrões extremamente va-
riáveis e de pouca valia para orientar a terapêutica. A orienta-
ção geral na SPM está exposta na Figura 1.

DIAGNÓSTICO  DIFERENCIAL
- Distúrbios psiquiátricos
- Iatrogenia
- Distúrbios neurológicos
- Distúrbios endócrinos
- Doenças da mama
- Doenças ginecológicas
- Distúrbios gastrintestinais
- Fadiga crônica

TRATAMENTO
A SPM sendo distúrbio de etiopatogenia incerta nem

sempre é tratada de forma simples e adequada. Assim, as medi-
das terapêuticas mais utilizadas são:

MEDIDAS GERAIS
O tratamento consiste em tranqüilizar, discutir e orien-
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tar a mulher sobre a síndrome em questão. Recomenda-se a
prática regular de esportes, redução da ingestão de sal, açúcar
refinado, gordura animal e cafeína.

TRATAMENTO  MEDICAMENTOSO
Habitualmente o tratamento medicamentoso se restrin-

ge ao tratamento dos sintomas predominantes ou ao bloqueio
do ciclo menstrual.

Esquemas terapêuticos
- Antiinflamatórios não-hormonais – exercem efeitos be-

néficos nas manifestações da SPM. Recomenda-se o piroxicam
20 a 40 mg em dose única a cada 24 horas ou naproxen sódico
250 mg a cada 8 horas ou diclofenaco 100 mg a cada 12 horas.

- Esteróides sexuais - os contraceptivos hormonais orais
combinados oferecem resultados satisfatórios por inibirem as
oscilações hormonais do ciclo menstrual. Para os casos de enxa-
queca menstrual pode-se utilizar estrogênios na forma de ade-
sivos transdérmicos (25-50 mg – 25o-28o dia do ciclo) para
minorar os fenômenos de vasoconstrição/vasodilatação. A
progesterona está indicada quando se comprovar sua deficiên-
cia. Entre os progestágenos, os mais utilizados são: acetato de
medroxiprogesterona (5 mg/dia, nos últimos dez dias do ci-
clo), acetato de noretindrona (5 mg/dia, na fase lútea).

- Análogos agonistas do GnRH, gestrinona ou alternativamen-
te o uso de contracepcionais orais de forma contínua: em casos ex-
cepcionais em que se pretende a suspensão do ciclo menstrual.

- Agonistas dopaminérgicos – estão indicados quando
houver hiperprolactinemia ou manifestações mamárias significati-
vas. A bromoergocriptina pode ser utilizada na dose de 1,25 mg
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ou 2,5 mg/dia, na fase lútea. A cabergolina pode ser utilizada
na dose de 0,5 mg por semana também na fase lútea.

- Vitaminas - a vitamina B
6
 na dose de 300 a 600 mg/dia

mostra-se efetiva nas diferentes formas de SPM , inclusive na cefaléia
rebelde. Suplementação de cálcio (200-600 mg/dia) igualmente
poderá aliviar  a cefaléia destas pacientes. A vitamina E na dose de
200 mg/dia tem bons resultados no controle da mastalgia e da acne.

- Diuréticos - a bendroflumetiazida na dose de 2,5 mg/dia,
isoladamente ou associada à vitamina B

6
, durante a fase lútea pode

controlar as manifestações decorrentes da retenção hidrossalina.
Outro diurético freqüentemente utilizado é a espironolactona na
dose de  50 a 100 mg/dia, também na fase lútea.

- Drogas psicoativas - a flufenazina (1 mg/dia na fase lútea),
fluoxetina (10 a 20 mg/dia) ou sertralina (50 mg/dia) permitem
o controle das manifestações emocionais. Estar atento ao diag-
nóstico diferencial de depressões endógenas, a exigirem trata-
mento psiquiátrico

-  Associação das drogas - quando as manifestações forem
polimorfas pode-se associar as drogas acima referidas, inclusive for-
mulando a medicação.

Eventos adversos
O tratamento adequado da SPM, utilizando-se o menor

número de drogas e as doses adequadas, praticamente não tem
eventos adversos. Contudo, para cada droga em uso deve-se
ter em mente os possíveis eventos adversos.

PROGNÓSTICO
A causa mais comum da falha terapêutica é o diagnóstico
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incorreto da SPM. Considerando o diagnóstico diferencial cor-
reto, cerca de 80% das pacientes experimentam longo tempo
de alívio sintomatológico com quaisquer dos tratamentos indi-
cados. No entanto, há necessidade de pesquisas, para o melhor
conhecimento e controle da SPM.

SÍNDROME  PRÉ-MENSTRUAL

Exame clínico

Manifestações
somáticas

Manifestações
emocionais

Diagnóstico clínico

Exames complementares (eventuais)

Tratamento

 Figura 1 - Orientação geral na SPM

Medidas gerais
Tratamento
medicamentoso
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A endometriose é conceituada como um implante de
tecido endometrial extra-uterino, seja ele de epitélio glandular
ou estroma endometrial.

Estima-se que 10 a 15% das mulheres em idade
reprodutiva sejam portadoras de endometriose. Atribui-se o
aumento em sua prevalência à melhora dos recursos
diagnósticos, especialmente pela evolução da vídeoendoscopia.
Aceita-se também que, nos dias atuais, haja mais pacientes em
virtude do número de menstruações em mulheres com menos
filhos, menstruações mais precoces e gestações mais tardias.

ETIOPATOGENIA
Basicamente duas teorias predominam: a da menstruação

retrógrada e a da metaplasia celômica. Mais recentemente, o
sistema imunológico foi envolvido como facilitador ao implante
ectópico do tecido endometrial. As células envolvidas são os
linfócitos B e T, granulócitos, monócitos, macrófagos e células
naturais killer. Os fatores solúveis incluem as citocinas, como o
fator de necrose tumoral (TNF); interleucinas 1, 6 e 8; frações
do complemento, lisozimas, proteínas inflamatórias da fase
aguda e imunoglobulinas. O que gera controvérsias é se estas
alterações precedem a endometriose ou vice-versa. Entendemos
que, com o aprimoramento do conhecimento dos vários fatores
envolvidos na etiopatogenia, acrescidos pela adição de gatilhos

ENDOMETRIOSE
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ambientais que possam modular o sistema de defesa da mulher,
tais como situações de estresse, que envolvem sobretudo a
mulher moderna, a gênese da doença possa ser melhor
esclarecida.

Tendo em vista a presença de variadas formas de
localização da endometriose, especula-se as diferentes teorias
poderiam coexistir. Assim a endometriose peritoneal surgiria
da regurgitação tubária à menstruação, ao passo que cistos
endometrióticos ovarianos poderiam se originar da metaplasia
celômica e a endometriose do septo reto-vaginal de resquícios
müllerianos.

DIAGNÓSTICO

Clínico
A queixa mais freqüente é a dismenorréia progressiva que

com o passar dos anos perde a ciclicidade adquirindo o caráter
de dor pélvica crônica. Outra queixa importante é a
infertilidade. As alterações urinárias e intestinais ciclicas podem
estar associadas, tais como dor à evacuação, diarréia,
sangramento retal, disúria perimenstrual, polaciúria, urgência
miccional e hematúria.

É importante enfatizar que a intensidade dos sintomas
não está associada à gravidade da doença. Muitas vezes, a en-
dometriose em seu estágio inicial leva a quadro doloroso mais
intenso que aquela em estágio mais avançado.

Dos achados do exame físico destacam-se os nódulos e
a dor em fundo de saco posterior, espessamento do ligamento
útero-sacro, mobilização uterina dolorosa, massas anexiais e
retroversão uterina fixa. O exame físico minucioso, princi-
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palmente quando efetuado pouco antes da menstruação dá
informações importantes não só sobre a presença da molés-
tia como também chama a atenção sobre a eventual presen-
ça de doença infiltrativa, de maior gravidade.

Diagnóstico Complementar
Marcadores: o mais utilizado é o CA-125. Deve ser dosado

na fase folicular precoce. Importante marcador da
endometriose avançada quando apresentar valores superiores
a 100 UI/ml.

- Ultra-som pélvico transvaginal: Apresenta validade apenas
na presença de cistos anexiais crônicos. Porém, a dificuldade
diagnóstica em estádios iniciais e a impossibilidade de se firmar
diagnóstico de certeza colocam essa modalidade propedêutica
como método adjuvante para a endometriose.

- Tomografia computadorizada e ressonância magnética
nuclear: Tem melhores aplicações na identificação de
doença retro-peritoneal ou invasão do trato intestinal, assim
como em suspeita da doença em outros sítios menos
freqüentes.

- Laparoscopia: É o método diagnóstico para a
endometriose, além de permitir seu tratamento.

CLASSIFICAÇÃO
A mais aceita mundialmente é a adotada pela “American

Society for Reproductive Medicine” revisada em 1996. Sua
utilização passa a ser importante uma vez que a uniformização
de como se referir à doença é procedimento importante para o
seguimento da mesma (Figura 1).
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Usar em caso de trompas
e ovários normais

E D Usar em caso de trompas
e ovários anormais

E D

ENDOMETRIOSE DE OVÁRIO, PERITÔNIO E SEPTO RETOVAGINAL

Usar em caso de trompas
e ovários normais

Usar em caso de trompas
e ovários anormais

Figura 1-Classificação da American Society of Repordutive Medicine revisada em 1996

ENDOMETRIOSE

Superficial

Profunda

D superficial

Profunda

E Profunda

Profunda

                                 1

                                 2

                                 1

                                 4

                                 1

                                 4

               <1 cm 1-3 cm

    2

    4

    2

   16

    2

   16

>3 cm

     4

     6

     4

    20

     4

    20

PERITÔNIO

OVÁRIO

OBLITERAÇÃO DO FUNDO
DE SACO POSTERIOR

 PARCIAL                         COMPLETA

                   4                                   40

ADERÊNCIAS

D Velamentosa

Densa

E Velamentosa

Densa

D Velamentosa

Densa

E Velamentosa

Densa

   <1-3 Envolvido

               1

               4

               1

               4

               1

               4*

               1

               4*

1/3-2/3 Envolvidos

             2

             8

             2

             8

             2

             8*

             2

             8*

>2/3 Envolvidos

             4

            16

             4

            16

             4

            16

             4

            16

 Ovários

    Tuba

Estádio 1-5 Total:________Estadiamento:________

Estádio   II (leve)

I (mínima)

6-15
Estádio III (moderada) 16-40
Estádio IV (grave) > 40

* Se as fímbrias tubáreas estiverem totalmente envolvidas por aderências, mude o escore para 16.

