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1Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57/1

revisão

Relação entre aterosclerose 
subclínica, pressão arterial e perfil 
lipídico em crianças e adolescentes 
obesos: uma revisão sistemática
Relationship between subclinical atherosclerosis, blood pressure, and 
lipid profile in obese children and adolescents: a systematic review

Juliana Pizzi1,2, Larissa Rosa da Silva2, Deise Moser2, Neiva Leite3

SUmário
O estudo teve como objetivo revisar sistematicamente a literatura sobre espessamento mé-
dio-intimal (EMI), pressão arterial (PA) e perfil lipídico (PL) de crianças e adolescentes obe-
sos e não obesos. A busca foi realizada em bases de dados eletrônicas (PubMed, Bireme e 
Elsevier ScienceDirect) entre 2000-2010. Os seguintes descritores, em inglês, foram usados: 
“obesity”, “adolescents”, “atherosclerosis” e “child”, sendo utilizadas duas combinações: 
obesity+child+atherosclerosis e obesity+adolescents+atherosclerosis. A busca eletrônica inicial 
resultou em 3.211 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão, 13 artigos foram selecio-
nados. Destes, dois estudos demonstraram correlação significativa entre EMI e as variáveis PA, 
LDL e triglicerídeos. Nos outros estudos, não houve correlações significativas. Houve grande 
variabilidade metodológica entre os estudos. No entanto, obesos apresentaram maiores valo-
res de EMI, PA e PL. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):1-6

Descritores
Crianças; adolescentes; aterosclerose; obesidade

SUmmArY
The present study aimed to systematically review the literature about intima-media thickness 
(IMT), blood pressure (BP), and lipid profile (LP) in obese and non-obese children and adoles-
cents. The search was carried out in electronic databases (PubMed, Bireme, and Elsevier Scien-
ceDirect) between 2000-2010. The following keywords, in English, were used: “obesity”, “ado-
lescents”, “atherosclerosis” and “child”, using two combinations: obesity+child+atherosclerosis 
and obesity+adolescents+atherosclerosis. The electronic search resulted in 3,211 manuscripts. 
After analysis of the inclusion criteria, 13 papers were selected. Of these, two studies showed 
significant correlation between IMT and the variables BP, LDL, and triglycerides. In other stu-
dies, no significant correlations were found. There is a wide methodological variability across 
the studies. However, obese children and adolescents had higher values of IMT, BP, and LP. Arq 

Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):1-6

Keywords
Children; adolescents; atherosclerosis; obesity
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iNTroDUÇÃo

U m estilo de vida ativo associa-se à menor incidên-
cia de várias doenças crônico-degenerativas e 

da mortalidade cardiovascular em adultos (1,2), bem 
como a redução da prevalência da obesidade em crian-
ças e adolescentes.

A obesidade infantil vem aumentando de forma 
significativa em muitos países, determinando várias 

complicações causadas por ela (3). Nos Estados Uni-
dos, entre 1980 e 2004 a prevalência de obesidade au-
mentou de 15% para 33% entre a população adulta e a 
prevalência de sobrepeso em crianças aumentou de 6% 
para 19% (4). Atualmente, devido sua prevalência e seu 
alto custo financeiro e social, o excesso de gordura e 
peso corporal constitui um dos principais problemas de 
saúde pública (5).
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Estudos em crianças indicam que o processo da ate-
rosclerose inicia-se em idades precoces e relaciona-se à 
obesidade e a fatores de risco cardiovasculares, como 
hipertensão arterial, dislipidemias e alterações do meta-
bolismo da glicose; esta pode levar a síndrome metabó-
lica, resistência à insulina, aumento do diabetes tipo 1 
(6) e homocisteína (7), que contribuem para alterações 
na parede do vaso sanguíneo.

A disfunção endotelial arterial ou aterosclerose é 
uma anormalidade precoce durante a aterogênese e é 
considerada marcadora de dano arterial, que precede a 
formação da placa de gordura. A espessura médio-in-
timal da artéria carótida, que consiste na mensuração 
da espessura entre a túnica íntima e a túnica média da 
artéria por imagens de ultrassom, representa marcadora 
de aterosclerose subclínica (8). Estudos relacionam essa 
medida a fatores de risco vasculares, assim como relata 
a severidade e a extensão de doenças arteriais coronaria-
nas, podendo predizer a probabilidade de eventos car-
diovasculares em determinados grupos populacionais 
(9,10).

O aumento da adiposidade corporal em indivíduos 
jovens favorece a elevação dos níveis pressóricos (11% 
a 35%) e alterações no perfil lipídico (40% a 60%), po-
dendo esses índices permanecerem até a idade adulta 
(11,12). A associação desses fatores, juntamente com a 
disfunção endotelial, leva ao desenvolvimento da doen-
ça arterial coronariana, que é maior causa de morbi-
mortalidade na vida adulta (13). 

Nesse sentido, o objetivo desta revisão sistemática 
foi de verificar na literatura disponível os estudos que 
avaliaram o espessamento médio-intimal (EMI) como 
medida de aterosclerose subclínica e sua relação com 
os seguintes fatores de risco cardiovascular: pressão ar-
terial (PA) e perfil lipídico em crianças obesas e não 
obesas, além de comparar essas variáveis na presença ou 
não de obesidade.

mATEriAiS E mÉToDoS

A revisão sistemática foi conduzida entre junho e agos-
to de 2010. A seleção dos descritores utilizados no 
processo de revisão foi efetuada mediante consulta aos 
DECs (descritores de assunto em ciências da saúde 
da Bireme). A busca foi realizada nas bases de dados 
eletrônicas do PubMed (www.pubmed.com), Bireme 
(www.bireme.br) e Elsevier (www.elsevier.com) (Scien-
ceDirect), utilizando os seguintes descritores em língua 
inglesa e portuguesa: “obesity” (obesidade), “adoles-

cents” (adolescentes), “atherosclerosis” (aterosclerose) 
e “child” (crianças), combinados em obesity+adoles-
cents+atherosclerosis e obesity+child+atherosclerosis 
para localização nesta revisão, sem utilizar operadores 
lógicos como “AND”, “OR” ou “AND NOT” para 
combinar os descritores e termos utilizados. Conside-
raram-se para efeito desta revisão as publicações no pe-
ríodo de 2000 a 2010. Duas pesquisadoras efetuaram a 
busca nas três bases de dados selecionadas.

Por meio desse procedimento de busca, foram iden-
tificados inicialmente 3.211 estudos, sendo 1.256 para 
o descritor child e 681 para adolescents. Adotaram-se 
os seguintes critérios de inclusão: 1) somente artigos 
originais; 2) estudos realizados com crianças e/ou ado-
lescentes; 3) estudos que realizaram avaliação da função 
endotelial; 4) estudos que apresentaram resumo; 5) es-
tudos que avaliaram função endotelial por espessamen-
to médio-intimal, sendo feita, inicialmente, a leitura 
dos resumos. Optou-se por não incluir teses, disserta-
ções e monografias, visto que a realização de uma busca 
sistemática destas é inviável logisticamente.

Após a aplicação dos critérios citados, totalizaram-se 
69 artigos na busca com o descritor child e 95 artigos 
na busca de adolescents, somando-se ao todo 164 arti-
gos. Em seguida, aplicaram-se os critérios de exclusão: 
6) estudos repetidos nas bases de dados e/ou duplica-
dos nas duas buscas (child e adolescents); 7) não pos-
suíam grupo de estudo com indivíduos obesos e não 
obesos/ou grupo controle; 8) fizeram intervenção e/
ou tratamento; 9) não avaliaram a pressão arterial e o 
perfil lipídico.

Os estudos incluídos nesta revisão foram analisados 
quanto à sua qualidade metodológica, segundo um pro-
tocolo de avaliação elaborado para este estudo, compos-
to por sete critérios que os autores julgaram importantes, 
os quais foram considerados na discussão dos resultados 
de cada artigo. A pontuação de qualidade também foi 
realizada por dois investigadores de forma independente 
e dúvidas surgidas foram analisadas em reunião de con-
senso entre eles. Quanto maior a pontuação, melhor a 
qualidade do artigo. A escala foi composta pelos seguin-
tes critérios: 1) seleção aleatória da amostra; 2) realização 
de cálculo amostral; 3) controle do estágio maturacional; 
4) número maior que 40 indivíduos no grupo obeso; 5) 
exame de ultrassonografia de artéria carótida detalhado 
(posição do indivíduo, número máximo de medidas, lo-
cal de posição do probe); 6) coeficiente inter e intraob-
servador; 7) análise estatística adequada. Os aspectos 
metodológicos podem ser observados na tabela 1.

Aterosclerose subclínica
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rESULTADoS

Na tabela 2, são apresentadas informações gerais sobre 
os 13 estudos incluídos. Destes, nove foram publicados 
nos últimos cinco anos, três estudos foram publicados 
em periódicos classificados como Qualis A1 e quatro 
estudos, no Qualis A2. Apenas três artigos utilizaram 
um delineamento transversal e três artigos, um de-
lineamento de caso controle. Quanto à faixa etária, a 
composição das amostras variou, sendo que 10 artigos 
incluíram somente crianças e apenas dois artigos, so-
mente adolescentes. A maioria dos estudos utilizou-se 
de hospital/clínica pediátrica para recrutar a amostra 
(71,5%). Somente um artigo não deixou claro se passou 
por um Comitê de Ética. 

O grupo de indivíduos obesos apresentou maiores 
valores de EMI (entre 0,38 mm e 0,74 mm) do que o 
grupo dos controles (entre 0,35 mm e 0,57 mm) em 10 
estudos (p < 0,05). Nos outros três artigos, os valores 
foram semelhantes entre os dois grupos. Na tabela 3, 
são apresentados as médias e os desvios-padrão da es-
pessura médio-intimal e o nível de significância (p).

Quanto à avaliação da PA, 11 artigos verificaram a di-
ferença nos valores de pressão entre obesos e não obesos, 
e dois artigos não incluíram essa avaliação. Desses, cinco 
demonstraram valores maiores de pressão arterial sistóli-
ca (PAS) nos obesos quando comparados aos controles 
(p < 0,05) (10,14-17). Para a pressão arterial diastólica 
(PAD), quatro artigos encontraram valores maiores nos 
não obesos em relação aos obesos (p < 0,05) (8,9,10,16).  

Tabela 1. Qualidade metodológica dos estudos incluídos na revisão

Autor/Ano 1 2 3 4 5 6 7 Total

Morrison e cols., 2010 (14) + + + + + + + 7

Le e cols., 2010 (15) + - - + + + + 5

Mangge e cols., 2009 (16) + - - + + + + 5

Barja e cols., 2009 (10) + + + + - - - 4

Gil e cols., 2008 (17) + - - - + + + 4

Arnaíz e cols., 2008 (22) + - + + + + + 6

Demirciog6lu e cols., 2008 (21) + - - + + + + 5

Beauloye e cols., 2007 (23) + - + + + + + 5

Arnaíz e cols., 2007 (18) + + + - - + + 5

Zhu e cols., 2006 (7) + - - + + + + 5

Zhu e cols., 2005 (8) + - - + + + + 5

Zhu e cols., 2005 (9) + - - + + + + 5

Woo e cols., (20) + + + - + + + 6

Tabela 2. Artigos incluídos na revisão

Autor/Ano Periódico Amostra idade 
(anos)

Tipo de 
estudo

Morrison e cols., 2010 (14) Atherosclerosis 148 crianças, sendo 44 sobrepeso e 53 controle 5-16 Transversal

Le e cols., 2010 (15) Journal of the AHA 70 crianças, sendo 40 obesas e 30 com dislipidemia 6-19 Longitudinal

Mangge e cols., 2009 (16) Atherosclerosis 146 jovens, sendo 71 obesos e 75 controle 9-16 Transversal

Barja e cols., 2009 (10) Revista Médica Chile 209 crianças, sendo 114 obesos e 95 controle 10-12 Longitudinal

Gil e cols., 2008 (17) Journal Korean Medical Science 32 adolescentes, sendo 15 hipertensos e 17 controle 13-18 Transversal

Arnaíz e cols., 2008 (22) International Journal of Cardiology 103 crianças, sendo 45 eutróficos e 35 obesos 6-16 Transversal

Demirciog6lu e cols., 2008 (21) Journal Pediatric Gastroenterology Nutrition 110 crianças, sendo 26 obesas e 30 controle 8-17 Caso controle

Beauloye e cols., 2007 (23) The Journal of Clinical Endocrinology & 
Metabolism

197 crianças, sendo 104 obesas e 93 controle 12-13 Transversal

Arnaíz e cols., 2007 (18) Revista Chilena de Pediatría 83 crianças, sendo 26 obesos e 57 eutróficos 8-11 Longitudinal

Zhu e cols., 2006 (7) European Journal of Pediatrics 68 crianças, sendo 41 obesas e 27 controle 10-13 Transversal

Zhu e cols., 2005 (8) European Journal of Pediatrics 71 crianças, sendo 43 obesas e 28 controle 7-14 Transversal

Zhu e cols., 2005 (8) European Journal of Pediatrics 66 crianças, sendo 40 obesas e 26 controle 7-14 Longitudinal

Woo e cols., 2004 (20) International Journal of Obesity 72 crianças, sendo 36 obesas e 36 controle 9-12 Caso controle

Aterosclerose subclínica
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As médias máximas de PAS foram de 148 mmHg e pressão 
arterial diastólica (PAD) de 73 mmHg, sendo que, neste 
estudo, o grupo dos obesos era também hipertenso. Os 

valores mínimos de PAS foram de 124 mmHg e da PAD 
de 68 mmHg no grupo dos obesos e, de 101 mmHg de 
PAS e 55 mmHg de PAD no grupo controle (Tabela 4).

