
 

 

 

DANIEL FIORDELISIO DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da eficácia de diferentes testes confirmatórios na 

triagem neonatal da hiperplasia adrenal congênita por 

deficiência da 21-hidroxilase 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo 

para obtenção de título de Doutor em 

Ciências 

Programa de Endocrinologia 

Orientadora: Profa. Dra. Tânia Aparecida 

Sartori Sanchez Bachega 

 

 

 

São Paulo 

2017  



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

reprodução autorizada pelo autor 

   

                       Carvalho, Daniel Fiordelisio de 

      Avaliação da eficácia de diferentes testes confirmatórios na triagem neonatal 

da hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-hidroxilase  /  Daniel 

Fiordelisio de Carvalho.  --  São Paulo, 2017. 

 

 Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Programa de Endocrinologia. 

 

 Orientador: Tânia Aparecida Sartori Sanchez Bachega. 

 

 

      

   

 Descritores:  1.Hiperplasia suprarrenal congênita  2.Triagem neonatal  

3.Diagnóstico  4.Esteroide 21-hidroxilase  5.Insuficiência adrenal  6.Biologia 

molecular   

 

  

 

 

 USP/FM/DBD-007/17  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho foi realizado na Unidade de 

Suprarrenal, Laboratório de Hormônios e 

Genética Molecular LIM/42 da Disciplina 

de Endocrinologia e Metabologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, 

em conjunto com a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE DE 

SÃO PAULO, parcialmente subsidiado 

com o auxílio à pesquisa FAPESP 

(processo 2014/07878-4).  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tese aos meus queridos 

filhos, Pedro e Luísa, e à minha amada 

esposa Priscila, que sempre me apoiam 

incondicionalmente. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos 

  



 
 

 É impossível não iniciar agradecendo à Profa. Dra. Tânia Sanchez 

Bachega, minha orientadora, há anos idealizadora deste trabalho. Dedicada, 

competente e conhecedora de todos os fluxos da triagem neonatal no Brasil, 

sempre colaborou com ideias úteis e pragmáticas para a execução desta tese, 

ensinando-me, apoiando e corrigindo-me. Estou certo de que estas próximas 

páginas, sem sua contribuição, não teriam o mesmo valor. 

 À APAE SÃO PAULO, que há anos realiza o primeiro teste da triagem 

neonatal de inúmeras doenças, desempenhando um papel fundamental no 

diagnóstico de milhares de pacientes e, através da parceria neste estudo, 

demonstrou a imensa preocupação em otimizar o fluxo da triagem neonatal no 

Brasil. À Giselle Yuri Hayashi, farmacêutica-bioquímica, que se divide entre a 

APAE e o Laboratório de Hormônios LIM/42 do Hospital das Clínicas, locais 

onde desempenha um papel fundamental na sinalização dos recém-nascidos 

com resultados alterados e se preocupa com cada caso como se fosse de sua 

família, um exemplo de dedicação e seriedade no trabalho. E a toda a equipe 

da Busca Ativa, analistas no laboratório, assistentes sociais, farmacêuticos, 

biólogos e médicos da APAE SÃO PAULO. À Superintendência e à Diretora 

Aracélia Costa, que em sua nova gestão abriu as portas para a parceria nesta 

pesquisa. 

À Profa. Berenice Bilharinho de Mendonça, Titular da Disciplina de 

Endocrinologia da FMUSP, pelo constante apoio e pelas críticas construtivas.  

Ao Dr. Vinícius Nahime de Brito, com quem sempre compartilhei minhas 

dúvidas estatísticas, por se tratar de um trabalho com número elevado de 

indivíduos, sempre muito disposto a me ouvir e opinar; e pelo incessante 

trabalho com as planilhas provenientes da APAE. 

 À Helena Panteliou Valassi e à Atecla Nunes Alves, que em meio a tanto 

trabalho de padronização da metodologia da cromatografia líquida com 

detecção por espectrometria de massas no LIM/42, realizaram os exames 

laboratoriais de todos os recém-nascidos incluídos neste estudo e ainda me 

recebiam para verificação de resultados adicionais. Este trabalho de casuística 

expressiva é fruto do esforço de vocês.  



 
 

 À Marcia Rodrigues, técnica do laboratório que, enquanto foi possível, 

realizou de maneira comparativa os exames pela metodologia do 

radioimunoensaio. 

 À Andresa de Santi Rodrigues, que executa a rotina de biologia 

molecular do LIM/42, responsável pela análise genética dos nossos pacientes, 

sempre disponível e dedicada a interpretar com rigor as amostras dos 

pacientes.  

 Às médicas Dra. Guiomar Madureira, Dra. Larissa Garcia Gomes, Mirela 

Miranda e Fernanda Cavalieri, pela agradável convivência na sala do 

ambulatório de hiperplasia adrenal congênita, com quem dividi momentos 

marcantes de minha vida profissional e pessoal. 

 Aos demais colegas pós-graduandos, companheiros de ambulatório, 

reuniões, viagens e almoços; vocês tornaram esta caminhada mais divertida. 

 Aos funcionários do LIM/42, que trabalham de maneira árdua na rotina 

do laboratório, desde a secretaria e recepção das amostras até a liberação do 

resultado dos exames e estocagem do soro dos pacientes. Cada um de vocês 

é parte de um corpo que funciona brilhantemente. E às secretárias da 

Disciplina de Endocrinologia Cida, Rosana, Senária, Nilda e Rosângele.  

 Aos pacientes do ambulatório de hiperplasia adrenal congênita e suas 

famílias, que dividem conosco a sua intimidade e nos delegam o cuidado com 

suas vidas, e aos pais dos recém-nascidos afetados pela doença, que confiam 

incondicionalmente em nossas orientações. Minha alegria é que seus filhos não 

sofrerão as mazelas do diagnóstico tardio desta doença. 

Aos Drs. Madson Queiroz de Almeida, Claudio Kater e Heraldo Possolo 

de Souza, presentes em meu exame de qualificação, que contribuíram 

significativamente para a melhoria da qualidade deste trabalho. Obrigado por 

dedicarem o seu tempo e pelas valiosas sugestões. Espero ter atendido, neste 

trabalho final, à maior parte das colocações propostas. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP), pelo apoio 

financeiro.  



 
 

Ao amigo e companheiro de trabalho árduo Mauricio Daniel Gattaz, meu 

maior mentor na carreira profissional, sempre disponível para me ouvir e dar 

conselhos com atenção e carinho. Um exemplo de médico dedicado, estudioso 

e competente. Seu apoio para a conquista deste título foi fundamental. 

Aos amigos do Pronto Socorro da Clínica Médica do Hospital das 

Clínicas: Glaura Alvarenga, Tiago Kunitake, Rodrigo Bomeny, Amanda Montal, 

Francisco Torggler, Lucas Marino, Leila Harima, Andressa Aurich, Flávia 

Azevedo e Fátima Nadalin, com quem compartilhei muito mais do que horas de 

plantão, meu obrigado pelo apoio.  

 Por fim, agradeço à minha querida mãe Pricila e meu pai Mauro, que 

dedicaram suas vidas à formação de todos os três filhos. Exemplos de trabalho 

e dedicação aos estudos, amorosos e orgulhosos da carreira de todos nós. 

Com a paternidade, entendi muito melhor a integralidade do investimento 

pessoal e profissional que realizaram em minha vida. Ao restante da minha 

família: minhas irmãs Camila e Cristiane, cunhados, meus sogros Ana e Edson 

e meus tios e primos, que não mediram esforços para que eu pudesse concluir 

este trabalho.  

E a Deus, o autor da minha vida, que sempre me abençoou 

aproximando-me de pessoas fantásticas em minha caminhada profissional.  

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não tentes ser bem sucedido,  

tenta antes ser um homem de valor” 

 

Albert Einstein 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normatização adotada 



 
 

 

Esta tese está de acordo com as seguintes normas em vigor no momento 

desta publicação: 

 Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals 

Editors (Vancouver). 

 Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, Divisão de 

Biblioteca e Documentação. Guia de apresentação de dissertações, 

teses e monografias. Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria 

Julia de A. L. Freddi, Maria F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, 

Suely Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 3ª ed. São Paulo: Divisão de 

Biblioteca e Documentação; 2011. 

 Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals 

Indexed in Index Medicus.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

  



 
 

 
 

SUMÁRIO 
  

Lista de figuras 

Lista de tabelas 

Lista de abreviaturas 

 

 

1 Introdução .......................................................................................... 1 

1.1 Hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-hidroxilase ..................................... 2 

1.2 Rastreamento neonatal da HAC-21OH ............................................................................. 5 

1.3 Primeiro teste de triagem: 17OHP neonatal no papel de filtro ........................................ 8 

1.4 Testes confirmatórios hormonais ................................................................................... 11 

1.5 Testes confirmatórios por biologia molecular ................................................................ 16 

1.6 Justificativa do estudo ..................................................................................................... 18 

2 Objetivos .......................................................................................... 19 

2.1 Objetivos gerais ............................................................................................................... 20 

2.2 Objetivos específicos ....................................................................................................... 20 

3 Casuística e métodos ...................................................................... 21 

3.1 Casuística ......................................................................................................................... 22 

3.2 Dosagens hormonais ....................................................................................................... 22 

3.3 Estudo molecular do gene CYP21A2 ............................................................................... 26 

4 Análise estatística ........................................................................... 28 

5 Resultados ....................................................................................... 31 

5.1 Primeiro teste de triagem – N17OHP no papel de filtro ................................................. 32 

5.2 Testes confirmatórios no soro ........................................................................................ 36 

5.3 Recém-nascidos afetados por HAC-21OH ....................................................................... 43 

5.4 Estudo molecular CYP21A2 ............................................................................................. 51 

6 Discussão ......................................................................................... 53 

7 Conclusões ...................................................................................... 66 

Referências bibliográficas .................................................................... 70 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de figuras 



 
 

 
 

Lista de figuras  

 

Figura 1 – Esteroidogênese adrenal simplificada. ............................................. 3 

Figura 2 – Metabolização da 17OHP em RNs de termo, pré-termo e com HAC-

21OH. ........................................................................................................ 16 

Figura 3 – Fatores para convocação dos RNs de acordo com peso ao 

nascimento. ............................................................................................... 33 

Figura 4 – Taxas de convocação para coleta de teste confirmatório no papel de 

filtro e no soro por faixa de peso ao nascimento. ...................................... 34 

Figura 5 – Proporção de prematuros no total de recém-nascidos e dentre os 

com resultados falso-positivos. .................................................................. 35 

Figura 6 – Fatores para coleta das amostras de soro em cada faixa de peso ao 

nascimento. ............................................................................................... 37 

Figura 7 - Mediana do tempo de vida (dias) da criança na coleta da amostra de 

soro nos grupos controle, falso-positivos e afetados pela forma clássica da 

HAC-21OH. ................................................................................................ 39 

Figura 8 - Dosagem da 17OHP no soro nos grupos controle, falso-positivos e 

afetados pela forma clássica da HAC-21-OH. ........................................... 40 

Figura 9 - Valores do 21-deoxicortisol (21-DF) no soro nos grupos controle, 

falso-positivos e afetados pela forma clássica da HAC-21-OH. ................. 41 

Figura 10 – Fluxograma dos recém-nascidos submetidos à triagem neonatal da 

HAC-21OH e que foram encaminhados para coleta de teste confirmatório 

no soro por alteração da N17OHP no papel de filtro. ................................ 47 

Figura 11 – Paralelo entre a dosagem de 17-hidroxi-progesterona por RIE e 

por CL-MS/MS no soro nos RNs com resultados falso-positivos. .............. 50 

Figura 12 – Proposta de fluxograma para a triagem neonatal da HAC no Brasil.

 ................................................................................................................... 64 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de tabelas 

  



 
 

 
 

Lista de tabelas 

 

Tabela 1 - Valor de referência da 17OHP neonatal (N17OHP) por grupo de 

peso ao nascimento que corresponde ao percentil 99,5............................ 23 

Tabela 2 – Tempo de vida na coleta do teste do pezinho por faixa de peso ao 

nascimento e respectivas taxas de convocação. ....................................... 32 

Tabela 3 - Taxas e número de convocações no primeiro teste no papel de filtro 

por faixa de peso ao nascimento. .............................................................. 34 

Tabela 4 – Comparação da sensibilidade, especificidade e valores preditivos 

positivo e negativo da dosagem da 17OHP no soro por RIE e por CL-

MS/MS. ...................................................................................................... 38 

Tabela 5 - Eficácia dos diferentes testes confirmatórios no soro para 

diagnóstico das formas clássicas da HAC-21OH. ..................................... 42 

Tabela 6 - Eficácia dos diferentes testes confirmatórios no soro para 

diagnóstico da forma perdedora de sal da HAC-21OH. ............................. 43 

Tabela 7 – Características clínicas, laboratoriais e genótipo dos recém-

nascidos afetados pelas formas clássicas da HAC-21OH. ........................ 46 

Tabela 8 - Características clínicas, laboratoriais e genótipo dos RNs 

assintomáticos e com resultados alterados no teste confirmatório pela 

metodologia CL-MS/MS. ............................................................................ 49 

Tabela 9 – Frequências das mutações encontradas nos alelos dos RNs 

afetados pela forma clássica ..................................................................... 52 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de abreviaturas 

 



 
 

 
 

Lista de abreviaturas 
 

 

 

  

17OHP 17-hidroxi-progesterona

21OH Enzima 21-hidroxilase

ACTH Hormônio adrenocorticotrófico

APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo

CL-MS/MS Cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem

CYP21A1P Pseudogene, naturalmente não transcrito

CYP21A2 Gene codificador da enzima 21-hidroxilase

DO Diário oficial

DOC Deoxicorticosterona

DP Desvio padrão

E Especificidade

F Feminino

FMUSP Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

FN Falso negativo

FP Falso positivo

HAC Hiperplasia adrenal congênita

HAC-21OH Hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-hidroxilase

HC Hospital das Clínicas 

M Masculino

mcg/dl microgramas por decilitro

MS Ministério da Saúde

N17OHP 17-hidroxi-progesterona neonatal

NC Não clássica

ng/ml nanogramas por mililitro

P450c21 Enzima 21-hidroxilase

PNTN Programa Nacional de Triagem Neonatal

PS Perdedora de sal

RN Recém-nascido

ROC Receiver operating characteristic

S Sensibilidade

SRTN Serviço de Referência em Triagem Neonatal

SUS Sistema Único de Saúde

TCLE Termo de consentimento livre e esclarecido

TN Triagem neonatal

VN Verdadeiro negativo

VP Verdadeiro positivo

VPN Valor preditivo negativo

VPP Valor preditivo positivo

VS Virilizante simples



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

  



 
 

 
 

Carvalho DF. Avaliação da eficácia de diferentes testes confirmatórios na 

triagem neonatal da hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-

hidroxilase [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2017. 

A hiperplasia adrenal congênita (HAC), mais comumente causada por 

deficiência da 21-hidroxilase (21OH), apresenta um espectro de manifestações 

clínicas, que varia desde virilização da genitália externa de fetos femininos com 

perda de sal neonatal até manifestações hiperandrogênicas que se iniciam 

tardiamente. A forma clássica, de maior gravidade, é subdividida em perdedora 

de sal (PS) e virilizante simples (VS). A doença é elegível para inclusão em 

programas de triagem neonatal, e o principal problema enfrentado é a taxa 

elevada de resultados falso-positivos (FP), de até 1%. Cerca de 50-70% destes 

são atribuídos ao estresse neonatal por doença, à prematuridade e ao baixo 

peso ao nascimento (PN). Em 7-17% dos FP, a dosagem da 17OHP no teste 

confirmatório pelo método de radioimunoensaio (RIE) no soro, um dos mais 

utilizados em nosso país, permanece alterada. A adição da dosagem de outros 

esteroides como o 21-deoxicorisol (21-DF) e, sobretudo, a utilização de 

metodologia mais específica, como a cromatografia líquida com detecção por 

espectrometria de massas (CL-MS/MS), pode aumentar o valor preditivo 

positivo (VPP). O estudo molecular do gene CYP21A2 também pode ser útil na 

confirmação diagnóstica, porém com maior custo e complexidade. No final de 

2013, a triagem da HAC-21OH foi incluída no Programa Nacional de Triagem 

Neonatal (PNTN). A eficácia de dosagens hormonais no soro por diferentes 

metodologias como teste confirmatório não tem sido estudada na literatura. 

Objetivos: determinar o esteroide adrenal cuja dosagem oferece maior 

especificidade como teste confirmatório na triagem neonatal da HAC. 

Determinar os valores de referência da 17OHP e do 21-DF na população 

brasileira por CL-MS/MS. Casuística: 708.437 recém-nascidos (RN) 

submetidos à triagem no laboratório da APAE-São Paulo de janeiro de 2014 a 

dezembro de 2015. Métodos: os RNs que apresentaram 17OHP neonatal 

acima do valor de referência para o P99,5 para o PN foram convocados para 

dosagem dos esteroides no soro (RIE e CL-MS/MS). Os RNs com resultados 

17OHP ≥ 10 ng/ml (CL-MS/MS) no soro foram convocados para estudo 

molecular do CYP21A2. Resultados: O VPP do teste de triagem no papel de 



 
 

 
 

filtro (P99,5) foi 3% e a taxa de FP de 0,037%; 65/252 (25%) resultados 

permaneceram alterados na dosagem 17OHP/RIE (VPP 30%) e 32/289 (11%) 

continuaram alterados após o teste confirmatório 17OHP/CL-MS/MS (VPP 

49%); 58 casos de HAC clássica foram diagnosticados (47PS; 11VS), 57 pela 

triagem e 1 falso-negativo (forma VS), resultando em incidência de 1:12.200. 

Outros 32 casos assintomáticos e com 17OHP/CL-MS/MS elevada 

(indeterminados) foram acompanhados até normalização ou confirmação 

diagnóstica da forma não clássica da HAC pelo genótipo do CYP21A2. A 

relação (17OHP+Δ4)/cortisol foi a que apresentou maior área sob a curva ROC, 

e o ponto de corte ≥ 9,7 detectou todos os portadores de forma clássica 

(S=100%). Valores entre 9,7 e 24,8 compreenderam pacientes com a forma 

VS, forma não clássica (NC) e não afetados e o ponto de corte ≥ 24,9 

apresentou VPP de 100% (E=100%) para as formas clássicas da HAC. Em 10 

casos com resultados indeterminados da 17OHP, o estudo molecular permitiu a 

alta do seguimento neonatal (4 portadores da forma NC; 4 sem mutações 

identificadas e 2 heterozigotos). Conclusão: A dosagem no soro da 17OHP 

por CL-MS/MS foi superior à dosagem por RIE. A aplicação dos pontos de 

corte obtidos pela curva ROC dos diferentes testes confirmatórios no soro 

permitiria a resolução de 30/32 indeterminados, sendo que a relação 

(17OHP+Δ4)/cortisol foi especialmente útil nestes casos. O estudo molecular foi 

importante, sobretudo, para elucidação dos casos indeterminados. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

  



 
 

 
 

Carvalho DF. Improving the effectiveness of serum confirmatory tests in 

newborn screening for congenital adrenal hyperplasia due to 21-

hydroxilase deficiency [tese]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2017. 

Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is most commonly caused by 21-

hydroxylase deficiency and clinical presentation depends on the degree of 

enzyme activity impairment, varying from virilization of external genitalia in 

females and neonatal salt loss and hyperandrogenic signs in both genders. The 

classical form is subdivided in salt-wasting (SW) and simple virilizing (SV). The 

disease is suitable for neonatal screening programs. The high false-positive 

(FP) result rate, up to 1%, is the main issue, in most cases attributed to either 

prematurity or neonatal stress caused by coexistence of stress conditions. In 

serum confirmatory tests, 17-hydroxy-progesterone (17OHP) levels by 

radioimmunoassay (RIA), one of the main methodologies performed in our 

country, remains elevated in 7-17% of cases. The addition of other steroids, 

such as 21-deoxycortisol (21-DF), and the use of a more specific methodology, 

liquid chromatography followed by tandem mass spectrometry (LC-MS/MS), 

increase de positive predictive value (PPV) of confirmatory tests. The CYP21A2 

genotyping is also useful in diagnosing CAH, although its higher cost and 

complexity are potential limitations. Objectives: to determine the adrenal 

steroid with higher specificity to confirm CAH diagnosis in the newborn 

screening. To determine the reference values of serum 17OHP and 21-DF by 

LC-MS/MS in the Brazilian population in neonatal period. Patients: 708,437 

newborns (NBs) screened in Laboratório da APAE SÃO PAULO between 

January 2014 and December 2015. Methods: NBs with neonatal 17OHP 

(N17OHP) on filter paper above the 99.5th percentile were recalled to serum 

sample collection and steroids dosage by RIA and LC-MS/MS; Molecular 

CYP21A2 analysis was offered to those with 17OHP ≥ 10 ng/ml (LC-MS/MS). 

Results: FP rate on filter paper was 0.037% and these NBs were recalled for 

serum tests: 65/252 (25%) results of 17OHP by RIA and 32/289 (11%) of 

17OHP by LC-MS/MS remained altered. PPV of RIA and LC-MS/MS were 30% 

and 49%, respectively. Fifty-eight CAH classical cases were diagnosed 

(47SW;11SV) and other 32 asymptomatic NBs presented increased serum 

17OHP by LC-MS/MS and were followed until diagnostic elucidation. In the 



 
 

 
 

ROC curves analyses between false and true-positives, 17OHP/LC-MS/MS had 

the highest accuracy as a single steroid measurement, for which the 48.3 ng/ml 

cutoff had 100% sensitivity for classical forms. Serum 21DF was not superior 

than 17OHP/LC-MS/MS. The product of (17OHP+Δ4)/cortisol ratio presented 

the highest accuracy: the cutoff of 24.9 had a PPV of 100% to detect salt-

wasting form, while values between 9.7-24.8 comprised FP, NC and SV 

patients and molecular tests could be useful for differential diagnosis in this 

latter group. Conclusions: Serum 17OHP by LC-MS/MS was superior than 

17OHP by RIA. The efficacy of confirmatory tests was improved using 17OHP 

by LC-MS/MS and, for the asymptomatic NBs with undetermined results, the 

(17OHP+Δ4)/cortisol ratio presented the highest diagnostic efficacy. The 

CYP21A2 genotyping was particularly useful in asymptomatic NBs with 

persistently increased serum 17OHP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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2 

1.1 Hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-hidroxilase 
 

Em 1865, um intrigante caso chamou a atenção de um professor italiano 

de anatomia, Dr. Luigi De Crecchio, ao conduzir uma autópsia em um homem 

de meia idade chamado Giuseppe Marzo. O paciente apresentava tamanho 

peniano de 6 cm de comprimento, hipospádia de primeiro grau, não havia 

testículos na bolsa escrotal e foram encontrados, como órgãos genitais 

internos, vagina, útero, tubas uterinas e ovários; suas glândulas adrenais eram 

significativamente aumentadas (1). Este relato de caso é aceito como a 

primeira descrição de hiperplasia adrenal congênita (HAC). Um século e meio 

depois, apesar de todos os avanços científicos e metodológicos da medicina, 

esta doença ainda apresenta desafios diagnósticos e significativa morbidade e 

mortalidade, com custos elevados para o sistema de saúde em casos não 

diagnosticados ou com diagnóstico tardio. 

Hiperplasia adrenal congênita é o termo utilizado para caracterizar um 

conjunto de doenças potencialmente letais em que a síntese de cortisol nas 

glândulas adrenais está diminuída. Em populações caucasianas, 90 a 95% dos 

casos de HAC ocorrem por redução da atividade da enzima 21-hidroxilase 

(21OH) (2-4). 

A 21-hidroxilase é uma enzima chave na síntese de glico e de 

mineralocorticoide por atuar na conversão da 17-hidroxi-progesterona (17OHP) 

em 11-deoxicortisol, precursor do cortisol, e na conversão de progesterona em 

deoxicorticosterona (DOC), precursor da aldosterona. Com a redução na 

síntese de cortisol, ocorre aumento compensatório na produção hipofisária do 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), que é responsável pela hiperplasia do 

córtex da adrenal e pelo incremento na produção de esteroides precursores do 

cortisol. Estes precursores, sob estímulo constante e aumentado do ACTH, são 

desviados para a síntese de andrógenos adrenais, que não dependem da ação 

da enzima 21OH (5, 6), como representado na Figura 1. 

 

 



                                                                      Introdução –  

 
 

3 

 

Figura 1 – Esteroidogênese adrenal simplificada. 
A enzima 21-hidroxilase (P450c21) atua na conversão da progesterona em 

deoxicorticosterona e da 17OH-progesterona em 11-deoxicortisol. A diminuição de sua 

atividade enzimática reduz a síntese de cortisol, com consequente aumento na 

produção do hormônio ACTH pela hipófise, que ocasiona hiperplasia do córtex 

adrenal, estimula a produção excessiva dos precursores do cortisol e, 

consequentemente, de andrógenos. 

 

Portanto, a doença apresenta manifestações clínicas decorrentes da 

deficiência de glicocorticoide e/ou mineralocorticoide, hormônios essenciais à 

vida, sobretudo em situações de estresse, bem como do excesso de 

andrógenos nos períodos pré e pós-natal. 

A doença é causada por mutações no gene CYP21A2, que codifica a 

enzima 21-hidroxilase, localizado no braço curto do cromossomo 6p21.3. Este 

gene possui um pseudogene em cadeia, CYP21A1P, com sequência de bases 

nitrogenadas 98% homóloga ao gene ativo, que naturalmente contém 

mutações e não é transcrito. A alta homologia entre CYP21A2 e CYP21A1P 

contribui para a ocorrência de emparelhamento desigual na meiose e, assim, 

para maior probabilidade de rearranjos cromossômicos e de transferências de 

mutações de ponto do pseudogene para o gene ativo. Cada mutação ocasiona 

um diferente comprometimento da atividade enzimática e, consequentemente, 

se correlaciona com formas clínicas de diferentes gravidades (4).  

A forma de herança da HAC, uma doença genética monogênica, é 

autossômica recessiva, ou seja, para que a doença se manifeste é necessário 
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que o indivíduo receba um alelo com mutação de cada um dos genitores. 

Embora a doença seja mais comum em filhos de pais consanguíneos, a 

frequência de indivíduos não afetados portadores de mutações para HAC em 

um dos alelos do CYP21A2 (heterozigotos) na população geral é de 

aproximadamente 1:50 (6), o que também contribui para a frequência elevada 

da HAC.  

As formas clínicas da HAC-21OH são divididas em dois grandes grupos: 

forma clássica, com manifestações ao nascimento, e forma não clássica, cujos 

sintomas se iniciam tardiamente, podendo ser na infância, puberdade ou vida 

adulta. A forma clássica é subdividida em perdedora de sal e virilizante simples 

(6, 7). A frequência da forma clássica descrita mundialmente e no Brasil é de 

1:10.000 a 1:15.000 indivíduos. A forma não clássica é cerca de 10 vezes mais 

comum, em torno de 1:1.000 (4, 7-10). 

A forma perdedora de sal (PS) compreende 70 a 75% dos casos de 

forma clássica em países desenvolvidos que adotaram o rastreamento 

neonatal desta doença (4, 7, 11). Estes pacientes são carreadores de 

mutações, em homozigose ou em heterozigose composta, que resultam em 

grave comprometimento da atividade enzimática da 21-OH (atividade residual 

<2%) (12). Como a 21OH também é essencial para a síntese de 

mineralocorticoide na camada glomerulosa da glândula adrenal, um maior 

comprometimento da atividade enzimática prejudica também a síntese de 

aldosterona, o que resulta em desidratação hiponatrêmica nas primeiras 

semanas de vida, com perda de peso, letargia e vômitos, podendo evoluir para 

choque hipovolêmico e óbito sem diagnóstico e tratamento precoces (4, 13). 

A forma virilizante simples (VS) caracteriza-se, no sexo feminino, por 

virilização pré-natal da genitália externa, que varia desde clitoromegalia isolada 

à fusão completa das pregas urogenitais, com aparência semelhante à de uma 

genitália masculina normal sem gônadas palpáveis. No sexo masculino, é 

descrita macrogenitossomia ao nascimento, não perceptível na maioria dos 

casos, o que contribui para maior dificuldade diagnóstica deste sexo (14-16). 

Esta forma clínica também causa virilização pós-natal, em ambos os sexos, 

com aumento progressivo do clitóris ou pênis, aparecimento precoce dos pelos 

pubianos, aumento da massa muscular, acne e engrossamento da voz. Ocorre 
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também incremento da velocidade de crescimento, porém com maior avanço 

da idade óssea e, assim, fechamento epifisário precoce com baixa estatura 

final (13, 17). Os pacientes afetados por esta forma clínica são carreadores de 

mutações que resultam em 3 a 7% de atividade residual da 21OH, em 

homozigose ou em heterozigose composta com as mutações mencionadas 

anteriormente (12, 18). Embora a síntese de aldosterona também esteja 

comprometida, essa atividade residual é suficiente para evitar a depleção 

volêmica verificada na forma perdedora de sal. As manifestações 

hiperandrogênicas, entretanto, são as mesmas em ambas as formas clássicas 

da HAC-21OH. 

Os sinais e sintomas da forma não clássica ocorrem mais tardiamente 

durante o desenvolvimento, com intensidade muito menor e complicações 

muito menos graves. Compreendem, basicamente, aparecimento precoce de 

pelos pubianos em ambos os sexos e irregularidade menstrual, hirsutismo e/ou 

infertilidade no sexo feminino (4, 13). 

O diagnóstico hormonal baseia-se na dosagem sérica da 17OHP, 

hormônio que antecede o defeito enzimático. Os afetados pela forma clássica 

apresentam valores basais muito elevados, geralmente maiores do que 50 

ng/ml; na forma não clássica, valores basais maiores do que 5 ng/ml ou 

maiores do que 10 ng/ml após teste de estímulo com ACTH sintético são 

utilizados como critério diagnóstico (18, 19).  

 

1.2 Rastreamento neonatal da HAC-21OH 

 

As formas clássicas da HAC-21OH, PS e VS, são de interesse da 

triagem neonatal, pois quando não diagnosticadas e tratadas precocemente 

apresentam complicações potencialmente graves, tais como desidratação 

hiponatrêmica e óbito perinatal (PS), virilização grave da genitália externa no 

sexo feminino, que pode levar a erros de determinação do sexo ao nascimento, 

e pseudo-puberdade precoce em ambos os sexos, com custos elevados para o 

sistema de saúde (PS e VS). 

Desde 1988, discute-se a eficácia de testes de triagem neonatal no 

diagnóstico da doença, quando Pang et al. (1988) padronizaram a dosagem da 
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17OHP em amostras coletadas em papel de filtro, comprovando a eficiência 

deste método no diagnóstico precoce da HAC (10). A partir de dados de 6,5 

milhões de recém-nascidos (RNs) submetidos à triagem, foi observado que a 

forma clássica da HAC-21OH possui incidência mundial de aproximadamente 

1:15.000 nascidos vivos, variando de 1:10.000 a 1:14.000 nos países da 

Europa (4, 20, 21). Dois recentes trabalhos na população brasileira 

demonstraram que a HAC também possui frequência elevada em nosso meio, 

ocorrendo em aproximadamente 1:10.300 nascidos vivos (8, 9). Entretanto, o 

Brasil é um país de grandes proporções e, dependendo da região, ocorrem 

diferentes miscigenações, que podem modificar a incidência da HAC-21OH. 

A HAC-21OH é uma doença de prevalência elevada, morbi/mortalidade 

significativa, com complicações graves e cujo diagnóstico e tratamento 

precoces são disponíveis, acessíveis e capazes de não apenas prevenir a 

morte dos RNs e as complicações pós-natais, mas também de diminuir custos 

do ponto de vista social, psicológico e financeiro para os indivíduos afetados e 

para o sistema de saúde. Estas características, associadas a um teste de 

triagem facilmente aceito, tornam a HAC uma doença elegível para inclusão em 

programas públicos de triagem neonatal. 

A triagem neonatal para a HAC-21OH faz parte do programa de saúde 

em todo território norte-americano e em alguns países da Europa, como França 

e Suécia, há mais de 20 anos. Nestes, a forma PS tem prevalência elevada, 

compreendendo de 70-75% dos casos da forma clássica e a triagem neonatal 

normalizou, ainda, a proporção de diagnóstico entre os sexos para 1:1, 

compatível com a forma autossômica recessiva de transmissão da doença (7, 

13, 22, 23). 

De maneira geral, o inverso se observa nos países que não realizam a 

triagem neonatal para a HAC-21OH, ocorrendo frequência menor do 

diagnóstico da forma perdedora de sal e do sexo masculino (20, 24). Isto fica 

evidente quando se analisa a casuística do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), um dos maiores 

centros de referência para o tratamento desta doença em nosso país. Nesta 

série de pacientes diagnosticados antes da introdução da triagem neonatal, 

observa-se que a forma perdedora de sal corresponde a apenas 52% dos 
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casos da forma clássica e que apenas 1 a cada 4 pacientes são do sexo 

masculino. No sexo feminino, embora a virilização da genitália externa seja 

uma manifestação clínica evidente, que poderia chamar a atenção para o 

diagnóstico, observamos, na mesma casuística, que a atipia genital não foi 

identificada ao nascimento em 40% das meninas afetadas (21, 24). 

Adicionalmente, 16% das pacientes com cariótipo 46,XX foram registradas no 

sexo masculino. Em 7%, as famílias concordaram em reverter para o sexo 

feminino após o diagnóstico da doença. Entretanto, em 9% essa reversão não 

foi possível após avaliação psicológica que evidenciou o diagnóstico de 

identidade de gênero masculina. A maioria dos pacientes 46,XX que 

permaneceram no sexo masculino apresentavam a forma VS e tiveram 

diagnóstico tardio da doença. 

No Brasil, até o final de 2013, a triagem neonatal da HAC-21OH fazia 

parte do programa público apenas nos estados de Goiás e Santa Catarina, que 

a realizavam com verba própria. A cobertura da triagem nestes estados foi de 

aproximadamente 90% entre os nascidos vivos. Estudo recente que analisou 

os dados da triagem do estado de Goiás observou que a forma perdedora de 

sal compreendeu 80% dos casos com forma clássica e foi observada mesma 

proporção de diagnóstico entre os sexos masculino e feminino, dados 

compatíveis com casuísticas de países em que a triagem é adotada 

rotineiramente, comprovando a eficiência da triagem também no nosso meio (8, 

25). 

A comparação das características clínicas das casuísticas de São Paulo 

e Goiás, estados sem e com triagem neonatal para HAC-21OH, 

respectivamente, reforçavam a necessidade de se incluir a doença no 

Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN). A disparidade entre essas 

casuísticas nos motivou a realizar um projeto pela Disciplina de Endocrinologia 

do HC-FMUSP, que foi apresentado à Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo em 2011, defendendo a inclusão do diagnóstico da HAC no programa 

público de triagem neonatal, o que contribuiria para a redução da mortalidade 

infantil. Mediante um parecer técnico favorável, o Ministério da Saúde (MS) 

recolocou em discussão este tema e, em 06 de junho de 2011, reconheceu a 

importância da inclusão desta doença no PNTN, que está em implantação 
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gradativa nos estados brasileiros desde dezembro de 2013.Em meados de 

2016, de acordo com dados do Ministério da Saúde, todos os 26 estados 

brasileiros e o Distrito Federal alcançaram a fase IV da triagem neonatal, que 

inclui a pesquisa da HAC-21OH (26) 

 

1.3 Primeiro teste de triagem: 17OHP neonatal no papel de filtro 

 

Apesar da eficácia da triagem neonatal da HAC, sobretudo no 

diagnóstico dos casos com a forma perdedora de sal, um dos grandes 

problemas a ser enfrentado é a frequência elevada de resultados falso-

positivos (FP), assim como ocorre em outras doenças pesquisadas em 

rastreamentos populacionais. Isso acontece porque um teste de triagem, 

habitualmente, possui elevada sensibilidade com a finalidade de minimizar os 

falso-negativos, evitando a falsa segurança que um resultado negativo possa 

trazer a um indivíduo afetado submetido à triagem. O objetivo de um teste de 

rastreamento, portanto, não é diagnosticar a doença, mas selecionar, dentro de 

uma grande população, indivíduos que apresentam risco maior para uma 

determinada condição. Esse grupo menor, selecionado pela triagem, deverá 

ser submetido a um teste confirmatório com maior especificidade, geralmente 

de custo mais elevado e/ou maior complexidade, mas com a característica de 

diagnosticar a doença com maior precisão.  

A determinação do ponto de corte de um teste diagnóstico é 

fundamental porque, a partir daí, é possível determinar a sensibilidade e 

especificidade inerentes ao método utilizado, avaliar sua eficácia quando 

aplicado a determinada população e obter, assim, os valores preditivos positivo 

(VPP) e negativo (VPN). 

O primeiro teste laboratorial para a triagem da HAC-21OH consiste na 

determinação da concentração do precursor 17OH-progesterona, o hormônio 

que antecede o bloqueio enzimático, em amostras de gotas de sangue seco 

depositadas no papel filtro já utilizadas para o rastreamento de outras doenças. 

Três são as principais técnicas utilizadas: radioimunoensaio (RIE), enzima-liked 

immunosorbent assay (ELISA) e time-resolved fluoroimmunoassay (DELFIA), 

sendo a última a mais utilizada em larga escala em todo o mundo (9, 27-29). 
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Essas técnicas envolvem a dosagem da 17OHP a partir de um disco de 1/8´´ou 

3,2 mm de papel filtro impregnado com sangue seco, obtido do calcanhar do 

recém-nascido após 48-72 horas de vida. Entretanto, todas essas metodologias 

podem apresentar elevada taxa de resultados falso-positivos e, em alguns 

casos, resultados falso-negativos. 

Os principais fatores interferentes e potencialmente causadores de 

resultados falso-negativos (FN) no teste do pezinho (TP) são a coleta precoce 

da amostra de sangue, antes de 48 horas de vida, e o uso de corticoide pela 

mãe nos dias que antecedem o parto, sobretudo em coletas nos primeiros dias 

de vida. 

Os resultados falso-positivos (FP) ocorrem, de maneira geral, em 

aproximadamente 1% dos testes, variando de 0,4 a 9,3% dependendo da 

metodologia utilizada (4, 6, 15, 30, 31). Falso-positivos são atribuídos ao 

estresse neonatal por doença coexistente, à prematuridade e ao baixo peso ao 

nascimento, sendo que os dois últimos contribuem para cerca de 70% destes 

resultados. Nestas situações, a elevação da 17OHP neonatal é decorrente do 

baixo clearance metabólico por imaturidade hepática (31-33), da diminuição da 

atividade da 11β-hidroxilase, bem como da reação cruzada com outros 

precursores da esteroidogênese, principalmente a 17-hidroxi-pregnenolona e o 

sulfato de 17-hidroxi-pregnenolona (34). Outros fatores que podem simular 

incrementos na dosagem da 17OHP são a extração do sangue do papel de 

filtro sem o uso do solvente adequado (35) e a coleta em tubo contendo EDTA 

antes de depositar o sangue no papel de filtro, o qual pode interferir em ensaios 

baseados na fluorescência do lantanídeo (36, 37).  