Porcentagem de superfície acometida pelos implantes, classificados segundo aspecto:
Lesões Vermelhas (vermelhas, rosadas ou claras):………………….…_______ %
Lesões Brancas (brancas, amarelo-marrons; defeitos de peritôneo):…._______ %
Lesões Negras (pretas ou azuis): …………………………………….... _______ %

E D E D
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TRATAMENTO

Estádios I e II (mínima e leve)
Há controvérsias sobre qual abordagem terapêutica usar

em pacientes com endometriose inicial, nos estádios I e II. Ques-
tiona-se se o tratamento cirúrgico apresentaria benefícios para
estes estádios da doença, mas de qualquer forma deve-se apro-
veitar o tempo cirúrgico para abordagem apenas dos focos
endometrióticos.

As pacientes acometidas pelos estágios iniciais da
endometriose podem ser divididas em dois grandes grupos: aque-
las que desejam engravidar e aquelas que não desejam engravidar.
No primeiro grupo aconselha-se a não suspensão dos ciclos mens-
truais, uma vez que tal procedimento não melhora as taxas de
gravidez a longo prazo. Ao contrário, parece que, a otimização
de seus ciclos ovulatórios propiciaria um melhor prognóstico.
Deve-se lembrar que nas mulheres acima de 35 anos, a fertiliza-
ção in vitro não deve ser descartada. Já naquelas que não dese-
jam a concepção, preconiza-se a conduta conservadora com ad-
ministração por 6 a 12 meses de contraceptivos hormonais orais
combinados de baixa dosagem, como por exemplo, os de 30 mg
de etinilestradiol e derivados da 19-nortestosterona, como o
levonorgestrel, considerados com maior potência antiestrogênica.
Alternativamente o dispositivo intra-uterino medicado com
levonorgestrel ou a medroxiprogesterona injetável também por
6 a 12 meses obteriam a mesma ação terapêutica desejada. A
estas medicações acrescentamos antiinflamatórios não-hormonais,
de nova geração, no período perimenstrual e incentivamos a re-
alização de exercícios físicos.
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Estádios III e IV (moderada e grave)
A propedêutica laparoscópica que precedeu o estadi-

amento já deverá ter assumido algum caráter terapêutico
com ressecção, coagulação, vaporização dos focos de
endometriose e lise de aderências. Nos casos de pior prog-
nóstico pós-cirúrgico pode-se associar o tratamento clínico
subseqüente com a suspensão dos ciclos menstruais pelo uso
de análogos de GnRH, danazol, gestrinona e, menos efeti-
vo, progestagênios.

Com tais drogas pretende-se a amenorréia por quatro a
seis meses, podendo-se realizar-se controle no 3o mês (CA 125
e USG). Findo este período será válido nova vídeo laparoscopia
(“2nd look”), naquelas pacientes em que a clínica e exames su-
gerirem cistos residuais ou aderências pélvicas importantes.
Neste último caso, considerar o binômio risco/benefício para,
eventualmente se optar por laparoscopia.

Nas mulheres com desejo de conceber, a fertilização in
vitro parece representar a melhor opção terapêutica.

Endometriose do septo retovaginal. Ênfase especial deve
ser dada ao tratamento laparoscópico da doença de septo vagi-
nal. Esta situação, previamente sugerida pelos sintomas e exa-
mes complementares, requer a presença de cirurgiões treina-
dos com conhecimento da anatomia retroperitoneal e prévia
preparação intestinal visando tratar adequadamente o proces-
so e diminuir as chances de recidiva.

Por fim, é fundamental salientar a importância de se tra-
tar a mulher como um todo e não apenas o órgão acometido,
dando adequada atenção aos aspectos psíquicos e ambientais
envolvidos no processo.
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TRATAMENTO  CLÍNICO – DROGAS  MAIS  UTILI-
ZADAS

- Anticoncepcional oral combinado de baixa dosagem: uso
cíclico ou contínuo

- Acetato de medroxiprogesterona injetável: 150 mg,
intramuscular, de 3/3 meses

- Gestrinona: 2,5 mg, 3X/ semana nos primeiros 3 meses.
Após, 2X/semana

- Danazol: 400mg/dia (4cp/dia) até 800 mg/dia (8 cp/dia)
se não atingir amenorréia

- Análogo GnRH: nasal, intramuscular e subcutâneo (de-
pendendo do produto).
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SINONÍMIA
Precocidade sexual

CONCEITO
Desenvolvimento de caracteres sexuais secundários antes

dos 8 anos, nas meninas e dos 9 anos nos meninos.

CLASSIFICAÇÃO
A - Puberdade precoce verdadeira – completa, isossexual,

central ou dependente do GnRH.
Resulta da ativação precoce do eixo hipotálamo-hipófise-

ovário, levando a desenvolvimento puberal precoce, porém com
padrão semelhante ao da puberdade fisiológica

B – Pseudopuberdade sexual – incompleta, periférica,
iso ou heterossexual ou independente do GnRH.

Resulta do estímulo por esteróides sexuais não associado
à produção de gonadotrofinas hipofisárias.

PUBERDADE  PRECOCE  VERDADEIRA
Presente em 80% dos casos de puberdade precoce.
Decorre da ativação prematura do eixo hipotálamo-

hipófise-ovário, levando à produção de gonadotrofinas e
esteróides sexuais.   Ocorre antes dos 8 anos de idade, sendo na
grande maioria das vezes de causa idiopática. Com o advento

PUBERDADE PRECOCE
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de métodos diagnósticos por imagem, tais como a tomografia
computadorizada e a ressonância magnética, casos que antes eram
considerados idiopáticos passaram a ser diagnosticados como le-
sões mínimas do SNC. É importante lembrar que o diagnóstico
de causa idiopática é feito por exclusão e após algum tempo de
observação e evolução da paciente, uma vez que algumas lesões
do SNC só irão se manifestar na vida adulta.

Outra situação clínica é a puberdade precoce constitucio-
nal, na qual também existe ativação precoce do eixo hipotála-
mo-hipófise-ovário, geralmente ao redor dos 8 anos de idade.
O desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários segue o
padrão da puberdade fisiológica e parece haver caráter familia
de ocorrência.

O desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários na
puberdade precoce verdadeira pode não seguir a cronologia usual
de estirão de crescimento, telarca, pubarca e menarca. Às vezes a
menarca pode ser o primeiro sinal, por exemplo. O padrão de
desenvolvimento é variável, sendo mais lento quando a causa é
idiopática e mais acelerado nos casos de doenças do SNC.

As meninas com puberdade precoce apresentam como
maior complicação a redução na altura final esperada para a
idade adulta, devido à soldadura precoce das epífises ósseas.
Não existe correlação entre puberdade precoce e infertilidade,
ou com menopausa precoce.

Aspecto importante na puberdade precoce é a questão
emocional. Essas meninas tendem a ter o perfil psicológico com-
patível com a idade cronológica, mas seu aspecto físico é de um
indivíduo mais velho, levando a conflito interno e com o meio
social e familiar.
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Lesões do SNC podem levar a puberdade precoce verda-
deira, e devem ser pesquisadas sempre. De acometimento preco-
ce, surgem usualmente antes dos 4 anos de idade. Incluem-se
aqui: os hamartomas de hipotálamo, craniofaringiomas,
astrocitomas, gliomas, neurofibromas, teratomas. Qualquer
trauma do SNC pode estimular o desenvolvimento puberal,
tais como hidrocefalia, infecções, anomalias congênitas, trau-
mas mecânicos, etc.

PSEUDOPUBERDADE  PRECOCE
Menos comum que a puberdade precoce verdadeira ca-

racteriza-se pela elevação dos esteróides sexuais não  associada à
elevação dos níveis de gonadotrofinas.

A causa mais freqüente é a presença de tumor ovariano,
produtor de esteróides sexuais, sendo 60% de células da
granulosa. Outros tumores ovarianos também podem estar re-
lacionados à pseudopuberdade precoce, tais  como
adrenoblastomas, cistoadenomas, gonadoblastomas, carcinomas,
tecomas, cistos ovarianos. Entretanto, a presença de cistos ova-
rianos foliculares ou luteínicos é bastante rara.

Tumores de supra-renal, adenomas  ou adenocarcinomas
produtores de estrogênios são a causa da pseudopuberdade
precoce em 1 % dos casos,.

A ingestão ou uso acidental de esteróides sexuais deve
ser cogitada, especialmente quando há hiperpigmentação da
aréola mamária.

Tumores produtores de gonadorofina: LH e HCG, que
podem estimular os ovários condicionando a secreção de
esteróides sexuais.



125

FEBRASGO - Manual de Orientação                                 Ginecologia Endócrina

Síndrome de McCune Albrigh pode estar presente em
até 5% dos casos de pseudopuberdade precoce, e se caracteri-
za por displasia óssea, hiperpigmentação da pele com manchas
“café com leite” ou “costa do Maine”, e precocidade sexual. Na
síndrome de McCune Albright ocorre mutação na subunidade
alfa da proteína G que leva a defeitos na sinalização e ativação
dos receptores de gonodotrofinas tendo como conseqüência
estimulo espontâneo da esteroidogênese ovariana (cistos
foliculares produtores de estrogênios). Esta mutação pode afe-
tar outros tecidos, o que poderia explicar a ocorrência de hepa-
tite, pólipos intestinais e arritmia cardíaca. A fertilidade e a es-
tatura não costumam ser afetadas.

HIPOTIROIDISMO  PRIMÁRIO
Pode estar relacionado a puberdade precoce, embora o

mais comum seja a puberdade retardada. O mecanismo pare-
ce ser o estímulo dos receptores FSH pelo TSH, levando a se-
creção de esteróides sexuais ovarianos.