Tabela 3. Média e desvio-padrão da espessura médio-intimal de cada estudo com o valor p

Espessura médio-íntimal (Emi) (mm)

Autor/Ano obesos Controle p

1 Morrison e cols., 2010 (14) 0,39 (0,034) 0,38 (0,028) < 0,05

2 Le e cols., 2010 (15) 0,53 (0,05) 0,53 (0,05) 0,07

3 Mangge e cols., 2009 (16) 0,74 (0,08) 0,57 (0,009) < 0,001

4 Barja e cols., 2009 (10) 0,49 (0,03) 0,49 (0,03) ns

5 Gil e cols., 2008 (17) 0,62 (0,013) 0,50 (0,01) < 0,05

6 Arnaíz e cols., 2008 (22) 0,49 (0,03) 0,50 (0,03) 0,01

7 Demirciog6lu e cols., 2008 (21) 0,38 (0,06) 0,35 (0,054) 0,009

8 Beauloye e cols., 2007 (23) 0,47 (0,008) 0,44 (0,009) 0,003

9 Arnaíz e cols., 2007 (18) 0,49 (0,03) 0,50 (0,03) ns

10 Zhu e cols., 2006 (7) 0,61 (0,11) 0,46 (0,05) < 0,001

11 Zhu e cols., 2005 (8) 0,61 (0,11) 0,46 (0,05) < 0,001

12 Zhu e cols., 2005 (9) 0,61 (0,11) 0,46 (0,11) < 0,001

13 Woo e cols., 2004 (20) 0,49 (0,04) 0,45 (0,04) 0,03

Tabela 4. Valores de pressão arterial e perfil lipídico para obesos e não obesos

Artigo Grupos PAS/PAD CT (mg/dL) TG (mg/dL) LDL (mg/dL) HDL (mg/dL)

1 Obeso 110*/67 174 ± 32,9* 117 ± 79,7* 100,5 ± 27,8* 49,5 ± 9,7

Controle 101/65 154,7 ± 22,8 78,8 ± 37,2 78 ± 17,9 58,4 ± 11,2*

2 Obeso 124*/66 204 ± 42* 187 ± 121* 130 ± 66* 42 ± 11

Controle 120/65 223 ± 58 152 ± 105 150 ± 59 46 ± 13*

3 Obeso 120*/68 162,4 ± 25,1* 119,9 ± 61* 51.9∆ ± 14.2* 44

Controle 115/63* 151,9 ± 28,6 86,9 ± 55,8 32.4∆ ± 11.0 48*

4 Obeso 109*/57 155,4 ± 28 105,5 ± 31,8* 88,4 ± 23,5 46 ± 10,9

Controle 102/55 146,2 ± 20 55,4 ± 19 78 ± 19 57,3 ± 10,3*

5 Obeso 148*/73# 176 ± 25,4 145,8 ± 69,3 102,6 ± 25,6 44,3 ± 5,7

Controle 116/72 166,7 ± 31,7 168,3 ± 118,4 88,4 ± 24,9 44,6 ± 11,5

6 Obeso 107/57 159,1 ± 27,7 94,7 ± 46,2 92,5 ± 23,4 47,7 ± 10,9

Controle 107/56 143 ±  23,5 59,7 ± 33,7 75,2 ± 19,4 56,0 ± 13,3

7 Obeso 172,5 106 100,5 49

Controle 136 74,5 68,5 49,5

8 Obeso 154 4 72 ± 4 92 ± 3 48 ± 1

Controle 153 ± 3 78 ± 3 83 ± 3 55 ± 1

9 Obeso 102/54 152,8 ± 28,9* 80,8 ± 38,3* 87,9 ± 25,6* 48,7 ± 8,3

Controle 101/55 141,3 ± 20 60,6 ± 25,3 73,9 ± 18 55,3 ± 10,9*

10 Obeso 120/73 176,3 ± 31* 150,41 86,2* 56,16

Controle 104/67* 124,9 ± 20,5 120,15 43,7 47,58*

11 Obeso 120/73 175,6 ± 30,5* 159,3 ± 79,21 92,4 ± 33,5* 56,9 ± 16,4

Controle 105/67* 124,1 ± 20,5 124,6 ± 40,9 48,4 ± 15,6 47,2 ± 9,4*

12 Obeso 118/73 172,8 ± 27,1* 162,9 ± 81 91,6 ± 34,3* 54,6 ± 16

Controle 104/67* 124,5 ± 20,9 124,6 ± 42,7 48,7 ± 16 47,6 ± 9,4*

13 Obeso 105/64 177,9 ± 38,6 115,1 ± 44,3 108,3 ± 34,8 47,6 ± 12

Controle 102/59 177,9 ± 34,8 88,6 ± 44,3 112,1 ±  30,9 51,8 ± 30,9 

* Diferença estatística com p < 0,05; # Grupo formado por crianças obesas e hipertensas; ∆ LDL oxidada; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; CT: colesterol total;  
TG: triglicerídeos; LDL: lipoproteína de baixa densidade; HDL: lipoproteína de alta densidade.

Aterosclerose subclínica
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Em relação ao perfil lipídico, sete estudos demons-
traram valores maiores de CT nos obesos do que nos não 
obesos (p < 0,05) (7-9,14-16,18). Em relação aos TG, 
cinco artigos encontraram diferença entre os grupos, 
sendo maiores nos obesos (p < 0,05) (10,14,15,16,18). 
A variável LDL foi maior nos obesos em sete estudos 
analisados quando comparados aos controles (p < 0,05) 
(7-9,14-16,18). No entanto, o HDL apresentou-se 
mais elevado nos não obesos do que nos obesos em 8 
estudos (p < 0,05) (7-10,14-16,18).

Com relação às correlações entre EMI, dos 13 estu-
dos, apenas dois estudos encontraram correlação signi-
ficativa entre EMI e PA, LDL e TG. 

DiSCUSSÃo

A obesidade infantojuvenil está relacionada com maior 
risco de doenças cardiovasculares no futuro. Essa con-
dição tem atraído significativa atenção científica, pois 
o início de eventos que agridem o endotélio vascular 
pode correr na infância, porém, sinais clínicos da ate-
rosclerose geralmente só aparecem na fase adulta (19). 
Este estudo buscou fazer uma revisão sistemática quan-
to às diferenças entre o EMI em crianças e adolescentes 
obesos e não obesos, e sua relação com valores de pres-
são arterial e níveis de perfil lipídico.

Nesta análise, foi observado que os valores médios 
de EMI apareceram no grupo de obesos, após com-
paração entre os grupos, sendo que o maior valor mé-
dio foi de 0,74 (±0,08) mm (16) e um menor valor 
médio, de 0,49 (±0,05) mm (20). Já no grupo não 
obeso, os valores médios maiores e menores observa-
dos foram, respectivamente, 0,57 (±0,09) mm (16) e 
0,38 (±0,009) mm (14). Esses resultados discordantes, 
identificados pela diferença de 0,25 mm, possivelmente 
são explicados pelas diferentes metodologias empre-
gadas para mensuração do EMI e uma variação entre 
os avaliadores. Nesse contexto, nove estudos fizeram a 
medição de ambos os lados (direito e esquerdo), sete 
estudos apresentaram um dos coeficientes de variação 
(intraobservador, interobservador ou os dois coeficien-
tes), o número de mensurações por segmento de arté-
ria carótida e o ponto de obtenção da medida de EMI 
também variou entre as pesquisas analisadas. Entretan-
to, apesar das diferenças metodológicas, a maioria dos 
estudos (nove estudos) demonstrou valores maiores de 
EMI no grupo de obesos. Isso mostra forte ligação en-
tre a obesidade e as alterações estruturais nas artérias 
em população pediátrica, relacionadas principalmen-

te a um perfil lipídico desfavorável (20). O processo 
aterosclerótico é diretamente influenciado pelo grau 
de obesidade e níveis de lipídeos séricos de crianças e 
adolescentes (21).

Testes não invasivos, tais como a ultrassonografia de 
onda-B da artéria carótida, vêm tornando-se método po-
tencial para medir e monitorar a aterosclerose (21,17), 
visto que são tecnicamente fáceis de manusear, confiá-
veis, relativamente baratos e isentos de radiação (15).

Além dos exames de sangue para perfil lipídico (12), 
são importantes as dosagens dos marcadores inflama-
tórios, como adiponectina e proteína C-reativa (PCR) 
(14,22,23), pois apresentaram alterações nos obesos em 
alguns estudos analisados, se comparados ao grupo con-
trole, indicando presença de inflamação nesses indivíduos.

Destaca-se ainda que a idade cronológica influen-
cia no resultado da medição do EMI (14,15), podendo 
variar pela presença de fatores de risco cardiovascula-
res únicos ou múltiplos, por fatores genéticos ou riscos 
não documentados (10,18). As crianças podem estar 
em diferentes etapas do processo da aterosclerose de 
acordo com sua idade, ou seja, as chances de essa in-
teração aparecer são maiores em crianças com idades 
superiores (18).

A hipertensão é um dos principais fatores para o de-
senvolvimento da aterosclerose, chamada de disfunção 
endotelial na infância (17,23). No Brasil, estima-se que 
essa enfermidade afete cerca de 20% a 30% dos adultos 
(24) e de 1% a 13% da população infantojuvenil (25).

De acordo com esse levantamento, identificou-se 
carência de estudos científicos sobre essas relações fi-
siológicas nesta faixa etária, tanto em termos mundiais 
quanto no Brasil, já que não foi encontrado nenhum es-
tudo, especificamente, com essa relação de EMI, pres-
são arterial e perfil lipídico de crianças e adolescentes. 
Esses estudos são importantes em decorrência da rela-
ção entre a obesidade e o aumento da espessura médio-
-intimal, visto que a prevalência de excesso de peso no 
Brasil entre meninos e rapazes de 10 a 19 anos de idade 
de 3,7% (1974-75) foi para 21% (2008-09), e entre as 
meninas e moças foi de 7,6% para 19,4% (26). Confir-
mado pelos artigos estudados, adolescentes obesos têm 
maior risco de apresentarem sinais de aterosclerose pre-
cocemente e, logo, estão mais suscetíveis a desenvolve-
rem doenças cardiovasculares na vida adulta.

Em conclusão, com base na compilação realizada, é 
possível investigar riscos cardiovasculares em crianças e 
adolescentes, principalmente naqueles que apresentam 
obesidade, por exames da espessura médio-intimal das 
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artérias, devido à forte associação da EMI em crianças 
obesas com pressão arterial, tanto sistólica como dias-
tólica, e com as variáveis do perfil lipídico (colesterol 
total, LDL, HDL, triglicerídeos, glicose e insulina). 
Entretanto, a maioria não obteve significância estatísti-
ca suficiente por diferentes razões: o intervalo de idade 
era abrangente, o que pode associar-se a importantes 
mudanças fisiológicas pelo estágio maturacional; as me-
didas dos segmentos da artéria carótida não foram es-
pecíficas e padronizadas, e alguns métodos podem não 
ter sido eficazes para encontrar as diferenças estatísticas 
demonstradas em outros estudos.

Hábitos sedentários associados a um estilo de vida 
pouco ativo têm sido uma crescente em todo o mundo. 
Adultos e crianças alimentam-se, principalmente, de co-
midas pouco nutritivas e ricas em gordura, resultando em 
uma epidemia de obesidade. Com isso, a associação dos 
fatores de risco cardiovasculares com os processos de alte-
rações estruturais e disfunções endoteliais implica grande 
importância. Logo, ressalta-se a necessidade de mais estu-
dos científicos sobre essas relações na população mundial e, 
especificamente, na população brasileira, para que haja um 
melhor planejamento e posterior intervenção, objetivando 
a prevenção das doenças cardiovasculares na fase adulta.
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Implementation of a structured healthy lifestyle 
program to reduce cardiometabolic risk
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SUmário
O objetivo deste estudo foi descrever a metodologia e a implementação de programa de mu-
danças no estilo de vida em indivíduos de risco cardiometabólico, usuários da rede pública 
de saúde em São Paulo. O Programa de Prevenção de Diabetes Mellitus (PDM) visa à melhora 
do quadro metabólico global de indivíduos com pré-diabetes ou síndrome metabólica sem 
diabetes, tendo como metas redução mínima de 5% do peso corporal inicial, consumo ≥ 20 g 
de fibras alimentares e ≤ 10% de gorduras saturadas por dia, além de prática ≥ 150 minutos de 
atividade física por semana. A primeira edição do PDM apresentou duração de 18 meses e con-
tou com equipe interdisciplinar (endocrinologista, psicóloga, nutricionista e educador físico) 
para o planejamento e realização de sessões em grupo com os participantes. A estrutura e a 
sistemática das sessões foram planejadas utilizando abordagem psicoeducativa para facilitar o 
processo de mudança de hábitos de vida. Com base na experiência com o PDM, algumas refle-
xões e recomendações são apontadas. Este estudo aponta caminhos para que profissionais da 
saúde possam juntos adaptar programas locais para promoção de hábitos de vida saudáveis, 
atuando sob uma nova perspectiva. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):7-18

Descritores
Intervenção; estilo de vida; risco cardiometabólico; prevenção de diabetes

SUmmArY
The objective this study was to describe the methodology and implementation of lifestyle chan-
ge program in individuals at cardiometabolic risk seen at the public health system in Sao Paulo. 
The Programa de Prevenção de Diabetes Mellitus (PDM) aims at improving the overall meta-
bolic profile of individuals with prediabetes or metabolic syndrome without diabetes; its goals 
were ≥ 5% weight loss, dietary fiber intake ≥ 20 g per day, saturated fatty acids intake ≤ 10% 
per day, and ≥ 150 minutes of physical activity per week. The first edition of the PDM lasted 18 
months and involved an interdisciplinary team (endocrinologist, psychologist, nutritionist, and 
physical educator) to plan and conduct group sessions with the participants. The structure and 
systematic of the sessions were planned using a psychoeducative approach in order to facilitate 
the process of lifestyle changes. Based on the Experience with the PDM, some reflections and 
recommendations are made. This study may indicate ways for health professionals to tailor 
local care conditions and promote a healthy lifestyle, working with a new perspective. Arq Bras 

Endocrinol Metab. 2013;57(1):7-18
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Intervention; lifestyle; cardiometabolic risk; diabetes prevention
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iNTroDUÇÃo 

E nsaios clínicos conduzidos em diferentes partes do 
mundo comprovaram a eficácia de hábitos saudá-

veis – no que se refere à alimentação, à atividade física, 
ao combate ao estresse e ao tabagismo – para redução 
de risco de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (1-7). Em 
contraste com as condições ideais nas quais esses en-
saios foram conduzidos, programas de mudanças no 
estilo de vida instituídos na vida real têm trazido resul-
tados menos animadores. Em outras palavras, a efetivi-
dade de programas dessa natureza é mais dificilmente 
demonstrada e as razões para tanto são compreensíveis. 
Mudanças sustentadas de comportamentos de risco 
estão entre os maiores desafios dos profissionais e dos 
órgãos internacionais de saúde. Este é o momento de 
ampliar esforços para encontrar estratégias que atinjam 
esse fim, o que resultará não apenas em prevenção do 
DM2, mas provavelmente em melhora da qualidade de 
vida em geral (8).