A fim de se viabilizar a triagem neonatal da HAC-21OH, com a redução 

do índice de convocação e com o aumento do valor preditivo positivo do teste, 

sugere-se, pela literatura, que os valores da 17-OHP neonatal sejam ajustados 

de acordo com o grau de prematuridade (38, 39). Esta padronização reduz o 

índice de resultados FP de aproximadamente 5,2 para até 0,03% na maioria 

dos estudos populacionais (9, 40-42). 

A idade gestacional é considerada a variável mais adequada para 

padronização dos valores da 17OHP neonatal (42, 43); porém, nos países em 

que não se realiza a ultrassonografia obstétrica para confirmar a idade 
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gestacional referida pela mãe, como é o caso do Brasil, sugere-se que esta 

variável seja substituída pelo peso ao nascimento e que, idealmente, a 

padronização da 17OHP neonatal seja realizada em três ou mais faixas de 

peso ao nascimento (40). Como todo exame laboratorial, é importante que 

cada serviço padronize os seus valores de referência de acordo com a 

população e com a metodologia utilizada. 

Até meados de 2013, a maioria dos centros que realizavam de maneira 

pioneira a triagem neonatal da HAC no Brasil (Goiás, Santa Catarina e 

laboratórios privados) utilizavam o método imunofluorimétrico (DELFIA) com 

dois pontos de corte ajustados para o peso, o que ainda resultava em 

significativa porcentagem de resultados falso-positivos (8). A partir da 

introdução da triagem da HAC no PNTN em 2013, este alto índice de 

resultados falso-positivos ao se utilizar apenas dois pontos de corte poderia 

inviabilizar o programa, gerando índice elevado de convocações, o que 

aumentaria o custo da triagem, além de causar grande estresse psicológico 

para as famílias. 

Para melhorar a eficiência da triagem, em um recente estudo realizado 

em conjunto com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de 

São Paulo, os valores de referência da 17OHP neonatal ajustados para quatro 

grupos de peso ao nascimento foram determinados, o que resultou na redução 

da frequência de FP de 5,2 para 0,2% (9). Estes dados são compatíveis com 

os descritos em outras populações, p. ex., Allen et al (1997) demonstraram a 

melhora da eficácia diagnóstica da triagem ao utilizar pontos de corte para 

quatro faixas de peso ao nascimento, com significativo aumento do valor 

preditivo positivo (40). 

Em alguns países desenvolvidos, como Suécia, Nova Zelândia e Japão, 

as amostras do papel de filtro dos recém-nascidos com resultados alterados 

são processadas novamente com técnica de extração com solvente específico 

e a 17OHP é, então, avaliada por cromatografia líquida com detecção por 

espectrometria de massas (28, 44-47). Esta metodologia tem a vantagem de 

ser mais específica, uma vez que não depende de reações antígeno-anticorpo 

para dosagem dos esteroides; portanto, é menos susceptível a interferência de 

outros precursores da esteroidogênese muito semelhantes à 17OHP. 
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Entretanto, a técnica de extração do sangue do papel de filtro é diferente da 

utilizada no método imunofluorimétrico e esta metodologia não é disponível nos 

laboratórios que realizam o primeiro teste de triagem no Brasil. Além disso, 

uma quantidade significativa dos resultados falso-positivos ocorrem porque a 

17OHP está verdadeiramente elevada no período neonatal em indivíduos não 

afetados (33).   

Apesar das diferentes abordagens para aumento do VPP do primeiro 

teste, como a interpretação dos resultados de acordo com o grau de 

prematuridade e/ou peso ao nascimento e a dosagem da 17OHP por CL-

MS/MS ainda no papel de filtro, a principal limitação para incremento do VPP 

(que seria o aumento do ponto de corte) é a redução da sensibilidade. Como o 

primeiro teste de triagem precisa altamente sensível, evitando resultados falso-

negativos, seu objetivo não é realizar o diagnóstico definitivo de uma dada 

condição, mas separar dentro de uma grande população os indivíduos com 

risco de apresentarem esta doença. Estes indivíduos com primeiro teste da 

triagem alterado devem ser submetidos a testes confirmatórios de alta 

especificidade.  

 

1.4 Testes confirmatórios hormonais 

 

Ao se analisar diferentes programas de triagem neonatal da HAC-21OH 

no mundo, observa-se que algumas estratégias são adotadas para se obter 

VPP próximo de 100%, considerado ideal para um teste confirmatório. 

Em algumas regiões, é realizada uma segunda coleta de amostra de 

todos os RNs, em papel de filtro, independentemente do primeiro resultado, 

com periodicidade pré-definida pelo programa de triagem; por exemplo, no 

estado norte-americano do Texas, a primeira coleta é realizada entre 0-48h de 

vida e a segunda coleta é realizada ao redor de 15 dias de vida. O principal 

argumento a favor desta abordagem é aumentar a detecção da forma VS, a 

qual pode apresentar aumento mais tardio da 17OHP, podendo não ser 

diagnosticada em coletas com menos de 7 dias de vida. Por outro lado, como 

principais problemas, se observa taxa alta de resultados falso-positivos no 
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primeiro teste, devido à precocidade da primeira coleta, bem como taxa de 

cobertura da segunda coleta inferior à da primeira (30, 48). 

Em outras localidades, uma segunda amostra em papel de filtro só é 

coletada mediante um resultado alterado no primeiro teste com dosagem pelo 

método imunofluorimétrico (IFMA). De maneira geral, a segunda dosagem 

utiliza metodologia mais específica, CL-MS/MS, que analisa não apenas a 

17OHP, mas outros esteroides de interesse para o diagnóstico, como a 

androstenediona, 21-deoxicortisol e cortisol (4, 29). Para a realização desta 

última técnica, é necessária a padronização da extração do sangue do papel de 

filtro, além da aquisição de equipamento específico e de equipe especializada, 

o que encarece o programa de triagem e dificulta sua uniformização em um 

país de dimensão continental como o Brasil. 

O fluxograma da triagem neonatal no Brasil adotado pelo Ministério da 

Saúde preconiza a coleta de segunda amostra no papel de filtro somente para 

valores moderadamente alterados no primeiro teste (acima do valor de 

referência para o percentil 99), e análise pela mesma metodologia IFMA – 

convocação de rotina. Valores altamente suspeitos de um afetado para a forma 

perdedora de sal (duas vezes o valor de referência do percentil 99) são 

encaminhados diretamente para consulta médica e teste confirmatório no soro, 

por RIE ou CL-MS/MS – convocação de emergência (49). No estado de São 

Paulo, em razão do número elevado de nascimentos, foi adotado o percentil 

99,5 desde o início. Mais recentemente, em julho de 2015, o MS atualizou o 

Protocolo de Diretrizes e de Diagnóstico Laboratorial da HAC, considerando o 

Percentil 99,8 como adequado (50).  

Dados na literatura referentes ao desempenho dos testes confirmatórios 

no soro são escassos e, em geral, os estudos se limitam a comentar o número 

de casos com diagnóstico confirmado de HAC-21OH. Pouco se conhece sobre 

o número de casos com resultados ainda indeterminados no teste confirmatório 

e sobre os valores de 17OHP, por diferentes metodologias, apresentados pelos 

verdadeiramente afetados e pelos casos indeterminados, assim chamados por 

incluírem indivíduos com resultados falso-positivos, afetados pela forma não 

clássica (ambos os sexos) e meninos afetados pela forma virilizante simples. 

Os estudos que avaliaram a dosagem da 17OHP e dos outros esteroides no 
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soro o fizeram em número pequeno de indivíduos afetados e controles, fora do 

contexto da triagem neonatal, em crianças na segunda infância ou em adultos 

(51-54). Em nossa experiência, crianças afetadas pela forma clássica possuem 

valores muito elevados da 17OHP, sendo geralmente acima de 100 ng/ml na 

forma PS e maior do que 50 ng/ml na forma VS (18, 55), porém, não é 

conhecido se estes valores podem ser extrapolados para o período neonatal.  

Algumas séries identificaram que 7 a 17% dos casos com resultados 

falso-positivos no primeiro teste não apresentam normalização da 17OHP no 

teste confirmatório no soro, o que pode decorrer também da metodologia 

utilizada (9, 11, 22). Estes RNs assintomáticos e que permanecem com 

resultados alterados necessitarão de seguimento clínico e laboratorial até 

definição diagnóstica ou normalização da 17OHP, a qual em alguns casos 

pode demorar de seis meses até um ano, aumentando os custos do programa 

(11). 

No Brasil, diferentes metodologias são utilizadas para análise da 17OHP 

no soro, destacando-se o radioimunoensaio (RIE), um dos mais empregados 

nos laboratórios dos programas públicos, que se baseia em reações do tipo 

antígeno-anticorpo. Trata-se de um método disponível, de execução simples e 

baixo custo, que permite a obtenção de resultados em curto espaço de tempo; 

porém, apresenta 0,3-1,1% de reação cruzada com outros esteroides, como a 

17-hidroxi-pregnenolona, sulfato de 17-hidroxi-pregnenolona, progesterona e o 

21-deoxicortisol. Isto implica em testes confirmatórios com resultados falso-

positivos, sobretudo em prematuros, que por imaturidade enzimática adrenal 

podem apresentar valores elevados destes esteroides, o que gera novas 

convocações, causando ansiedade para os pais e aumento dos custos dos 

programas de triagem. Uma alternativa nos prematuros, sugerida pelo próprio 

fabricante do kit de dosagem da 17OHP por RIE, é a extração com dietil-éter, o 

que reduz a interferência do sulfato de 17-hidroxi-pregnenolona, composto 

geralmente elevado neste grupo de RNs. Entretanto, este procedimento 

demanda muito tempo e sua aplicabilidade em larga escala é impraticável.  

Ao se analisar o desempenho do teste confirmatório por RIE no 

programa da APAE-Goiás, observa-se que alguns casos falso-positivos 



                                                                      Introdução –  

 
 

14 

demoraram até seis meses para normalização da 17OHP sérica por esta 

metodologia.  

Desta forma, evidencia-se a importância do emprego de metodologias 

mais específicas para a confirmação diagnóstica da HAC-21OH, com menor 

convocação de pacientes e otimização do fluxograma da triagem neonatal. 

Tem-se dado grande ênfase na literatura à padronização de metodologias mais 

específicas para o primeiro teste da triagem e não se tem analisado a eficácia 

dos testes confirmatórios no período neonatal (4, 51-53). 

A dosagem da 17OHP por cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massas em tandem (CL-MS/MS) tem a vantagem de dosar 

simultaneamente mais de um composto esteroide, separando-os por peso 

molecular e não por reações antígeno-anticorpo, o que confere maior 

especificidade ao método. Por essa razão, alguns países europeus e estados 

norte-americanos tem empregado esta técnica em papel de filtro. No nosso 

meio, a CL-MS/MS é disponível principalmente em laboratórios privados, tanto 

para dosagem no papel de filtro como no soro (51, 56-59). 

Embora não abordando o diagnóstico pela triagem, um estudo recente 

sobre o diagnóstico da HAC em recém-nascidos evidenciou que o valor 

preditivo positivo (VPP) da concentração sérica elevada de 17OHP 

isoladamente pode ser melhorado se interpretado em conjunto com outros 

esteroides, como cortisol, androstenediona e 21-deoxicortisol, possibilitando 

uma melhor especificidade diagnóstica (51). Vale a pena ressaltar o tamanho 

limitado da amostra de afetados e a falta de comparação entre diferentes 

metodologias. A partir de então, a dosagem destes outros esteroides por CL-

MS/MS tem sido avaliada, com a vantagem de não sofrer a interferência de 

reações cruzadas, como observado nos imunoensaios. Entretanto, isso torna 

os valores de normalidade menores, sendo necessário o ajuste dos valores de 

referência para este método (51, 60).  

Sugere-se que outra maneira de melhorar significativamente o VPP dos 

testes confirmatórios é pela avaliação das razões entre os esteroides, tais 

como 17OHP/cortisol, (17OHP+androstenediona)/cortisol e (17OHP+21-

deoxicortisol)/cortisol (4, 34, 51, 60). Entretanto, os diferentes estudos 

supracitados envolveram casuísticas com idades que variaram de recém-
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nascidos até adultos e utilizaram diferentes amostras biológicas, papel de filtro 

e soro.  

Na análise do valor diagnóstico das relações entre os esteroides, as 

razões 17-OHP/cortisol e androstenediona/cortisol baseiam-se no fato de que a 

HAC não apresenta como única característica laboratorial o aumento da 

17OHP e da androstenediona, mas também a redução do cortisol sérico. 

Utilizando estas relações com a técnica CL-MS/MS, Matern et al. (2007), 

obtiveram redução da taxa de falso-positivos de 1 para 0,06% e um incremento 

do valor preditivo positivo de 0,8 para 7,3%(61). Similarmente, dois outros 

estudos demonstraram um aumento significativo do valor preditivo positivo ao 

considerarem a relação (17OHP+androstenediona)/cortisol, também utilizando 

como método de dosagem a CL-MS/MS (62, 63). Entretanto, estes três estudos 

realizaram a dosagem destes esteroides na amostra original do papel de filtro. 

Um outro esteroide que pode melhorar a especificidade diagnóstica da 

HAC é o 21-deoxicortisol (21-DF), um metabólito derivado diretamente da 

17OHP através de sua 11β-hidroxilação (64-69). Esta via de síntese, 

virtualmente inativa em condições fisiológicas, torna-se exacerbada em 

pacientes com HAC-21OH em razão da elevada concentração sérica da 

17OHP. Assim, o 21-deoxicortisol pode ser considerado um marcador 

bioquímico adicional da HAC-21OH, tendo-se mostrado até mais sensível do 

que a 17OHP (67, 70, 71). Sugere-se, ainda, que o 21-DF tem maior benefício 

na diferenciação entre pré-termos e afetados pela HAC-21OH, um dos maiores 

desafios na triagem neonatal desta doença(69). A Figura 2 esquematiza a 

ação das enzimas 21-hidroxilase e 11β-hidroxilase, nos diferentes esteroides, 

evidenciando o maior potencial do 21DF nesta distinção. 
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Figura 2 – Metabolização da 17OHP em RNs de termo, pré-termo e com HAC-21OH. 
A: RN de termo, com atividades normais das enzimas 21-hidroxilase e 11β-hidroxilase; 
B: RN pré-termo, com redução da atividade da 11β-hidroxilase, levando ao incremento 
de 17OHP e 11-deoxicortisol e à redução na síntese de 21-deoxicortisol (21-DF); C: 
RN afetado pela HAC-21OH, com atividade reduzida da 21-hidroxilase, com 
consequente acúmulo de 17OHP e desvio para a síntese de 21-DF, por atividade da 
11β-hidroxilase. Adaptado de Kamrath et.al (69).  
 

Em um único estudo de casuística alemã, foi verificado que o uso da 

relação (17OHP+21DF)/cortisol, todos dosados por CL-MS/MS em papel de 

filtro, obteve VPP de 100% com especificidade de 100%, poder discriminatório 

considerado ideal para um teste confirmatório na triagem neonatal. Todos os 

RNs não afetados, incluindo os pré-termos, apresentaram relação < 0,07 e 

todos os RNs portadores da HAC-21OH tinham valores desta relação > 0,53 

(34). Porém, o consenso internacional para manejo da HAC-21OH sugere que 

estes valores sejam avaliados em outras populações para se verificar sua 

reprodutibilidade (4, 72). 

Na análise dos trabalhos acima, não é possível inferir o desempenho 

diagnóstico das diferentes metodologias e das razões entre os esteroides no 

diagnóstico diferencial entre RNs com resultados falso-positivos, forma 

virilizante simples e não clássica, sobretudo no sexo masculino, considerando 

que aproximadamente 30% dos casos de forma não clássica são 

acidentalmente identificados pela triagem (28). Adicionalmente, não existem 

valores de referência padronizados para os esteroides supracitados na nossa 

população de recém-nascidos. 

 

1.5 Testes confirmatórios por biologia molecular 

 

Além dos métodos hormonais de confirmação diagnóstica e a exemplo 

do que já é realizado na triagem da fibrose cística, a pesquisa de mutações no 
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gene da 21-hidroxilase (CYP21A2) tem sido proposta como teste confirmatório 

em análise de amostras de DNA de sangue periférico (11, 73). A ideia de 

utilizar a análise genética baseia-se no fato de que 90-95% dos RNs afetados 

são heterozigotos compostos ou homozigotos para um número limitado de 

mutações de ponto, deleções e rearranjos gênicos (18, 55, 74-76). Este teste 

genético já foi avaliado em estudo conjunto da Disciplina de Endocrinologia do 

HC-FMUSP com o serviço de referência de triagem do estado de Goiás (APAE-

Goiás) em que foi verificada a alta eficácia deste método. A pesquisa das 

mutações foi capaz de confirmar o diagnóstico neonatal em 21 dos 23 RNs 

afetados, predizendo a gravidade da forma clínica. Nos outros 2 RNs com 

HAC, nos quais não foi possível a identificação de mutações no gene 

CYP21A2, foi constatado posteriormente o diagnóstico da deficiência da 11β-

hidroxilase. Em 19 pacientes assintomáticos e mantidos em seguimento por 

elevação persistente da 17OHP sérica, o estudo molecular identificou genótipo 

que predizia a forma VS em três meninos, que só apresentaram quadro clínico 

compatível com HAC de 6 meses a 3 anos de idade, e de forma não clássica 

em dois meninos, com 6 e 8 anos. Nos demais 14/19 pacientes, por não 

apresentarem diagnóstico molecular da HAC-21OH, foi possível interromper o 

seguimento clínico (11). 

A análise molecular tem a vantagem de não sofrer influência da idade do 

RN do momento de coleta, do grau de prematuridade e/ou de doenças 

coexistentes; por essas razões, pode ser diretamente realizada nas amostras 

do papel de filtro, evitando a convocação do RN. Em casuística da República 

Tcheca, Malikova et al. (2012) extraíram o DNA da primeira amostra de papel 

de filtro de 753 RNs com elevação transitória da 17OHP. Os pesquisadores 

enfrentaram alguns problemas técnicos como a impossibilidade de amplificação 

do DNA por PCR em 7% dos casos, a detecção de substituições no gene 

CYP21A2 não conhecidas e o elevado custo da metodologia, em torno de 80 

euros apenas em reagentes por amostra (73).  

Outros estudos também avaliaram a análise genética como teste 

confirmatório (38, 77-79), mas nenhum estudo de larga escala que avaliasse a 

eficácia desta metodologia foi realizado até o momento. 
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1.6 Justificativa do estudo 
 

Pode-se dizer, portanto, que a triagem neonatal da HAC-21OH utilizada 

atualmente é eficiente para detectar RNs com a forma grave perdedora de sal. 

Em estudo recente, demonstrou-se que a triagem também foi eficiente para 

identificar todos os afetados pela forma clássica ao analisar o valor da 17OHP 

neonatal de acordo com o peso ao nascimento (9). Entretanto, o primeiro teste 

no papel de filtro ainda acarreta em um alto índice de resultados falso-positivos, 

o que leva à necessidade da realização de um teste confirmatório com elevado 

valor preditivo positivo. O problema do radioimunoensaio, metodologia mais 

amplamente disponível para confirmação da doença no território nacional, é 

que, em 7-17% dos RNs assintomáticos, a 17OHP se mantém elevada, e estes 

RNs necessitarão de seguimento de longo prazo até a normalização da 17OHP 

ou confirmação diagnóstica. 