Deve-se salientar que qualquer causa de pseudopuber-
dade precoce pode levar à ativação do eixo hipotálamo-hipófise-
ovários, levando à superposição de um quadro de puperdade
precoce verdadeira.

DESENVOLVIMENTO  PRECOCE  DE  CARACTERES
SEXUAIS  ISOLADOS

Podem surgir e confundir o clínico, manifestando-se
como sintoma isolado, não relacionado ao início da puberda-
de; mas podem ser um primeiro sinal de que alguma coisa está
errada. Devem ser investigados, com monitorização cuidadosa
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as curvas de crescimento,  outros sinais de maturação sexual, e
se necessário das dosagens hormonais. As principais manifesta-
ções clínicas são:

Adrenarca prematura
 Pode ocorrer antes dos 8 anos e permanecer inalterada

ou com progressão lenta até a puberdade. Relaciona-se a au-
mento de androstenediona, deidroepiandrosterona e sulfato de
deidroepiandosterona

Eventualmente esses indivíduos podem desenvolver
anovulação, hirsutismo e hiperinsulinemia na vida adulta.

Telarca precoce. Outra manifestação importante poden-
do ser uni ou bilateral. A evolução é variável podendo regredir
ou permanecer inalterada até o final da puberdade.

Menarca prematura
É rara a sua ocorrência isolada, devendo se diferenciada

de outras causas de sangramento genital precoce como: corpo
estranho, infecções, trauma e neoplasia. Deve ser cuidadosa-
mente investigada. A monitorização dos níveis de E

2
 é impor-

tante para o controle da dosagem do GnRH. O E
2
 deve man-

ter-se em níveis pré puberais.

SINAIS  E  SINTOMAS  DA  PUBERDADE  PRECOCE

- Telarca e pubarca precoce são as manifestações mais comuns

- Secreção vaginal branca, inodora

- Sangramento genital incaracterístico

- Crescimento rápido

- Alterações comportamentais e labilidade emocional.
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DIAGNÓSTICO
Diante de uma paciente com puberdade precoce é ne-

cessário que se estabeleça o mais rápido possível se existe ou não
doença sistêmica que coloque em risco sua vida.

Muitas vezes o diagnóstico etiológico definitivo só é fir-
mado após anos de acompanhamento.

Anamnese
- História clínica detalhada valorizando-se os sinais e sin-

tomas puberais acima mencionados. Antecedentes pregressos:
traumatismos, infecções, lesões neurológicas e metabólicas de
caráter familiar; lesões do sistema nervoso central, traumas,
cefaléias, convulsões, distúrbios visuais e uso de hormônios.

- Antecedentes familiares devem ser investigados pois
eventualmente o quadro apresenta característica famíliar.

Exame físico
Ênfase para abdome, pelve, peso, altura, estudo neuroló-

gico, pele, tireóide. Estadiamento de pelos, mamas, avaliação
da genitália externa (clitóris), sinais de androgenização, de acor-
do com os critérios de Tanner.

- Estabelecer curvas de crescimento, se possível com da-
dos obtidos pelo pediatra.

Exames complementares
- Citologia vaginal, com índice de Frost
- Avaliação hormonal básica: LH e FSH (isosexual); tes-

tosterona, androstenediona,  DHEA-S, 170H-progesterona
(heterosexual).

- Radiografia de punho esquerdo (avaliação da idade óssea).
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- TSH se idade óssea retardada.
- Ultra-som pélvico e adrenal.
- TC de crânio e sela túrcica nos casos de suspeita de pu-

berdade precoce verdadeira.
- Estudo do esqueleto (nos casos suspeitos da S. McCune

Albright).
- Teste do GnRH: ministração de 100 µg GnRH EV.
Os casos de puberdade precoce verdadeira apresentam

aumento predominante do LH em relação ao FSH (aumento
de 200% ou mais em relação aos valores basais ou incremento
absoluto maior que 15 mUI/ml (radioimunoensaio) ou maior
que 6,9 mUI/ml (imunofluorimétrico).

PROTOCOLO  DIAGNÓSTICO
SINAIS  E  SINTOMAS  DE  PUBERDADE  PRECOCE

ELEVADAS  BAIXAS

Puberdade precoce verdadeira  Pseudopuberdade precoce

 FSH  -  LH

TC ou RN de crânio

Teste do GnRH
Ultra-som abdome e pelve

 Radiografia mãos e punhos
Estradiol
Prolactina

Radiografia mãos e punhos

 Estradiol

Ultra-som de abdome e pelve

 Androgênios
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TRATAMENTO
Para o tratamento deve-se considerar: idade, velocidade

de crescimento, idade óssea avançada e aspectos psicossociais.
Tratamento etiológico sempre que possível.
Diagnóstico e tratamento das doenças sistêmicas.
Interromper o processo de desenvolvimento.
Diminuir os sinais de precocidade.
Garantir estatura final máxima.
Diminuir o impacto emocional, social e reprodutivo.

Drogas mais utilizadas
- Acetato de medroxiprogesterona (AMP) 50mg IM por

mês ou 10 mg VO diariamente.
- Acetato de ciproterona 50 mg VO por dia nos casos de

puberdade heterossexual.
- Análogos GnRH: indicados nos casos de puberdade

precoce verdadeira , oferecimento melhores respostas e meno-
res efeitos colaterais.

- Opções de análogos: tripitorelina 3,75 mg IM / 28 dias;
leuporlida depot 3,75 mg IM / 28 dias; goserelina 3,6 mg SC
/ 28 dias.

- O tratamento prolonga-se até o momento em que ocor-
re a fusão das epífises ósseas ou quando a paciente atinge a ida-
de adequada para a puberdade.

Apoio psicoterapêutico em qualquer que seja a causa,
direcionado à paciente e à família é imprescindível. A ques-
tão da prematuridade reprodutiva deve ser cuidadosamen-
te observada, e orientar a menina e os familiares quanto a
esta possibilidade. O abuso sexual é mais freqüente nessas
pacientes.
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PROTOCOLO  TERAPÊUTICO

Puberdade verdadeira Pseudopuberdade precoce

GnRH
AMP
Correção etiológica

Isossexual Heterossexual

Correção
etiológica

Correção etiológica
 Antiandrogênios
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SINONÍMIA
Retardo puberal, desvio da puberdade, amadurecimen-

to sexual tardio, puberdade tardia

CONCEITO
A puberdade é o período biológico, transicional entre o

estado de imaturidade  e o de maturidade sexual plena e, por-
tanto com função reprodutiva estabelecida.

Considerando-se a média de idade em que surgem as
primeiras manifestações dos caracteres sexuais, deve-se
conceituar como puberdade tardia, a ausência destes caracteres
em adolescentes com  idade de 13 anos ou mais. É importante
salientar- se que muitos destes indivíduos apresentam também
amenorréia primária e assim maiores detalhes no estudo dos
mesmos são encontrados em capítulos específicos como
amenorréia primária e estados intersexuais.

INCIDÊNCIA
Esta entidade é relativamente rara, ocorrendo em cerca

de 0,6 % das meninas normais. A causa constitucional respon-
de por 16% dos casos.

CLASSIFICAÇÂO  CLÍNICA
Costuma-se separar a puberdade tardia em dois grandes grupos:
Hipogonadismo hipogonadotrófico, quando as gonadotro-

ATRASO PUBERAL
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finas estão baixas provavelmente devido a alterações centrais.  Em
casos excepcionais as gonadotropinas poderão  se apresentar em
níveis normais  havendo, entretanto, baixa  resposta  gonadal,

Hipogonadismo hipergonadotrófico quando as gonadotro-
finas estão elevadas e portanto decorrente de alterações gonadais.

ETIOLOGIA

Hipogonadismo hipogonadotrófico
- Constitucional (familiar ou idiopático)
- Tumores (craniofaringeoma, adenomas cromófobos,

teratomas, gliomas, astrocitomas, ependimomas),
- Síndrome de Kallmann
- Deficiência isolada de gonadotropinas
- Anorexia nervosa
- Pan-hipopituitarismo
- Endocrinopatias (hipotiroidismo, síndrome de Cushing,

insuficiência supra-renal, déficit de GH)
- Quimio ou radioterapia
- Desnutrição
- Hiperatividade física
- Doenças crônicas (doença de Crohn, nefropatias, he-

patopatias, doença celíaca, pneumopatias, cardiopatias, anemia
falciforme, fibrose cística)

- Doenças auto-imunes
- Síndromes genéticas (Prader-Willi, Laurence-Moon-Biedl)

Hipogonadismo hipergonadotrófico
-Disgenesia gonadal
- Síndrome dos ovários policísticos
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- Síndrome dos ovários resistentes
- Ooforite auto-imune
- Quimio ou radioterapia
- Galactosemia
- Cirurgias

QUADRO  CLÍNICO
A puberdade tardia apresenta quadro clínico sugestivo, pois a

menina portadora do distúrbio atinge a idade habitual da puberda-
de, isto é, em média de 10 a 13 anos, sem que surjam os caracteres
sexuais como a telarca, pubarca, e modificação do contorno corpo-
ral. Assim estas meninas atingem a idade de 13 anos sem estas modi-
ficações que as transformam em mulher púbere e depois adulta. Em
geral a estatura costuma acompanhar a idade cronológica, mas em
alguns casos persiste pouco desenvolvida. Podemos observar malfor-
mações somáticas e outras características específicas relacionadas a
algumas etiologias do retardo puberal. Com certa freqüência, asso-
ciado ao quadro deixa de ocorrer a menarca, caracterizando-se, após
os 16 anos,  amenorréia primária.

DIAGNÓSTICO
Anamnese

Atentar para os antecedentes familiares, pela possibilida-
de de ocorrência de quadros semelhantes, bem como de doen-
ças hereditárias. Antecedentes pessoais são da maior importân-
cia, devendo-se pesquisar a história da gestação, do parto, doen-
ças e cirurgias na infância. Os antecedentes psíquicos devem
ser abordados com informações da menina e de seus familiares.

Exame físico
É etapa fundamental, na qual são avaliados: altura, peso,
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pressão arterial, o estádio de desenvolvimento das mamas, dos
pêlos sexuais (segundo escala de Tanner), presença ou não de
galactorréia, malformações (estigmas turnerianos), fácies
sindrômicas e olfação.