Na década passada, evidências científicas mostraram 
a superioridade de medidas comportamentais na pre-
venção do DM2 em indivíduos de alto risco quando 
comparada a intervenções farmacológicas. O estudo 
finlandês Diabetes Prevention Study (DPS) (1) e o braço 
de mudanças no estilo de vida do estudo americano, 
o Diabetes Prevention Program (DPP) (2), encontra-
ram 58% de redução na incidência de DM2 após três 
anos de intervenção intensiva na dieta e na atividade 
física. Experiências obtidas em populações emergentes 
como na Índia confirmam o benefício dessas mudanças 
comportamentais, com reduções no risco da ordem de 
28,5% (3).

Resultado ainda mais interessante refere-se ao efeito 
residual, em longo prazo, na incidência do DM2. Ape-
sar de a duração de programas de mudanças no estilo de 
vida ser limitada, a proteção conferida pelo período de 
melhores hábitos parece promover proteção mais dura-
doura à semelhança do que se denomina de memória 
metabólica, descrita após estudos de controle intensivo 
da glicemia na prevenção de complicações crônicas (9). 
Pesquisadores do Da Qing Diabetes Prevention Study 
verificaram que, após um período de observação de 20 
anos, persistia incidência de DM2 43% menor no grupo 
de chineses que havia sido submetido a intervenções na 
dieta e na atividade física, quando comparado ao grupo 
controle (10).

Iniciativas de se implementar programas de pre-
venção na rede de saúde devem ser também encora-
jadas quando se analisam resultados sob a perspectiva 

dos custos ao sistema público de saúde. Análises por-
menorizadas de custo-efetividade do DPP e do DPS 
mostraram que intervenção no estilo de vida para pre-
venção de DM2 em indivíduos de alto risco é custo-efe-
tiva (11,12). Uma vez postergado o início da doença 
e, consequentemente, minimizando suas complicações 
micro e macrovasculares, isso se reverte em conside-
rável economia para os cofres públicos (em termos de 
medicações, procedimentos, internações etc.), em adi-
ção aos profundos benefícios sobre a qualidade de vida 
dos indivíduos.

A implementação desses programas não deve esbar-
rar no estabelecimento de metas inalcançáveis. Cabe 
ressaltar que as metas preconizadas nos principais estu-
dos para prevenção de DM2 não são tão rigorosas que 
não possam ser atingidas. Há evidências convincentes de 
que pequena redução de peso (5% do peso inicial), ati-
vidade física (150 minutos na semana) e hábitos alimen-
tares saudáveis (> 15 g/1.000 kcal de fibras e < 10% de 
gorduras saturadas) promovem significativos benefícios 
cardiometabólicos (13-15). O alcance de apenas uma 
das metas já resulta em redução de risco; hipoteticamen-
te, atingindo o conjunto das mudanças propostas, cerca 
de 90% dos casos seriam prevenidos (16).

Diante da clara necessidade de se traduzir essas men-
sagens, derivadas de estudos científicos, para a prática 
clínica (1-7,17), surgem iniciativas no primeiro mundo 
para implementação de programas de prevenção para a 
população geral. O FIN-D2D utilizou-se das evidên-
cias obtidas no DPS para implantar um programa de 
intervenção no estilo de vida na atenção primária de 
saúde finlandesa (18). O DE-PLAN, projeto envolven-
do 17 países europeus, foi concebido com o intuito de 
desenvolver e testar modelos para prevenção de DM2 
em populações e analisar a relação custo-efetividade em 
sistemas públicos de saúde (19). A proposta original do 
IMAGE foi a de funcionar como um guia, fornecendo 
as ferramentas necessárias para implementar a preven-
ção de DM2 na Europa (20). Hoje, estão disponíveis 
em seu website (www.image-project.eu) informações 
práticas detalhadas para profissionais da saúde que de-
sejem atuar em prevenção do DM2.

A crescente prevalência de DM2, frequentemente 
associado a outras doenças integrantes da síndrome 
metabólica (SM) que elevam a mortalidade cardiovas-
cular (21), e a possibilidade de prevenção (1-7) moti-
varam a criação de um programa de mudanças no estilo 
de vida na nossa rede pública de saúde. Por ser baseado 
em hábitos dietéticos saudáveis e atividade física regu-
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lar, sua ampla implementação tem o potencial de pro-
teger não apenas contra o DM2, mas também contra 
outras doenças cuja gênese envolve esses mesmos fato-
res ambientais (http://www.who.int/dietphysicalacti-
vity/en/). Embora o conhecimento com modelos de 
prevenção, adquirido em território nacional, adequado 
à nossa realidade, mereça ser amplamente compartilha-
do, iniciativas locais têm carecido de adequada divul-
gação. Assim, este estudo descreve a metodologia de 
programa de mudanças no estilo de vida implementa-
do em uma unidade de saúde pública brasileira, bus-
cando traduzir para prática o conhecimento científico 
sobre o papel dos hábitos de vida na redução do risco 
cardiometabólico. 

oriGEm Do ProGrAmA, SEUS objETivoS E mETAS 

Em 2008, pesquisadores do Departamento de Nutri-
ção da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo (FSP-USP) idealizaram um programa estru-
turado de mudanças no estilo de vida para ser implanta-
do na rede pública de saúde do Município de São Pau-
lo, visando à prevenção de DM2 e doenças associadas.  
A primeira edição do Programa de Prevenção de Diabe-
tes Mellitus Tipo 2 (PDM) foi implantada no Centro de 
Saúde Escola (CS) da FSP-USP e concluída em 2011 
(22). Há a expectativa de que, em longo prazo, possa 
reduzir a incidência de desfechos duros como o DM2 e 
eventos cardiovasculares. Resultados dessa intervenção 
e dos possíveis efeitos residuais após sua finalização são 
objeto de outra publicação e fogem do escopo do pre-
sente trabalho. 

O PDM teve como objetivo melhora do quadro 
metabólico global dos participantes, em especial do 
perfil glicêmico. Diante da escolha pela “abordagem 
de risco” (high-risk approach), em vez da populacional 
(23), os elegíveis ao PDM foram indivíduos com ris-
co cardiometabólico. Tendo em vista a necessidade de 
avaliação de programas desenvolvidos na rede pública 
de saúde, a fim de verificar se os propósitos foram al-
cançados, é fundamental estabelecer metas previamente 
à sua implantação. No PDM, estabeleceram-se metas 
para as quais havia evidência de potencial para avaliar o 
impacto de programas dessa natureza: 1) redução ≥ 5% 
do peso para indivíduos com excesso de peso (24,25); 
2) consumo de ≥ 20 g de fibras por dia (13); 3) con-
sumo de gorduras saturadas ≤ 10% das calorias totais 
(13,24,25); 4) prática de ≥ 150 minutos de atividade 
física moderada por semana (14,15).

É natural que metas de programas de intervenção 
sofram mudanças ao longo do tempo com o avançar 
do conhecimento. Assim, apesar de o PDM ter esta-
belecido meta contemplando apenas o teor de gordura 
saturada, é possível que haja readequação valorizando o 
consumo de ácidos graxos monoinsaturados e relação 
adequada entre os poli-insaturados (26,27).

CAPTAÇÃo DE PArTiCiPANTES E rETENÇÃo 
No ProGrAmA DE PrEvENÇÃo DE Diabetes 
Mellitus
Para captação dos participantes, deve-se definir pre-
viamente a população-alvo, tendo sido ponderadas as 
vantagens e desvantagens das duas abordagens básicas 
de prevenção, populacional ou de risco (22). No caso 
do PDM, a abordagem de risco teve como alvos porta-
dores de fatores predisponentes ao DM2 ou à doença 
cardiovascular (indivíduos de risco cardiometabólico). 
Levou-se em consideração o conhecimento de que a 
presença de SM aumenta o risco de doença cardiovas-
cular em 1,54 vez, além de conferir elevação do risco de 
DM2 em 4,6 vezes (21,28).

O passo inicial para identificar tais indivíduos foi o 
rastreamento oportunista, tendo sido empregado um 
questionário adaptado do FINDRISK (29), devido à 
sua simplicidade e baixo custo. Este questionário – tam-
bém usado no IMAGE (www.image-project.eu) – ob-
tém dados de estilo de vida, antecedentes familiares e 
antropometria e é capaz de fornecer uma estimativa de 
risco de DM2 em 10 anos. Sendo o escore > 14, suge-
re-se a realização de teste sanguíneo. No PDM, a prin-
cipal medida de risco para DM2 foi obtida por meio de 
teste oral de tolerância a 75 gramas de glicose (TOTG), 
realizado no CS da FSP-USP. Neste CS, o emprego da 
hemoglobina glicada para esse fim (30) era inviável e 
provavelmente na maioria do nosso meio. Na mesma 
visita, medidas antropométricas e de pressão arterial 
dos indivíduos rastreados, bem como a determinação 
do perfil lipídico do plasma, permitiram o diagnóstico 
da SM. Ainda, alíquotas foram congeladas para análises 
posteriores de outros biomarcadores. 

Participantes do PDM foram, então, usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) entre 18 e 79 anos, de 
ambos os sexos, com glicemia de jejum alterada ou to-
lerância à glicose diminuída (31), ou preenchendo os 
critérios de SM sem DM2 (32), tendo sido respeita-
das as normas éticas para sua inclusão. Os critérios de 
exclusão foram: 1) residir fora da Grande São Paulo; 
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2) mulheres gestantes; 3) problemas neurológicos ou 
psiquiátricos graves não estabilizados no momento da 
primeira entrevista; 4) uso de medicação antiobesidade 
e/ou antidiabético oral; 5) portadores de neoplasias, 
doenças crônicas transmissíveis, insuficiência hepática 
ou renal, disfunção tiroidiana não tratada.

Em teoria, a seleção de indivíduos com tais caracte-
rísticas em serviços de saúde é relativamente fácil, bem 
como o interesse da parte deles em melhorar os riscos 
à sua saúde. Apesar disso, a efetivação das mudanças no 
estilo de vida está aquém do desejado, mesmo quando 
a informação é a eles disponibilizada. Analisando-se as 
características e os motivos de recusa de participação do 
programa, bem como as razões de desistência ao longo 
da intervenção, os indivíduos eram predominantemen-
te homens e relatavam dificuldade para comparecer ao 
CS durante o horário de trabalho. Dessa forma, com 
base na experiência de implantação do PDM, alerta-se 
sobre a importância em se ampliar possibilidades de ses-
sões em horários alternativos (final da tarde e/ou aos 
fins de semana) para melhora da retenção de participan-
tes a programas dessa natureza.

ComPoSiÇÃo DA EqUiPE mULTiProFiSSioNAL E 
orGANizAÇÃo Do TrAbALHo

A diversidade de profissionais atuando em indivíduos 
de risco mostra-se insuficiente para otimizar os resul-
tados de intervenções comportamentais. O trabalho 
interdisciplinar que impõe aos diferentes profissionais 
da saúde pensar conjuntamente os aspectos biológi-
cos, psicológicos e sociais que compõem o indivíduo 
mostra-se como a melhor estratégia para o alcance 
das metas. A prática de uma equipe interdisciplinar é 
baseada em colaboração, cooperação, diálogo e aber-
tura ao outro para compartilhar seu saber, tornando-
-o acessível à compreensão dos demais profissionais. 
A interdisciplinaridade praticada em grupos permite 
não apenas que o indivíduo amplie os conhecimen-
tos sobre direitos e deveres para com sua saúde, mas 
também compartilhe experiências e práticas com os 
demais (33). 

No PDM, a equipe interdisciplinar foi composta 
por psicólogo, médico, nutricionista, educador físi-
co e estagiário. Essas quatro especialidades da área 
da saúde estiveram reunidas durante a elaboração do 
conteúdo e das dinâmicas que foram adotadas nas 
sessões em grupo. Em cada encontro estiveram pre-
sentes pelo menos dois profissionais de saúde cujas 

áreas de conhecimento eram complementares. Além 
da presença constante do psicólogo, a fim de garan-
tir que a abordagem escolhida – a psicoeducação – 
fosse adequadamente empregada, priorizou-se que a 
informação teórica fosse ministrada pelo profissional 
com conhecimento específico do tema em questão. 
O estagiário teve a função de auxiliar na organização 
do material didático, além de fazer telefonemas aos 
participantes para estreitamento do vínculo entre eles 
e a equipe e também para lembrá-los do próximo en-
contro. Por fim, periodicamente houve reuniões da 
equipe com o intuito de manter a união e cooperação, 
discutir sobre os encontros ocorridos para possibili-
tar aperfeiçoamento dos próximos, além de promover 
motivação em longo prazo para a atuação interdis-
ciplinar. A tabela 1 apresenta a descrição da equipe 
dessa intervenção.

