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INTRODUÇÃO

Ohipogonadismo hipergonadotrófico pode resul-
tar de defeitos congénitos, adquiridos ou de mu-

tações genéticas. Dentro das causas congénitas há a sa-
lientar a síndrome de disgenesia gonadal: a síndrome
de Turner, as variantes de disgenesia gonadal 46,XX ou
46,XY e a disgenesia gonadal mista 46,X/46,XY, bem
como os défices das enzimas esteroidogénicas (a 17-hi-
droxilase/17,20-desmolase, a 17-cetoesteroide reduta-
se, a 3-β-hidroxiesteroide desidrogenase e a aromatase
P-450). Em relação aos defeitos adquiridos a falência
ovárica pode resultar de doença auto-imune, de doen-
ças inflamatórias, infecciosas ou infiltrativas, de causas
iatrogénicas como resseção cirúrgica, quimioterapia ou
radioterapia. No que diz respeito às causas genéticas
destacam-se as mutações no receptor FSH e no gene
codificador de LH1,2.

A Síndrome de Turner é a causa mais comum de hi-
pogonadismo hipergonadotrófico, mas nos últimos
anos tem-se registado aumento no número de casos re-
sultantes da terapêutica anti-neoplásica, nomeada-
mente no contexto de transplantes de medula óssea2.

CASO CLÍNICO

Os autores apresentam uma doente do sexo feminino,
com 25 anos, referenciada à consulta de Endocrinolo-
gia pelo Serviço de Genética, aos 16,9 anos, por baixa
estatura e amenorreia primária. Referia pubarca aos 15
anos, mas sem desenvolvimento mamário. 

Dos antecedentes pessoais salientava-se gestação de
termo, peso 3850g, normal desenvolvimento psicomotor
e de aprendizagem. Aos quatro anos fez transplante me-
dular por leucemia linfoblástica aguda (LLA), com re-
missão. História familiar de pai com 36 anos, estatura 173
cm, saudável; mãe com 35 anos, estatura 156 cm e com
menarca aos 16 anos, saudável e uma irmã de 14 aos, com
menarca aos 13 anos. Estatura alvo familiar 159,5±10 cm.

À observação na primeira consulta: estatura de
148,7cm (-2,14 DP) e peso 47 kg (- 0,93 DP), altera-
ções sugestivas de Sindroma de Turner (pescoço alado,
implantação baixa dos pavilhões auriculares, cubitus
valgus, afastamento mamilar e sindactilia parcial do 2º
e 3º dedos do pé esquerdo). Estadio pubertário P3M1. 

Os exames complementares de diagnóstico realiza-
dos revelaram um hipogonadismo hipergonadotrófico:
FSH 101 mUI/ml; LH 16,1 mUI/ml e Estradiol
<9pg/ml. O cariótipo, no sangue periférico e nos fibro-
blastos cutâneos, era 46,XX. Na ecografia pélvica não
foi identificado útero ou anexos e na TC pélvica admi -
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tia-se um «esboço uterino atrófico, de pequena ex-
pressão dimensional, não havendo alterações valorizá-
veis nas áreas anexiais que não têm as características
de desenvolvimento habituais para o grupo etário». 

Iniciou terapêutica de reposição estrogénica com es-
tradiol transdérmico 6,25 �g, no período nocturno, du-
rante 3 meses, 12,5 �g, no período nocturno, durante 6
meses e por fim 12,5 �g durante a noite e até às 17h, du-
rante 4 meses3,4. No último período a doente mens-
truou e iniciou então terapêutica combinada com es-
tro-progestativo. Um ano após o início da reposição de
estrogénios constatou-se um aumento de 5 cm na es-
tatura, tendo atingido a estatura adulta de 153,7 cm 
(- 1,49 DP), que se encontrava dentro da estatura fa-
miliar esperada. 

Quatro anos após o diagnóstico foram colocadas
pela doente dúvidas acerca da fertilidade e efetuou-se
ecografia pélvica que documentou a presença de útero
e anexos de acordo com o esperado para a idade. Nes-
te contexto, repetiu-se o estudo laboratorial, sem a
toma de terapêutica estro-progestativa, com resulta-
dos contraditórios: inicialmente FSH 14,7 UI/L ; LH
3,67 UI/L; Estradiol 17,0 pg/ml e após seis meses FSH
103 UI/L; LH 83,7 UI/L; Estradiol 14,0 pg/ml. Foi
realizada prova LH-RH para avaliação do eixo gona-
dotrófico com resposta normal: valores basais e pico de
FSH de 31,4 e 43,0 UI/L e de LH de 10,0 e 20,5 UI/L,
respectivamente.

Aos 23 anos a doente engravidou, sem assistência
médica, e teve uma gravidez sem intercorrências com
parto eutócico de termo e peso do recém-nascido de
3100g. Após a gravidez manteve ciclos regulares e en-
gravidou novamente passados 3 anos, tendo tido um
parto eutócico de termo e sendo o peso do recém nas-
cido de 3600g.