Exame ginecológico detalhado é indispensável, com aten-
ção para órgãos genitais externos e internos, por vezes sendo
necessária a realização através de exame sob narcose. Atenção
para a possibilidade de malformações.

Exame neurológico e psicológico, realizados por profissi-
onais especializados.

Exames complementares
- Idade óssea avaliada através da radiografia de mãos e punhos.
- Ultra-sonografia pélvica e de abdome.
- Biopsia gonadal é indicada em casos selecionados.
- Cromatina sexual e cariótipo leucocitário, indicado em casos

especiais quando houver dúvidas quanto ao sexo do indivíduo.
- FSH, LH que diferenciam grupos hipo e hipergonado-

tróficos. Nos casos de hipogonadismo hipogonadotrófico do-
sar também a prolactina.

- Teste do GnRH para diferenciação de lesões hipotalâ-
micas e hipofisárias.

- TSH ultra-sensível e T
4
 livre

TRATAMENTO
Para tratar-se a puberdade tardia, deve-se caracterizá-la

como constitucional ou orgânica.
Puberdade tardia constitucional em pacientes com pro-

blemas emocionais, deve- se iniciar o tratamento a partir de 13
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anos de idade. Nestes casos está indicado a reposição estro-pro-
gestativa cíclica. Com este esquema em poucas semanas inicia-
se o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, até
atingir os padrões adultos.

Na puberdade tardia orgânica, sempre que possível deve
ser corrigido o fator etiológico.

Nos quadros de hipogonadismo hipergonadotrófico, asso-
ciados a disgenesia gonádica, em que se encontra o cromossomo
Y no cariótipo, a paciente deverá ser submetida à gonadectomia,
em qualquer faixa etária, inclusive antes da puberdade.

PUBERDADE  TARDIA - FLUOXOGRAMA
 DIAGNÓSTICO

Anamnese e exame físico

Ausência de caracteres sexuais secundários

Infantilismo sexual / Estatura variável / Fácies específicas

FSH / LH

Elevados  Normais ou baixos

Estudo genético-
Ultra-som pélvico

Prolactina

Causas ovarianas
normal/diminuída aumentada

teste do GnRH tumor
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SÍNDROME  DE
HIPERESTIMULAÇÃO

 OVARIANA

A síndrome de hiperestimulação ovariana (SHO) representa
uma alteração nos ovários induzida pela administração de substânci-
as exógenas indutoras do crescimento folicular e da ovulação. Ca-
racteriza-se pelo acentuado aumento ovariano, em que predomi-
nam múltiplos cistos de corpo lúteo decorrentes do processo
estimulatório. Em seu quadro grave, podem estar presentes desde
fenômenos tromboembólicos, ascite, derrame pleural, derrame
pericárdico e até falência renal.

A incidência da SHO grave varia de 0,5 a 2,0% dos ciclos de
fertilização “in vitro” (FIV), ao passo que quadros mais leves ocorrem
em 20 a 30% dos ciclos. Nos Estados Unidos, das 25.000 pacientes
submetidas a hiperestimulação ovariana controlada por ano, acredi-
ta-se que aproximadamente 0,5% venham a desenvolver SHO gra-
ve. Já os casos mais leves podem ocorrer com a administração do
citrato de clomifeno ou mesmo no uso de doses mais baixas de
gonadotrofinas visando ao estímulo em mulheres anovulatórias. Os
casos graves tendem a  ocorrer principalmente quando se empre-
gam protocolos de FIV, que visam ao maior recrutamento folicular.

FISIOPATOLOGIA
Várias teorias têm sido propostas porém de maneira geral, pelo

excesso de folículos desenvolvidos, na fase lútea existiria um aumen-
to da permeabilidade capilar, provocando o extravazamento de lí-
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quido através dos vasos neoformados para o terceiro espaço, princi-
palmente cavidade peritoneal. Foi demonstrado que quando do uso
da gonadotrofina coriônica (hCG) para suplementação da fase lútea
em substituição à progesterona haveria aumento na incidência do
SHO e mesmo de sua gravidade. Por isso, há evidências que algum
fator secretado pelo “corpo lúteo”, dependente de gonadotrofinas,
possa ser o responsável pela ativação do sistema renina-angiotensina
ovariano, que levaria ao aumento da angiotensina II, com conse-
qüente aumento da permeabilidade capilar. De fato, já foi demons-
trado que o corpo lúteo secreta pró-renina em resposta ao hCG e o
aumento da pró-renina no início da gravidez reforça esta teoria. Foi
relatado um aumento expressivo na atividade da renina plasmática e
da aldosterona após administração do hCG em pacientes com SHO
grave. Além disso, foi encontrado maior concentração de pró-renina
no líquido folicular em relação à encontrada no plasma no mesmo
instante. O aumento do estrogênio parece ser apenas conseqüência
do hiperestímulo,  pois a SHO independe dos níveis de estradiol.

Ademais, a agregação das plaquetas nos capilares promove
a liberação do fator ativador das plaquetas, provocando aumen-
to da histamina, da serotonina e do fator de crescimento deriva-
do das plaquetas, os quais são responsáveis pela vasodilatação e
conseqüente aumento da permeabilidade capilar.

A perda de líquido para o terceiro espaço leva a uma rea-
ção com contração do volume intravascular,  estimulando a se-
creção do hormônio antidiurético (ADH) que também ativa o
sistema renina-angiotensina, piorando a excreção renal. A reten-
ção hídrica causa hiponatremia, hipercalemia e acidemia nos casos
mais graves. O ADH reduz o “clearance” de água livre e diminui
a concentração de proteína plasmática, provocando a diminui-
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ção da pressão oncótica intravascular e, conseqüentemente, au-
menta a perda de líquido para o terceiro espaço.

FATORES  DE  RISCO
Vários fatores vêm sendo associados ao maior risco sendo

que o recrutamento folicular  múltiplo é o principal deles. Assim
a síndrome dos ovários policísticos (SOP) representa o principal
grupo. Algumas pacientes apresentam uma sensibilidade ovaria-
na aumentada em resposta aos agentes indutores da ovulação e,
em pacientes jovens (< 35 anos), esta resposta ovariana exagera-
da é caracterizada por um grande número de folículos e aumen-
to na concentração do estradiol sérico. Níveis de estradiol acima
de 3.000 pg/ml estão relacionados a um aumento no risco de
SHO grave, principalmente quando existe também um desen-
volvimento folicular exagerado (> 20 folículos).

Outro grupo de risco são as mulheres candidatas a FIV em
que o objetivo é a obtenção do maior número possível de ovócitos,
em face da utlilização de altas doses de gonadotrofinas exógenas.

A utilização do hCG para suporte na fase lútea deve ser
evitada, principalmente nas pacientes de risco. O próprio hCG
endógeno quando no início da gestação aumenta a atividade do
corpo lúteo, perpetuando o ciclo.

CLASSIFICAÇÃO
A SHO pode ser classificada em:

LEVE: ocorre ganho de peso, sede e desconforto abdomi-
nal. As pacientes podem relatar uma pressão no baixo ventre, sen-
sação de “inchaço” e náuseas leves. O ultra-som revela pequeno
aumento dos ovários ( até 5 cm de diâmetro), com múltiplos cistos.
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Pode haver uma pequena quantidade de líquido na cavidade
pélvica, porém na forma leve o quadro clínico geral é satisfatório.

MODERADA: os sintomas de náuseas, vômitos, dor abdo-
minal são mais intensos, podendo ocorrer dispnéia. O abdome
encontra-se distendido, mas normotenso. Os ovários podem ser
palpados e encontram-se sensíveis à mobilização. O ultra-som
freqüentemente revela uma quantidade de líquido moderada na
cavidade pélvica e os ovários medem  até 10 cm cada.

GRAVE: predomina a dor e a distensão abdominal, dispnéia,
há sinais de diminuição do volume intravascular com taquicardia
e diminuição da PA. Pelo maior acúmulo de líquido no terceiro
espaço, além da ascite, pode ocorrer hidrotórax nos casos mais gra-
ves. Todas estas alterações levam à hipovolemia, hemoconcentração,
oligúria e distúrbios hidroeletrolíticos. Os ovários encontram-se
bastante aumentados de volume, podendo atingir mais de 10 cm
e inclusive alcançar a cicatriz umbilical. Na forma crítica, pode
haver a presença de SARA (síndrome de angústia respiratória do
adulto) ou insuficiência respiratória pela ascite, hidrotórax, derra-
me pericárdico, falência hepato-renal e fenômenos  tromboembó-
licos (CIV). O tamanho dos ovários não é fundamental pois po-
dem existir quadros graves com ovários não muito aumentados.

PREVENÇÃO
A prevenção da síndrome é baseada na identificação dos

fatores de risco. Deve-se ter conhecimento do perfil clínico-
hormonal da paciente e adaptá-lo aos esquemas de hiperesti-
mulação ovariana. Pacientes que apresentam ultra-som de base
revelando padrão multifolicular e/ou perfil hormonal com al-
tos níveis de LH devem ter seus protocolos de estímulo ovula-
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tório individualizados para evitar a SHO.  Podem-se empregar
previamente ao ciclo contraceptivos hormonais orais, visando a
queda nos valores de LH e no multirecrutamento ovocitário.

Em relação a estimulação ovariana preconiza-se o emprego
de doses menores de gonadotrofinas, mesmo que implique em mai-
or números de dias e preferencialmente o FSH. Como opções, o
aumento gradual nas doses de gonadotrofinas durante a indução,
ou mesmo a queda de seus valores quando da visualização ao US
do multidesenvolvimento folicular evitam a síndrome.

A monitorização nestes casos é OBRIGATÓRIA por
meio da ecografia e eventualmente pelas dosagens hormonais.
Sabe-se que a dosagem de estradiol sérico > 4000 pg/ml asso
ciada a presença de 25 ou mais folículos no total está relaciona-
da à alta incidência da SHO. Pode-se nestes casos, preventiva-
mente, suspender temporariamente a administração de gona-
dotrofinas e/ou hCG até que os níveis de estradiol diminuam,
reiniciando-se a seguir a administração das mesmas (“coasting”).