Tabela 1. Composição da equipe de profissionais de saúde do PDM

Equipe de profissionais de saúde

1. Profissional médico: endocrinologista especializado em prevenção de 
diabetes

2. Profissional de saúde mental: psicólogo com conhecimento de atuação em 
grupos e equipe interdisciplinar

3. Profissional de nutrição: nutricionista com conhecimentos específicos na 
área de prevenção de doenças crônicas

4. Profissional de atividade física: educador físico com conhecimentos 
específicos na área da saúde e prevenção de doenças

5. Estagiário: aluno do Curso de Graduação em Nutrição interessado na 
aprendizagem em atuação com grupos

A partir da experiência adquirida com o PDM, cons-
tata-se que, para garantir melhor adesão dos participan-
tes a intervenções, são altamente desejáveis a existência 
e a disponibilidade de outras especialidades na rede pú-
blica de saúde, para as quais os participantes possam 
ser encaminhados e devidamente tratados dos agravos 
paralelos, por exemplo, de natureza ortopédica ou psí-
quica. Uma vez que a frequência de transtornos psí-
quicos é maior em obesos como em portadores de SM 
e pré-diabetes comparando-se com a população geral 
(34), o encaminhamento para tratamento específico e 
individualizado é desejável para complementar a abor-
dagem em grupos psicoeducativos.

PSiCoEDUCAÇÃo: TÉCNiCA UTiLizADA NA 
CoNDUÇÃo DoS GrUPoS

Grupo é definido como um conjunto de pessoas ar-
ticuladas com uma mesma finalidade. Partindo-se 

Programa de hábitos de vida saudáveis para risco cardiometabólico
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do pressuposto que todos necessitam do outro para 
compartilhar, escutar e se espelhar, o PDM julgou 
que a constituição de grupos auxiliaria o participan-
te a perceber suas qualidades, defeitos, sentimentos e 
sua postura diante de diversas situações e, com isso, 
identificar maneiras de lidar com as vivências do dia 
a dia (35). Como instrumento terapêutico, o grupo 
pode ser um facilitador para que o indivíduo entre 
em contato com suas dificuldades, aproprie-se delas 
e compreenda que pode ter papel ativo nos cuidados 
com sua saúde (corresponsabilidade entre paciente e 
equipe de saúde), mantendo-se informado e prevenin-
do-se do adoecimento ou das complicações de uma 
doença. 

A psicoeducação é uma técnica grupal baseada em 
dinâmicas, bastante utilizada na sistematização de in-
formações sobre sintomas, causas e consequências, 
tratamento e evolução de uma doença, com o obje-
tivo de melhorar a compreensão dos indivíduos e de 
aumentar a iniciativa perante dificuldades decorren-
tes das mudanças em hábitos cotidianos, facilitando a 
adesão ao tratamento e modificando comportamen-
tos de autocuidado em doenças crônicas, tornando o 
indivíduo mais responsável pela sua saúde, para assim 
se modificar e alcançar hábitos de vida mais saudáveis 
(36).

Tendo o PDM optado pela orientação em grupos 
como estratégia para facilitar mudanças nos hábitos 
de vida, técnicas de psicoeducação foram empregadas 
para: informar o indivíduo sobre alimentação saudável, 
importância do controle do peso corporal, qualidade 
de vida e atividade física e como lidar com o estres-
se do cotidiano; proporcionar um espaço terapêutico 
para compartilhar sentimentos e experiências de vida 
comuns, falar das dificuldades e/ou possibilidades em 
relação às mudanças e possíveis estratégias de enfrenta-
mento de problemas; proporcionar o diálogo entre os 
profissionais da saúde e o paciente para esclarecimento 
de dúvidas e autocuidado com sua saúde; identificar 
crenças “errôneas” do grupo relacionadas aos temas 
abordados; e auxiliar o processo de mudança de hábitos 
por meio de estratégias de enfrentamento, instituindo, 
com os pacientes, metas curtas, possíveis de serem rea-
lizadas.

Para instituição de intervenções por meio de gru-
pos psicoeducativos, nossa equipe interdisciplinar 
julga importante que todos os profissionais estejam 
motivados e sejam minimamente treinados para atuar 
em grupos. A experiência com o PDM permite sugerir 

que o respeito a alguns itens melhora o impacto dessa 
estratégia: integrantes da equipe em trabalho cotera-
pêutico na discussão de conteúdos junto ao grupo, no 
enfrentamento de problemas e na busca de estratégias 
de mudanças; sessões com grupos pequenos (15-17 
pacientes/grupo) e fechados (mesmos integrantes do 
início ao término da intervenção), estimulando o vín-
culo; temas e sessões previamente organizadas para 
melhor aproveitamento das discussões de estratégias 
para mudanças de hábitos; discussão de crenças em 
relação à alimentação e à atividade física e desmistifi-
cação; dinâmicas de fortalecimento do vínculo do gru-
po: apoio mútuo entre participantes e motivação às 
mudanças; dinâmicas facilitando discussão de barreiras 
e estratégias de enfrentamento na resolução de proble-
mas; atividades lúdicas simulando o cotidiano para fa-
cilitar o entendimento do conteúdo e a necessidade de 
mudar hábitos; estabelecimento de metas a serem al-
cançadas em curto período (entre 1 e 2 semanas); ma-
terial impresso para reforçar orientações de estratégias 
para alcance das metas; momento de discussão sobre 
o alcance de metas: dificuldades, benefícios conquis-
tados com o novo comportamento e enfrentamentos 
para as “recaídas”; e adequação do material didático à 
realidade local.

A ativa participação de todos os profissionais na sis-
tematização e na aplicação dessas estratégias mostrou-
se importante para fortalecer o compromisso para com 
o PDM. O bom resultado do PDM obtido com a técni-
ca psicoeducativa pôde ser constatado não apenas com 
base no feedback dos pacientes, mas também diante dos 
benefícios observados na qualidade de vida destes, re-
sultados esses previamente publicados (8).

oriENTAÇõES PráTiCAS PArA mUDAr ESTiLo 
DE viDA

orientações dietéticas

Recomendações para uma dieta saudável, baseadas em 
evidências, estão amplamente disponíveis. Porém, a 
dificuldade está em como traduzir esse conhecimento 
para a prática de nossos pacientes. As orientações die-
téticas fornecidas no PDM seguiram as recomendações 
do Ministério da Saúde (25) e Organização Mundial 
da Saúde – OMS (13,14), descritas na tabela 2. A fim 
de atingir tais recomendações, as informações foram 
traduzidas em uma linguagem simples e discutidas nas 
sessões em grupo. 
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Orientações para aumento do consumo de fibras 
foram:

•	 Preferir as versões integrais de pães, massas, tor-
radas, biscoitos e cereais matinais (aproximada-
mente seis porções por dia);

•	 Consumir verduras e legumes todos os dias de 
preferência crus (no mínimo ½ prato no almo-
ço e no jantar); utilizar talos e cascas em sopas 
ou outras preparações;

•	 Consumir três frutas por dia (com casca e/ou 
bagaço), preferindo frutas in natura em vez de 
sucos;

•	 Consumir feijão ou outra leguminosa (grão de 
bico, soja, lentilha ou ervilha) no mínimo em 
uma das refeições;

•	 Enriquecer receitas com farelo de trigo ou aveia;
•	 Substituir metade da farinha de trigo branca 

pela integral ao fazer bolos ou pães.

Para adequar o consumo de gorduras, sugeriram-se:
•	 Não usar manteiga, margarina, maionese ou 

toucinho para o preparo dos alimentos, prefe-
rindo óleo vegetal;

•	 Evitar frituras, preparando os alimentos cozi-
dos, assados, ensopados ou grelhados. Apenas 
untar o fundo da panela com óleo vegetal;

•	 Usar preferencialmente azeite (se possível extra-
virgem) para temperar saladas; 

•	 Consumir três porções de lácteos magros por 
dia;

•	 Aproveitar as oportunidades que tiver para in-
gerir peixe (mínimo duas vezes por semana), 
preferindo as opções ricas em ômega-3 (atum, 
sardinha, pescada, merluza, salmão);

•	 Escolher cortes magros de frango (peito, coxa) 
ou carne vermelha (lagarto, músculo, coxão 

duro, paleta, patinho), retirando pele e gordura 
aparente antes do preparo;

•	 Evitar carnes processadas, como charque, salsi-
cha, linguiça, hambúrguer, nuggets, presunto e 
outros embutidos; 

•	 Quanto ao tamanho das porções de carnes, um 
filé deve ser equivalente a um palmo e o consu-
mo máximo de duas porções;

•	 Não consumir alimentos contendo gorduras 
trans (examinar ingredientes no rótulo);

•	 Consumir uma a duas das seguintes opções dia-
riamente (alimentos ricos em gorduras monoin-
saturadas): 1 colher (sopa) de azeite ou 1/3 de 
abacate médio ou 2 castanhas do Brasil médias 
ou 3 castanhas de caju médias;

•	 Substituir o creme de leite ou maionese nas re-
ceitas por iogurte natural desnatado.

Orientações complementares propostas foram:
•	 Ingerir ≥ 6 copos de água por dia, sendo que 

frutas e leite completam a necessidade diária de 
líquido (2 litros);

•	 Chás (hortelã, canela, camomila, erva-cidreira 
ou de frutas desidratadas) sem açúcar como op-
ções para auxiliar no consumo hídrico;

•	 Substituir o açúcar de adição por adoçante; 
•	 Evitar o consumo de doces, substituindo-os por 

frutas frescas ou secas;
•	 Limitar sal no tempero dos alimentos e retirar o 

saleiro da mesa;
•	 Evitar alimentos enlatados e conservas salgadas, 

preferindo alimentos frescos;
•	 Evitar sopas e salgadinhos industrializados; 
•	 Evitar molhos e temperos industrializados, pre-

ferindo os temperos naturais;
•	 Limitar consumo de bebida alcoólica: até 1 

dose por dia para mulheres e 2 para homens, 
sendo 1 dose (15 ml de álcool) equivalente a 
1 lata de cerveja (300 ml) ou 1 taça de vinho 
(150 ml) ou 1 dose de whisky, vodca ou cacha-
ça (50 ml);

•	 Evitar consumo de refrigerantes, especialmente 
aqueles que contêm açúcar;

•	 Evitar consumo de alimentos ultraprocessados, 
como fast food. 

A restrição calórica foi orientada para alcançar a 
meta de perda de peso do PDM. Porém, cabe lembrar 
que, mesmo que a meta individual de redução ponderal 
não seja alcançada, uma melhora na qualidade da dieta, 
especialmente se associada a uma vida mais ativa, já são 

Tabela 2. Recomendações nutricionais preconizadas no PDM

recomendações nutricionais para prevenção de diabetes mellitus tipo 2

Carboidratos: 50% a 60% das calorias totais

Açúcares: ≤ 10% das calorias totais

Proteínas: 10% a 15% das calorias totais

Gordura total: até 30% das calorias totais

Ácidos graxos saturados < 10% das calorias totais 

Ácidos graxos poli-insaturados ≤ 10% das calorias totais

Ácidos graxos monoinsaturados ≤ 20% das calorias totais

Ácidos graxos trans: ≤ 1% das calorias totais

Colesterol: < 300 mg/dia

Fibras: 20 a 30 g/dia

Programa de hábitos de vida saudáveis para risco cardiometabólico
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mudanças que merecem ser valorizadas na relação pro-
fissional-paciente. 

orientações para atividade física 

De forma similar à dieta, as orientações de atividade fí-
sica seguiram as recomendações da OMS e Associação 
Americana do Coração (14,37). A estratégia adotada 
para atingir as recomendações foi a utilização de diferen-
tes metas organizadas de forma ordenada, da mais gene-
ralizada para as mais específicas. Neste sentido, a primei-
ra meta estabelecida foi atingir a recomendação mínima 
de 30 minutos diários de atividade física em pelo menos 
cinco dias semanais, de forma contínua ou intervalada 
(em até três momentos de 10 minutos cada). Durante a 
intervenção, os participantes foram estimulados a atingir 
a recomendação de atividade física de duas formas:

•	 Atividade física no tempo livre ou lazer, definida 
como qualquer atividade realizada com o obje-
tivo da sua prática em si e/ou dos seus benefí-
cios (melhora da aptidão física, prazer, qualida-
de de vida e alteração da composição corporal). 
Encaixam-se neste contexto aquelas realizadas 
em academias de ginástica, caminhada, corrida, 
modalidades esportivas, jogos e danças.

•	 Atividade física de deslocamento, definidas 
como aquelas realizadas por meio de caminhada 
ou bicicleta, cujo objetivo final é o deslocamen-
to para algum local específico. Caminhada ou 
pedalada para trabalho, escola, lojas e casa de 
amigos, por exemplo, fazem parte desse con-
texto.

De forma mais específica, o tema atividade física 
foi trabalhado visando a estimular aptidões físicas re-
lacionadas à capacidade aeróbia, força e flexibilidade. 
Os participantes receberam as informações sobre como 
estimular essa prática:

•	 Capacidade aeróbia: 3 vezes por semana, ao 
menos 10 minutos, visando a alcançar 30 minu-
tos, em intensidade moderada. 

•	 Capacidade de força: 2 a 3 vezes por semana, 
1 a 3 séries de 6 a 12 repetições e intervalos de 
60 a 90 segundos entre as séries envolvendo os 
principais grupos musculares.

