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INTRODUÇÃO:
As diferenças na diferenciação sexual
(DDS) incluem doenças complexas e
raras individualmente, mas em
conjunto, apresentam incidência de 1:
1.000 – 4.500 nascidos vivos. Com
inúmeras
etiologias,
existem
dificuldades potenciais para chegar-se
ao diagnóstico e desafios com o
cuidado imediato e à longo prazo.
Descrevemos um caso de Hiperplasia
Adrenal Congênita (HAC), doença que
cursa com deficiência enzimática, na
maior parte dos casos da 21hidroxilase. Em consequência, há
deficiência na síntese de cortisol e
aldosterona e acúmulo de precursores
androgênicos , gerando graus variados
de virilização fetal e manifestacões
agudas,
como
distúrbios
hidroeletrolíticos, ou crônicas, como
infertilidade e baixa estatura.

DESCRIÇÃO DO CASO:
Recém-nascido (RN), registrado como
sexo feminino, apresentando pico
febril isolado de 39°C, sem outros
sintomas.
Ao
exame
físico,
apresentava genitália ambígua grau III
pela escala de Prader, sem gônadas
palpáveis ou outras alterações.
Exames laboratoriais demonstravam
hiponatremia e hipercalemia leves e
teste de triagem neonatal com
alteração
de
17hidroxiprogesterona
(17-OHP).
Realizado propedêutica para DDS,
detectados elevação dos compostos
androgênicos, cariótipo 46XX e
dosagem sérica de 17-OHP de 4654
ng/mL (VR: até 1680 ng/mL). Diante
do diagnóstico de HAC, iniciada
reposição oral de cloreto de sódio e
hidrocortisona. Atualmente,
em
acompanhamento
com
equipe
multidisciplinar,
apresenta
crescimento
e
desenvolvimento
adequados e bom controle dos
exames laboratoriais

Foto: Genitália ambígua grau III na
escala de Prader observada na RN.

DISCUSSÃO:
A forma clássica de HAC é a causa
mais comum de genitália ambígua em
RN 46XX e de insuficiência adrenal na
infância. Embora seja uma doença
rara, é necessário que os profissionais
tenham conhecimento sobre o quadro
e sua abordagem inicial para o
diagnóstico e manejo clínico corretos.
Assim, previnem-se complicações
agudas no período neonatal e puberal,
garantindo melhor qualidade de vida.

CONCLUSÃO:
O pediatra deve saber identificar uma
genitália atípica na maternidade para
fazer o diagnóstico imediato de DDS,
instituindo-se um acompanhamento e
tratamento precoces e adequados, a
fim de evitar complicações.
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