Alternativamente, nos  casos de maior gravidade e/ou apare-
cimento precoce, pode-se realizar a punção dos folículos seguindo-
se da criopreservação dos embriões, para que sejam transferidos pos-
teriormente, evitando que a gravidez mantenha o ciclo da SHO.

A administração profilática de albumina endovenosa
pode ser utilizada, durante a punção folicular, apesar de sua eficá-
cia não estar completamente estabelecida. Empregam-se em geral
dois frascos (50 ml - 20%) de albumina humana por via
endovenosa, diluídos em 1000 ml de Ringer lactato.  Teoricamen-
te esta eficácia é explicada por ser a albumina um expansor
plasmático, capaz de impedir a saída de líquido do espaço
intravascular para a cavidade abdominal. Deve-se ter cautela na
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administração de albumina profilática, especialmente porque ela
pode deixar o espaço intravascular e ir para o interstício, ocasio-
nando hemoconcentração e hipovolemia.

Deve-se sempre utilizar nas mulheres com risco de SHO o
suporte lúteo com reposição de progesterona e jamais utilizar o hCG.

TRATAMENTO
Não existe tratamento específico, pois aliviam-se apenas

os sintomas, logo a prevenção é a melhor terapêutica.
Deve-se examinar a paciente, aferindo seu peso, estado

geral, sinais de hipovolemia e presença de alguma complica-
ção. Deve-se pedir: hemograma completo, função renal,
ionograma e exame ultra-sonográfico.

Como esta é uma síndrome conhecida por apenas parte
dos especialistas, não é incomum pacientes com SHO moderada
e grave serem submetidas a tratamentos invasivos desnecessários,
tais como laparoscopias e laparotomias, resultando muitas vêzes
em ooforectomias, que podem causar danos irreparáveis.

Forma leve: Devem-se apenas recomendar repouso e aumen-
tar a ingestão hídrica. O acompanhamento destas pacientes é
importante para se diagnosticar uma progressão para SHO
moderada ou grave.

Forma moderada:  Também se recomenda repouso. Na presença
de hiponatremia,  podem-se utilizar soluções salinas por via oral (so-
luções isotônicas). Pode ser necessária a utilização de analgésicos de-
vido a dor e desconforto abdominais. Deve-se fazer um acompa-
nhamento ambulatorial dessas pacientes com medida do peso
corpóreo, circunferência abdominal, avaliação ecográfica e perfil
laboratorial, sendo que a hospitalização só será indicada se houver
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progressão para a forma grave. A punção do líquido ascítico, apesar
de questionável e paliativa, melhora  o estado geral de uma síndrome
limitada no tempo. A persistência dos sintomas por mais de uma
semana sugere produção de hCG pelo trofoblasto.

Forma grave:  As mulheres devem ser internadas e abordadas por
uma equipe multidisciplinar, sob a coordenação do ginecologista.
O “clearance” de creatinina, coagulograma, provas de função hepá-
tica e RX de tórax devem ser acrescentados aos exames anteriormen-
te citados.  Na presença de algum grau de insuficiência respiratória,
deve-se realizar uma gasometria arterial. Inicia-se a reposição hídrica
com solução concentrada de albumina, seguida pela reposição com
cristalóides. É importante a monitorização da pressão venosa central
e a anotação do balanço hídrico. A medida da circunferência abdo-
minal, do peso e  do volume urinário são realizadas diariamente. No
caso de oligúria persistente após a reposição hídrica, podem-se utili-
zar diuréticos ou mesmo a dopamina. A paracentese pode ser reali-
zada nos casos de ascite tensa, para alívio sintomático. Deve ser sem-
pre guiada pelo ultra-som, e pode ser realizada também por via vagi-
nal. Nos casos de ascite tensa,  há um comprometimento do retorno
venoso com conseqüente diminuição do débito cardíaco. A dimi-
nuição do retorno venoso renal leva ao edema, congestão e trombo-
se renais. A paracentese contribui para a melhoria do retorno veno-
so, além de aliviar a pressão da ascite sobre os ureteres, contribuindo
para a melhoria da função renal e restauração da diurese. A
culdocentese ou a paracentese precoce nos casos de SHO grave pode
evitar a hospitalização dessas pacientes e melhorar significativamente
os sintomas, além de promover um aumento da diurese. A terapia
anticoagulante com heparina  (5000 UI, de 12 em 12 horas) é
importante para a profilaxia dos fenômenos tromboembólicos.
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CONCEITO
A obesidade se caracteriza por um excesso de gordura

corporal (acúmulo de triglicérides nas células adiposas) e  cons-
titui importante problema de saúde pública em praticamente
todo o mundo, especialmente entre mulheres.

A participação, direta ou indireta, na incidência de doen-
ças cardiovasculares, nos distúrbios metabólicos, nas alterações
dos fatores endócrinos e de fertilidade, além dos riscos de
neoplasias (adenocarcinoma de endométrio, câncer de mama
e câncer de cólon), motivam o interesse pelo seu diagnóstico,
prevenção e tratamento. A obesidade traz também prejuízos a
imagem corporal e a auto-estima.

DIAGNÓSTICO  DA  OBESIDADE
A avaliação da obesidade baseia-se no grau de

adiposidade. Realiza-se através de métodos diretos e indiretos.
Os métodos diretos são restritos à pesquisa devido ao alto custo
e complexidade, ao passo que na prática, o índice de massa
corpórea (IMC) e a relação das medidas cintura-quadril são os
métodos utilizados para avaliação da adiposidade e da distri-
buição corpórea; para o cálculo de IMC divide-se o peso (em
quilogramas) pela estatura em metros elevada ao quadrado.
Considera-se obesa a mulher com IMC acima de 30. Valores

OBESIDADE  FEMININA
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entre 25 e 30 são considerados como sobrepeso ou pré-obeso.
O predomínio da gordura mesentérico-visceral, com aumen-

to da relação cintura/quadril (RCQ) caracteriza a distribuição cor-
poral do tipo andróide, ou em forma de maçã, ao passo que a
deposição de gordura predominante na região glúteo-femoral
determina a distribuição do tipo ginecóide ou forma de pêra. A
RCQ é calculada com a mulher em posição ortostática, dividindo-
se a menor circunferência entre o rebordo costal inferior e crista
ilíaca pela maior circunferência sobre os grandes trocanteres. A
obesidade é denominada andróide, troncular  ou central quando
a relação RCQ é > 0,85 e ginecóide quando < 0,85.

ETIOPATOGENIA  E  FISIOPATOLOGIA  DA  OBESI-
DADE

Na fisiopatologia da obesidade, claramente se reconhece
que o acúmulo de energia é cronicamente maior que o gasto
da mesma. O que causa este distúrbio no balanço energético é
menos claro. No entanto, apesar da alimentação e de fatores
culturais e ambientais serem relevantes na etiopatogenia da
obesidade, os estudos realizados em algumas comunidades sus-
cetíveis à mesma, apontam, de forma preponderante, para a
participação do fator genético.

Nesse sentido, a identificação do gene ob é um grande
avanço para o esclarecimento total da sua fisiopatologia. A
leptina, proteína circulante, produto deste gene, é capaz de
regular tanto o acúmulo como o gasto energético em roedores,
por meio de uma ação no sistema nervoso central. A obesidade
promove respostas adaptativas diante das alterações hormonais
conseqüentes ao acúmulo de gordura no tecido adiposo.
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Fatores etiológicos associados à obesidade: fatores genéti-
cos, endócrinos e comportamentais têm sido implicados no apa-
recimento da síndrome plurimetabólica da obesidade.

OBESIDADE:  FATORES  ETIOLÓGICOS

1. Obesidade por ingestão alimentar inadequada
Corresponde a 95% dos casos, é também denominada

de obesidade de causa nutricional ou simples
2. Obesidade por inatividade física (sedentarismo,

incapacitante, idosos)
3. Obesidade secundária a alterações neuroendócrinas

         Hipotiroidismo
Síndrome de Cushing
Pseudo-hipoparatiroidismo
Deficiência de GH
Insulinoma e hiperinsulinemia
Hipogonadismo

4. Genéticos
Deficiência de leptina
Mutação do receptor de leptina
Mutação do receptor de propiomelanocortina (POMC)

          Mutação do gene de proconvertase I (PCI)
Mutação do receptor de melanocortina (MC4R)
Síndrome de Prader-Willi
Síndrome de Laurence-Moon-Biedl
Síndrome de Cohen (autossômica recessiva ligada ao

cromossomo X)
Síndrome de Alström
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Síndrome de Carpenter
Síndrome de Bardet-Biedl

5. Obesidade secundária a drogas
Glicocorticóides
Psicotrópicos
Antidepressivos triciclicos
Lítio
Fenotiazinas
Medroxiprogesterona

Por outro lado, a obesidade é doença crônica que pode
estar associada a múltiplas complicações, tais como: diabetes
mellitus, dislipidemias, hiperuricemia, hipertensão arterial,
cardiomiopatia, aterosclerose (coronária, cérebro-vascular, pe-
riférica), alterações osteomusculares, aumento da incidência de
câncer de endométrio, mama, ovário, colon, reto e colelitíase.

Todas essas complicações podem associar-se a um aumen-
to real nas taxas de mortalidade.

Alterações cardiovasculares
O risco de coronariopatia está aumentado três vezes nas mulhe-

res com IMC maior que 29 kg/m2.
O hiperinsulinismo adaptativo é a alteração fisiopatológica

central na obesidade. O aumento da insulina promove a lipólise
como alternativa de obtenção de energia, aumentando a trigliceridemia
e diminuindo os níveis de HDL-2. Promove também a proliferação
da camada muscular das arteríolas, favorecendo a hipertensão arterial
sistêmica e a deposição lipídica na parede vascular. Atua no sistema de
coagulação causando aumento hepático de fibrinogênio e do
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inibidor do ativador do plasminogênio (PAI-1) favorecendo a
hipercoagulabilidade sangüínea. Essas alterações, em conjun-
to, potencializam o risco de aterotrombose e por conseqüência
das doenças cardiovasculares de um modo geral.