•	 Flexibilidade: 2 a 3 vezes por semana, 30 se-
gundos em cada posição e estimulando regiões 
como a coluna, ombros e quadril. 

Além dos encontros para abordar aspectos especí-
ficos da atividade física, o programa contemplou dois 

encontros complementares para discussão de barreiras 
e estratégias individuais para iniciar ou manter a práti-
ca e para orientação dessa prática em espaços públicos. 
Ao final de cada encontro, os participantes realizavam 
alguma atividade física programada pelo profissional 
de educação física, usando a infraestrutura disponível 
no local. 

Ressalta-se que tão importante quanto os conceitos 
técnicos sobre tipos de atividade física e aptidões está a 
identificação dos motivos pelos quais os indivíduos ini-
ciam a prática de atividade física. Nesse sentido, temas 
como barreiras para a prática de atividade física, como 
adotar um vida mais ativa no dia a dia e trabalhar com 
experiências e lembranças prazerosas de atividade física, 
devem ser mais intensamente debatidos.

Com a implantação do PDM, no que tange a essa 
amostra residente em uma grande metrópole, consta-
tou-se que, além da relutância individual a mudanças, 
fatores ambientais impactam consideravelmente para 
mudar comportamentos. O momento de lazer apre-
sentou-se como o de maior potencial de aumento da 
atividade física neste programa.     

A iNTErvENÇÃo Em GrUPo No ProGrAmA DE 
PrEvENÇÃo DE Diabetes Mellitus
Ao longo dos 18 meses de intervenção do PDM, fo-
ram realizados 16 encontros de até duas horas para 
cada grupo de aproximadamente 15 participantes. Do 
primeiro ao sexto encontro as sessões foram semanais, 
visando a formar vínculo entre eles e destes com os 
profissionais, além de abordar informações básicas re-
lacionadas às mudanças no estilo de vida. Do sétimo ao 
décimo terceiro encontro as sessões foram uma vez por 
mês, para recapitular conhecimentos adquiridos, traba-
lhar conceitos complementares e estimular a discussão 
sobre estratégias adicionais para facilitar a implementa-
ção das mudanças. Os três últimos encontros (décimo 
quarto ao décimo sexto) tiveram frequência trimestral, 
objetivando a manutenção das mudanças alcançadas. 

Com base nos princípios da psicoeducação, no 
PDM adotou-se a seguinte sistemática:

1) Acolhimento: a) dinâmica de vínculo e/ou ati-
vidade física (relaxamento, alongamento ou dança); b) 
recapitulação do tema anterior e das metas propostas.

2) Momento educativo: a) desenvolvimento do con-
teúdo: introdução do tema com dinâmica em subgru-
pos, visando identificar o conhecimento prévio de cada 
um, ou crenças pré-formadas e desmistificá-las quando 
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necessário; b) sistematização da informação: apresenta-
ção em multimídia do tema teórico do dia pelo profis-
sional responsável; c) estabelecimento de metas curtas, 
possíveis de serem realizadas no período até o próximo 
encontro e discussão de estratégias para implantá-las; 
d) entrega de material educativo contendo informações 
sobre o tema discutido e algumas estratégias para im-
plantar as mudanças no estilo de vida propostas.

A descrição detalhada dos encontros, incluindo o 
conteúdo teórico-prático abordado, encontra-se dispo-
nível no website www.fsp.usp.br/prevsm.

Em paralelo, ocorreram consultas médicas indivi-
duais com frequência trimestral, incluindo medidas 
antropométricas e de pressão arterial e adequação das 
medicações, conforme esperado no atendimento básico 
à saúde (Figura 1).

rede pública, menor periodicidade dos grupos fechados 
deve ser testada, assim como posterior acompanhamen-
to em grupos abertos, com a participação de todos que 
se beneficiaram da intervenção, sem data para término. 
É amplamente reconhecida a importância da educação 
continuada para manter mudanças de hábitos.

O PDM mostrou que é altamente recomendável 
que o tempo dedicado para transmitir a teoria não seja 
demasiadamente longo, de modo a permitir a discus-
são de estratégias para inserir as mudanças no cotidiano 
dos participantes, a fim de garantir a aplicação prática 
do conteúdo abordado. Os participantes devem ter a 
oportunidade de, trazendo suas dificuldades, medos 
e expectativas, construir estratégias para o alcance das 
metas com o apoio da equipe profissional. Certamente, 
desenvolver responsabilidade diante da implantação das 
mudanças no estilo de vida é de grande relevância para 
a manutenção em longo prazo.

Além disso, considera-se importante que as “metas 
curtas” propostas em cada encontro possam ser flexi-
bilizadas, a fim de que cada participante utilize o meio 
mais viável em sua rotina e mais adequado para suas ne-
cessidades, gostos e condições econômicas de alcançá-
-las. Por exemplo, para atingir o objetivo do consumo 
de fibras, é possível estabelecer diversas estratégias para 
obter esse fim (como consumir três frutas ao dia;  au-
mentar o consumo de verduras e legumes; substituir os 
cereais refinados por versões integrais etc.). Portanto, 
em vez de se estabelecer uma única estratégia para um 
grupo, recomenda-se que cada componente do grupo 
reflita sobre a melhor estratégia, fixando sua própria 
“meta curta” individual para o próximo encontro.

Quanto ao material didático, ressalta-se que deve es-
tar adequado aos recursos do CS onde o programa for 
implantado, ou seja, as condições locais de cada equipe 
de intervenção é que determinarão que instrumentos 
deverão ser empregados na condução dos grupos. Na 
indisponibilidade de aparelho multimídia, a sessão pode 
ser ministrada em uma lousa ou flip chart. Tal limitação 
não deve desestimular profissionais no estabelecimento 
de programas preventivos em grupo.

iNSTrUmENToS DE AvALiAÇÃo

A avaliação do alcance das metas propostas e do impacto 
da intervenção na saúde dos participantes deve ser rea-
lizada periodicamente. Para avaliar o impacto do PDM, 
utilizaram-se questionários estruturados e, sempre que 
possível, validados. Além disso, diversas medidas clínicas 

Consultas médicas individuais

Sessões em grupo com equipe multidisciplinar

Basal 3 6 9 meses 12 15 18 meses

6 sessões
(2 meses)

7 sessões
mensais

3 sessões
trimestrais

Figura 1. Protocolo da intervenção no PDM.

Após nove meses do término do período de inter-
venção, ou seja, aos 27 meses, os participantes foram 
novamente convidados a comparecer no CS, apenas 
para a repetição da avaliação clínica e de qualidade de 
vida. Para a equipe multiprofissional do PDM e de um 
modo geral, é importante que se conheça o impacto da 
intervenção em prazo mais longo para possíveis reade-
quações dos programas de prevenção.

reflexões sobre a intervenção em grupo

Esta experiência com as sessões em grupo do PDM nos 
remete a algumas reflexões. A intervenção em grupo do 
PDM possibilitou atingir um conjunto de participantes 
com ideais comuns, otimizando o tempo de trabalho da 
equipe multiprofissional. Para a rede pública de saúde 
com grande demanda de pacientes que se beneficiariam 
das orientações para uma vida saudável, sessões em gru-
po é uma estratégia promissora, podendo haver alguma 
variação na composição da equipe profissional segundo 
a realidade local. Encontros periódicos com grupos “fe-
chados” são relevantes para garantir o vínculo, que, por 
sua vez, auxilia na adesão às orientações. Para otimizar 
tempo e recursos humanos, facilitando a aplicação na 
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e laboratoriais, consideradas desfechos intermediários, 
foram realizadas. Importante assinalar que os custos dos 
procedimentos devem se adequar às realidades locais; 
parte considerável dos exames realizados no PDM ti-
veram propósitos de pesquisa. No cenário de assistên-
cia pública à saúde, vários instrumentos de avaliação de 
baixa complexidade e custo permitem obter parâmetros 
bastante bons (como medidas antropométricas e pres-
são arterial) dos resultados da intervenção.

Há uma dificuldade intrínseca dos instrumentos 
na avaliação precisa do consumo alimentar, limitando 
quantificar o alcance de metas relativas à ingestão ali-
mentar. Diante disso, é necessário criar maneiras sim-
ples de avaliar mesmo que mais grosseiramente a mu-
dança de hábito, como questionamentos sobre itens 
alimentares específicos que tenham sido alvo da inter-
venção. É esperado que mudanças na dieta e atividade 
física tenham impacto em medidas antropométricas, 
que funcionam como meio indireto de avaliar a adesão 
às recomendações. 

Os participantes foram avaliados no ponto de par-
tida do estudo e ao completarem 18 e 27 meses de 
acompanhamento quanto a dados sociodemográficos 
de atividade física, qualidade de vida e de transtornos 
psíquicos e submetidos a inquérito dietético, exame fí-
sico e coleta de sangue para diversas determinações.

Os dados sociodemográficos foram obtidos com 
base em questionário estruturado. A atividade física foi 
avaliada pelo Questionário Internacional de Atividade 
Física, versão longa (38,39), aplicado por educadores 
físicos treinados. Esse questionário foi concebido para 
ser autorrespondido, de modo que pode ser instrumen-
to útil na rede pública de saúde. Na ausência de profis-
sional para coleta de dados dessa natureza, é possível 
que a versão curta seja mais adequada. Estão disponí-
veis publicações nacionais que auxiliam na interpreta-
ção dos resultados (40,41).

O Medical Outcome Study 36-Item Short-Form 
Health Survey (SF-36) foi usado no PDM para avaliar 
a qualidade de vida (42). Esse questionário inclui ques-
tões sobre limitações em atividades sociais, capacidade 
física e emocional para desenvolvê-las; limitações de 
atividades de vida diária, dor, distúrbios mentais e vita-
lidade. O módulo humor do Primary Care Evaluation 
of Mental Disorder e o Inventário Beck para Depressão 
foram aplicados para diagnosticar depressão. Os itens 
referem-se a atitudes e sentimentos de tristeza, crises 
de choro, irritabilidade, sensação de culpa ou punição, 
pessimismo, autodepreciação, autoacusação, ideias sui-

cidas, retração social, distúrbio do sono, perda de apeti-
te e peso, distorção da imagem corporal, diminuição da 
libido, inibição para o trabalho e preocupação excessiva 
com a saúde. Pontos de corte para intensidade dos sin-
tomas depressivos foram previamente propostos (43).

Compulsão alimentar periódica foi avaliada pela 
Escala de CAP (44). Esse questionário aborda com-
portamentos como comer excessivamente sem contro-
le, sem estar com fome até se sentir cheio, apresentar 
sentimento de culpa ou raiva contra si em função do 
comportamento alimentar, ou constrangimento de co-
mer demais na frente dos outros, ou insatisfação com o 
próprio corpo, ou utilização do ato de comer para o alí-
vio de estados de ânimo desagradáveis, ou pensamentos 
obsessivos sobre o comer.

O consumo alimentar foi avaliado por meio de três 
recordatórios alimentares de 24 horas, aplicados em 
dias não consecutivos, sendo um deles referente ao final 
de semana, por nutricionista ou graduandos treinados 
para tal procedimento. Um dos recordatórios foi rea-
lizado em entrevista direta e os demais foram realiza-
dos por telefone. Para registro adequado das porções, 
quantidades e medidas caseiras, empregou-se o Regis-
tro Fotográfico para Inquéritos Dietéticos (45).

O exame físico incluiu três medidas de pressão ar-
terial, atendendo às recomendações da Sociedade Bra-
sileira de Hipertensão. Os valores finais de pressão 
sistólica e diastólica considerados foram aqueles que 
representam a média aritmética das duas últimas medi-
das. Estatura e peso foram obtidos e o índice de massa 
corporal (IMC) foi calculado empregando-se critérios 
da OMS para classificação do estado nutricional (13). 
A circunferência da cintura foi medida em pé no pon-
to médio entre a última costela flutuante e crista ilíaca.  
A composição corporal foi avaliada por impedância 
bioelétrica, embora se ressalta que medidas antropomé-
tricas são suficientes para acompanhamento das altera-
ções da adiposidade corporal.

Em se tratando de um programa também com fins 
de pesquisa, os parâmetros laboratoriais analisados no 
PDM foram, além da glicemia de jejum e pós-sobrecar-
ga, as concentrações colesterol total, frações, triglicéri-
des, apolipoproteínas A1 e B, insulina de jejum, adipo-
nectina, PCR, IL-6, TNF-a, contagem de leucócitos, 
superóxido dismutase e LDL oxidada. A bioquímica 
básica, de baixo custo e complexidade, permite avaliar 
satisfatoriamente o perfil de risco cardiometabólico, 
dispensando as determinações de biomarcadores dis-
pendiosos.

Programa de hábitos de vida saudáveis para risco cardiometabólico
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ASPECToS iNovADorES Do ProGrAmA DE 
PrEvENÇÃo DE Diabetes Mellitus
Diante do exposto, é fato que o programa de interven-
ção no estilo de vida aqui proposto apresenta aspectos de 
originalidade se comparado à estrutura habitual de aten-
dimento na rede de saúde nacional. No PDM, a inter-
disciplinaridade foi praticada e técnicas de psicoeducação 
mostraram-se animadoras no sentido de mudar compor-
tamentos que podem reverter em qualidade de vida. 

Considerando que no Brasil e possivelmente em ou-
tros países emergentes com sistemas de saúde pública 
semelhantes ao nosso a disponibilidade de profissionais 
da saúde é limitada e mal distribuída, parece razoável 
supor que a constituição de grupos de pacientes com-
partilhando fatores de risco seja uma alternativa opor-
tuna para cuidar de sua saúde. Porém, o cuidado cen-
trado no médico não cobre as necessidades de grande 
parte da população que procura assistência em centros 
de saúde, refletindo a importância de uma gama de pro-
fissionais da saúde. A disponibilidade de equipe multi-
profissional ainda não é suficiente para que as múltiplas 
orientações para uma vida saudável sejam efetivadas.  
A interdisciplinaridade tem se destacado como estraté-
gia promissora no manejo de diversas afecções crônicas.   