Não existe na população brasileira nenhum estudo que avaliou a eficácia 

de dosagens hormonais por diferentes metodologias como teste confirmatório, 

o que é essencial uma vez que o diagnóstico da HAC foi incluído no nosso 

PNTN no final de 2013. 

Neste estudo, em conjunto com a APAE-São Paulo, pretendemos avaliar 

qual dosagem hormonal no teste confirmatório oferece maior valor preditivo 

positivo e negativo com a utilização da metodologia de espectrometria de 

massas, que é sabidamente mais específica. Os casos com valores elevados 

da 17OHP no teste confirmatório tiveram seu diagnóstico reavaliado pelo 

estudo molecular que, embora seja uma metodologia trabalhosa e de custo 

elevado, é considerada o padrão-ouro para diagnóstico das formas clássicas 

da HAC-21OH. 

Considerando que o nosso serviço realiza consultoria para o Ministério 

da Saúde na introdução da triagem neonatal da HAC, os resultados desta 

pesquisa poderão contribuir com este programa ao apontar o teste 

confirmatório com maior valor preditivo, o que pode melhorar a eficiência do 

programa e diminuir seus custos. 
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2.1 Objetivos gerais 

Determinar qual o esteroide adrenal cuja dosagem resulta em maior 

especificidade como teste confirmatório na triagem neonatal da HAC-21OH e, 

portanto, maior valor preditivo positivo. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar os valores das concentrações da 17OHP e do 21DF por 

espectrometria de massas dos afetados pelas formas clássicas da HAC-21OH 

no teste confirmatório. 

Verificar se o acréscimo da dosagem de outros compostos esteroides 

como o cortisol, androstenediona e 21-deoxicortisol, melhora o valor preditivo 

dos testes confirmatórios na triagem neonatal da HAC.  

Analisar se a determinação das razões 17OHP/cortisol, 

(17OHP+androstenediona)/cortisol e (17OHP+21DF)/cortisol apresenta maior 

valor preditivo para o diagnóstico das formas clássicas da HAC na triagem 

neonatal. 
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3.1 Casuística 

 

Este projeto foi submetido aos Comitês de Ética da Disciplina de 

Endocrinologia do HC-FMUSP e do Laboratório da APAE São Paulo. Após o 

aceite para participar da pesquisa, os pais e/ou responsáveis dos recém-

nascidos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Este estudo foi realizado em conjunto com o Laboratório da APAE São 

Paulo e foram utilizados dados de recém-nascidos (RNs) provenientes das 

maternidades privadas e públicas do estado de São Paulo que foram 

submetidos, rotineiramente, à triagem neonatal da HAC-21OH. No período de 

coleta de dados, de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, 708.437 RNs foram 

submetidos à triagem neonatal no Laboratório da APAE-São Paulo. Estima-se 

que a cobertura seja de aproximadamente 98% no Estado de São Paulo. 

No primeiro teste de triagem no papel de filtro, foram detectados 1.902 

RNs com valores elevados de N17OHP. Aqueles com aumento moderado 

(acima do percentil 99,5) foram convocados para coleta de nova amostra no 

papel de filtro (convocação de rotina); e aqueles com valores N17OHP 

altamente suspeitos para HAC-21OH (acima de duas vezes o valor de 

referência do percentil 99,5) foram convocados direto para coleta de amostra 

de soro e consulta médica (convocação emergencial). Ambos os tipos de 

convocação são habituais na triagem neonatal, para confirmação ou exclusão 

do diagnóstico. Na ocasião de um RN convocado de rotina apresentar-se para 

coleta da nova amostra em papel de filtro com mais de 28 dias de vida, foi 

realizada diretamente coleta de soro, uma vez que o fluxograma no PNTN não 

contempla a coleta de amostras em papel de filtro a partir desta idade.  

Para os casos com persistência do aumento da 17OHP no soro, foi 

oferecida a coleta de amostra de sangue periférico para análise do gene 

CYP21A2.  

 

3.2 Dosagens hormonais 

 

O primeiro teste de triagem foi realizado pelo Laboratório da APAE-São 

Paulo e consistiu na análise de amostra de sangue seco dos RNs, coletada em 
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calcâneo e depositada em papel filtro S&S 903 (Scheicher & Schuell), do 2º 

até o 7º dia de vida, idealmente, podendo se estender até o 28º dia de vida.  

Após a coleta e o processo de secagem, a amostra foi submetida à 

análise pelo método imunofluorimétrico – B024-112 – AutoDelfia –  Neonatal 

17α-hydroxy-progesterone (17OHP) – Perkin Elmer Life and Analytical 

Sciences Wallac Oy, Turku, Finland. O kit Auto Delfia 17α-hidroxi-progesterona 

é um fluoroimunoensaio por tempo resolvido em fase sólida com base na 

reação competitiva entre o 17OHP marcado com o európio e a amostra 

contendo 17OHP, para um número limitado de sítios de ligação nos anticorpos 

policlonais específicos 17OHP (derivados de coelho). A precisão do kit foi 

determinada de acordo com o documento da NCCLS – EP5-A2 (80), segundo 

seu fabricante. As reações cruzadas com este método são menores do que as 

realizadas com o radioimunoensaio, sendo 3,6% com a progesterona e 0,13% 

com a 17-alfa-hidroxi-pregnenolona (81). Os coeficientes de variação inter-

ensaio e intra-ensaio foram validados sob controle do CDC – Center for 

Disease Control and Prevention, Atlanta, USA – Newborn Screening Quality 

Assurance Program. Os resultados da amostra de sangue coletadas foram 

liberadas em soro equivalência. 

Foram considerados suspeitos os testes iniciais cujos resultados 

ultrapassaram o percentil 99,5 para cada faixa de peso ao nascimento e 

altamente suspeitos aqueles em que a 17OHP foi maior ou igual a duas vezes 

os valores de referência do percentil 99,5 para as quatro faixas de peso ao 

nascimento, conforme descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Valor de referência da 17OHP neonatal (N17OHP) por grupo de peso ao 
nascimento que corresponde ao percentil 99,5. 

Peso ao nascimento N17OHP (ng/ml) 

PN1: < 1500g 134,5 

PN2: 1501-2000g 53,7 

PN3: 2001-2500g 31,8 

PN4: > 2500g 17,1 

 ng/ml em soro equivalência. Adaptado de Hayashi et. al. (9). 
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Mediante um teste neonatal positivo, utilizando o valor de corte acima de 

duas vezes o percentil 99,5, os RNs foram convocados para coleta de amostra 

de sangue, na qual foram dosados no soro, por RIE, a 17OHP e, por CL-

MS/MS, os seguintes compostos esteroides: 

 17-hidroxi-progesterona (17OHP) 

 Androstenediona (Δ4) 

 21-deoxicortisol (21DF) 

 Cortisol (F) 

 

A partir da determinação destas concentrações, foram calculadas as 

razões: 

 17OHP/F 

 (17OHP + Δ4)/F 

 (17OHP + 21DF)/F 

 

Utilizamos o método CL-MS/MS previamente descrito por Alves et al., 

que permite a quantificação de esteroides em amostras de 200 µl de soro (82). 

O método é capaz de detectar simultaneamente as concentrações dos 

hormônios de interesse para este estudo: 17OHP, cortisol, androstenediona, 

21-deoxicortisol; os esteroides e os solventes foram adquiridos da Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO, USA) e os padrões deuterados da CDN Isotopes 

(Pointe-Claire, Canada): d4-cortisol, d8-21-deoxicortisol, d7-A4 

(androstenediona) e d8-17OHP. Todas as amostras foram preparadas com 

água Milli-Q®, obtida através de equipamento Integral 15 (Millipore, Billerica, 

MA, USA).  

A preparação das amostras consistiu em uma primeira etapa de 

desproteinização, seguida pela combinação dos calibradores, amostras de soro 

e controles com os padrões deuterados e solução metanol 20:80. As placas 

foram agitadas por 10 minutos, centrifugadas por 15 minutos a 4000 rpm e 

colocadas no equipamento Waters 2777 equipado com um resfriador a 8ºC; 20 

µl do sobrenadante foram injetados em um cartucho Onyx monolítico C18 10 x 

4,6 mm (Phenomenex, Torrance, CA) com fase móvel de metanol 5% com 
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fluxo de 0,35 ml/min para a bomba binária (Waters 1515) para extração dos 

esteroides por 3,2 minutos.  

Foi utilizado equipamento CL-MS/MS (Waters Xevo TQ-S®, EUA), 

equipado com injetor automático, bomba binária, forno de coluna e analisador 

de massas do tipo triplo quadrupolo. Além das amostras de soro dos RNs, 

foram analisadas amostras de igual volume de solução branca contendo todos 

os reagentes do método com exceção do soro e, como calibradores, foram 

utilizadas amostras também de mesmo volume com concentrações conhecidas 

dos esteroides padrão correspondentes preparadas com dimetilsulfóxido.  

Para a separação cromatográfica, foi empregada coluna analítica (50mm 

x 2,1mm; Acquity UPLC® C18) e coluna-guarda equivalente (4 x 4mm), ambas 

da Waters. A fase móvel foi constituída de água:metanol (20:80, v/v), e as 

análises serão realizadas no modo isocrático em fluxo de 1ml.min-1. A 

temperatura do forno de coluna foi ajustada para 40°C.  

Solução de padrão interno deuterado contendo d4-cortisol, d8-21-

deoxicortisol, d7-A4 (androstenediona) e d8-17OHP foi adicionada ao soro para 

minimizar efeitos de matriz durante as análises por CL-MS/MS.  

O modo de monitoração de múltiplas reações (MMR) foi utilizado. Nas 

análises quantitativas foram analisadas as seguintes transições: m/z 363>121 e 

363>327 (cortisol); m/z 347>97 e 347>121 (21-deoxicortisol); m/z 287>97 e 

287>109 (androstenediona); m/z 331>97 e 331>109 (17OHP). A primeira 

transição foi utilizada para quantificar o analito alvo e a segunda para qualificar 

a identidade do composto alvo (51). 

 Na interpretação dos resultados do teste confirmatório no soro, foram 

utilizados como valores de referência para a concentração de 17OHP, por CL-

MS/MS: 17OHP < 5,0 ng/ml para RNs (até 30 dias de vida) e 17OHP < 1,73 

ng/ml (crianças de 1 mês a 1 ano de vida). Estes valores de referência são 

utilizados, em nosso meio, pelos laboratórios públicos e privados que 

empregam esta metodologia.  

 As amostras analisadas por CL-MS/MS foram congeladas a -20ºC e, 

posteriormente, analisadas por radioimunoensaio por laboratório terceirizado 

privado, uma vez que esta metodologia deixou de ser realizada no LIM-42 do 

HC-FMUSP em 2014. Pela metodologia do radioimunoensaio, foram utilizados 
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os seguintes valores de referência: RNs com 1-5 dias: 17OHP < 4,2 ng/ml; RNs 

com 6-30 dias: 17OHP < 16,8 ng/ml; crianças de 31-60 dias: 17OHP < 9,8 

ng/ml; crianças de 61-90 dias: 17OHP < 4,0 ng/ml; crianças com mais de 90 

dias: 17OHP < 0,9 ng/ml. Estes valores de referência são descritos no kit 

Diasource®, Bélgica, utilizado pelo laboratório privado.  

Aos RNs com valores de 17OHP acima de duas vezes o limite superior da 

normalidade no teste confirmatório no soro por CL-MS/MS ou, quando não 

disponível, por RIE, foi oferecida a análise por biologia molecular para a 

pesquisa de mutações no gene CYP21A2. Destes, 35 compareceram para o 

estudo molecular.  

 

3.3 Estudo molecular do gene CYP21A2 

 

O DNA genômico foi extraído de leucócitos periféricos pela técnica 

salting-out. A concentração do DNA foi obtida através de leitura em 

espectrofotômetro (Amersham, Pharmacia, Uppsala, Suécia) no comprimento 

de onda 260 nm (1,0 unidade DO 260 = 50 g/ml). Utilizamos a razão 260/280 

>1,8 como ideal de pureza do DNA. As amostras de DNA foram submetidas à 

eletroforese em gel de agarose 1% para verificar sua integridade e estocadas a 

4C até a sua utilização. 

O gene CYP21A2 foi amplificado por PCR utilizando primers específicos, 

evitando amplificação do pseudogene (18, 83). Esta especificidade foi obtida 

através da utilização de primers localizados no exon 3 que não contem a 

deleção de oito nucleotídeos, característica do pseudogene. Os primers 

utilizados foram o P4 e o P55 (84). 

Os produtos de PCR foram purificados através de pré-tratamento 

enzimático com 2µL de ExoSAP-IT (USB Corporation, Cleveland, OH, USA), 

para cada 50ng de massa de DNA, conforme instruções do fabricante. Em 

seguida, o produto de PCR purificado foi submetido à reação de 

sequenciamento utilizando o Kit ABI Prism BigDye Terminator Cycle 

Sequencing Ready (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) com 5 pmoL de 

primers específicos (83, 85). Para o ensaio de sequenciamento, foi utilizado o 

termociclador Veriti 96-Well Thermal Cycler (Applied Biosystems, Foster City, 
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CA, USA) seguindo o protocolo com 25 ciclos de: 96C por 10 segundos, 50C 

por 5 segundos e 60C por 4 minutos. Os produtos foram submetidos à 

eletroforese capilar em sequenciador automático de DNA e os eletroferogramas 

foram analisados através do software ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer 

(Applied Byosystems, Foster City, CA, USA). Os resultados obtidos foram 

comparados com as respectivas sequências selvagens obtidas do Gene Bank, 

Ensembl ID: ENSG00000231852. 

Os RNs que apresentaram uma ou nenhuma mutação foram 

considerados não afetados e tiveram alta do seguimento (24). Para os RNs 

portadores de duas ou mais mutações, foi realizado estudo de segregação das 

mutações em amostras de DNA de pelo menos um dos genitores.  

Para os pacientes com HAC-21OH confirmada, foi oferecido seguimento 

ambulatorial no ambulatório de hiperplasia adrenal congênita da Disciplina de 

Endocrinologia do HC-FMUSP, bem como nos demais centros universitários 

especializados, como Hospital Central da Santa Casa de São Paulo, Hospital 

São Paulo da Universidade Federal de São Paulo, Hospital de Clínicas da 

Universidade de Campinas.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  
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Os dados numéricos são apresentados como média ± DP (desvio 

padrão) para as variáveis que apresentaram distribuição normal e como 

medianas, variação por faixas e percentil para as variáveis sem distribuição 

normal.  

Para a correlação entre o peso ao nascimento e o tempo de vida na 

coleta no teste do pezinho, foram utilizados os testes não paramétricos de 

Kendall e Spearman.  Para a comparação do tempo de coleta nas amostras de 

soro, foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para amostras 

independentes.  

Os dados referentes à 17OHP, androstenediona e 21-deoxicortisol estão 

expressos em mediana, intervalo interquartil (IQ 25-75), uma vez que a 

distribuição destas variáveis não foi normal nos pacientes afetados. 

A sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo 

foram assim definidos:  

Sensibilidade: capacidade de um exame em detectar a HAC-21OH quando 

presente; medida pela proporção dos indivíduos com a doença que tem um 

resultado positivo, sobre todos os indivíduos com a doença que foram 

submetidos ao teste. 

Especificidade: capacidade de um exame em identificar corretamente a 

ausência de HAC-21OH; medida pela proporção entre indivíduos sem a doença 

que tem um resultado negativo e todos os indivíduos sem a doença que foram 

submetidos ao teste.  

Valor Preditivo Positivo (VPP): a probabilidade de HAC-21OH em um 

paciente com o resultado de um teste confirmatório positivo (anormal).  

Valor Preditivo Negativo (VPN): a probabilidade de não ter a doença quando 

o resultado do teste confirmatório for negativo (normal).  

 

Sensibilidade = VP/(VP+FN) 

Especificidade = VN/(VN+FP) 

Valor Preditivo Positivo = VP/(VP+FP) 

Valor Preditivo Negativo = VN/(VN+FN) 

VP: verdadeiro-positivos; FN: falso-negativos; VN: verdadeiro-negativos; FP: falso-
positivos; 
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A relação entre a sensibilidade e especificidade de um determinado teste 

diagnóstico, bem como a taxa de falso-positivos e de verdadeiro-positivos em 

múltiplos pontos de corte, podem ser melhor analisadas pela curva ROC 

(receiver-operating-characteristic). Utilizando esta curva, é possível determinar 

o ponto de corte mais adequado para um teste confirmatório. Testes 

diagnósticos com bom poder discriminatório aproximam-se do canto superior 

esquerdo, em que, à medida que a sensibilidade aumenta, há pouca ou 

nenhuma perda da especificidade, até que níveis mais altos sejam alcançados. 

A acurácia global de um teste é representada como a área sob a curva ROC, 

ou seja, quanto maior a área, melhor o teste. 

Foram, então, calculados o VPP e o VPN de cada teste confirmatório e 

analisada a acurácia de cada uma das razões entre os esteroides descritas 

anteriormente, objetivando estabelecer uma metodologia acessível, confiável e 

logisticamente possível para ser proposta ao Ministério da Saúde e utilizada em 

larga escala no Programa Nacional de Triagem Neonatal do Brasil. 

Os cálculos estatísticos foram realizados utilizando o software IBM 

SPSS Statistics, versão 22, e os gráficos apresentados foram elaborados no 

SPSS e no Microsoft Excel.  

Os dados deste estudo foram coletados e armazenados na plataforma 

eletrônica de gerenciamento de dados REDCap, ferramenta que garante a 

qualidade, segurança e privacidade dos dados dos pacientes (86). O uso desta 

plataforma é oferecido gratuitamente pela Faculdade de Medicina da USP. 
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5.1 Primeiro teste de triagem – N17OHP no papel de filtro 

 

 Entre os meses de janeiro de 2014 e dezembro de 2015, 708.437 

recém-nascidos foram submetidos à dosagem da 17OHP neonatal (N17OHP) 

no papel de filtro na área de cobertura da APAE São Paulo. Destes, 5.950 RNs 

apresentaram PN<1500g, 13.177 de 1501-2000g, 43.923 de 2001-2500g e 

645.387 acima de 2500g. A mediana do tempo de vida na coleta do teste do 

pezinho (TP) foi de 6 dias (3-11 dias). O tempo de vida na coleta do TP se 

correlacionou de modo inversamente proporcional ao peso do RN ao 

nascimento (P<0,0001). O tempo de coleta da amostra do papel de filtro nos 

afetados não foi diferente dos falso-positivos. A mediana do tempo de envio do 

teste após a sua coleta para o laboratório foi de 5 dias (2-7 dias). A distribuição 

dos RNs por faixa de peso ao nascimento, a mediana do tempo de vida na 

coleta do TP em cada faixa de peso e as taxas de convocação estão descritas 

na Tabela 2.  

 

PN: peso ao nascimento; RNs: recém-nascidos; N17OHP: 17OHP neonatal no papel de filtro; 

P99,5: percentil 99,5 ajustado para o peso ao nascimento. Dados de tempo de vida 

apresentados em mediana (IQ 25-75). 