A resistência à insulina associada a dislipidemia e à hiper-
tensão arterial constitui uma síndrome plurimetabólica denomi-
nada de síndrome X que apresenta elevado risco cardiovascular.

A base celular e molecular para a resistência à insulina na
obesidade é provavelmente multifatorial e várias anormalida-
des têm sido identificadas como diminuição do número e da
função dos receptores para insulina, e defeitos pós- receptor.

Alterações reprodutivas
Observa-se entre as mulheres obesas maior tendência a

anovulação crônica e conseqüentemente distúrbios menstruais
e aos estados hiperandrogênicos, com suas complicações asso-
ciadas. O hiperinsulinismo provoca no fígado menor produ-
ção e liberação das proteínas transportadoras dos esteróides se-
xuais (SHBG) e das proteínas ligadoras aos fatores de cresci-
mento insulina-símile (IGFBP), aumentando os níveis séricos
de estradiol e de testosterona livres. Além disso, os níveis de
estrona também se encontram elevados, derivados da
aromatização dos androgênios no tecido adiposo periférico.
Paralelamente ocorre um desequilíbrio na função estromal e
teca-folicular ovariana, inadequadamente estimuladas por ní-
veis proporcionalmente mais elevados de LH, em detrimento
do FSH, resultando em hiperandrogenismo e atresia folicular.

Uma elevada porcentagem de mulheres obesas com
hiperandrogenismo apresenta acantose nigricans, o que reflete
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a gravidade da resistência à insulina.
Estudos demonstram que a redução do peso na síndrome

anovulatória crônica pode melhorar a fertilidade, recuperar os ciclos
ovulatórios e, diminuir os riscos do câncer de endométrio e de mama.

Alterações tiroidianas
Basicamente os hormônios tiroidianos estão normais em

indivíduos obesos, embora algumas pessoas possam apresentar
níveis de T3 elevados, provavelmente devido à ingestão de
carboidratos.

CLASSIFICAÇÃO
Os indivíduos precisam ser avaliados de acordo com a quan-

tidade e distribuição de tecido gorduroso visando fundamental-
mente estabelecer o risco de comorbidades. Os critérios mais uti-
lizados baseiam-se no índice de massa corporal e na relação cin-
tura quadril.

Classificação de obesidade em adultos, de acordo com o IMC,

recomendadas pela OMS (1997).

Classificação  IMC (kg/m2)         Risco de comorbidades

Baixo peso

Peso saudável (normal)

Obesidade classe I

Pré-obeso

Obesidade classe II

Obesidade classe III

  < 18,5

18,5 – 24,9

25,0 - 29,9

30,0 – 34,9

35,0 – 39,9

Alto

Baixo

Moderado

 Alto

Muito alto

Extremo≥40
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Padrão de distribuição de gordura de acordo com a relação

cintura /quadril.

PREVENÇÃO  E  TRATAMENTO  DA  OBESIDADE
A eficácia de longo prazo do tratamento da obesidade tem

sido desapontadora. Sua prevenção deve ocupar lugar de desta-
que. O controle de peso deve fazer parte de qualquer consulta
rotineira e uma orientação deve sempre ser fornecida a respeito
do controle ponderal e dos riscos do excesso de gordura, em es-
pecial, nas pacientes com sobrepeso e risco de obesidade.

A redução do peso deve ser o objetivo primário. A prática
regular de atividade física, associada à re-adequação dos hábitos
alimentares e suporte psicológico tem se mostrado eficaz no trata-
mento do sobrepeso e da obesidade. O tratamento farmacológico
também pode ser útil e coadjuvante da terapia, se necessário.

O tratamento da obesidade se fundamenta na ingestão ali-
mentar adequada associada a atividade física regular. O objetivo
do tratamento é a perda de 5 a 10% do peso corporal em rela-
ção ao peso inicial. Outras alternativas como a farmacoterapia e
cirurgia são indicadas em casos selecionados quando a paciente
não obtém êxito com a mudança do padrão alimentar e com
atividade física regular.

Alimentação saudável é baseada em alimentos que con-
tém baixas calorias e não estimulam o apetite, como: verdu-

Padrão Risco de ComorbidadesRCQ

Ginecóide < 0,85       Baixo

> 0,85Andróide Alto
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ras, frutas, carnes magras. Deve ter variedade,
proporcionalidade e equilíbrio. Portanto na orientação ali-
mentar, deve-se modificar a base da pirâmide nutricional clás-
sica, ou seja, diminuir os carboidratos e aumentar grupos de
frutas e verduras. Na orientação ao paciente obeso é de fun-
damental importância verificar hábitos alimentares e estilo de
vida; conscientizar e explicar o indivíduo obeso, que a obesi-
dade aumenta o risco para outras doenças e para a morte pre-
coce e que o acúmulo de gordura corporal (obesidade), em
95% dos casos é decorrente de hábitos alimentares inadequa-
dos. Deve alertar a paciente sobre o perigo das dietas da moda
(dieta da lua, do sol) e que se ela quer realmente emagrecer é
necessário realizar modificações do comportamento e de há-
bitos de vida.

Hábitos de vida e atividade física
Os princípios da readequação dos hábitos alimentares

baseiam-se na dieta hipocalórica fracionada ao longo do dia.
A ingestão calórica deve ser proporcional ao gasto de energia
diário, variando a depender do metabolismo basal e da intensi-
dade de atividade física.

A atividade física contribui favoravelmente na inibição
do apetite, no aumento da taxa de metabolismo basal e na
integração social. Contribui na prevenção de doenças cardio-
vasculares reduzindo o risco de infarto agudo do miocárdio. A
atividade física regular deverá fazer parte de seu codiano. O
mais adequados são os aeróbicos, no qual se utilizam grandes
grupos musculares de forma contínua e repetida e é as que
tem melhor aceitabilidade por parte das obesas. Atividades
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aeróbicas: caminhada, ciclismo, natação, trote, ginástica, en-
tre outras.

A simples caminhada é a melhor aceita pelos obesos. Tem
as vantagens de:

- não requerer treinamento prévio
- não é necessário pré-aquecimento
- pode ser realizada em qualquer lugar
- não necessita de vestimenta especial de segurança para

realizar-la
- não apresenta perigo cardiovascular
- deve ser realizado diariamente para se obter o objetivo.

Tratamento farmacológico
As pacientes que falham em perder peso a despeito da

redução calórica e da prática regular de exercícios são candidatas
a tratamento farmacológico. Assim, os fármacos estão indica-
dos quando o IMC é maior que 30 ou acima de 27, associado
a comorbidades.

Os anorexígenos são drogas largamente utilizadas para
controle do apetite. Atuam no centro da fome, no sistema ner-
voso central. Os efeitos colaterais têm historicamente limitado
a utilização desses medicamentos.

Os agentes  serotoninérgicos fenf luramina e
dexfenfluramina são mais seletivos na sua atividade, com
resultados satisfatórios no controle de peso. No entanto, a
associação com valvulopatias cardíacas tem restringido o
seu uso.
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A sibutramina atua nos sistemas noradrenérgico e
serotoninérgico, inibindo a recaptação de catecolamina e
serotonina, oferendo resultados satisfatórios na redução de peso
e eficácia a longo prazo. Pode ser usada nas doses de 10 e 15
mg ao dia.

O orlistat é uma droga sem ação sistêmica que atua na
luz intestinal inibindo a lipase pancreática. Quando adminis-
trado com alimentos contendo gordura inibe parcialmente a
hidrólise de triglicérides limitando a sua absorção intestinal,
contribuindo desta forma para uma menor absorção de gor-
dura da dieta. Os efeitos colaterais de diarréia e fezes oleosas
podem ser reduzidos ou eliminados pela redução do conteúdo
de gordura da dieta. As doses recomendadas são de 120 mg
tomadas às refeições duas a três vezes ao dia.

Cirurgia gástrica
Nos casos de obesidade mórbida, absolutamente refra-

tária a tratamento clínico-medicamentoso, podem ser
indicadas cirurgias que visem a redução da capacidade gástri-
ca, sempre com muito critério e por especialistas experientes
no assunto.
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 Obesidade

Diminuir ingestão alimentar
Aumentar o gasto energético

Não houve resposta satisfatória em relação aos parâmetros

                           clínicos e metabólicos

Insistir e intensificar as modificações do padrão alimentar

e da atividade física + recursos da psicoterapia cognitivo
comportamental

Sem êxito

Utilizar fármacos

Utilizar cirurgia
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A tiróide exerce inúmeras funções reguladoras relacio-
nadas, em especial, com o metabolismo energético e com o cres-
cimento e desenvolvimento. Desta forma, disfunções tiroideanas
com certa freqüência estarão associadas com distúrbios do eixo
reprodutivo.

A possibilidade de doenças da tiróide deve ser considera-
da nos distúrbios da puberdade, em casos de galactorréia e hi-
perprolactinemia, nas alterações do ciclo menstrual, no hirsu-
tismo e na infertilidade e na menopausa precoce.

HIPOTIROIDISMO

Conceito
O hipotiroidismo reflete uma condição anômala na sín-

tese e no metabolismo dos hormônios tiroidianos em que há
acentuada redução da fisiologia normal da tiróide. Na grande
maioria dos casos não se encontra uma causa específica que
explique todos os casos.

Incidência
Sabe-se que o hipotiroidismo aumenta com a idade e é muito

mais freqüente em mulheres. Aproximadamente 45 % das mulhe-
res com mais de 60 anos mostram evidências de tiroidite. Cerca de
17% das mulheres com 60 anos e 20% das mulheres com mais de
75 anos tem níveis de TSH elevados, mas apenas 4% das mulheres
idosas tem hipotiroidismo clínico. Representa o hipotiroidismo pri-

TIRÓIDE E
SUPRA-RENAL
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mário 90 a 95% dos casos de hipotiroidismo clínico.