O PDM propõe uma atuação multiprofissional in-
terdisciplinar, na qual os diferentes conhecimentos e 
práticas se complementam, fazendo com que pacientes 
se sintam mais seguros de suas possibilidades de mu-
danças e estando mais amplamente amparados. Em adi-
ção ao atendimento individual, um programa como o 
PDM incluindo intervenção em pequenos grupos de 
participantes tem a vantagem da troca de experiências. 
Exposição de percepções individuais gera discussões, 
reflexões e aponta caminhos.

Quanto às orientações dietéticas, ressalta-se que o 
PDM focou prioritariamente na qualidade das escolhas 
alimentares, em detrimento da entrega de um plano ali-
mentar baseado em quantidades. As estratégias descri-
tas para melhora do hábito alimentar, factíveis a grupo 
de indivíduos que compartilham fatores de risco, mo-
tivam a identificar meios particulares para implementar 
comportamentos alimentares mais saudáveis em sua ro-
tina diária.

Por fim, aspecto inovador de maior relevância do 
programa proposto é o fato de ter como base para o 
planejamento e condução de todos os encontros em 
grupo e técnica de psicoeducação. Tem-se a expectativa 
de que essa perspectiva de atuação em saúde pública 
possa incrementar a motivação ao autocuidado, que 

poderá reverter em mais saúde ao paciente e mais satis-
fação na prática profissional.

CoNSiDErAÇõES FiNAiS

Estudos desenvolvidos em diferentes regiões do mundo 
comprovaram que o DM2 é passível de prevenção, que 
a forma mais eficaz é por meio de mudanças nos hábitos 
de vida e que tais intervenções são custo-efetivas. 

Foi também demonstrado que parte dos benefícios 
provenientes de programas de prevenção de DM2 per-
dura em longo prazo, em razão da memória metabólica (9). 
Ainda que as curvas de redução de peso possam mostrar 
aos profissionais da saúde resultados desanimadores, al-
guns benefícios metabólicos podem ser prolongados. 
Porém, ainda se desconhece até que ponto esses teriam 
impacto em desfechos duros, tais como eventos e mor-
te cardiovascular.  

Tendo em mente que as principais epidemias da 
modernidade relacionam-se a hábitos de vida não sau-
dáveis, que comprometem a qualidade de vida e a so-
brevida das populações, este é o momento de unir es-
forços em diferentes esferas para planejar e implantar 
programas de prevenção de doenças cardiometabólicas, 
particularmente envolvendo estratos populacionais de 
maior risco, que traduzam para as realidades locais o 
conhecimento adquirido no âmbito científico. Este es-
tudo aponta caminhos para que profissionais da saúde 
possam adaptar programas locais para promoção de há-
bitos de vida saudáveis e para que obtenham resultados 
que motivem políticas públicas de promoção de hábitos 
de vida saudáveis de mais ampla aplicação no país. 

Sendo assim, espera-se que essa experiência do PDM 
possa ser útil, não propriamente como um “modelo”, mas 
como “ponto de partida” para planejamento de interven-
ções na rede pública, encorajando profissionais da saúde 
e gestores a empenharem-se nessa importante iniciativa, 
atuando, por exemplo, sob a perspectiva ora apresentada.
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Cigarette smoke exposure severely 
reduces peripheral insulin sensitivity 
without changing GLUT4 expression 
in oxidative muscle of Wistar rats 
Exposição à fumaça de cigarro reduz gravemente a 
sensibilidade à insulina periférica sem alterar a expressão 
de GLUT4 em músculo oxidativo de ratos Wistar

Patricia Ebersbach-Silva1, Thamara Alves1, Agatha Tomoko 
Sakata Fonseca1, Marcia Aparecida do Nascimento Oliveira2, 
Ubiratan Fabres Machado2, Patricia Monteiro Seraphim1  

AbSTrACT 
Objective: To evaluate the effect of exposure to cigarette smoke and running training on a 
treadmill on the expression of glucose transporter GLUT4 in oxidative soleus muscle of rats. 
Materials and methods: Wistar rats were divided into: (C) control, (E) exercise control, (SS), 
sedentary smoker, and (ES) exercise smoker. Insulin Tolerance Test, Western blotting, and RT-
-PCR were performed for the evaluation of GLUT4 levels. Results: The SS group presented lo-
wer insulin sensitivity with reduced GLUT4 protein in the plasma membrane (PM), no changes 
in the microsomal fraction, but increased mRNA content. Training reversed this condition. No 
intervention altered total GLUT4 content of the oxidative muscle. Conclusion: These results 
suggest that passive smoking stimulates GLUT4 transcription without changing total protein 
content, but impairs the ability of GLUT4 translocation to the PM. On the other hand, training 
seems to reduce the deleterious effects, even under the influence of cigarette smoking. Arq Bras 

Endocrinol Metab. 2013;57(1):19-26

Keywords
Cigarette smoking; training; glucose transporter; GLUT4; insulin resistance; oxidative muscle 

rESUmo
Objective: Avaliar o efeito da exposição à fumaça de cigarro e do treinamento de corrida em es-
teira rolante sobre a expressão do transportador de glicose GLUT4 no músculo oxidativo solear 
de ratos. Materiais e métodos: Ratos Wistar foram divididos em: (C) controle, (E) exercitado, 
(SS) fumante sedentário e (ES) fumante exercitado. Foram realizados testes de tolerância à in-
sulina, Western Blotting e RT-PCR para avaliação da expressão de GLUT4. Resultados: O grupo 
SS apresentou menor sensibilidade à insulina, com redução de proteína GLUT4 na membra-
na plasmática (MP), sem alteração na fração microssomal, e conteúdo de RNAm aumentado.  
O treinamento reverteu esse quadro. Nenhuma intervenção alterou o conteúdo total de GLUT4 
no músculo oxidativo. Conclusão: Esses resultados sugerem que o fumo estimula a transcrição 
de GLUT4 sem alterar o conteúdo total de proteína, porém prejudica a capacidade de translo-
cação para a MP. Já o treinamento em esteira parece, mesmo sob influência do cigarro, reduzir 
seus efeitos deletérios. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):19-26

Descritores
Fumaça de cigarro; treinamento físico; transportador de glicose; GLUT4; resistência à insulina; músculo oxidativo 
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iNTroDUCTioN 

C igarette smoking has been considered a signifi-
cant risk factor for many diseases, and evidence 

indicates that it is associated with insulin resistance and 
decreased glucose tolerance (1,2). Smoking is related 
with high levels of several inflammatory markers, such 
as C reactive protein (CRP); interleukins, such IL-
6, IL-1B; and tumor necrosis factor alpha (TNF-a), 
which are associated to a chronic inflammatory process 
that could be the triggering factor for insulin resistance 
and, eventually, type 2 diabetes (3-5). Another acute 
effect of smoking consists of the increase in the activ-
ity of the sympathetic nervous system, generating high 
levels of circulating catecholamines, which are potent 
antagonists of insulin action, since smoking can reduce 
the number of binding sites for insulin, and decrease 
the intrinsic activity and/or synthesis of glucose trans-
porters (6).

At the cellular level, insulin resistance is associated 
with a decline in the hormone signaling pathway, and is 
related to a reduction in the expression, or impairment 
in the translocation of GLUT4 glucose transporter to 
the plasma membrane (7). In the basal state, GLUT4 
is associated to intracellular vesicles making up the mi-
crosomal membranes associated with the transgolgi ap-
paratus and/or transverse tubules from the adipose and 
muscle tissue. Under insulin stimulation, GLUT4 mi-
grates from microsomes (M) to the plasma membrane 
(PM), contributing with about a 40% increase in glu-
cose uptake (8). Studies have shown that physical activ-
ity can increase the expression of the intracellular ele-
ments of the insulin signaling pathway. Several studies 
suggest that exercise increases the protein GLUT4 and 
mRNA expression, and it has been used as a method 
for diabetes treatment (9-11). Muscle contraction can 
stimulate glucose transport by a pathway independent 
of the insulin signaling (12), indicating that a person 
who presents impaired insulin signaling pathway can 
improve glucose homeostasis by means of exercise 
training (13).

The literature lacks detailed information on smok-
ing and GLUT4 levels in oxidative fibers as well as on 
the effects of training, since smokers present poor phys-
ical conditioning compared with non-smokers. So, it is 
relevant to investigate the processes involving insulin 
resistance as a result of smoking, and the associated ef-
fects of training. The analysis of GLUT4 expression can 
be a great clinical tool, and the knowledge about its 
regulatory mechanisms may provide therapeutic mea-

sures for metabolic diseases, such as type 2 diabetes and 
insulin resistance. Thus, this study aimed to verify if the 
insulin resistance established in smokers may be related 
to changes on GLUT4 expression in oxidative skeletal 
muscle, and to assess the effect of regular moderate 
physical training on GLUT4 expression and insulin 
resistance of smoking rats, as a way of improving the 
quality of life.

mATEriALS AND mETHoDS 

Animals

The study was approved by the local Research Ethics 
Committee, according to the “Ethical Principles in 
Animal Experimentation” (COBEA), process nº 
262/2008.

Male Wistar rats were kept in cages under controlled 
conditions, 22 ± 2ºC, on a 12:12-h light-dark cycle 
(7:00 am - 7:00 pm/7:00 pm - 7:00 am), and were 
fed with standard rodent chow (Supra Lab, Alisul Ind. 
Alimentos. Ltda., RS, Brazil) and water ad libitum.

Animals were divided into 4 groups: sedentary con-
trol group (S), exercise control group (E), sedentary 
smoking group (SS), and exercise smoking group (ES). 
The SS and ES groups were exposed to the combustion 
of four cigarettes for 30 minutes, twice a day, 5 days 
a week, during 8 weeks. A closed box divided in two 
compartments was used as the inhalation chamber. One 
of the compartments was used to arrange the four ciga-
rettes in a holder, and the other one was used for the ex-
posure of 10 animals. A 10 L/min-air compressor was 
connected to the cigarette compartment and pushed 
the smoke to the other side of the box. The compart-
ment for the animal presented a hole for the exhaust 
smoke. This dose of smoke exposure is equivalent to 10 
to 20 cigarettes for a chronic human smoker (14). 

The E and ES groups followed a regular moderate 
exercise protocol on a treadmill for small animals. The 
treadmill was powered by a 12V motor, which provided 
a speed of 9.75 meters per minute, and the experimen-
tal protocol was performed during 8 weeks, 5 days a 
week, for 60 minutes. This training consisted of moder-
ate exercise, without increases in intensity or duration.

insulin tolerance test 

For the evaluation of in vivo insulin sensitivity, ani-
mals were submitted to an insulin tolerance test (ITT) 
after 4 hours of fasting. Tail vessel blood samples were 
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collected before the procedure (0 min), and at 5, 10, 
15, and 20 minutes after an intravenous injection of 
regular insulin (0.5 UKg-1, Novolin, Novo Nordisk, 
Denmark). Blood glucose was measured using speci-
fic test strips and a glucometer (Biocheck TD-4225/
Bioeasy Diagnostics Ltda./MG – Brazil). Results were 
analyzed by comparing the rate constant for glucose 
disappearance (kITT) from 0 to 20 minutes of the test, 
based on linear regression of the Napierian logarithm 
of glucose concentrations.

Tissue and blood samples

After 24 hours of the last training session, animals were 
anesthetized i.p. with ketamine and xylazine hydro-
chloride (60 mg/kg of body weight). Samples of blood 
and soleus oxidative skeletal muscle were collected. 

Western blotting 

To evaluate the expression of GLUT4 protein, soleus 
muscle was homogenized and separated in two fractions 
of cell membranes: plasma membrane (PM) and micro-
some (M). Briefly, soleus muscle was homogenized in 
buffer containing 7.4 pH 10 mmol/L TRIS HCl, 1 
mmol/L EDTA, 250 mmol/L sucrose, and centrifu-
ged at 760 g for 10 minutes at 4°C. The supernatant 
was kept, and the pellet resuspended in the same buffer 
and submitted to another centrifugation (760 g) for 10 
minutes at 4°C. The two supernatants were submitted 
to another centrifugation cycle at 31,000 g for 60 mi-
nutes at 4°C. The pellet, corresponding to the plasma 
membrane fraction (PM), was resuspended in buffer 
and stored at -20°C until the analysis. The supernatant 
was submitted to ultracentrifugation (190,000 g) for 
60 minutes at 4°C. The pellet, corresponding to the 
microsomal fraction (M), was resuspended in buffer 
and stored at -20°C.

Total protein concentration was measured by LOW-
RY method (15), and the amount of GLUT4 protein 
detection was performed using polyacrilamyde gel 
electrophoresis (SDS-PAGE) and chemiluminescence 
(ECL) for the detection of bands. Equal amounts of 
protein were solubilized in Laemmli buffer, submit-
ted to SDS-PAGE (10%), and then electrophoretically 
transferred to a nitrocellulose membrane Hybond-C 
Super (GE Healthcare, New York, USA). 

Non-specific protein binding was reduced by means 
of a blocking buffer (non-fat powdered milk diluted in 
PBS 1x at 7.4 pH) for 1 h. After that, membranes were 

incubated with anti-GLUT4 antibody (Chemicon In-
ternational, Temecula California, USA), diluted 1:3,000 
in 1x PBS/BSA 8% for 3 hours at 37°C. Then, they were 
incubated with a secondary antibody (anti-rabbit IgG), 
labeled with peroxidase (HRP; GE Helthcare, Amer-
sham, UK) diluted 1:6,000 in blocking solution for 1 
hour (5% powdered milk + 20 mL of 1X PBS + 0.05% 
Tween 20). The membrane was washed vigorously with 
1x PBS and placed in contact with 5 mL of the chemi-
luminescence reagent (Luminol 1.1% acid, P-coumaric 
acid 0.48%, 1M Tris (pH 8.5), 11.1%, H2O distilled) 
for 2 minutes, and then exposed to hyperfilms® (IGF 
– Corporation, New Jersey, USA) for the detection of 
the bands. The film was photographed in a photodocu-
mentation equipment (Model 100 Gel Logic, epi-ilumi-
nescence, Kodak Molecular Imaging, USA), and images 
were analyzed by densitometry using Scion Image for 
Windows software (Scion Corporation, USA).