 
 Nestes primeiros dois anos de triagem neonatal da HAC-21OH em São 

Paulo, os RNs foram convocados por outros motivos além da alteração da 

N17OHP no primeiro teste em papel de filtro: um deles foi o comparecimento 

para realização do primeiro teste após 28 dias de vida, sendo encaminhados 

direto para coleta de soro de todos os testes de triagem (n=8.854); outro motivo 

foi a administração de corticoide para a mãe no periparto (n=11.504), pelo 

provável risco de resultado falso-negativo. Interessantemente, conforme pode 

PN (g)
RNs           

(n)

Tempo de 

vida na coleta 

(dias)

N17OHP 

≥ P99,5     

(n)

Taxa de 

convocação   

(%)

< 1500 g 5.950 9 (5-15) 84 1,41

1501-2000 g 13.177 7 (4-14) 128 0,97

2001-2500 g 43.923 5 (3-9) 264 0,60

> 2500 g 645.387 3 (2-7) 1.426 0,22

Totais 708.437 6 (3-11) 1.902 0,27

Tabela 2 – Tempo de vida na coleta do teste do pezinho por faixa de peso ao 
nascimento e respectivas taxas de convocação. 
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observar-se na Figura 3, houve uso importante de corticoide até mesmo nos 

RNs com peso adequado ao nascimento (RNs de termo). Apenas 1.902 RNs 

foram convocados por alteração da N17OHP no papel de filtro inicial. A 

distribuição destes RNs e da convocação pelos diferentes motivos, por faixa de 

peso, estão especificadas na Figura 3.  

 

 

Figura 3 – Fatores para convocação dos RNs de acordo com peso ao nascimento. 
Corticoide antes do parto: convocados para coleta da 17OHP no soro, independentemente 

do resultado da N17OHP; Tardio: teste realizado diretamente no soro, por terem se 

apresentado para coleta com mais de 28 dias de vida; N17OHP alterada: convocados para 

repetição da 17OHP, no papel de filtro ou no soro, por terem apresentado valores da N17OHP 

alterados no primeiro papel de filtro.  

  

Do total de 1.902 (0,27%) RNs que apresentaram valores alterados da 

N17OHP no papel de filtro, 1.584 foram convocados para repetição em 

segunda coleta em papel de filtro, por discreta alteração da N17OHP, sendo 

que em 1.552 a N17OHP na segunda amostra no papel de filtro teve valor 

normal (98%). A redução média no valor da N17OHP no segundo papel de filtro 

foi de 60%. Em apenas 16 RNs que foram encaminhados para nova coleta em 

papel de filtro houve aumento da N17OHP, com incremento médio de 11%; 

n= 7.568       2.107          2.886          9.699         22.260 



                                                               Resultados –  

 
 

34 

todos foram submetidos a teste confirmatório sérico em outros laboratórios, 

com relato de normalização dos valores da 17OHP. 

Os 318 RNs (0,04%) remanescentes foram encaminhados diretamente 

para teste confirmatório no soro por apresentarem valores da N17OHP mais 

elevados (Tabela 3); 261/318 foram classificados como falso-positivos (FP), 

resultando em uma taxa de 0,037%. Nos 57 RNs remanescentes confirmou-se 

o diagnóstico da forma clássica da HAC-21OH. 

 

Tabela 3 – Convocações (%) no primeiro teste no papel de filtro por faixa de 
peso ao nascimento. 

 
 

Na Figura 4, fica evidente a relação inversamente proporcional entre a 

taxa de convocação e a faixa de peso ao nascimento.  

 

Figura 4 – Taxas de convocação para coleta de teste confirmatório no papel de filtro e 
no soro por faixa de peso ao nascimento. 

Geral

Peso (g) Total
Convocados                

(n)

Convocados       

(n)

Taxa 

convocados

Convocados               

(n)

Taxa 

convocados 

Falso-

positivos     

(n)

Afetados 

(n)

≤ 1500 g 5.950 84 25 0,42% 59 0,99% 59 0

1501-2000 g 13.177 128 102 0,77% 26 0,20% 25 1

2001-2500 g 43.923 264 224 0,51% 40 0,09% 36 4

> 2500 g 645.387 1.426 1.233 0,19% 193 0,03% 141 52

Total 708.437 1.902 1.584 0,22% 318 0,04% 261 57

Papel de filtro Soro
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Os prematuros, apesar de compreenderem apenas 9% do total de 

nascimentos, representaram 46% do total de resultados FP, como 

demonstrado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Proporção de prematuros no total de recém-nascidos e dentre os com 
resultados falso-positivos. 
A: distribuição do número total de recém-nascidos, de acordo com o peso ao 

nascimento, submetidos à triagem em papel de filtro (n=708.437). B: distribuição dos 

recém-nascidos com resultados falso-positivos no primeiro teste e que foram 

encaminhados diretamente para teste confirmatório no soro (n=261).  

 

Com relação à taxa de resultados falso-negativos (FN) no primeiro teste, 

foi observado apenas 1 caso com a forma virilizante simples (Caso 50, Tabela 

7), até o momento. Trata-se de paciente do sexo masculino, com PN de 3.070 

gramas, cuja coleta do teste do pezinho foi realizada com 5 dias de vida e o 

resultado da N17OHP foi de 11,6 ng/ml (VR< 17,1 ng/ml). Considerando que 

havia a informação no papel de filtro de que a mãe recebera corticoide no 

periparto, o bebê foi encaminhado para teste confirmatório no soro, com 43 

dias de vida, quando se estabeleceu o diagnóstico da forma clássica 

(17OHP/RIE de 83,2 ng/ml). Com este caso, totalizou-se 58 casos da forma 

clássica da doença.  

O primeiro teste de triagem no papel de filtro apresentou sensibilidade 

de 98,3% e especificidade de 99,7% para detecção da forma clássica da HAC. 

O valor preditivo negativo foi de 99,99% e, apesar de uma especificidade 
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aparentemente elevada, o valor preditivo positivo foi de apenas 3% (ao se 

utilizar o valor de referência de 99,5).  

 O menor valor em um recém-nascido afetado por forma clássica da 

17OHP neonatal no papel de filtro foi de 31,1 ng/ml na forma perdedora de sal 

(Caso 27, Tabela 7) e de 36,6 ng/ml na forma virilizante simples (Caso 52, 

Tabela 7), excluindo os valores dos RNs cujas mães haviam recebido 

corticoide no periparto.  

  

5.2 Testes confirmatórios no soro 

 

A mediana do tempo de vida na coleta do teste confirmatório sérico, 

considerando os 318 RNs que tiveram resultado positivo no primeiro teste, foi 

de 70 dias (53-99 dias). Entre os RNs altamente suspeitos para HAC, ou seja, 

com valores de N17OHP acima de 2 vezes o P99,5, a mediana do tempo de 

vida na coleta do soro foi menor, de 17 dias (13-34 dias). 

 Dentre os 318 RNs acima referidos, 15 receberam corticoide antes da 

coleta do soro, por terem recebido o primeiro atendimento médico em serviço 

de emergência, e seus dados foram excluídos da análise estatística. Dos 303 

RNs remanescentes, não tivemos acesso ao teste confirmatório de 14, por 

estarem em acompanhamento em serviços particulares.  

Portanto, foram analisadas 289 amostras de soro: 28 de RNs afetados 

pela forma clássica e 261 de RNs com testes falso-positivos, subgrupo que 

incluiu também os RNs com a forma NC detectados acidentalmente pela 

triagem. 

 Além da coleta das 318 amostras de soro citadas acima, foram 

coletadas outras 596 amostras: 261/596 por administração de corticoide à mãe 

no periparto e 335/596 por triagem iniciada com mais de 28 dias de vida 

(tardios). No grupo corticoide, a média do tempo de vida do RN na coleta do 

teste confirmatório foi de 78±40 dias, e no grupo tardio foi de 97±51 dias 

(p>0,05). As amostras destes RNs foram utilizadas para determinação dos 

valores de referência no soro no período neonatal da 17OHP (RIE e CL-

MS/MS) e do 21-deoxicortisol. A Figura 6 mostra a distribuição das 914 

amostras de soro por faixa de peso ao nascimento.  
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Corticoide: administração de corticoide para a mãe no periparto. Tardio: primeiro teste de 

triagem após 30 dias de vida. Falso-positivo: valor da N17OHP alterado em papel de filtro e 

exclusão do diagnóstico de forma clássica após teste confirmatório no soro. Afetados: valor da 

N17OHP alterado no papel de filtro, com diagnóstico de forma clássica após teste confirmatório 

no soro.  

 

 

A dosagem da 17OHP por RIE foi realizada em 252 amostras: 28 de 

RNs afetados pela forma clássica e 224 de RNs com resultados FP, dentre os 

quais 159 (71%) apresentaram normalização da 17OHP sérica. Portanto, o 

número de resultados indeterminados por esta metodologia foi de 65 (29%). 

A dosagem da 17OHP por CL-MS/MS foi realizada em 289 amostras: 32 

de RNs afetados pela forma clássica e 257 de RNs com resultados FP, dentre 

os quais 225 (88%) apresentaram normalização da 17OHP sérica. Portanto, o 

número de resultados indeterminados por esta metodologia foi de 32 (12%). 

 

n=413        94         87               320        914 

Figura 6 – Fatores para coleta das amostras de soro em cada faixa de peso ao 
nascimento. 
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A Tabela 4 reúne as informações de sensibilidade, especificidade e 

valores preditivos positivo e negativo da dosagem da 17OHP no soro pelas 

metodologias RIE e CL-MS/MS.  

 

 

Tabela 4 – Comparação da sensibilidade, especificidade e valores preditivos positivo e 
negativo da dosagem da 17OHP no soro por RIE e por CL-MS/MS. 

 
S: sensibilidade; E: especificidade; VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo 

negativo; 17OHP: 17-hidroxi-progesterona; RIE: radioimunoensaio; CL-MS/MS: 

cromatografia líquida com detecção por espectrometria de massas. 
Valores de referência (RIE) - RNs com 1-5 dias: 17OHP < 4,2 ng/ml; RNs com 6-30 dias: 17OHP < 16,8 

ng/ml; crianças de 31-60 dias: 17OHP < 9,8 ng/ml; crianças de 61-90 dias: 17OHP < 4,0 ng/ml; crianças 

com mais de 90 dias: 17OHP < 0,9 ng/ml.  
Valores de referência (CL-MS/MS) - 17OHP < 5,0 ng/ml para RNs (até 30 dias de vida) e 17OHP < 1,73 

ng/ml (crianças de 1 mês a 1 ano de vida).  

 

 

 Para analisar o desempenho das dosagens de 17OHP, androstenediona 

e 21-deoxicortisol como teste confirmatório, bem como da relação entre os 

esteroides e o cortisol, foram utilizadas amostras de soro de 596 RNs 

controles, 261 RNs falso-positivos no teste do pezinho e 58 RNs 

verdadeiramente positivos para as formas clássicas da HAC. A mediana do 

tempo de vida na coleta da amostra de soro nestes 3 grupos foi de 75 (58-106), 

64 (40-84) e 18 (13-32) dias, respectivamente, com significância estatística 

(P<0,001). Figura 7.  

S (%) E (%) VPP (%) VPN (%)

17OHP no soro por RIE 100 71 30 100

17OHP no soro por CL-MS/MS 100 87,5 49,2 100
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Figura 7 - Mediana do tempo de vida (dias) da criança na coleta da amostra de soro 
nos grupos controle, falso-positivos e afetados pela forma clássica da HAC-21OH. 

  

Como pode ser observado na Figura 8, em relação às dosagens da 

17OHP no soro por diferentes metodologias, houve sobreposição entre valores 

de afetados pelas formas clássicas da HAC-21OH e RNs com resultados falso-

positivos no primeiro teste. Os RNs que já haviam sido submetidos a 

tratamento com glicocorticoide antes da coleta de amostra do soro foram 

excluídos desta análise. 
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Figura 8 - Dosagem da 17OHP no soro nos grupos controle, falso-positivos e afetados 
pela forma clássica da HAC-21-OH. 
A: dosagem por radioimunoensaio (RIE). B: dosagem por cromatografia líquida 

acoplada à espectrometria de massas (CL-MS/MS). 

 

 Dos 5 RNs falso-positivos cujo resultado da 17OHP por RIE no soro 

apresentou sobreposição com valores de afetados, 2 são portadores da forma 

não clássica, confirmada por estudo molecular, 2 não compareceram para 

coleta de amostra de DNA e, no outro, houve normalização da dosagem da 

17OHP quando repetida por CL-MS/MS.  

A 

B 
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 Dos 3 RNs falso-positivos cujo resultado da 17OHP por CL-MS/MS no 

soro apresentou sobreposição com valores de afetados, todos eram portadores 

da forma não clássica, confirmada por estudo molecular, sendo que dois deles 

apresentavam heterozigose composta para mutações de forma clássica.    

 A Figura 9 mostra os valores do 21-deoxicortisol no soro por CL-MS/MS 

nos diferentes grupos e também evidencia que houve sobreposição entre 

resultados de afetados pelas formas clássicas da HAC-21OH e RNs com 

resultados falso-positivos no primeiro teste. 

 

 
Figura 9 - Valores do 21-deoxicortisol (21DF) no soro nos grupos controle, falso-
positivos e afetados pela forma clássica da HAC-21-OH. 
Dosagem pela metodologia cromatografia líquida acoplada à espectrometria de 
massas (CL-MS/MS). 

 

 Dos 4 RNs falso-positivos cujo resultado do 21-DF por CL-MS/MS no 

soro apresentou sobreposição com os valores de afetados, 3 eram os 

portadores da forma não clássica, confirmada pelo estudo molecular e o outro 

não compareceu para a realização do estudo molecular. 

O desempenho diagnóstico das dosagens da 17OHP pelas duas 

metodologias, bem como das relações entre os esteroides, foi avaliado através 

da análise da curva ROC. A área sob a curva ROC, bem como os pontos de 

corte que apresentaram 100% de especificidade (VPP 100%) e 100% de 

sensibilidade (VPN 100%), estão apresentados na Tabela 5. Inicialmente, foi 
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avaliada a eficácia destes testes para diagnóstico da forma clássica, incluindo 

os pacientes com a forma PS e VS.  

 

Tabela 5 - Eficácia dos diferentes testes confirmatórios no soro para 
diagnóstico das formas clássicas da HAC-21OH. 

 

 

17OHP: 17-hidroxi-progesterona; ∆4: androstenediona; 21DF: 21-deoxicortisol; RIE: 

radioimunoensaio; CL: cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas; AUC: área 

sob a curva ROC; E: especificidade; S: sensibilidade.  

 

 Foi avaliada, ainda, a eficácia destes testes para o diagnóstico isolado 

da forma perdedora de sal, por sua maior gravidade e urgência para evitar a 

crise de desidratação com perda de sal. A Tabela 6 apresenta as 

características destes mesmos testes para o diagnóstico da forma PS. 

 

AUC (%)
Ponto de 

corte
E (%) S (%)

17OHP dosada por RIE 78,2 100 91,7
(ng/ml) 47,7 86 100

17OHP dosada por CL 80,9 100 82,6
(ng/ml) 48,3 99,2 100

21-deoxicortisol (CL) 9,71 100 95,2
(ng/ml) 2,4 98,4 100

17OHP/cortisol (CL) 26 100 90,5
(sem unidade) 9 99,2 100

(17OHP+∆4)/cortisol (CL) 24,9 100 95,2
(sem unidade) 9,7 99,2 100

(17OHP+21DF)/cortisol (CL) 37,9 100 90,5
(sem unidade) 9,6 98,8 100

99,8

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9
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Tabela 6 - Eficácia dos diferentes testes confirmatórios no soro para 
diagnóstico da forma perdedora de sal da HAC-21OH. 

 

Nota: destaca-se o pequeno número de afetados avaliados pela metodologia RIE. 

17OHP: 17-hidroxi-progesterona; ∆4: androstenediona; 21DF: 21-deoxicortisol; RIE: 

radioimunoensaio; CL: cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas; AUC: área 

sob a curva ROC; E: especificidade; S: sensibilidade.  

 

5.3 Recém-nascidos afetados por HAC-21OH 

 

No período de 2 anos de triagem, 58 RNs com a forma clássica (47 PS; 

11 VS) foram diagnosticados, resultando em incidência de aproximadamente 

1:12.200. A forma PS compreendeu 80% dos casos, e a proporção do sexo 

F:M foi de 1,2:1,0.  

O primeiro teste de triagem no papel de filtro foi capaz de detectar 57/58 

casos, sendo que 1 único RN (Caso 50, Tabela 7) com a forma VS obteve 

resultado falso-negativo (N17OHP de 11,6 ng/ml) provavelmente decorrente do 

uso de corticoide pela mãe no periparto. 

Dados sobre o teste confirmatório de 44/58 casos afetados pela forma 

clássica foram obtidos; os restantes, por terem sido realizados em instituições 

privadas, não foram disponibilizados. Ambas as metodologias de dosagem da 

AUC (%)
Ponto de 

corte
E (%) S (%)

17OHP dosada por RIE
(ng/ml)

17OHP dosada por CL 80,9 100 94,4
(ng/ml) 50,9 99,2 100

21-deoxicortisol (CL) 16,3 100 94,1
(ng/ml) 2,4 98,4 100

17OHP/cortisol (CL) 58,4 100 94,1
(sem unidade) 14,3 99,6 100

(17OHP+∆4)/cortisol (CL)
(sem unidade)

(17OHP+21DF)/cortisol (CL) 76,3 100 94,1
(sem unidade) 15,4 99,6 100

82,4 100

24,9 100

100

99,9

100

100

99,9

99,9

100

99,9
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17OHP sérica, RIE e CL-MS/MS, detectaram 100% dos casos afetados pela 

forma clássica da HAC-21OH. Nas dosagens por RIE, os valores da 17OHP 

dos afetados pela forma PS variaram de 91 a 1880 ng/ml, mediana 253 ng/ml 

(IC 95%: 112-312), e, pela forma VS, de 32 a 230 ng/ml, mediana 83 ng/ml (IC 

95%: 55-99); nas dosagens por CL-MS/MS, a 17OHP sérica variou na forma 

PS de 56 a 668 ng/ml, mediana 228 ng/ml (IC 95%:139-453) e, na forma VS, 

de 51 a 117 ng/ml, mediana 54 ng/ml (IC 95%: 51-73). Apesar da instituição da 

terapia com corticoide antes da coleta do soro em 15 de 58 RNs afetados pela 

forma clássica, em apenas 1 portador da forma VS (Caso 48, Tabela 7) 

observou-se valor normal da 17OHP sérica. 

 A média do tempo de vida na primeira consulta em nosso centro de 

referência foi de 18±8 dias. Embora os RNs com a forma PS estivessem oligo 

ou assintomáticos na data da primeira consulta, em 25 de 38 (65%) casos 

observou-se valores de sódio abaixo de 135 mEq/L, com mediana de 126 (IQ 

118-133), e 7 destes casos apresentavam hiponatremia grave, com sódio ≤115 

mEq/L. 

Na primeira consulta dos RNs altamente suspeitos para o diagnóstico da 

forma clássica por valores da N17OHP ≥ 2 vezes o P99,5 e/ou, no caso das 

meninas, presença de atipia genital, foi iniciada a reposição de glico e 

mineralocorticoide imediatamente após a coleta do teste confirmatório no soro.  

A forma PS foi definida, clínica e laboratorialmente, pela presença de 

hiponatremia no período neonatal ou pela necessidade de aumento da dose do 

mineralocorticoide durante o acompanhamento (sódio sérico abaixo do limite 

inferior associado a valores muito elevados da renina sérica). Os RNs com a 

forma VS apresentavam sódio dentro dos valores de normalidade e o 

mineralocorticoide foi progressivamente retirado. Apesar de todos os afetados 

apresentarem aumento importante da 17OHP sérica, por ambas as 

metodologias, a distinção entre as formas clínicas pelo valor da 17OHP não foi 

possível.  

