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PE-249 - HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA NO RECÉM-NASCIDO
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Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas/HMIPV.

Introdução: a Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC) é um conjunto de síndromes transmitidas geneticamente. 
Tem prevalência significativa e desde 2013 entrou para o rol de doenças triadas no Teste do Pezinho (TP) do 
Brasil. Descrição: RN de K.A.A., nascida de cesárea eletiva, pré-natal e parto sem intercorrências, a termo. No 
primeiro exame físico notada genitália ambígua (escala de virilização de Prader IV). Demais do exame físico 
sem alterações. Ultrassonografia abdominal com útero e vagina visualizados. Realizada coleta precoce do TP 
e confirmado diagnóstico de HAC: 17-OH-progesterona (17-OHP) 18 vezes o limite superior. Genótipo: sexo 
feminino. Iniciados glicocorticoide EV e mineralocorticoide VO. No 5º dia de vida, exames com hiponatremia 
e hiperpotassemia. Adicionado sal de cozinha na dieta e substituído glicocorticoide EV por VO no 7º dia de 
vida. Alta hospitalar mantendo medicações e sal. Discussão: Diferentes tipos de deficiências enzimáticas na 
síntese dos esteroides adrenais levam ao aumento dos metabólicos precursores, principalmente da 17-OHP. 
A forma clássica da HAC pode se manifestar com perda de sal (70% dos casos de HAC). No sexo feminino, está 
presente a virilização externa da genitália (utiliza-se a Escala de virilização de Prader) por excesso de andró-
geno na vida intrauterina. O diagnóstico acontece nos primeiros dias de vida com crise adrenal ou TP alterado. 
O tratamento baseia-se em suprir deficiência hormonal e eletrolítica com corticoides orais e sal de cozinha na 
dieta. Conclusão: A HAC é uma patologia que pode gerar ansiedade na família devido à ambiguidade do gênero 
do bebê. A falta de tratamento pode levar ao óbito precoce e evitável. Deve-se aconselhar o casal genitor a 
finalizar o aconselhamento genético uma vez que há risco de recorrência de 25%. A forma clássica deverá ter 
monitorização por toda a vida. Mesmo com tratamento otimizado, a estatura final no adulto pode permanecer 
até 1,5 desvios padrões abaixo da prevista.
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Introdução: A análise dos fatores de risco da psicose pós-parto pode prevenir autoagressão e heteroagressão 
por parte da mãe, evitando riscos a esta e ao bebê. Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, gestante, 33 
anos, procurou atendimento após mal-estar e cefaleia intensa. No dia do atendimento, teve pressão arterial 
aferida, a qual estava 153/89 mmHg. Ao descobrir pré-eclâmpsia, na 34ª semana de gestação, realizou cesárea 
de urgência. Nega comorbidades, uso de medicações contínuas, tabagismo, álcool e drogas ilícitas. Tratava 
síndrome do pânico e crises de ansiedade com Clonazepam. Casada há 11 anos, nunca desejou filhos, porém 
após a morte da mãe, decidiu engravidar. Quando grávida, descobriu traição por parte do marido. No pós-parto, 
apresentou agitação, estresse, delírios, paranoias, risco de fuga e agressividade. Foi prescrito Olanzapina (5 mg/
dia), Sertralina (50 mg/dia), Haloperidol (5 mg/dia), Prometazina (25 mg/dia) intramuscular caso necessário e 
Clorpromazina (40 mg/mL) esporadicamente. Foi internada e, posteriormente, se mostrou tranquila, sem riscos 
para o bebê, negando sintomas psicóticos. Discussão: A psicose puerperal é a mais severa das doenças psiqui-
átricas pós neonatais, mulheres têm maior chance de experienciar episódios psicóticos no primeiro mês pós-
parto do que em qualquer outro momento. Hipomania, confusão, distúrbio do sono e irritabilidade são alguns 
dos sintomas precoces. O diagnóstico tardio apresenta maior risco de afetar a segurança da mãe e da criança. 
Além disso, a ocorrência de psicose em uma primeira gravidez é fator de risco para o desenvolvimento desta em 
futuros pós-natais. Conclusão: A psicose pós-parto deve ser avaliada precocemente, visto que está associada 
com infanticídio e suicídio. É importante atentar para os fatores de risco passíveis de desenvolver psicose na 
gestação, bem como estresse, bipolaridade e gravidez não planejada. Ademais, estratégias para prevenção de 
episódios psicóticos devem ser avaliados juntamente com psicoterapia e farmacoterapia.