RT-PCR. For RT-PCR, total RNA from the muscle 
was extracted using Trizol Reagent (Invitrogen, USA), 
following the manufacturer’s instructions. Five mi-
crograms of total RNA were submitted to the reverse 
transcription reaction (RT) with random primers. En-
zyme buffer (50 mM Tris-HCl pH 8.3, 75 mM KCl, 
3 mM MgCl2), DTT (10 mM), dNTPs mix (0.5 mM 
each), random primers (150 ng), RNase inhibitor (40 
U), and enzyme M-MLV reverse transcriptase (200 U/
µL, Invitrogen, USA) were added to each sample. This 
mixture was denatured at 65°C for 5 min, and then in-
cubated at 42°C for 60 min. After this period, reactions 
were incubated at 70oC for 15 min for the amplification 
of the fragments. Aliquots of 1 μL of RT final products 
(cDNA) were added to 10 pmol/μL of Slc2a4-specific 
primers (Sense: 5’-CCCCTCCAGGGCAAAGGAT-3’, 
Antisense: 5’-TCCTGGAGGGGAACAAGAA-3’ - 
Size: 203 bp, annealing temperature: 54°C, 28 cycles), 
and constitutive protein Actb was used for normalization 
(Sense: 5’-ATGAAGATCCTGACCGAGCGTG-3’, 
Antisense: 5’-CTTGCTGATCCACATCTGCTGG-3’; 
Size: 512 bp, annealing temperature: 54°C, 24 cycles). 
Each amplification reaction was performed in the pres-
ence of the enzyme 5X Colorless Green GoTaq Flexi 
Buffer (Promega, USA), MgCl2 (25 mM), dNTPs mix 
(10 mM either), GoTaq DNA polymerase 5U/mL 
(Promega, USA), primers (sense and antisense, 10 mM 
each), 1 μL samples of PCR product, and Milli-Q wa-
ter, as suggested by the manufacturer (Promega, USA). 
PCR reactions were performed with an initial step of 
denaturation of cDNA template at 95oC for 2 min. The 
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next denaturarion cycles were performed at 95°C for 
30 s; annealing at specific temperatures for each primer, 
as previously described; and extension at 72°C for 30 s.

Finally, the material was cooled at 4°C. The am-
plified products were submitted to electrophoresis in 
agarose gel with ethidium bromide for viewing and 
analysis under UV light. The images were captured in 
an appropriated apparatus (Mod Gel Logic 100, Kodak 
Molecular Imaging, USA).

Statistical analysis

All data are presented as means ± SEMs. Values for the 
sedentary group (S) were adjusted to 100% in experi-
ments of total content of GLUT4 protein and mRNA. 
Data were analyzed using one-way analysis of variance 
(ANOVA) with Bonferroni post-hoc test, if necessary. 
Differences among groups were considered significant 
when P value was less than 0.05.

rESULTS

morphometric and serum analysis 

Morphometric and serum analysis are shown in table 1. 
All animals presented similar body and periepididymal 
fat pad weight, but the E group presented increased so-
leus muscle weight compared with the others, sugges-
ting that regular, moderate exercise promoted gain in 
lean mass only in the non-smoker group.

There was no change in fasting plasma glucose le-
vels among the groups. Insulin sensitivity was assessed 
by means of ITT, and the results showed that the rate 
constant of plasma glucose disappearance (kITT) was 
significantly reduced by 40% in the SS group compared 
with the S group, and by 60% compared with the ES 
group. On the other hand, regular, moderate exercise 
improved this condition both in sedentary and smoker 
groups, with a 42% and 128% increase, respectively, 
suggesting great benefit of regular training in improv-
ing insulin sensitivity in this model. 

GLUT4 expression in soleus muscle

In order to verify the effect of smoke exposure and 
exercise on GLUT4 expression, we evaluated Slc2a4 
mRNA and protein expression in soleus muscle. 

We detected a significant increase of 31% in the E 
group, and 28% in the SS group compared with the S 
group in Slc2a4 mRNA content (Figure 1).

In contrast, Figures 2A and 2B show that the total 
amount of GLUT4 protein content in plasma mem-
brane (PM) per gram of tissue was reduced in the SS 
group compared with the S (34%, * P < 0.05) and the 
E (43%, P < 0.05) groups, and significantly increased in 
the ES group compared with the SS group. The results 

Table 1. Serum profile and morphometric features of the animals

Group body 
weight (g)

Soleus 
weight (g) Adipose weight (g) blood glucose  

(mg/dL) kiTT (%/min)

S 364.77 ± 9.7 (n = 18) 0.16 ± 0.007 (n = 18) 3.37 ± 0.40 (n = 12) 148 ± 10 (n = 15) 3.7 ± 0.3 (n = 6)

E 372.42 ± 7.2 (n = 21) 0.20 ± 0.008* (n = 21) 3.22 ± 0.37 (n = 13) 131.5 ± 7 (n = 19) 5.28 ± 0.5* (n = 6)

SS 368.95 ± 6.7 (n = 21) 0.18 ± 0.005 (n = 21) 3.92 ± 0.31 (n = 13) 139.5 ± 9.6 (n = 18) 2.1 ± 0.7*# (n = 6)

ES 376.42 ± 7.8 (n = 21) 0.18 ± 0.005 (n = 21) 2.85 ± 0.21 (n = 14) 130.6 ±10.2 (n = 18) 4.8 ± 0.1*& (n = 3)

Data are presented as mean ± SEM. The number of animals is in parenthesis * P < 0.05 vs. S, # P < 0.02 vs. E, & P < 0.05 vs. SS. S: sedentary control group; E: exercise control group; SS: sedentary 
smoker group; SS: exercise smoker group.

Figure 1. Slc2a4 mRNA expression in soleus muscle: 5 mg of total RNA 
were submitted to RT-PCR, as described in the methods section. (A) 
Representative images of glucose transporter GLUT4 and constitutive 
Actb obtained by RT-PCR. (b) GLUT4 mRNA expression was corrected by 
Actb mRNA expression. The results were expressed as arbitrary units 
(AU), and the values are mean ± standard error of mean (SEM), * P < 0.05 
vs. S. N: 10 different assays and animals for each group; S: sedentary 
control group; E: exercise control group; SS: sedentary smoker group; ES: 
exercise smoker group. (S: 100 ± 10.7, E: 130.9 ± 7.7*; SS: 128.5 ± 6.9*; 
ES: 121.5 ± 7.7, results expressed as AU, n = 10 animals each group, * P 
< 0.05 vs. S).
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for total amount of GLUT4 protein content per gram 
of tissue in microsomes (Figures 2C and 2D) showed 
an important increase (~75%) in all groups compared 
with the S group, although no statistical difference was 
detected.

Figure 2E shows the sum of GLUT4 protein con-
tent in both cellular fractions, PM + M, making up total 
GLUT4 protein content found in skeletal soleus mus-
cle for glucose uptake. We can observe that the S and 
SS groups had similar GLUT4 protein levels. Regular, 
moderate exercise, on the other hand, provoked a simi-
lar increase of GLUT4 protein amount in skeletal oxi-
dative muscle, in both smoking (SS) and non-smoking 
animals (E).

DiSCUSSioN

Cigarette smoking is an important risk factor for many 
diseases and, recently, it has been associated to insu-
lin resistance and diminished glucose tolerance, which 
could culminate in development of type 2 diabetes 
(1,2). On the other hand, literature shows that physical 
exercise has been recommended to prevent and treat 
insulin resistance and type 2 diabetes, since it increases 
glucose uptake in muscle in a pathway independent of 
insulin signaling (16). In this context, this study aimed 
to investigate the effects of cigarette smoking on insulin 
resistance, focusing on glucose transporter expression 
in oxidative muscle, and the consequences of physical 
training in smokers. Various studies focusing on the ex-
posure to cigarette smoke and/or effect of training as-
sociated with smoking have shown effects on the lungs 
(17). This is a rare study evidencing the effects of the 
exposure to cigarette smoke on skeletal muscle and tis-
sue insulin resistance of smokers.

This study pointed out that cigarette smoke did not 
change the morphometric profile of the animals. How-
ever, it impaired insulin sensitivity in the rats. Besides, 
the exposure to cigarette smoke provoked increase in 
mRNA levels without increasing protein content, sug-
gesting that cigarette smoke causes some defect on the 
translation machinery of this gene, as we observed in 
other animal models of insulin resistance (18). How-
ever, when smoking animals were submitted to the 
training protocol, insulin sensitivity, and mRNA and 
protein levels were correlated. Considering the isolated 
fraction of cellular membranes (PM and M), we found 
that, although the exposure to cigarette smoke has af-
fected GLUT4 protein content in PM, the content in 
M fraction did not change. Training has contributed to 
improve GLUT4 protein content compared with the 
sedentary group in general, mainly correcting the im-
pairment caused by smoking. 

In the literature, it is known that nicotine can in-
crease energy expenditure and reduce appetite and 
palatability, which explains why smokers tend to have 
lower body weight compared with non-smokers. Peo-
ple who quit smoking may often gain weight, since 
they increase calorie intake and modify tissue metabo-
lism (19). Similar to the literature, the weight of the 
animals did not change among the groups (Table 1) 
in the present study, probably because the smoke ex-
posure period (8 weeks) was not long enough to pro-
voke an impairment in food intake (data not shown) 

Figure 2. GLUT4 protein content in soleus muscle: 20-30 mg of protein 
were submitted to immunoblotting and electrophoresis as described in the 
methods section. (A) Typical autoradiogram of GLUT4 in plasma 
membrane obtained by Western blotting assay. (b) Results shown as 
means ± SEMs, expressed in arbitrary units per gram of tissue (S: 101.61 
± 7.8; E: 116.60 ± 12.21; SS: 66.37 ± 10.06*&; ES: 125.42 ± 19.63# 
AU/g tissue, * P < 0.05 vs. S; & P < 0.05 vs. E # P < 0.05 vs. SS). (C) 
Typical autoradiogram of the GLUT4 expression in microsomal membrane 
obtained by Western blotting assay. (D) Results shown as means ± SEMs, 
expressed as arbitrary units per gram of tissue (S: 101.23 ± 25.4; E: 
199.54 ± 47.02; SS: 175.25 ± 38.07; ES: 214.83 ± 66.6 AU/g tissue). 
(E) Total content of glucose transporter GLUT4. (S = 207.7 ± 21.1; E = 
351.6 ± 52.6*; SS = 206.5 ± 43.3; ES = 329.2 ± 71.6; *P < 0.05 vs. S) 
N = 10 different assays and animals for each group. S: sedentary control 
group; E: exercise control group; SS: sedentary smoker group; ES: 
exercise smoker group. ANOVA and Bonferroni as post-hoc test were used 
in the comparison.
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or food palatability. However, WAGER-SRDAR (20) 

found that weight and food intake of rats exposed to 
cigarette smoke for only 14 days were suppressed com-
pared with animals that were not exposed. But the dose 
of exposure was very high compared with the present 
study. On the other hand, Azzalini and cols. (21) did 
not find changes in this parameter in Zucker rats treat-
ed in a similar inhalation chamber and 4-week exposure 
schedule. Thus, it seems that, depending on the dose 
of cigarette smoke exposure, body weight and food in-
take may either change or not. There is evidence that 
cigarette smoking does not result in greater weight 
gain, but it favors visceral fat accumulation (increase in 
waist-hip ratio), which could contribute to the installa-
tion of insulin resistance and/or development of type 2 
diabetes (19). In spite of this, the present study did not 
detect changes in the distribution of visceral fat mass 
or any change in fat mass weight in smoker rats either.

Various studies have shown that active or passive 
smoking is associated with impaired glucose tolerance 
(19,20,22). Although, in this study, we did not find any 
changes in fasting blood glucose after exposure to ciga-
rette smoke (Table 1), an assessment of insulin sensitiv-
ity in vivo was carried out with the ITT. Considering 
the results, it was observed that exposure to cigarette 
smoke caused a significant reduction in insulin sensi-
tivity in the SS group. It has been considered that de-
creased insulin sensitivity among smokers may be due 
to the direct effects of nicotine, carbon monoxide, or 
other components of tobacco. Alternatively, long-term 
cigarette smoking may lead to vascular changes that 
reduce blood flow to skeletal muscles and, therefore, 
causes a decrease in glucose uptake mediated by insulin 
due to reduced glucose arrival in this tissue (23). On 
the other hand, literature shows that physical exercise 
has been recommended for the prevention and treat-
ment of insulin resistance and type 2 diabetes (16). In 
this study, it was possible to confirm that exercise train-
ing can lead to improved insulin action, since the ES 
group presented a 128%-higher kITT compared with 
SS. Furthermore, exercise per se has increased insulin 
sensitivity of the animals, highlighting how beneficial 
the practice of exercise can be.