 Das 31 meninas afetadas pela forma clássica, em 13 a informação sobre 

o Prader estava disponível, sendo 1 classificada com Prader 2, 4 com Prader 3, 

5 com Prader 4 e 3 com Prader 5. A atipia genital Prader 3 em uma menina não 

foi reconhecida em Centro de Referência do Estado de São Paulo. Duas das 3 
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RNs com escore de virilização Prader 5 foram registradas no sexo masculino, 

uma vez que a atipia genital também não foi reconhecida, apesar da ausência 

de gônadas palpáveis. Após o diagnóstico, explicação para os pais sobre a 

doença e avaliação psicológica, foi possível a reversão para o sexo feminino 

nos 2 casos. Em 18 meninas afetadas, a informação sobre o reconhecimento 

da atipia genital não foi disponível. 

 Neste período, ocorreram 2 óbitos de RNs afetado pela forma PS (Casos 

11 e 38 Tabela 7), não por falta de diagnóstico, mas por outras causas 

descritas a seguir. No Caso 11, apesar de a mãe ter sido contactada pela 

busca ativa da APAE mais do que uma vez, não levou o RN para consulta 

imediata. Subsequentemente, a criança internou em serviço de emergência 

com desidratação hiponatrêmica grave e choque hipovolêmico, evoluindo para 

óbito. No Caso 38, a criança apresentava uso irregular da medicação e, ao ser 

questionada, a mãe alegou dificuldade na obtenção da fludrocortisona.  

 A todos os recém-nascidos portadores da forma clássica da HAC e 

àqueles com resultados falso-positivos que se mantiveram significativamente 

alterados no teste confirmatório no soro por CL-MS/MS, foi oferecido o estudo 

molecular do gene CYP21A2 por meio de coleta de sangue periférico. Destes, 

35 compareceram para coleta de amostra para o estudo molecular.  

 A Tabela 7 reúne os dados clínicos e laboratoriais dos recém-nascidos 

afetados pelas formas clássicas.  
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Tabela 7 – Características clínicas, laboratoriais e genótipo dos recém-
nascidos afetados pelas formas clássicas da HAC-21OH. 

 
(continua) 

Pt.: paciente; PN: peso ao nascimento; Id TP: idade do RN na coleta do teste do pezinho; N17OHP: 

17OH-progesterona neonatal no papel de filtro; Id soro: idade do RN na coleta da amostra de soro; Na: 

sódio sérico; 21-DF: 21-deoxicortisol; PS: perdedor de sal; VS: virilizante simples; M: masculino; F: 

feminino; GR: grande rearranjo gênico; (*): coleta de amostra de soro após a instituição do tratamento 

com glicocorticoide.  

17OHP 17OHP 21-DF

(RIE) (CL) (CL)

1 PS M 2540 2 304,0 22 126  7,4 * 16,3 * Deleção / Deleção

2 PS M 2360 2 322,6  131  14,1 *  

3 PS F 2260 7 387,1  129  17,8 *  

4 PS F 3605 2 196,9 49 135  22,3 * 12,1 * I2 splice / Q318X

5 PS F 3540 3 164,4 7 139 129,2 * 25,5 * 0,5 * GR / GR

6 PS M 3335 2 95,4 19 131  26,7 * 7,3 * 

7 PS F 3445 3 222,0 50 136  34,3 * 6,2 * GR / I2 splice

8 PS F 4430 2 275,6 3 133 108,0 56,5 2,5 GR / GR

9 PS M 2870 3 394,3 14 131 91,6 88,4 29,5 

10 PS F 3610 3 260,8 10 105  96,0 103,3 I2 splice / E6 Cluster, Q318X

11 PS F 2090 4 369,8  126  115,0  

12 PS M 3270 2 199,8 14 121  130,5 72,2 I2 splice / R356W

13 PS M 3990 2 524,2 14 136 325,0 189,7 23,3 Q318X / I2 splice, V281L

14 PS M 3650 2 231,2 32 122  194,0 45,2 I2 splice / I2 splice

15 PS F 3775 2 307,0 9 130  196,7 130,5 GR / GR

16 PS F 3195 5 452,1 12 132 237,0 198,0 70,4 Q318X / Q318X

17 PS M 4245 2 433,4 29 95 253,2 228,4 28,8 Q318X / Q318X

18 PS F 3855 2 180,4 16 115  248,0 54,9 

19 PS M 3765 2 258,9 13 122 297,0 256,2 23,6 GR / GR

20 PS F 3340 3 397,0 23 140 298,0 286,4 29,3 

21 PS M 3465 4 370,5 13 124  330,3 75,8 

22 PS M 3200 2 394,3 45 124 116,9 452,5 82,5 I2 splice / Deleção

23 PS F 3440 4 736,6 23 115  517,4 117,9 

24 PS F 3150 18 337,2 15 111 1880,2 581,5 76,1 I2 splice / Deleção

25 PS F 3150 4 489,4 44 136  668,1 135,6 E6 Cluster, R483W / Conversão

26 PS F 3470 2 276,0 6 129 135,8   I2 splice / IVS2-2A>G

27 PS F 2950 2 31.1 13 131 212,0   I172N / IVS2-2A>G

28 PS M 2455 8 494,0  94 > 20 *   

29 PS M 3350 6 351,7 19 101 400,1   R356W / Deleção

30 PS M 3650 3 480,3   191,0   

31 PS F 3985 2 127,0   41,8 *   

32 PS F 2600 13 437,4   38,6 *   

33 PS F 4020 3 264,5 8 143 36,0 *   

34 PS M 3620 2 27.7*   30,5 *   

35 PS F 3155 2 77,5  132 30,4 *   

36 PS M 2910 2 221,5 81 126 24,7 *   I2 splice / Q318X, R356W

37 PS M 2930 7 41,4      

38 PS F 3740 3 119,9  126    

39 PS M 3205 2 137,7      

40 PS M 3820 2 154,4      

41 PS F 3885 4 163,1      

42 PS M 3200 2 330,0      

43 PS M 1825 3 379,6      

44 PS F 3095 4 396,1      

45 PS M 3580 2 410,9      

46 PS F 2655 4 443,5      

47 PS F 2880 2 469,2      

Pt. Forma Sexo
PN         

(g)

Id 

TP

N17OHP 

(ng/ml)

Id 

Soro
Na Genótipo
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Tabela 7 (cont.) – Características clínicas, laboratoriais e genótipo dos recém-

nascidos afetados pelas formas clássicas da HAC-21OH. 

 

Pt.: paciente; PN: peso ao nascimento; Id TP: idade do RN na coleta do teste do pezinho; N17OHP: 

17OH-progesterona neonatal no papel de filtro; Id soro: idade do RN na coleta da amostra de soro; Na: 

sódio sérico; 21-DF: 21-deoxicortisol; PS: perdedor de sal; VS: virilizante simples; M: masculino; F: 

feminino. (*): coleta de amostra de soro após a instituição do tratamento com glicocorticoide.  

 

O fluxograma de realização dos testes confirmatórios por diferentes 

metodologias está representado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Fluxograma dos recém-nascidos submetidos à triagem neonatal da HAC-

21OH e que foram encaminhados para coleta de teste confirmatório no soro por 

alteração da N17OHP no papel de filtro. 

As dosagens da 17OHP pelas metodologias RIE e CL-MS/MS foram realizadas na mesma 
amostra de soro do recém-nascido. 
N17OHP: 17-hidroxi-progesterona neonatal; IFMA: imunofluorimétrico; P99,5: percentil 99,5; 
PN: peso ao nascimento; FN: falso-negativo; RIE: radioimunoensaio; CL-MS/MS: cromatografia 
líquida acoplada à espectrometria de massas; N/D: não disponíveis; (*): Amostras excluídas da 
análise por terem sido colhidas após a administração de glicocorticoide ao recém-nascido.  

 

17OHP 17OHP 21-DF

(RIE) (CL) (CL)

48 VS F 2505 3 41,8 11 141 3,7 * 1,8 * 0,5 * 

49 VS M 3225 3 57,8 6 136 55,3 51,2 34,3 

50 VS M 3070 5 11.6* 43  83,2 54,0 10,0 

51 VS F 3835 3 53,1 10 136 99,0 73,1 51,3 I172N / I2 splice

52 VS M 2950 2 36,6 31 135 32,0 104,0  I172N / G424S

53 VS F 2860 7 48,8 57 135 135,2 117,3 37,1 I2 splice / R426H

54 VS M 3620 2 52,8 17 133 230,2   I172N / InsT, Q318X, R356W

55 VS M 2630 27 45,7   3,2 *   

56 VS F 2700 2 42,9      

57 VS F 2560 3 47,2      

58 VS F 3340 3 51,8      

Pt. Forma Sexo
PN         

(g)

Id 

TP

N17OHP 

(ng/ml)

Id 

Soro
Na Genótipo
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Os 32 recém-nascidos assintomáticos e com resultados alterados pela 

metodologia CL-MS/MS permaneceram em seguimento no Ambulatório da 

APAE São Paulo, destacando-se que os RNs do sexo feminino apresentavam 

genitália externa normal. Estas crianças foram seguidas até normalização da 

17OHP no soro ou, em alguns casos, foram encaminhadas aos Centros de 

Referência para avaliação especializada devido a valores flutuantes de 17OHP 

sérica. A Tabela 8 reúne as informações disponíveis sobre os casos 

indeterminados (RNs assintomáticos e com resultados alterados no teste 

confirmatório pela metodologia CL-MS/MS). 

Como pode ser observado, em 11/32 casos com resultados 

indeterminados, foi colhida amostra de sangue para o estudo molecular. Em 

4/11 casos, foi identificado genótipo que prediz a forma não clássica da HAC-

21OH; dentre os casos remanescentes: 4 não possuíam mutações e 2 

apresentavam mutação em heterozigose no gene CYP21A2, o que permitiu a 

exclusão da doença e a alta do seguimento (Casos 84 e 89, Tabela 8). Em 1 

caso, houve falha na amplificação do DNA e a família não compareceu para 

coleta de nova amostra.  
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Tabela 8 - Características clínicas, laboratoriais e genótipo dos RNs 
assintomáticos e com resultados alterados no teste confirmatório pela 
metodologia CL-MS/MS. 

 
 

 

Pt.: paciente; PN: peso ao nascimento; Id. TP: idade do RN na coleta do teste do pezinho; N17OHP: 17-

hidroxi-progesterona neonatal no papel de filtro; Id. soro: idade do RN na coleta da amostra de soro; Na: 

sódio sérico; 21-DF: 21-deoxicortisol; Indeterm.: indeterminado; PS: perdedor de sal; VS: virilizante 

simples; M: masculino; F: feminino. 

†: não compareceu para coleta de amostra para o estudo molecular.  

◊: falha na amplificação por PCR do DNA da amostra. 

 

Para interpretação do resultado da 17OHP sérica, foram utilizados os 

valores de referência para crianças por faixa de idade na coleta do soro, por 

RIE e por CL-MS/MS, adotados pelos laboratórios públicos e privados que 

17OHP 17OHP 21-DF 17OHP 17+Δ4 17+21DF

(RIE) (CL) (CL) Cortisol Cortisol Cortisol

59 HAC-NC F 3255 8 20,6 82 66,9 73,3 9,4 12,4 12,7 14,0 V281L / Q318X, R356W

60 HAC-NC M 2030 12 4,8 117 70,0 58,0 4,6 4,3 4,4 4,7 V281L / V281L

61 HAC-NC M 4100 29 95,0 222 10,7 45,3 2,8 4,3 4,3 4,5 V281L / R426H

62 HAC-NC F    44 9,9      V281L / V281L

63 Indeterm. F    118 11,7 23,2 1,2 2,6 2,6 2,7 †

64 Indeterm. F 820 26 161,8* 39 38,6 20,2 1,1 19,8 23,6 20,9 †

65 Indeterm. F    119 40,1 19,2 2,3 1,7 1,8 2,0 †

66 Indeterm. F 735 8 149,2* 40 23,6 17,7 1,4 2,8 4,7 3,0 †

67 Indeterm. M 1120 5 338,6 17 22,9 12,0 0,5 2,3 2,7 2,4 †

68 Indeterm. M 2785 18 47,6 75 7,4 10,8 3,4 3,0 3,3 4,0 †

69 Indeterm. M    178  8,6 2,2 0,4 0,4 0,5 †

70 Indeterm. F 2530 10 95,7 24 9,2 8,5 0,6 3,8 4,8 4,1 †

71 Indeterm. M 1535 13 205,9* 26 4,7 8,1 0,7 2,5 3,9 2,7 †

72 Indeterm. F 2785 18 47,6 49 7,2 6,4 0,6 3,3 3,5 3,6 †

73 Indeterm. M 3430 2 96,6 18  5,7 0,5 0,9 1,6 1,6 sem mutação

74 Indeterm. M 2405 2 76,4 31 16,8 5,3 0,7 6,4 7,6 7,3 †

75 Indeterm. M 1520 8 163,3* 28 7,0 5,2 0,5 3,8 4,4 4,1 †

76 Indeterm. F 2080 4 138,5* 31 14,2 4,1 0,5 2,2 2,9 2,4 sem mutação

77 Indeterm. M 3155 11 55,9 324  3,8 0,8 0,6 0,8 0,7 †

78 Indeterm. F 840 6 159,1* 56 9,3 3,6 0,5 1,5 2,9 1,7 †

79 Indeterm. F 2630 7 46,5 46 14,5 3,5 0,5 3,3 3,9 3,7 †

80 Indeterm. M 2430 4 115,0 33 2,8 3,4 1,2 0,1 0,1 0,1 sem mutação

81 Indeterm. M 2835 2 22,3 31 14,4 3,2 0,5 0,6 0,8 0,7 †

82 Indeterm. M 2630 2 32,8 31 5,3 3,0 0,6 1,9 2,9 2,3 †

83 Indeterm. F 2535 6 46,3 38 12,4 2,8 0,5 0,5 0,6 0,6 †

84 Indeterm. M 2695 5 51,6 34 3,2 2,5 0,5 2,0 3,1 2,4 R479L / sem mutação

85 Indeterm. M 2010 10 43,1 69 5,1 2,3 0,5 0,2 0,3 0,2 †

86 Indeterm. F 2050 5 87* 33 5,6 2,3 0,5 4,7 5,7 5,7 †

87 Indeterm. F 1690 3 75,6 35 7,0 2,2 1,0 0,1 0,2 0,2 †

88 Indeterm. M 2170 3 218,9* 33 4,3 2,0 0,8    sem mutação

89 Indeterm. F    154 2,1 1,9 0,5 0,1 0,1 0,1 V281L / sem mutação

90 Indeterm. M 2690 4 98,3 14 16,9 1,9 0,5 0,2 0,3 0,3 ◊

Genótipo

Relações entre esteroides

Pt. Diagn Sexo
PN         

(g)
Id TP

N17OHP 

(ng/ml)

Id 

Soro
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realizam estas dosagens. Após a identificação dos casos afetados e falso-

positivos, além das amostras de 484 controles (corticoide administrado à mãe 

no periparto e coletas tardias), foi possível determinar os valores de referência 

na população brasileira nas primeiras 16 semanas de vida, tanto por RIE (VR < 

5,8 ng/ml) quanto por CL-MS/MS (VR < 3,0 ng/ml). Os resultados da 17OHP 

sérica nos RNs que colheram amostra de soro nos primeiros 30 dias de vida 

não diferiram significativamente dos que coletaram mais tardiamente, até 120 

dias de vida (p > 0,05).  

Em relação à administração de corticoide à mãe no periparto também 

não houve diferença estatística dos valores de 17OHP no soro comparado aos 

RNs das mães que não receberam corticoide (p > 0,05). As amostras de falso-

positivos e afetados não foram incluídas neste cálculo. 

De maneira geral, o resultado da 17OHP por RIE foi maior do que por 

CL-MS/MS, como pode ser verificado na Figura 11, que mostra um paralelo 

das dosagens por ambas as metodologias realizadas na mesma amostra de 

soro das crianças com resultados falso-positivos.  

 
Figura 11 – Paralelo entre a dosagem de 17-hidroxi-progesterona por RIE e por CL-
MS/MS no soro nos RNs com resultados falso-positivos. 
17OHP: 17-hidroxi-progesterona; RIE: radioimunoensaio; CL-MS/MS: cromatografia líquida 
com detecção por espectrometria de massas. 

 

Adicionalmente, de maneira semelhante à 17OHP sérica, determinamos o 

valor de referência para o 21-DF na nossa população nas primeiras 16 

semanas de vida: VR < 1,0 ng/ml. Todos os RNs afetados pela forma clássica 

que colheram amostra de soro antes do início do tratamento com 
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glicocorticoide apresentaram 21-DF acima deste valor. O menor valor do 21-DF 

na forma PS foi de 2,5 ng/ml, numa coleta precoce de soro com 3 dias de vida, 

em RN do sexo feminino e com ambiguidade genital (Caso 8, Tabela 7). 

Nos pacientes afetados pela forma clássica da HAC-21OH, o resultado do 

21-DF no soro, por CL-MS/MS variou, na forma PS, de 2,5 a 135,6 ng/ml, 

mediana 29 ng/ml (IC 95%: 23-76) e, na forma VS, 10 a 51,3 ng/ml, mediana 

34 ng/ml (IC 95%: 10-51).  

O resultado da relação (17OHP+Δ4)/cortisol, todos dosados por CL-

MS/MS, variou, na forma PS, de 26,3 a 458,7 e, na forma VS, de 9,9 a 58,3.  

  

5.4 Estudo molecular CYP21A2 

  

 A todos os recém-nascidos afetados pelas formas clássicas da HAC-

21OH foi oferecido o estudo molecular do gene CYP21A2, que teve o objetivo 

de ratificar o diagnóstico hormonal para, subsequentemente, validar os 

resultados encontrados na análise hormonal. Adicionalmente, as crianças 

assintomáticas com valores elevados da 17OHP sérica por CL-MS/MS também 

foram convocadas para a análise genética a fim de se identificar casos com a 

forma NC e casos com a forma VS com elevação moderada da 17OHP. No 

total, 35 crianças compareceram para o estudo molecular.  

 Dos 35 RNs submetidos ao estudo molecular, 24 eram portadores da 

forma clássica e todos tiveram mutações identificadas em 100% dos alelos. A 

correlação do genótipo com o fenótipo foi de 96%: apenas 1 paciente com a 

forma PS apresentou no alelo com mutação de menor gravidade a I172N e, no 

outro alelo, a mutação IVS2-2A>G (Caso 27, Tabela 7). Nesta mesma 

paciente, não foram identificadas mutações na região promotora e intrônica no 

alelo com a mutação I172N.  

O resultado do estudo molecular possibilitou a alta do seguimento em 

centro de referência de triagem de 10 crianças: 4 afetadas pela forma não 

clássica da HAC e 6 sem genótipo de HAC (2 heterozigotas e 4 sem mutações) 

Tabela 8. Em apenas 1 indivíduo em seguimento por resultado alterado da 

17OHP e submetido ao estudo genético não foi possível a amplificação do DNA 

por PCR.  
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 A frequência das diferentes mutações encontradas nos portadores da 

forma clássica está apresentada na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Frequências das mutações encontradas nos alelos dos RNs 
afetados pela forma clássica 

 

(*) mutações não derivadas de eventos de recombinação com o pseudogene; 

%: frequência do total de 48 alelos de pacientes com a forma clássica. 

