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O que é a hiperplasia adrenal por 
deficiência da 21-hidroxilase?
A hiperplasia adrenal congênita (HAC) envolve uma série de distúr-
bios caracterizados pela deficiência de algumas enzimas (na maio-
ria das vezes a 21-hidroxilase) responsáveis pela formação de um 
hormônio, o cortisol. O cortisol tem a função de manter os níveis de 
açúcar no sangue, manter os líquidos do corpo, protegê-lo contra o 
estresse e outras funções. (quais?)
Quando uma enzima necessária para a formação do cortisol não 
funciona, este não é produzido e o corpo percebe que está faltando 
este hormônio. Além do cortisol, a 21-hidroxilase também atua na 
formação de outros hormônios, como a aldosterona e os andróge-
nos, que serão mais bem explicados mais adiante. 
A figura abaixo ilustra esse funcionamento.

Função normal das adrenais
As adrenais são glândulas que ficam logo acima dos rins. Elas pro-
duzem o cortisol, a aldosterona, que faz o corpo reter sal e água, e 
os andrógenos, que são os hormônios sexuais. Esses são os compo-
nentes que podem ser produzidos de maneira inadequada na HAC.

CORTISOL
A hipófise é um órgão que fica no cérebro e estimula as adrenais 
através de uma substância chamada ACTH. Isso acontece quando o 
corpo precisa de cortisol. 

ALDOSTERONA E RENINA
Esses são os hormônios responsáveis pela retenção de sal e água no 
corpo. Quando o corpo precisa desses elementos, entra em ação um 
sistema que é chamado de renina-angiotensina-aldosterona. 

ANDRÓGENOS
Os hormônios masculinos que são produzidos pelas adrenais estão 
presentes tanto em meninos quanto em meninas. No entanto, nos 
meninos, os andrógenos também são produzidos pelos testículos.

Função das adrenais quando existe deficiên-
cia da 21-hidroxilase
Quando existe a deficiência da 21-hidroxilase, ocorre a doença cha-
mada hiperplasia adrenal. Como já foi dito, havendo a falta dessa 
enzima, ocorre uma produção inadequada de cortisol, aldosterona 
e andrógenos. Existem duas formas da doença, que podem se ma-
nifestar desde a gestação (nas meninas) ou logo após o nascimento 
(nas meninas e nos meninos) e variam de acordo do grau de defici-
ência dos hormônios:

FORMA PERDEDORA DE SAL (PS)
Nessa forma da doença, a enzima não funciona totalmente. Sendo 
assim, não são produzidos o cortisol e a aldosterona. Então, o corpo 
estimula a hipófise na tentativa de produzir esses compostos. Como 
a enzima não funciona, a hipófise não pára de estimular a adrenal, 
que por sua vez, desvia toda a produção para os andrógenos, pois 
esses não precisam da 21-hidroxilase para serem produzidos.
Essa forma da doença apresenta:
• ausência de cortisol – hipoglicemia;
• ausência de aldosterona – perda de sal e água;
• aumento de andrógenos – masculinização.  

Figura 1. Fisiologia das adrenais
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Aviso Importante: A informação contida neste material não deve ser utilizada para diagnosticar, tratar, curar ou prevenir nenhuma enfermida-
de sem a opinião de um médico qualificado. As alterações patológicas causadas pela deficiência do hormônio do crescimento devem ser diagnos-
ticada e tratadas por um profissional de saúde especializado nesta área. Não se deve iniciar qualquer tratamento sem antes consultar um médico. 

FORMA VIRILIZANTE SIMPLES (VS)
Nessa forma da doença, a enzima funciona muito pouco, o suficien-
te para produzir a aldosterona, mas não o cortisol e também ocorre 
aumento de andrógenos.  
Essa forma da doença apresenta:
• cortisol muito baixo – hipoglicemia;
• aldosterona normal;
• aumento de andrógenos – masculinização. 

O que acontece se não for feito 
nenhum tratamento na HAC?
Na forma PS, se a HAC não for tratada, o corpo perde sal e água, pois 
não tem aldosterona funcionando de forma adequada. Isso pode le-
var à morte o recém-nascido e, na criança maior podem acontecer 
crises de perda de sal, com vômitos, desidratação e choque. Isso é 
muito grave! Além disso, a virilização (tanto na forma PS como na 
VS) pode ocorrer e mesmo se revertida, pode prejudicar o cresci-
mento e a altura final das crianças portadoras da doença, assim 
como a fertilidade em ambos os sexos.

O tratamento pode curar?
Infelizmente ainda não existe a cura para a HAC, mas ela pode ser 
muito bem controlada! Pode-se evitar as perdas de sal, a virilização 
e garantir que a criança atinja a altura que deveria atingir de acordo 
com a altura de seus pais. O tratamento ocorre durante toda a vida, 
e se bem feito, garante que a pessoa tenha uma vida normal. Deve-
se lembrar que em caso de vômitos, a criança deve ser levada ao 
hospital com urgência.  

Como é feito o tratamento da HAC?
O tratamento é feito com a reposição dos hormônios que estão fal-
tando, ou seja, o cortisol e a aldosterona. Para saber se o tratamento 
está funcionando e para adequar as doses de remédio, deve-se re-
alizar consultas freqüentes com o médico para avaliação clínica, do 
crescimento e exames laboratoriais. 
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Existe tratamento cirúrgico?
Como já foi dito, em algumas meninas recém-nascidas, pode ocorrer 
alteração genital e nesses casos existe um tratamento cirúrgico com 
resultado final muito bom. 

Qual a origem dessa doença?
A HAC é uma doença autossômica de caráter recessivo. Isso quer 
dizer que existe uma alteração genética no pai e outra na mãe. Essa 
alteração não provoca a doença neles porque cada um possui ape-
nas um gene responsável pela doença e é preciso que a criança te-
nha os dois genes com a alteração para que ocorra a HAC. Quando 
esse casal tem um filho, ele tem 25% de chance de herdar os dois 
genes juntos e desenvolver a doença. Isso ocorre com mais freqü-
ência em casais que são parentes entre si (geralmente primos de 
primeiro e segundo grau). 

Figura 2. Como se herda a HAC.

Note que o pai e a mãe possuem apenas um gene alterado e a filha representada 
pela bolinha cheia possui os dois genes, e é a única da família a apresentar a do-
ença. Um em cada quatro filhos tem a probabilidade de apresentar a doença.
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