DISCUSSÃO

Neste contexto, o principal diagnóstico a considerar
será o de uma falência ovárica resultante da terapêuti-
ca para a LLA, com recuperação da função ovárica,
embora tardia. 

O sistema endócrino é altamente susceptível a lesão
por elevadas doses de quimioterapia ou irradiação cor-
poral total aquando de transplantes de células hema-
topoéticas durante a infância. Os órgãos endócrinos
mais afetados são a glândula tiroideia, a hipófise, as gó-
nadas e as hormonas que suportam o desenvolvimen-
to e a estabilidade do sistema esquelético5.

O ovário é particularmente sensível aos efeitos
adver sos destas terapêuticas pelo número finito de cé-
lulas germinativas após o período fetal6. Um estudo
prospectivo de Morse et al demonstrou que três meses
após o início de quimioterapia há um declínio de hor-
mona anti-Mulleriana, independentemente do seu va-
lor aquando do diagnóstico, da idade, da menarca ou do
tratamento7. A falência ovárica ocorre entre 6 a 12%
dos doentes pediátricos submetidos a tratamentos para
doenças neoplásicas em geral8,9, mas entre 65 a 84% dos
sujeitos a transplante de células hematopoiéticas5. Os
fatores de risco associados ao desenvolvimento de fa-
lência ovárica são a idade do diagnóstico (mais fre-
quentes com idade superior a 12 anos); irradiação dos
ovários e exposição a ciclofosfamida e procarbazina8.

A probabilidade de recuperação da função ovárica
varia de acordo com a idade, o agente de quimiotera-
pia e o tipo de irradiação10-12. Numa série publicada por
Sanders, sete anos após o transplante a probabilidade de
ter função ovárica normal era de 92% para os doentes
submetidos a ciclofosfamida e de 24% para os subme-
tidos a ciclofosfamida e a irradiação corporal total11.
Nesta série, o tempo para a recuperação ovárica variou
de acordo com o regime terapêutico, entre 0,25 e 3,5
anos após ciclofosfamida e entre 3 a 7 anos após irra-
diação corporal total11. De modo a detectar a recupera-
ção ovárica recomenda-se a reavaliação periódica da
função ovárica nas doentes a fazer terapêutica estrogé-
nica substitutiva. Deve-se repetir esta avaliação a in-
tervalos regulares10.

As gravidezes de doentes submetidas a transplante
medular devem ser consideradas de alto risco, pois es-
tão associadas a complicações como aborto espontâ-
neo, parto pré-termo e fetos com baixo peso13.

No caso descrito, a doente foi submetida a trans-
plante medular aos 4 anos e desenvolveu falência ová-
rica e baixa estatura. Na primeira observação haviam
alguns dados que poderiam sugerir um Síndrome de
Turner, contudo esta hipótese foi excluída pelo resul-
tado do cariótipo. Neste contexto assumiu-se um qua-
dro de falência ovárica decorrente da terapêutica com
citotóxicos e irradiação corporal total aquando do
transplante medular e a doente iniciou terapêutica de
substituição hormonal. O aumento das dimensões ute-
rinas após a terapêutica de reposição com estrogénios
é o esperado nestas situações14. Quando a doente ex-
pressou desejo de fertilidade fez-se reavaliação da fun-
ção ovárica tendo-se detetado flutuações dos valores de
gonadotrofinas e estrogénios que estão descritos em al-
gumas séries publicadas, nomeadamente em doentes
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que recuperaram a função ovárica10. Este parece-nos
ser dos casos descritos na literatura em que a recupe-
ração ovárica ocorreu mais tarde, cerca de 20 anos após
o transplante. Na literatura estão descritos casos de
doentes com recuperação da função gonadal até 8 anos
após a terapêutica com fármacos citotóxicos e irradia-
ção corporal necessários ao transplante de medula. Nas
séries publicadas por Sanders et al11 e por Spinelli et
al15 há referência a normal restabelecimento das góna-
das até 7 anos após terapêutica. Rahhal e Eugster16 pu-
blicaram um caso em que descrevem recuperação ová-
rica 8 anos após o transplante. No caso descrito, a ida-
de precoce da exposição à terapêutica para a LLA pro-
vavelmente foi o factor que condicionou de forma
positiva a recuperação da fertilidade. Por outro lado,
salientamos o facto da gravidez ter decorrido sem pro-
blemas e de ser um recém nascido de peso normal. 

Este caso é muito importante pois revela-nos a pos-
sibilidade de recuperação da função ovárica mesmo tar-
diamente. Neste sentido, é importante alertar as doen-
tes para a possibilidade de engravidar e até para evitar
uma gravidez indesejada.
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