 

Dentre as 12 mutações encontradas nos pacientes com HAC clássica, 9 

são resultantes de eventos de recombinação gênica com o pseudogene, 

detectadas por PCR alelo específico, seguido por MLPA, e 3 são mutações 

mais raras já descritas na população brasileira: G424S, IVS 2-2A>G e R426H, 

detectadas pelo sequenciamento de todo o gene (83, 84). Dos 48 alelos de 

portadores da forma clássica, 5 (10,4%) carreavam mais de uma mutação de 

ponto no mesmo alelo, como mostrado na Tabela 7.  

Entre os 4 portadores da forma não clássica da HAC detectados pela 

triagem, a mutação mais frequentemente encontrada foi a V281L, presente em 

6/8 alelos (75%). Dois alelos carreadores de mutações preditoras da forma 

clássica (R426H e Q318X, R356W), como mostrado na Tabela 8. 

Mutação
Frequência 

(%)

I2 splice 27,1

Deleção CYP21A2  ou grande rearranjo 31,3

Q318X 18,8

R356W 8,3

I172N 8,3

IVS2-2A>G* 4,2

E6 Cluster (I236N, V237E, M239K) 4,2

Ins T 2,1

G424S* 2,1

R426H* 2,1

R483W 2,1

V281L 2,1
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O início da triagem da HAC-21OH no PNTN no final de 2013 possibilitou 

a coleta de um grande número de testes nos dois primeiros anos de sua 

implementação. Mais de 700.000 RNs foram triados na área de abrangência do 

estudo, permitindo a realização de uma análise crítica do programa. 

Apesar da coleta do teste do pezinho estar dentro de um prazo 

adequado, após 48h e até o sétimo dia de vida, um dos problemas ainda 

enfrentados é a demora que ocorre em alguns municípios para envio das 

amostras de papel de filtro por correio ao Laboratório da APAE, onde é 

realizada a análise. A mediana do tempo de envio do teste após a sua coleta 

para o laboratório foi de 5 dias (2-7 dias). Isso significa que, apesar de todos os 

esforços para conscientizar a população e a equipe de profissionais de saúde a 

respeito da importância da coleta do teste do pezinho na primeira semana de 

vida, até o décimo dia de vida metade dos recém-nascidos não teve o seu teste 

analisado. Esta informação é relevante no caso da triagem da HAC-21OH 

porque, na forma grave perdedora de sal, a desidratação já se inicia por volta 

da segunda semana de vida (11).  

Como o objetivo de qualquer rastreamento populacional é detectar a 

doença em sua fase pré-clínica (assintomática), agilizar o encaminhamento das 

amostras ao laboratório e, com isso, a liberação do resultado, convocação dos 

RNs com resultados suspeitos e posterior coleta dos testes confirmatórios no 

soro é fundamental. A priorização do envio das amostras acarretará em 

melhora não apenas da qualidade da triagem neonatal da HAC, mas também 

do hipotireoidismo congênito, deficiência da biotinidase e fenilcetonúria, 

doenças que também se beneficiam da instituição do tratamento antes dos 15 

dias de vida do RN (26, 49). 

 Como esperado, a taxa de convocação por resultado alterado para 

coleta de testes confirmatórios foi 6,5 vezes maior nos RNs de peso menor ao 

nascimento (≤ 1.500g) em comparação aos de peso normal (> 2.500g). Por 

essa razão, este grupo de RNs é submetido a um fluxo diferente em alguns 

países que realizam triagem, por exemplo, com coleta mais tardia da amostra 

do papel de filtro (44, 87). É possível, ainda, que este grupo de pré-termos 

extremos (≤ 1.500g) se beneficie de uma abordagem mais detalhada para 

análise do primeiro teste de triagem ou do teste confirmatório, utilizando o 
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resultado das razões entre os esteroides e não apenas da 17OHP, por exemplo 

(28, 34). Outros autores propõem uma conduta mais radical e sugerem que a 

triagem da HAC não seja realizada neste grupo de RNs (88, 89). Por outro 

lado, também se discute que estes RNs estão sob atenção médica constante e 

o rastreamento pode antecipar em alguns dias o diagnóstico dos afetados, bem 

como a coleta mais rápida de uma segunda amostra do teste, quando 

necessária (28).  

Outro aspecto em relação a estas faixas de peso (≤ 2.000g) é que a 

coleta do primeiro teste é geralmente adiada pela dificuldade e riscos de 

punção do calcâneo nos RNs de muito baixo peso e pelo fato de, com 

frequência, estarem internados em UTI, sob o estresse de infecção e/ou 

ventilação mecânica, fatores que sabidamente causam resultados falso-

positivos. Como o número de RNs pré-termos triados neste estudo ainda é 

pequeno, apenas um caso com PN entre 1.501 e 2.000g foi diagnosticado até o 

momento e nenhum caso com peso menor ou igual a 1.500g, a validação 

destas informações na nossa população não é possível neste momento.  

 Além da prematuridade, outra causa importante de resultados falso-

positivos é a presença de RNs com a forma não clássica da doença, cuja 

detecção não é objetivo da triagem neonatal, uma vez que esta forma não 

apresenta risco de vida ou de erro de determinação de sexo ao nascimento. 

Esses pacientes apresentam valores de 17OHP mais elevados em relação aos 

não afetados e geralmente contribuirão para uma parte dos resultados falso-

positivos em qualquer programa de triagem da HAC, pois a prevalência desta 

forma é em torno de 1:1.000 nascidos vivos (24, 28, 90). Por essa razão, é de 

fundamental importância tentar separar, no primeiro teste, valores 

moderadamente aumentados da 17OHP, compatíveis com verdadeiramente 

falso-positivos ou portadores da forma não clássica, de valores muito 

aumentados, presentes nos afetados pelas formas clássicas. Na Suécia, por 

exemplo, um país pequeno e que tem registro nacional de todos os pacientes 

com HAC, foi verificado que 35% do total de casos com a forma não clássica 

foram detectados na triagem neonatal (28). Já em um estudo no Estado do 

Texas (EUA), dos 175 casos de HAC detectados pela triagem durante 6 anos, 

54 (30%) eram portadores da forma não clássica (30). De maneira geral, os 



                                                                Discussão –  

 
 

56 

pacientes com a forma não clássica detectados pela triagem são heterozigotos 

compostos para mutações de forma não clássica e clássica, tendo, portanto, 

tendência a apresentar concentrações séricas maiores de 17OHP (19, 71).    

 O grande número de coletas de soro por outros motivos (n=20.358; 

91,5%), que não a elevação da N17OHP, sobrecarrega o sistema público de 

triagem, aumenta o estresse das famílias, encarecendo e dificultando a triagem 

neonatal da doença. Consequentemente, esforços contínuos no sentido de 

conscientização da população e dos profissionais de saúde devem ter a 

finalidade de reduzir o número de coletas tardias, possibilitando sua coleta 

ainda no papel de filtro.  

Adicionalmente, a administração indiscriminada de corticoide à mãe no 

periparto e a conduta de se convocar para amostra de soro todos estes RNs 

(n=11.504; 51,7%) também contribui para a saturação das equipes que lidam 

com os casos suspeitos. Como verificado, o uso do corticoide no periparto foi 

relacionado a apenas 1 resultado falso-negativo em um RN com a forma VS 

(Caso 50, Tabela 7). Porém, no caso com a forma PS cuja mãe recebera 

corticoide no periparto, o valor da N17OHP entre 48-72h de vida estava acima 

do valor de referência (Caso 34, Tabela 7). 

Apesar do potencial efeito do corticoide em gerar resultados falso-

negativos na triagem da HAC, dados sobre seu uso no periparto são escassos 

na literatura e não existe a recomendação de se coletar teste confirmatório em 

todos os casos (4, 91, 92). Os dados do nosso estudo indicam que não é 

necessário proceder a coleta de soro em todos os RNs cujas mães foram 

tratadas com corticoide no periparto, uma vez que a forma PS seria 

diagnosticada com a utilização dos valores de referência dos percentis 99,5 e 

99,8. 

 Dos 1.902 RNs convocados por alteração da N17OHP, a grande maioria 

(n=1.584; 83%) foi submetida à coleta de nova amostra em papel de filtro. A 

redução média no valor da segunda dosagem da 17OHP em papel de filtro, 

pela mesma metodologia IFMA, foi em torno de 60%. Este dado é compatível 

com a informação prévia de que uma redução acima de 20% é satisfatória para 

considerar o RN não afetado (28). 
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 As taxas de resultados falso-positivos convocados para repetição em 

papel de filtro (0,22%) ou para confirmatório no soro (0,037%) foram baixas, 

compatíveis com outros países, nos quais variam de 0,02 a 1% (8, 30, 39, 93, 

94). Entretanto, ao utilizarmos o percentil 99,5 da N17OHP ajustado para o 

peso ao nascimento, o VPP obtido no primeiro teste foi de apenas 3%. Caso o 

valor de referência da N17OHP no primeiro teste fosse aumentado para o 

percentil 99,8, o VPP aumentaria para 5,2%, valor mais próximo ao de outros 

países que realizam triagem, em que varia de 1-13,4% nas casuísticas com 

número expressivo de RNs triados (28, 39, 46, 93, 95). Esse aumento do valor 

de referência para o P99,8 não acarretaria em perda do diagnóstico de nenhum 

RN afetado pela forma clássica da doença. 

A dosagem da 17OHP pelo método imunofluorimétrico no papel de filtro 

teve sensibilidade boa para um teste de rastreamento (S=98,3%). O reduzido 

VPP de 3%(P99,5), ou mesmo de 5,2% (P99,8), reforça a necessidade de 

realização de testes confirmatórios. Por outro lado, o VPN de 99,9% fornece 

segurança considerável aos pais e familiares dos RNs com resultados 

negativos.  

 Outras metodologias no papel de filtro apresentam VPP maior, como a 

espectrometria de massas, porém necessita de um tempo maior para obtenção 

do resultado, equipe e maquinário mais especializado, além de não ser 

amplamente disponível nos laboratórios brasileiros de triagem. Como seu custo 

é mais elevado e nosso índice de natalidade é muito alto, é importante também 

validar seus resultados e a custo-efetividade na nossa população, para 

possivelmente selecionar um subgrupo específico de RNs com maior potencial 

de se beneficiarem desta análise, por exemplo, os pré-termos. 

Neste período de dois anos, não houve notificação de óbitos por 

resultado falso-negativo. Ocorreram 2 óbitos de RNs sabidamente com a forma 

PS, um deles foi por uso irregular da medicação e outro por recusa da mãe a 

comparecer para coleta do teste confirmatório. Entretanto, como o período 

decorrido é de apenas 24 meses, o tempo é insuficiente para afirmar que não 

houve mais algum caso de falso-negativo, especialmente para a forma 

virilizante simples, cujo diagnóstico pelo quadro clínico ocorre, geralmente, a 

partir dos três anos de idade (11, 94).  
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 A eficiência menor da triagem para a detecção da forma virilizante 

simples é conhecida (46). Isso faz com que alguns locais que realizam triagem 

neonatal, como no Texas (EUA), rotineiramente duas amostras de sangue no 

papel de filtro são colhidas: uma primeira logo após o nascimento e outra com 

1-2 semanas de vida. Utilizando este fluxograma, com uma primeira coleta 

muito precoce (< 24h de vida), ocorre perda de aproximadamente 60% dos 

casos com a forma virilizante simples no primeiro teste (falso-negativos) (30). 

Contudo, a realização de um segundo teste para todos os RNs encarece muito 

um programa de triagem neonatal e, sobretudo em países desenvolvidos, estes 

casos são diagnosticados clinicamente nos primeiros anos de vida. 

 Em nossa casuística, o menor valor da N17OHP no papel de filtro de um 

RN afetado foi de 31,1 ng/ml (forma PS), cuja amostra foi colhida entre 48-72h 

de vida (Caso 27, Tabela 7). Essa ocorrência motivou um outro estudo que 

avaliou a relevância de se utilizar valores de referência diferentes para 

interpretar a coleta precoce da amostra de sangue no papel de filtro (antes de 

72h) em comparação à coleta após as 72h de vida do recém-nascido. Este 

estudo demonstrou que os valores de referência para as coletas mais precoces 

são significativamente menores (96). Essa adaptação dos valores de referência 

pode minimizar a ocorrência de falso-negativos na interpretação das coletas 

precoces, mas também reduzir o número de falso-positivos na avaliação das 

coletas mais tardias, uma vez que permite o uso de valores de corte maiores. A 

plausibilidade biológica deste resultado se deve ao fato de que a concentração 

sérica da 17OHP neonatal aumenta progressivamente nos indivíduos afetados 

pelas formas clássicas da HAC-21OH e reduz com o passar dos dias nos RNs 

não afetados, desde que não estejam sob estresse decorrente de infecções ou 

ventilação mecânica.  

 Essa informação é particularmente importante no Estado de São Paulo 

devido ao Projeto Mãe Paulistana, que mantem a mãe internada na 

maternidade por um dia adicional, com o objetivo de que a mãe e a criança 

recebam alta hospitalar simultaneamente. Com isso, 30% dos testes do 

pezinho analisados pelo Laboratório da APAE são coletados entre 48-72h de 

vida, pois boa parte é proveniente das maternidades da cidade de São Paulo. 
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A coleta do teste confirmatório sérico mostrou-se tardia em 79% 

(252/318) dos casos (após 15 dias de vida), enfatizando a importância de se 

otimizar o treinamento das equipes municipais de saúde e transporte, uma vez 

que, com frequência, os RNs de municípios mais afastados não tem como se 

deslocar para coleta da amostra de soro. A coleta do teste confirmatório, 

entretanto, ocorreu bem mais precocemente nos RNs altamente suspeitos, com 

diferença significativa em comparação ao grupo de falso-positivos (P<0,001). 

Portanto, é possível notar que tem ocorrido priorização da coleta do teste 

confirmatório no grupo de RNs com resultados da 17OHP no papel de filtro 

muito alterados (acima de 2 vezes o Percentil 99,5 para o peso ao nascimento).  

Com relação aos testes confirmatórios, com a mudança de metodologia 

para a CL-MS/MS, é importante o conhecimento destes valores na nossa 

população, e este trabalho possibilitou a padronização dos valores de 

referência para RNs na população brasileira, que será útil na elaboração do 

fluxograma da triagem neonatal, otimizando o diagnóstico da HAC. 

Como esperado, a metodologia CL-MS/MS foi mais específica para a 

dosagem da 17OHP no soro, em comparação com o RIE, com VPP cerca de 

40% maior. A maioria dos estudos da literatura que utilizam esta metodologia 

como confirmatório a empregam na análise da primeira amostra, em papel de 

filtro; ou na análise de uma segunda amostra, também no papel de filtro (62, 

63, 97), o que torna difícil a comparação dos nossos resultados no soro com os 

dados provenientes destes trabalhos. 

A metodologia da CL-MS/MS tem a vantagem de permitir a dosagem de 

mais de um composto simultaneamente, possibilitando o cálculo das relações 

entre os esteroides e o cortisol, útil principalmente em RNs estressados com 

doenças coexistentes (34, 51); adicionalmente, não gera manipulação e nem 

descarte de material radioativo, características do radioimunoensaio.  

A proporção menor de resultados indeterminados gerado pela 17OHP 

por CL-MS/MS, comparada à dosagem deste mesmo esteroide por RIE, 12 vs. 

29%, reduziu significativamente o número de RNs que seriam mantidos em 

seguimento até confirmação ou exclusão diagnóstica da HAC. Em um estudo 

francês que também realizou a dosagem da 17OHP no soro como teste 

confirmatório por RIE, 51,7% dos resultados inicialmente positivos foram 
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classificados como indeterminados por esta metodologia; este trabalho 

verificou, ainda, que o tempo para normalização da 17OHP sérica foi de 

aproximadamente 6 meses em diversos casos (95).Entretanto, desde a 

publicação deste trabalho houve mudança para anticorpo mais específico e os 

valores de referência precisam ser novamente padronizados. 

Na avaliação do desempenho dos diferentes testes confirmatórios no 

soro através da interpretação da curva ROC, percebe-se que todos os testes 

propostos, inclusive o RIE, têm excelente poder discriminatório entre os falso-

positivos e afetados, dada a área sob a curva ROC maior ou igual a 99,8% 

(p<0,001). 

Apesar do VPP menor da dosagem da 17OHP por RIE, nota-se que esta 

metodologia apresentou uma boa eficácia diagnóstica da HAC-21OH. Em um 

país de grande dimensão como o Brasil, com limitação de recursos financeiros 

e técnicos em grande parte do território nacional, é importante conhecer as 

características diagnósticas do radioimunoensaio, metodologia mais 

amplamente utilizada pelos laboratórios de triagem para confirmação da 

doença. Além disso, o número elevado de nascimentos em todas as regiões 

brasileiras também torna mandatória a utilização de testes diagnósticos de 

custo baixo e ampla disponibilidade no fluxograma da triagem neonatal do 

Ministério da Saúde.  

Como a dosagem do 21-DF não é realizada rotineiramente, nem mesmo 

pelos laboratórios que utilizam a metodologia CL-MS/MS, verificamos a sua 

eficácia diagnóstica e constatamos que não foi superior, por exemplo, à 

dosagem da 17OHP isolada por CL e nem ao cálculo das relações 

17OHP/cortisol ou (17OHP+Δ4)/cortisol. Entretanto, a eficácia do 21-DF na 

nossa amostra de neonatos difere do que já foi demonstrado em crianças, 

adolescentes/adultos com HAC, nos quais o 21-DF foi útil, inclusive, na 

discriminação entre heterozigotos e pacientes com a forma não clássica (68, 

71). Nossa hipótese é de que esta eficiência menor do 21-DF no período 

neonatal pode ser explicada pela imaturidade da enzima 11β-hidroxilase em 

fases precoces do desenvolvimento (69).  

 O conhecimento dos pontos de corte com 100% de sensibilidade e 100% 

de especificidade é muito útil, por exemplo, na elucidação dos casos em que a 
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17OHP permanece elevada nos RNs assintomáticos (resultados 

indeterminados). Por exemplo, ao se aplicar o ponto de corte com 100% de 

sensibilidade da 17OHP (CL), de 48,3 ng/ml, nos 32 pacientes indeterminados, 

apenas 2 permaneceriam em seguimento (Casos 59 e 60, Tabela 8). Com a 

aplicação do ponto de corte das razões entre os esteroides, um deles poderia 

receber alta do seguimento neonatal (Caso 60, Tabela 8) e um permaneceria 

em seguimento até o resultado do estudo molecular, que subsequentemente 

identificou o genótipo que prediz a forma não clássica (Caso 59, Tabela 8). 

Especificamente com relação à razão (17OHP+21-DF)/cortisol (CL) no 

papel de filtro, o resultado verificado anteriormente, com VPP e VPN de 100%, 

não foi reproduzido em nossa amostra no soro (34).  

O nosso resultado obtido sobre o ponto de corte de 24,9 para a relação 

(17OHP+Δ4)/cortisol, com VPP e VPN de 100% para o diagnóstico da forma 

perdedora de sal é de extrema relevância na prática clínica. Cabe ressaltar que 

os valores da 17OHP e da androstenediona devem estar expressos em ng/ml 

e, do cortisol, em mcg/dl. Esta relação entre os esteroides foi avaliada em 

outros estudos, mas apenas em dosagens no papel de filtro, também por CL-

MS/MS, com alta eficácia diagnóstica, apresentando VPP que variou de 10 a 

100% e VPN de cerca de 80 a 100%,em semelhança aos nossos resultados no 

soro (34, 62, 63). Portanto, percebe-se que a aplicação prática destes 

resultados tem grande impacto na redução da sobrecarga do sistema público 

de saúde. 