Classificação etiológica
A classificação etiológica do hipotiroidismo está descrita

na Tabela 1.
Fisiopatologia

Tabela 1- Classificação etiológica do hipo e hipertiroidismo

Hipotiroidismo primário sem bócio
Pós-ablativo (cirúrgico ou ratioterápico)
Primário ou idiopático
Cretinismo atirótico esporádico (aplasia/
displasia tiroidiana)

Hipotiroidismo primário com bócio
Tiroidite de Hashimoto
Bócio endêmico
Drogas antitiroidianas (amiodarona,
fenilbutazona, lítio flavonóides,
derivados fenólicos)
Bócio e hipotiroidismo induzido por iodo
Resistência generalizada aos hôrmonios
tiroidianos

Hipotiroidismo secundário (deficiência de
TSH)
Síndrome de Sheehan
Moléstias infiltrativas hipófise ou do hipo-
tálamo

Hipotiroidismo transitório
Tiroidite silenciosa
Tiroidite subáguda
Tiroidite pós-parto

Hipertiroidismo primário
Doença de Graves (bócio difuso tóxico)
- Cerca de 80 a 85% dos casos de
tirotoxicose. Doença de Plummer (bócio
nodular tóxico)
- Abrange entre 15 a 20% das pacientes.
- Em geral, mulheres na pós-menopausa e
história de bócio.

Hipertiroidismo secundário
Tiroidite subaguda
Tirotoxicose medicamentosa
Tirodite linfocítrica (silenciosa)
Tumores trofoblásticos
Metástases por carcinoma folicular de
tiróide
Tirotoxicose induzida por iodo
Hipertiroidismo hipofisário/hipotalâmico.

HIPOTIROIDISMO HIPERTIROIDISMO
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Explicam-se as alterações dos sistema reprodutor causa-
dos pelo hipotiroidismo primário,  principalmente pelas oscila-
ções dos níveis de prolactina para mais devido ao retrocontrole
positivo sobre a síntese de TRH de origem hipotalâmica que
parece ser o principal homônio liberador da secreção de
prolactina. Em muitas situações os níveis de prolactina estão
normais. Por outro lado, o hipotiroidismo pode interferir dire-
tamente com a secreção normal de gonadotrofinas  e com a
esteroidogênese ovariana.

Quadro Clínico

Manifestações endócrinas reprodutivas
Irregularidades menstruais diversas (acompanhadas de

menorragia em cerca de 45% dos casos) podem ser conseqü-
ência do hipotiroidismo, associado ou não à hiperprolactine-
mia. O hipotiroidismo está associado também à anovulação e
infertilidade. Além disso pode haver maior prevalência de abor-
tamentos espontâneos. Na presença do hipotiroidismo, a repo-
sição com T

4
 melhora a evolução da gravidez inicial.

Um outro aspecto que merece ser mencionado é a maior
incidência de retardo puberal em meninas com hipotiroidismo.
Em geral o desenvolvimento sexual é atrasado, na mesma pro-
porção do retardo na idade óssea. Por outro lado, algumas
meninas podem apresentar puberdade precoce, às vezes acom-
panhada de galactorréia. Esta forma de puberdade precoce é a
única em que a idade óssea pode estar atrasada.

Manifestações sistêmicas
Grande parte das pacientes são relativamente assintomá-
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ticas.  Associam-se, no entanto, uma série de sintomas nos casos
de hipotiroidismo clínico, destacando-se: constipação intesti-
nal, intolerância ao frio, retardo psicomotor, síndrome do tú-
nel do carpo, diminuição da tolerância aos exercícios, anemia,
coagulopatias, miopatias, derrame sinovial. O exame clínico
pode revelar: retardo mental, diminuição de energia, fadiga,
sonolência, perda da memória, fala lenta e baixa, retenção
hídrica, edema, reflexos retardados, bradicardia, baixa tempe-
ratura, hipertensão arterial, anomalias cognitivos, derrame
pericárdico, hipertrofia miocárdica assimétrica, miopatia,
neuropatia, ataxia, anemia, elevação de colesterol-LDL e
hiponatremia.

Diagnóstico
O diagnóstico do hipotiroidismo primário baseia-se na

avaliação dos níveis de TSH que normalmente estão elevados e
de T

4
 livre que estão baixos. A presença de níveis de anticorpos

anti tiroidianos elevados indica doença tiroidiana auto-imune.
No entanto o diagnóstico etiológico poucas vezes acrescenta à
conduta clínica. As pacientes com hipotiroidismo central têm
níveis de TSH baixos e o teste de TRH tem indicação nesta
eventualidade. Já as pacientes em uso de corticoídes ou
dopamina podem mascarar o diagnóstico de hipotiroidismo pelo
eventual bloqueio da secreção de TSH. Sempre deve-se
monitorizar os níveis de colesterol e de triglicérides.

HIPOTIREOIDISMO  SUBCLÍNICO
Nesta eventualidade os níveis de TSH estão elevados e os

de T
4
 livres normais. Os sintomas estão ausentes e nem todas as
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pacientes evoluirão para hipotiroidismo clínico. O tratamento
visa evitar aparecimento de bócio. Os anticorpos antitiroidianos
devem ser dosados. Se positivos é indício de desenvolvimento fu-
turo de hipotiroidismo clínico. Por outro lado se os níveis de TSH
estiverem pouco aumentados é prudente não se tratar e reavaliar o
caso anualmente.

Tratamento
Tiroxina sintética
O tratamento de escolha consiste no uso de tiroxina sintéti-

ca. Não há razões, no entanto, para se administrar hormônio
tiroidiano para mulheres inférteis eutiroidianas. Deve-se evitar os-
cilações hormonais, principalmente para pacientes portadores de
distúrbios circulatórios. A dose recomendada em pacientes com
idade entre 10 a 60 anos é de 1,5 a 2,2 mg/kg, iniciando-se com
¼ da dose ideal. Na velhice doses maiores podem ser necessárias,
no entanto deve-se ter especial cuidado nas pacientes com
coronariopatias e arritmias. O controle  deve ser realizado nos pri-
meiros 60 dias. As doses devem ser aumentadas na gravidez em
torno de 20 a 50 %. Deve-se também tratar os eventuais aumen-
tos de colesterol com estatinas ou fibratos nos casos em que  não
haja respostas satisfatórias com doses usuais de tiroxina sintética.

HIPERTIROIDISMO  (TIROTOXICOSE)

Conceito
Ao contrário do hipotiroidismo, a tirotoxicose resulta de

alterações metabólicas causadas pela hipersecreção de hormô-
nios tiroidianos.
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Incidência
Em geral o hipertiroidismo atinge 0,2 a 0,5 % da popu-

lação em geral. 20% mulheres com hipertiroidismo tem mais
de 60 anos e 25% delas tem síndrome apática atipica.

Classificação
A classificação etiológica do hipertiroidismo está descrita

na Tabela 1.

Fisiopatologia
Do ponto de vista reprodutivo, no hipertiroidismo ocor-

re aumento da síntese hepática de SHBG (globulina transpor-
tadora de esteróides sexuais) e redução na taxa de “clearance”
metabólico dos estrogênios e androgênios. Isto pode levar a uma
elevação nos níveis circulantes totais de estradiol e testosterona
que se traduzem por distúrbios do ciclo menstrual, redução da
fertilidade nos casos mais graves e ocasionalmente hirsutismo.

Quadro Clínico
Manifestações endócrinas-reprodutivas
As anormalidades menstruais incluem principalmente a

presença de irregularidade menstrual. A fertilidade pode estar
reduzida nos casos mais graves. O hipertiroidismo leve e mode-
rado não tem impacto substancial sobre a fertilidade. A densi-
dade mineral óssea pode estar diminuída em pacientes com
hipertiroidismo, pois o hormonio tiróideo estimula a reabsor-
ção óssea. Entretanto a terapia de reposição com levotiroxina,
per se, quando indicada para o hipotiroidismo, não parece tra-
zer maior risco de osteoporose

Em meninas com hipertiroidismo, a idade óssea pode
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estar acelerada, sem comprometimento da altura final. Pode
ocorrer ainda retardo no desenvolvimento puberal e menarca,
associado ao impacto do hipertiroidismo sobre a diminuição
da adiposidade corporal. O hipertiroidismo pode ocorrer em
30-40% de pacientes com a S. McCune-Albright, por adenoma
simples ou múltiplo.

Manifestações sistêmicas
Na doença de Graves há associação de hipertiroidismo,

exoftalmia, e mixedema pré-tibial. Fazem ainda parte do quadro
clínico a associação de  nervosismo, instabilidade emocional, fadi-
ga, sudorese excessiva, emagrecimento, intolerância ao calor, pal-
pitações e diarréia. Ao exame clínico encontra-se uma paciente
agitada, com pele quente, mãos trêmulas, bócio (ausente em 40%
casos) ou nódulo tiroidiano, olhos brilhantes, exoftalmia (raro
em mulheres mais velhas), edema periorbitário, distúrbios moto-
res da visão e fibrilação atrial (em até 40% dos casos).

Diagnóstico
Na avaliação das pacientes hipertiroidianas os valores de

TSH ultra-sensível estão indectáveis e os níveis de T
4
 livre au-

mentados. Os valores de  T
3 
podem  ter importância na avaliação

de mulheres mais velhas. Na avaliação cintilográfica nota-se
hipercaptação total na doença de Graves e nodular na doença
de Plummer. Quando se observam níveis de TSH normais ou
aumentados e T

4 
livre também aumentados pode-se estar diante

de síndrome de hipersecreção TSH, raramente encontrada.

Tratamento
Objetiva-se com o tratamento o controle dos efeitos dos

hormônios tiroidianos no bloqueio dos receptores beta-
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adrenérgicos e a inibição da  secreção dos hormônios tiroidianos
que normalmente inibem a captação de iodo pela tiróide. Im-
põem-se também o tratamento específico das doenças sistêmicas
que podem exacerbar o hipertiroidismo.

DROGAS  ANTITIROIDIANAS

Metimazol (Tapazol): Utiliza-se dose de 10 a 15 mg 8/8 h
por via oral ou dose única diária de 20 a 60 mg. Observa-
se início dos efeitos terapêuticos em 2 a 4 semanas, sendo
efeito máximo observado entre 4 a 8 semanas. Como efei-
tos colaterais podem aparecer exantema, sintomas gastro-
intestinais principalmente granulotocitopenia.

Propiltiouracil:  Podem ser utilizadas doses de 200 a 600
mg /dia (100 a 200 mg 8/8h).
Em linhas gerais as doses  devem ser reduzidas após 6 a 8
semanas e a dose de manutenção é feita pela monitorização
dos níveis de T

4 
livre e TSH  por 6 a 12 meses 5 a 20 mg

metimazol e 50 a 200 mg. Remissões ocorrem em 20 a
60% das pacientes.

β-bloqueadores (propranolol): Devem ser utilizados na
dose de 20 a 40 mg  a cada 6 horas. Como efeitos colaterais
podem se observados broncoespasmo, fadiga e depressão.

Iodo radiativo: Tratamento definitivo de escolha.

Cirurgia: É reservada às grávidas, às pacientes que não
aceitam terapia com iodo radioativo,  nos grandes bócios,
em crianças e adolescentes.
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SUPRA-RENAL  E  REPRODUÇÃO
Os hormônios produzidos pelas supra-renais, principal-

mente cortisol e androgênios, exercem efeitos biológicos em
praticamente todos os tecidos. Portanto, o desenvolvimento de
alterações do eixo reprodutivo secundário aos distúrbios da
supra-renal podem ser multifatoriais. Neste capítulo serão abor-
dados especificamente a síndrome de Cushing e a hiperplasia
supra-renal congênita (HSRC) por suas implicações sobre o
eixo endócrino-reprodutivo

SÍNDROME  DE  CUSHING

Conceito
A síndrome de Cushing é uma denominação genérica

aplicada ao conjunto de manifestações de hipercortisolismo
crônico independente da etiologia. Este diagnóstico, embora
raro, deve ser considerado no diagnóstico diferencial da sín-
drome dos ovários policísticos e outras condições que associem
distúrbio menstrual, hirsutismo, obesidade, diabete.

Incidência
Entre pacientes adultos com síndrome de Cushing, 68%

apresentam microadenoma hipofisário secretor de ACTH (do-
ença de Cushing). A relação entre sexos é de 10 mulheres: 1
homem. A síndrome de Cushing é mais freqüente durante os
anos reprodutivos (20 a 40 anos de idade).

Classificação
A síndrome de Cushing pode ser decorrente da hiperse-

creção de ACTH hipofisário (doença de Cushing), doença pri-
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mária supra-renal ou de uma hipersecreção de ACTH ectópico,
produzido por tumor não-hipofisário. Pode ainda ser causado
pela administração crônica de glicocorticóides.

Fisiopatologia
Na doença de Cushing e hipersecreção de ACTH

ectópico, os níveis elevados de ACTH levam ao estímulo sus-
tentado da supra-renal com conseqüente hipercortisolemia.
Por outro lado, na doença primária supra-renal (mais fre-
qüentemente adenomas e adenocarcinomas), o aumento na
secreção de cortisol suprime a secreção do CRH hipotalâ-
mico e do ACTH hipofisário. Em qualquer destas situações,
costuma ocorrer também aumento associado da secreção de
androgênios supra-renais gerando um quadro de hirsutis-
mo, e distúrbio menstrual.

Quadro Clínico

Manifestações endócrinas-reprodutivas
Freqüentemente na paciente feminina será observado

amenorréia, acne e hirsutismo, osteopenia/osteoporose e obe-
sidade de distribuição central.

Manifestações sistêmicas
Fazem parte do quadro clínico, rubicundez facial, pre-

sença de estrias purpúreas, fadiga, labilidade emocional,
diminuida tolerância à glicose ou diabete melito, hiperten-
são arterial sistêmica. Nem sempre o quadro inicial é florido
e muitas vezes a evolução é insidiosa, iniciando pela obesi-
dade, HAS e amenorréia.
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Diagnóstico e tratamento
O rastreamento inicial pode ser feito pelo médico assis-

tente a partir da determinação da cortisolúria de 24 horas e /
ou do teste de supressão overnight com dexametasona, segui-
dos por exames de imagens para localização da fonte produ-
tora de cortisol ou ACTH. O teste de supressão é realizado
administrando-se dexametasona 1 g VO, às 23 horas e cole-
ta de amostra de sangue às 8 horas da manhã seguinte. A
resposta normal corresponde a valores de cortisol inferiores
a 5 mg/dl. O tratamento será cirúrgico em casos de tumor,
seguido ou não por radioterapia e/ou uso de drogas

HIPERPLASIA  SUPRA-RENAL  CONGÊNITA (HSRC)

Conceito
As HSRC decorrem de erros inatos do metabolismo esteróide,

geneticamente determinados, resultantes da deficiência de enzimas
específicas das supra-renais. Qualquer uma das seis enzimas envolvi-
das na síntese de cortisol pode estar deficiente (Figura 1). O quadro
clínico difere na dependência da deficiência da atividade da enzima
envolvida e da eventual concomitância do comprometimento
gonadal. Estas deficiências podem se apresentar no período neonatal
(forma clássica), na infância, na puberdade ou mais raramente tar-
diamente na vida (forma não-clássica ou de início tardio).

Incidência
As deficiências enzimáticas das supra-renais são raramente

encontradas. Estima-se que em torno de 2%-10% das mulheres
hirsutas e/ou com anovulação crônica podem ser portadores des-
tas deficiências.
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Fisiopatologia
A deficiência de cortisol leva a hiperssecreção de ACTH

e hiperplasia e hiperfunção das vias de síntese não comprome-
tidas com a deficiência enzimática, de tal forma ocasionando
hipersecreção de precursores esteróides. Nas forma críptica da
deficiência enzimática não se observa desenvolvimento de hir-
sutismo. Se a deficiência se desenvolve no período fetal ou
neonatal (forma clássica) há grande possibilidade de apareci-
mento de genitália ambígua (pseudo-hermafrodismo femini-
no). Se a deficiência se desenvolve na infância pode haver
masculinização da genitália de meninas (puberdade precoce
heterossexual). Se a deficiência se desenvolve na puberdade ou
após pode haver evidentes sinais de virilização (graus variáveis)
associados ou não à anovulação crônica hiperandrogênica.  No
entanto são várias as controvérsias na avaliação da alteração da
função gonadal em mulheres com HCSR, entre elas:

1. Nem todas as mulheres com altos níveis de SDHEA têm
deficiência SR.

2. Quando mulheres com altos níveis de SDHEA são trata-
das com agonistas de GnRH, os níveis de SDHEA são depri-
midos o que sugere que a alteração supra-renal seja secundária.

3.  A hiperisulinemia diminui a síntese de SDHEA de ori-
gem supra-renal.

Classificação

Deficiência do 21-hidroxilase
Cerca de 90 % das HSRC são por defeito 21-OH. Esta

deficiência acomete 1:10.000 nascidos vivos e em torno de 1:50
na população geral são heterozigotos. Representa a deficiência



167

FEBRASGO - Manual de Orientação                                 Ginecologia Endócrina

congênita mais comum na espécie humana e  é caracterizada
por altos níveis plasmáticos de 17OH-progesterona. 50% de
todos os casos de genitália ambígua são portadores desta defici-
ência. Na forma não-clássica pode haver anovulação crônica
(com irregularidade menstrual), infertilidade e/ou hirsutismo.

O diagnóstico é feito pela observação de níveis de 17OH-
progesterona basais e pós-estimulo com ACTH acima de 800 a 1.000
mg/ml, dependendo do autor.

Defeito de 3β HSD
Representa pequena parcela das  deficiências da HSRC. Ca-

racteriza-se por altos níveis de 17OH-pregnenolona e DHEA, em
relação aos níveis de 17OH-progesterona e androstenediona res-
pectivamente. Na forma clássica encontra-se genitália ambígua
acompanhada ou não de perda de sal. Na variante de início tardio
o diagnóstico nem sempre é conclusivo, principalmente pela ini-
bição que os esteróides e a prolactina   têm sobre a ação de 3β-
HSD. O diagnóstico é feito pela alteração dos seguintes parâmetros
hormonais aumentados basais ou pós-ACTH: níveis de 17OH-
pregnenolona, DHEA, relação 17OH-pregnenolona/
17ohprogesterona, DHEA/andorostenediona e 17OH-
pregnenolona/cortisol.

 Defeito de 11-OH
É deficiência rara. Associa-se, na variante clássica a altos níveis

de composto S (11-desoxicortisol) e desoxicorticosterona e também
ao aumento  de  níveis de androgênios periféricos. Comumente
observa-se associação com hipertensão arterial crônica.  O diagnósti-
co é feito quando se demonstram níveis de 11-deoxicortisol aumen-
tados basais e pós-ACTH.
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Diagnóstico  das  Deficiências  Enzimáticas
Quando a função menstrual está presente, as dosagens

hormonais devem  ser feitas nos primeiros dias do ciclo e sempre
deve-se realizar o teste com ACTH, observando os níveis basais e
pós-estímulo dos precursores, aferindo-se assim atividade enzimática
que está sendo pesquisada.

Teste com ACTH simples:
- Administram-se 250 mg ACTH de uso endovenoso e do-

sam-se os valores dos hormônios os quais marcam a atividade da
enzima a ser pesquisada, nos tempos 0, 30 e 60 minutos.

Deficiência de 21OH: dosa-se a 17OH-progesterona
Deficiência de 3bHSD: dosa-se  17OH-pregnenolona

ou DHEA
Deficiência de 11-OH: dosa-se composto S ou 11-

deoxicortisol.

TRATAMENTO
Tem por objetivo evitar a excessiva estimulação das supra-re-

nais pelo ACTH e prevenir a instalação de incindentalomas
(adenomas) de supra-renais, além de diminuir os valores periféricos
de androgênios e dos demais precursores esteróides restabelecendo
harmonia hormonal. Normalmente restaura-se a função gonadal
propiciando ciclos menstruais regulares e a fertilidade. Podem ser
utilizadas doses baixas de corticóides em administrações únicas diári-
as. Prefere-se o uso de prednisona 5mg/dia ou dexametasona 0,5
mg/dia. Em mulheres hirsutas, apesar da normalização dos níveis de
androgênios, o uso de corticóide pode não garantir a redução de
pelos corporais. Nestes casos pode-se associar um antiandrogênio
como a espironolactona ou acetato de ciproterona.
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