Em relação aos RNs afetados pela HAC-21OH, a incidência da doença 

foi compatível com a observada em outros estudos na população brasileira (8, 

25, 98). A triagem normalizou, ainda, a frequência de distribuição entre os 

sexos para próximo de 1F:1M, considerando o que se espera em uma doença 

com herança autossômica recessiva, bem como a proporção de 3 a 4:1 

esperada entre as formas PS:VS. Essas proporções também estão de acordo 

com o encontrado em outras casuísticas de pacientes triados (11, 28, 44, 90) e 

sugerem que não ocorreu a perda de diagnóstico da HAC-21OH em nosso 

meio. 

 O fato de que 65% dos RNs apresentaram-se na data da primeira 

consulta com hiponatremia e quase 25% destes com hiponatremia grave (Na ≤ 
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115 mEq/L) evidencia a importância de se otimizar os tempos de coleta e 

ações na triagem da HAC, uma vez que, ao redor de18±8 dias, quase um 

quarto destes RNs já estão em franca desidratação. Ainda que a triagem 

neonatal não seja capaz de evitar a crise de desidratação em todos os 

pacientes, já foi demonstrado que o diagnóstico mais precoce da HAC pela 

triagem leva à hiponatremia menos grave, com chance menor de desencadear 

convulsões, bem como sequelas neurológicas (90, 99).  

 Com relação à atipia genital, que é uma manifestação que facilita o 

diagnóstico por meios clínicos, observamos algumas falhas na sua 

identificação. Nesta amostra, a atipia genital não foi identificada em 1 RN com 

Prader 3 que estava em seguimento por resultado alterado da 17OHP sérica; 

além disso, 2 RNs com Prader 5 foram registradas no sexo masculino. Estes 

dados mostram a importância de investimento no treinamento de profissionais 

de saúde em larga escala, a fim de se evitar que casos como estes sejam 

negligenciados. Sabe-se que a triagem não necessariamente impede o erro de 

atribuição do sexo ao nascimento antes do registro, que é realizado nos 

primeiros dias de vida; porém, permite a sua correção precoce, minimizando o 

sofrimento dos pacientes e familiares (11, 21).  

 A determinação dos valores de referência da 17OHP na nossa 

população, desde o período neonatal até 120 dias, é também de crucial 

importância, dada a oscilação fisiológica deste esteroide nas primeiras 

semanas de vida. A utilização destes novos valores de referência para 

interpretação da 17OHP sérica classificaria número menor de RNs como 

indeterminados: 12/224 (RIE) e 5/257 RNs (CL-MS/MS), sem acarretar em 

resultados falso-negativos adicionais; esta redução do número de resultados 

indeterminados corresponde a 5,3% e 2% pelas metodologias RIE (VR < 5,8 

ng/ml) e CL-MS/MS (VR < 3,0 ng/ml), respectivamente, e otimizaria o 

seguimento dos RNs com resultados falso-positivos no primeiro teste. 

 Com a padronização dos testes hormonais e das razões entre os 

esteroides, a grande maioria dos casos verdadeiramente afetados e 

indeterminados teriam o seu diagnóstico elucidado. Na nossa amostra, 

observamos que o estudo molecular não é necessário para o diagnóstico das 

formas clássicas HAC-21OH e também não tem grande utilidade na distinção 
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entre as formas perdedora de sal e virilizante simples, uma vez que a mutação 

mais frequentemente encontrada nos alelos de forma clássica é a I2 splice, que 

pode predizer ambas as formas clássicas (55). 

A análise genética tem se mostrado útil na prática clínica nos casos oligo 

ou assintomáticos, que mediante a exclusão ou confirmação diagnóstica da 

forma clássica podem ou não receber alta do seguimento no período neonatal, 

aliviando o sistema público de saúde por reduzir número de consultas médicas, 

exames e medicamentos desnecessários (11).  

Alguns serviços de triagem, até mesmo pelo índice menor de natalidade, 

já realizam o estudo molecular no papel de filtro como teste confirmatório. 

Considerando que esta metodologia também é dispendiosa em tempo e custo, 

com os dados deste estudo sugerimos que a biologia molecular pode ter o seu 

papel, mas em uma etapa posterior da triagem, nos indivíduos assintomáticos e 

que mantem a 17OHP elevada em uma segunda coleta de teste confirmatório 

no soro. Observamos que estudo molecular contribuiu para elucidação 

diagnóstica em 10/32 casos indeterminados (31%), aliviando a sobrecarga do 

sistema público de saúde. Em nossa experiência, quando se utiliza o 

sequenciamento de todo o gene CYP21A2, se identifica mutações em 100% 

dos alelos dos pacientes com forma clássica (55); na ausência deste resultado, 

se permite a exclusão diagnóstica e alta do seguimento (11, 100). Resultados 

menos satisfatórios foram encontrados em outros trabalhos, mas que utilizaram 

metodologias sítio dirigidas para pesquisa das mutações. Adicionalmente 4/32 

(12,5%) dos indeterminados eram portadores da forma não clássica, um 

problema conhecido na triagem neonatal da HAC, uma vez que apresentam 

flutuações da 17OHP sérica. 

Em relação à frequência das mutações nos alelos de pacientes com a 

forma clássica, as mutações mais frequentemente encontradas são derivadas 

de eventos com o pseudogene, em 92% dos alelos. Entretanto, a presença de 

8% de alelos com mutações com efeito de gene fundador, não derivadas do 

pseudogene, reforça a importância de serem incluídas em um painel de triagem 

na nossa população. Este dado está de acordo com publicação anterior, em 

que foi verificado que até 11% dos alelos na população brasileira contém 

mutações não derivadas do pseudogene (55). 
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A correlação do genótipo de carreadores de mutações que predizem 

total ou grave comprometimento da atividade enzimática, com o fenótipo de 

forma clássica foi de 100%. Entretanto, como uma das mutações mais 

frequentes é a I2 splice, que na nossa experiência de casuística diagnosticada 

sem triagem, metade dos casos são portadores da forma PS, a utilização do 

genótipo na predição da necessidade de tratamento com mineralocorticoide 

ainda é limitada (55). Por essa razão, alguns centros, frente a um diagnóstico 

de forma clássica pela triagem, já introduzem tanto glico quanto 

mineralocorticoide (4) e a sua necessidade é verificada clínica e 

laboratorialmente, com redução progressiva da dose na presença de 

hipertensão ou valores suprimidos de renina.  

 Ao término deste estudo, com estes dados preliminares, sugerimos o 

fluxograma proposto na Figura 12.  

 

 

Figura 12 – Proposta de fluxograma para a triagem neonatal da HAC no Brasil. 

N17OHP: 17-hidroxi-progesterona neonatal; IFMA: imunofluorimétrico; P99,8 para PN: 

percentil 99,8 ajustado para o peso ao nascimento; 1x: uma vez; 2x: 2 vezes; RIE: 

radioimunoensaio; CL-MS/MS: cromatografia líquida com detecção por espectrometria 

de massas; Δ4: androstenediona; CYP21A2: gene codificador da enzima 21-

hidroxilase; PS: perdedora de sal.  

(◊) Útil na distinção entre a forma virilizante simples oligo/assintomática no período neonatal, 

forma não clássica e não afetados.  
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Limitações do estudo 

 O tempo de acompanhamento dos RNs, de cerca de 2 anos, pode não 

ter sido suficiente para a detecção clínica de todos os casos com a forma 

virilizante simples; portanto, é possível que a taxa de resultados falso-negativos 

no primeiro teste de triagem no papel de filtro tenha sido subestimada. 

Entretanto, não há evidências, até o momento, da perda da detecção pela 

triagem de casos afetados pela forma perdedora de sal, cujas manifestações 

clínicas ocorrem bem mais precocemente, ainda no primeiro mês de vida.  

 A descentralização do acompanhamento dos casos afetados por HAC-

21OH, por exemplo, em serviços privados, dificulta a obtenção de dados de 

maneira homogênea. De outra forma, o grande número de nascimentos no 

Estado de São Paulo permitiu uma casuística bastante expressiva em curto 

espaço de tempo, o que fortalece a qualidade dos dados deste trabalho.  
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 A triagem neonatal da HAC no Brasil demonstrou-se altamente eficaz 

para diagnóstico da forma clássica da HAC-21OH, com sensibilidade de 

98,3% e especificidade de 99,7% do primeiro teste no papel de filtro. O 

incremento do P99,5 para o P99,8 na interpretação da N17OHP leva a 

aumento significativo do VPP de 3% para 5,2%, sem a perda adicional 

de indivíduos afetados. 

 A dosagem da 17OHP no soro por RIE apresentou boa eficácia para 

diagnóstico da doença, porém foi a metodologia com menor VPP; 

 A17OHP no soro dosada por CL-MS/MS foi o esteroide adrenal cuja 

dosagem isolada apresentou maior especificidade para a confirmação 

da doença. O resultado da 17OHP ≥ 48,3 ng/ml detectou todos os 

portadores da forma clássica (S=100%) e 17OHP ≥ 80,9 ng/ml foi o 

ponto de corte com VPP de 100% (E=100%). 

 Os valores de referência obtidos, de 3 a 120 dias de vida, foram: 17OHP 

(RIE) < 5,8 ng/ml; 17OHP (CL-MS/MS) < 3,0 ng/ml e 21DF (CL-MS/MS) 

< 1,0 ng/ml.   

 A relação (17OHP+Δ4)/cortisol (sem unidade), todos dosados no soro e 

por CL-MS/MS, foi a que obteve maior poder discriminatório entre 

resultados falso-positivos e afetados pela forma clássica da HAC-21OH. 

O produto desta relação ≥ 9,7 detectou todos os portadores da forma 

clássica (S=100%) e o ponto de corte ≥ 24,9 apresentou VPP de 100% 

(E=100%).  

 Para diagnóstico da forma perdedora de sal de maneira isolada, o 

produto da relação (17OHP+Δ4)/cortisol (sem unidade) obteve 100% de 

área sob a curva ROC, sendo que o ponto de corte único ≥ 24,9 

apresentou VPP e VPN de 100%. 

 O cálculo do produto da relação (17OHP+Δ4)/cortisol teve acurácia 

superior à dosagem da 17OHP por CL-MS/MS isolada, elucidando a 

maior parte dos casos indeterminados.  

 O estudo molecular do gene CYP21A2 elucidou 90% dos casos oligo ou 

assintomáticos (10/11) submetidos a esta análise, ou pela ausência de 

mutações identificadas em pelo menos um dos alelos ou pela 

confirmação de genótipo compatível com a forma não clássica.  
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Premiações e apresentações 

 Os resultados deste trabalho tiveram grande receptividade na 

comunidade científica, tendo recebido premiação (Travel Grant) em todos os 

congressos para os quais foi submetido: na América Latina em 2015 

(Sociedade Latinoamericana de Endocrinopediatria – SLEP); nos Estados 

Unidos em 2016 (Endocrine Society); na Europa em 2016 (European Society of 

Paediatric Endocrinology – ESPE).  

 O trabalho também foi selecionado para apresentação oral nos 

congressos da Sociedade Latinoamericana de Endocrinologia Pediátrica 

(SLEP) em 2015, em Puerto Varas-Chile, e da Sociedade Americana de 

Endocrinologia (Endocrine Society) em 2016, em Boston-EUA.  

 Além disso, o trabalho ganhou o Prêmio Saúde da Editora Abril, no ano 

de 2015, após concorrer com mais de 500 trabalhos. Recentemente, a 

continuação deste estudo, que analisará a custo-efetividade, foi selecionada 

para auxílio à pesquisa no PPSUS na categoria Inovação Tecnológica em 

Saúde. 
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Publicações científicas 

 Os dados moleculares sobre os pacientes portadores de HAC-21OH 

acompanhados no Hospital das Clínicas da FMUSP, crianças e adultos, foram 

recentemente publicados em revista com fator de impacto expressivo (Carvalho 

et. al, Eur J Endocrinology, 2016). [Anexo I]. 

 Após pouco mais de dois anos da triagem neonatal da HAC-21OH no 

Brasil, foi possível também avaliar o desempenho do primeiro teste de triagem 

no papel de filtro, bem como otimizar a sua interpretação ao demonstrar que as 

coletas mais precoces (entre 48 e 72h de vida) devem ser interpretadas com 

valores de referência menores do que o primeiro teste (Hayashi, Carvalho, et. 

al, Clin Endocrinol, 2016). [Anexo II] 

 Por fim, os dados deste trabalho, que enfoca a eficácia dos testes 

confirmatórios séricos na triagem neonatal da HAC-21OH, foram submetidos 

para publicação no periódico JAMA Pediatrics e o artigo está em processo de 

revisão (Carvalho, et. al) . [Anexo III].  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. Nome do paciente: ............................................................................................................. 

Documento de identidade nº : ..................................................................     Sexo :   M  ☐   F  ☐  

Data Nascimento: ............ / ........... / ..............   Hospital/maternidade: ........................................ 

Endereço ................................................................................ Nº....................... APTO: .............. 

Bairro:..................................................... Cidade : ....................................................................... 

CEP:............................... Telefones:(............) ............................................................................... 

2. Responsável legal: ..... ............................................................................................................... 

Nome da mãe (no caso de não ser a responsável legal): ................................................................. 

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ....................................................................... 

Documento de identidade nº : ..............................................................     Sexo:  M  ☐   F  ☐ 

Data Nascimento: ............ / ........... / ..............  

Endereço .................................................................................. Nº....................... APTO: ............ 

Bairro:....................................................... Cidade : ....................................................................... 

CEP:.................................. Telefones:(............) ............................................................................ 

__________________________________________________________________________ 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. Título do protocolo de pesquisa: 

Avaliação da eficácia de diferentes testes confirmatórios na triagem 

neonatal da hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-

hidroxilase 

 

2. Pesquisador:  Tânia Sanchez Bachega 

Cargo/função: Médico     Inscrição Conselho Regional nº 58.954 

Unidade do HC-FMUSP: Endocrinologia 

 

3. Avaliação do risco da pesquisa:  

Risco mínimo    Risco baixo ☐ Risco médio  ☐  Risco maior  ☐ 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

 

4. Duração da pesquisa : 4 (quatro) anos 
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1- Estamos convidando seu filho(a) a participar desta pesquisa que tem o objetivo de 

avaliar qual exame laboratorial é melhor para fazer o diagnóstico de uma doença 

chamada hiperplasia adrenal congênita, que acomete recém-nascidos desde o 

nascimento. Esta é uma das doenças avaliadas no teste do pezinho porque pode ser 

diagnosticada já nos primeiros dias de vida através da dosagem de algumas 

substâncias no sangue.  

 

2- Seu filho(a) está sendo convidado a participar deste estudo porque o resultado do 

exame do teste do pezinho está alterado, mostrando que ele(a) tem um risco de poder 

apresentar a doença. Entretanto, o teste do pezinho não faz o diagnóstico definitivo da 

doença, apenas seleciona os bebês suspeitos, e por isso é preciso realizar alguns 

outros exames mais completos no sangue para confirmar ou afastar o diagnóstico 

desta doença. Por causa deste resultado, ele(a) precisará realizar outros exames 

laboratoriais imediatamente. 

 

3- Para confirmar o diagnóstico da doença através de exames laboratoriais, é 

realizada rotineiramente a coleta de 5 ml de sangue (correspondente a 1 colher de 

sopa) através de uma picada com agulha estéril descartável preferencialmente em 

veia do antebraço.  

 

4- Como queremos testar outros exames além dos atualmente utilizados, 

precisaremos retirar, utilizando a mesma picada, mais 5 ml de sangue de seu bebê, o 

que equivale a 1 colher de sopa a mais de sangue do que o habitual. Se estes exames 

de sangue ainda continuarem com resultados duvidosos, ou seja, não conseguirem 

definir se seu bebê tem ou não a doença, analisaremos o material genético, conhecido 

por DNA, naquela mesma amostra de sangue já coletada anteriormente e 

procuraremos a presença de mutação (alteração) no DNA, as quais são a causa da 

doença.  

 

5- O desconforto dessa coleta é a dor da picada da coleta de um exame de sangue 

habitual. Eventualmente pode ocorrer o aparecimento de uma pequena mancha 

arroxeada em torno da picada, que desaparecerá em poucos dias. A quantidade de 

sangue coletada a mais por causa deste estudo é muito pequena e o risco de 

complicações por causa da retirada deste tanto a mais de sangue é mínimo. 
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6- O benefício ao participar deste estudo será a correta e ágil confirmação ou exclusão 

se o seu filho(a) apresenta esta doença, permitindo o início rápido do tratamento com 

remédios, caso os exames acima citados confirmem que ele é portador da doença. O 

início precoce da terapia evita que ele(a) apresente as complicações que esta doença 

normalmente causa, por exemplo vômitos, desidratação grave e queda da pressão. 

Outro benefício com o aperfeiçoamento destes exames é o de dar tranquilidade para 

os pais com alta do seguimento médico caso seu bebê não seja doente, mas por 

algum motivo o teste do pezinho tenha tido um resultado suspeito para esta doença. 

 

7- A vantagem para o seu bebê em participar deste estudo é a possibilidade de o 

diagnóstico ser feito mais rápido e de forma mais precisa a partir dos achados deste 

novo estudo. Outra vantagem é que, se nós encontrarmos alguma ateração genética 

do DNA de seu bebê, ofereceremos para sua família uma orientação sobre o risco de 

terem outros filhos afetados. 

 

8- Os pais ou responsáveis legais terão acesso em qualquer momento às informações 

sobre procedimentos, riscos e beneficios relacionados à pesquisa, inclusive para 

esclarecer eventuais dúvidas.  O principal investigador é a Dra. Tânia Sanchez 

Bachega, que pode ser encontrada na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155 – 2o 

andar bloco 6. Tel.: (11) 2661-7512. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5o andar – tel. (11) 2661-6442 ramais 16, 

17 ou 18. E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

 

9- Os pais ou responsáveis legais terão liberdade de retirar o consentimento a 

qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à 

continuidade do tratamento médico. 

 

10- Garantimos a confidencialidade, sigilo e privacidade de todos os dados de seu bebê. 

 

11- Os pais ou responsáveis legais tem ainda o direito de ser mantido atualizado sobre 

os resultados parciais da pesquisa referentes ao seu bebê por se tratar de um estudo 

aberto. 

 

12- Não há despesas pessoais para você ou para o bebê em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas médicas. Também não há compensação financeira pela 

participação no estudo. 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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13- O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa. Não haverá armazenamento de material para utilização posterior. 

 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo:  Avaliação da eficácia de 

diferentes testes confirmatórios na triagem neonatal da hiperplasia adrenal 

congênita por deficiência da 21-hidroxilase. 

 

Eu discuti com a Dra. Tânia Sanchez Bachega sobre a minha decisão em 

permitir que meu bebê participe deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que a participação de meu bebê é isenta de despesas e que ele terá 

garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente que ele(a) participe deste estudo e sei que poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que ele(a) possa ter adquirido, ou em seu 

atendimento neste Serviço.  

 

 

 
_________________________________   Data _____/_____/_____ 
Assinatura do paciente ou representante legal 
 
 
 
 
_________________________________   Data _____/_____/_____ 
Assinatura da testemunha 
 
 
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
 
 
 
 
 
_________________________________   Data _____/_____/_____ 
Assinatura do responsável pelo estudo 
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