The analysis of Slc2a4 mRNA content in the soleus 
muscle (Figure 1) showed significant increase in glucose 
transporter transcription in the SS compared with the 
S group. Interestingly, this reflects that smoking may 
be upregulating Slc2a4 transcription in the oxidative 
muscle, probably because of its characteristics. The red 

fibers (soleus) present more mitochondria and higher 
oxidative capacity when compared with white fibers, 
and thus can be more sensitive to hypoxia caused by 
smoking. Literature shows that stimuli causing reduced 
blood oxygen can contribute to an increase in Slc2a4 
transcription, since it activates hypoxia inducible factor 
1-a (HIF1-a) (24). An and cols. (25) demonstrated 
an activation of 5’ adenosine monophosphate-activated 
protein kinase (AMPK) in 3T3L1 adipocytes culture in-
cubated with nicotine. Therefore, in the present study, 
it is possible that the exposure to cigarette smoke may 
have stimulated the activation of these proteins, which 
evoked a positive regulation of Slc2a4 transcription 
(26). An in vitro study (24) showed that contraction 
rapidly increases Slc2a4 mRNA content, which is ac-
companied by an increase in the level of transcriptional 
factors, such as MEF2A, MEF2D, and HIF1-a. Ad-
ditionally, literature has shown that physical exercise is 
an important physiological stimulus to increase Slc2a4 
mRNA expression, highlighting AMPK as an initiator 
of a cascade of intracellular events (26,27). In the pres-
ent study, we observed a positive effect of training in  
Slc2a4 mRNA in soleus muscle (Figure 4), but addi-
tional analyses are necessary to understand which tran-
scription factor may be involved.

Analyzing GLUT4 protein content in plasma mem-
brane (PM) and microsomal (M) fractions, we found that 
smoking caused a significant reduction in PM (Figure 
2B) and simultaneous increase of the M fraction (Figure 
2D), compared with the nonsmoker sedentary group. 
On the other hand, the analysis of GLUT4 total protein 
content showed that, although there is no correlation 
between mRNA and protein levels, in fact, smoking did 
not impair GLUT4 translation in the oxidative mus-
cle. But, according to the literature (3,5,28) cigarette 
smoking seems to interfere in the translocation event, 
although the mechanisms involved in this event are not 
fully indentified. Some studies have suggested a group 
of proteins that could be the responsible for this altera-
tion, since smoking causes inflammation and oxidative 
stress (29), and incubation of muscle cells with nicotine 
and palmitate (28) culminates in the activation of the 
PKCq (protein kinase C, type q), NF-kB (nuclear fac-
tor kappa B) and TNF-a (tumor necrosis factor alpha), 
which could impair GLUT4 translocation to the plasma 
membrane. In the present study, we did not analyze the 
capacity of GLUT4 translocation; however, the overall 
results contribute to suggesting that translocation could 
be impaired in this model of insulin resistance.

Cigarette smoke reduces insulin sensitivity
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The present study also showed that moderate tread-
mill training is efficient in increasing GLUT4 protein 
content in both smokers (ES) and nonsmokers (E), es-
pecially in the PM fraction (Figure 2B). Assessing total 
GLUT4 content (Figure 2E), it is evident that physical 
exercise has a fundamental role in increasing GLUT4 
protein levels, which could reflect greater capacity of 
glucose uptake, and improvement in the management 
of glucose homeostasis, independent of smoking. The 
combination of insulin and exercise results in additive 
effects on glucose transport associated to GLUT4 re-
cruitment to the plasma membrane, confirming the hy-
pothesis of the stimulation of two different mechanisms 
involving two distinct intracellular pools of glucose 
transporters, one responsive to exercise and the other, 
to insulin (30), involving PI3-k and AMPK, respec-
tively (30,31). Thus, our results are in agreement with 
literature data, with positive effects even for smokers. 

Another limitation of the present study was to ob-
tain a trustworthy method for measuring the real dose 
of smoke received by each animal in the experiment, 
but the dose used in this study was determined by other 
studies, which reported that this exposure protocol was 
equivalent to the human dose for chronic smokers who 
consume 10 to 20 cigarettes per day (32).  

Finally, we know that physical exercise is an impor-
tant tool in the treatment of patients with insulin re-
sistance and type 2 diabetes, since it improves insulin 
sensitivity and glucose tolerance. However, specifically 
for smokers, it could be the cheapest and easiest way to 
obtain a better quality of life, and reverse the deleteri-
ous effects of smoking on glucose homeostasis.

We concluded that cigarette smoke severely reduces 
insulin sensitivity, which can be reversed with treadmill 
training. Interestingly, smoking stimulates the tran-
scription of Slc2a4 gene without changing total protein 
content, but it seems to impair GLUT4 translocation 
ability in oxidative muscle, which could compromise 
glucose homeostasis. 

Treadmill training, in turn, seems to improve tran-
scription and to maintain GLUT4 translation in the 
oxidative muscle, even under the influence of ciga-
rette smoking, being an important method to fight the 
harmful effects of passive smoking.
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Bioimpedância elétrica e gordura 
visceral: uma comparação com 
a tomografia computadorizada 
em adultos e idosos
Bioelectrical impedance and visceral fat: a comparison 
with computed tomography in adults and elderly

Michaela Eickemberg1, Carolina Cunha de Oliveira2, 
Anna Karla Carneiro Roriz3, Gardênia Abreu Vieira Fontes4, 
Adriana Lima Mello5, Lílian Ramos Sampaio6

rESUmo
Objetivo: Avaliar a associação entre bioimpedância elétrica (BIA) e gordura visceral (GV) em adul-
tos e idosos. Sujeitos e métodos: Estudo transversal, 191 indivíduos (52% mulheres, 49% idosos), 
estratificados por sexo, grupo etário e massa corporal. Obtiveram-se dados sobre tomografia 
computadorizada (área de GV) e BIA (percentual de gordura corporal total (%GCT-BIA), ângulo de 
fase, reactância e resistência). Análise estatística: Coeficiente de Correlação de Pearson, Anova, 
Qui-quadrado de Pearson, Curva ROC. Resultados: Áreas de GV ≥ 130 cm2 foram mais observadas 
em idosos e em homens. Entre as mulheres adultas, mostrou-se correlação mais forte entre GV e 
%GCT-BIA. Os demais grupos apresentaram resultados semelhantes e correlações estatisticamen-
te significantes. As correlações entre GV e ângulo de fase foram fracas e sem significância esta-
tística. As análises da Curva ROC indicaram os seguintes %GCT-BIA que identificaram excesso de 
GV: homens: 21,5% (adultos), 24,25% (idosos); mulheres: 35,05% (adultas), 38,45% (idosas), com 
sensibilidade de 78,6%, 82,1%, 83,3%, 66,7% e especificidade de 70,6%, 62,5%, 79,1%, 69%, res-
pectivamente. Conclusão: BIA apresentou satisfatória sensibilidade e especificidade para predizer 
GV, entretanto, outros aparelhos e técnicas devem ser investigados para melhorar essa predição. 
Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):27-32

Descritores
Gordura visceral; impedância elétrica; tomografia computadorizada

AbSTrACT
Objective: To evaluate the association between electrical bioimpedance analysis (BIA) and visceral 
fat (VF) in adult and elderly patients. Subjects and methods: This was a cross-sectional study, with 
a sample of 191 subjects (52% women, 49% elderly) stratified by sex, age and body mass. Compu-
terized tomography (VF area) and BIA (percentage of total body fat (%TBF-BIA), phase angle, reac-
tance and resistance) data were generated. Statistical analysis was based on Pearson’s Correlation 
Coefficient, Anova, Pearson’s Chi-square, and ROC curves. Results: VF areas ≥ 130 cm2 were more 
prevalent among the elderly and among men. Adult females showed a stronger correlation bet-
ween GV and %TBF-BIA. The other groups showed similar results and statistically significant corre-
lations. Correlations between GV and phase angle were weak and not statistically significant. ROC 
Curves analyzes showed the following %TBF-BIA, which identified excess VF: for male subjects: 
21.5% (adults) and 24.25% (elderly); for female subjects: 35.05% (adults) and 38.45% (elderly) with 
sensitivity of 78.6%, 82.1%, 83.3%, and 66.7%, and specificity of 70.6%, 62.5%, 79.1%, and 69%, 
respectively. Conclusion: BIA was found to have satisfactory sensitivity and specificity to predict 
VF; however, other devices and other techniques should be investigated to improve VF prediction. 
Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):27-32

Keywords
Visceral fat; electric impedance; computerized tomography 

1 Universidade Federal da Bahia 
(UFBA); Centro de Estudos 
e Intervenção na Área do 
Envelhecimento, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CEIAE-
CNPq), Salvador, BA, Brasil
2 UFBA; Universidade Federal 
do Sergipe; CEIAE-CNPq, 
Salvador, BA, Brasil
3 Departamento de Ciência da 
Nutrição, Escola de Nutrição, UFBA; 
CEIAE-CNPq, Salvador, BA, Brasil
4 UFBA; Departamento de Ciência 
da Nutrição, Escola de Nutrição, 
UFBA, Salvador, BA, Brasil
5 Universidade de São Paulo (USP), 
São Paulo, SP; Departamento 
de Ciência da Nutrição, Escola 
de Nutrição, UFBA; CEIAE-
CNPq, Salvador, BA, Brasil
6 Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), São Paulo, SP; 
Departamento de Ciência da 
Nutrição, Escola de Nutrição, UFBA; 
CEIAE-CNPq, Salvador, BA, Brasil

Estudo realizado no Hospital 
Universitário Professor Edgar 
Santos, UFBA, Salvador, BA

Correspondência para:
Michaela Eickemberg
Escola de Nutrição,
Universidade Federal da Bahia
Av. Araújo Pinho, 32
40110-150 – Salvador, BA, Brasil
mieickemberg@yahoo.com.br

Recebido em 28/Fev/2012
Aceito em 4/Out/2012



Co
py

rig
ht

©
 A

BE
&

M
 to

do
s o

s d
ire

ito
s r

es
er

va
do

s.

28 Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57/1

iNTroDUÇÃo

A quantificação da gordura visceral (GV) é impor-
tante para avaliar o risco para o desenvolvimento 

de doenças crônicas não transmissíveis, dada a relação 
existente entre GV e doenças cardiovasculares (1,2).

A tomografia computadorizada (TC) é um método 
considerado padrão-ouro para a detecção de GV, po-
rém, tem elevado custo, necessita de técnico habilitado 
e a operacionalização é complexa (3,4). A bioimpedân-
cia (BIA) é um método que avalia a composição corpo-
ral, estimando os compartimentos de gordura, massa 
muscular e hídrico, entretanto, estudos são necessários 
para avaliar se a GV é estimada com boa sensibilidade e 
especificidade pela BIA (5-7). Assim, a BIA se apresenta 
como um método alternativo, podendo este ser utiliza-
do na prática clínica e epidemiológica.

Considerando a importância da GV como fator de-
terminante de alterações metabólicas associadas à obesi-
dade, a substituição da TC por um método mais simples, 
de baixo custo e livre de irradiação, significa um avanço 
no diagnóstico da obesidade visceral. E, amparado nes-
sas convicções, este estudo objetiva avaliar a associação 
entre BIA e GV comparado à TC em adultos e idosos.

SUjEiToS E mÉToDoS
Trata-se de um estudo de corte transversal, realizado pela 
Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia. 
Um total de 191 indivíduos, vinculados e não às Unida-
des Ambulatoriais de Saúde da Universidade Federal da 
Bahia, pertencentes a instituições geriátricas, participan-
tes de projetos de outras Universidades e indivíduos da 
comunidade geral de Salvador foram selecionados ran-
domicamente seguindo a estratificação por sexo, idade 
e massa corporal (avaliada pelo índice de massa corpo-
ral) como critérios de inclusão, conforme metodologia 
publicada em Roriz e cols. (8). Essa estratificação teve 
como intuito garantir a equivalência na representativi-
dade dos grupos em relação à quantidade de gordura 
visceral que poderia estar associada a patologias.

Foram coletadas informações referentes às carac-
terísticas demográficas, de BIA e de TC por meio de 
questionário e técnicas padronizados, aplicados por 
equipe devidamente treinada. 

Não foram incluídos neste estudo os indivíduos 
com idade inferior a 20 anos, com IMC superior a 40 
kg/m2 ou com qualquer problema que comprometesse 
a verificação das medidas antropométricas e a acurada 
estimativa da gordura abdominal, como portadores de 
distúrbios graves, indivíduos que realizaram cirurgias 

abdominais recentes, amputados, gestantes ou mulhe-
res que tiveram parto nos últimos seis meses, portado-
res de lesões e tumorações abdominais, hepatomegalia, 
esplenomegalia e ascite.

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em 
Pesquisa da Escola de Nutrição da UFBA (Parecer nº 
01/09) e todos os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

bioimpedância elétrica 

Utilizou-se o aparelho tradicional marca Biodynamics 
modelo 310. O teste foi realizado com o indivíduo dei-
tado sobre uma superfície não condutora, na posição 
supina, com braços e pernas abduzidos a 45º. Os vo-
luntários foram orientados a seguir alguns procedimen-
tos prévios: jejum absoluto de oito horas; não realizar 
exercícios físicos extenuantes nas 12 horas anteriores ao 
teste; não ingerir álcool 48 horas antes do teste; esvaziar 
a bexiga pelo menos 30 minutos antes da avaliação e re-
tirar objetos metálicos do local de colocação dos eletro-
dos no momento da realização do teste (9,10). As variá-
veis analisadas pela BIA foram: o percentual de gordura 
corporal total (%GCT), reactância, resistência e ângulo 
de fase (AF). O AF foi calculado por meio da fórmula: 
Reactância/Resistência x 180º/π (11,12) para compa-
ração com a GV medida pela TC. Esse parâmetro mede 
dano celular e avaliou-se sua relação com a GV e, conse-
quentemente, com risco para desenvolver morbidades.

Tomografia computadorizada 

A área de GV foi obtida por meio do tomógrafo Spirit 
Siemens, realizada por um mesmo técnico de radiolo-
gia e analisada por um mesmo observador. O exame foi 
realizado em jejum completo de quatro horas com o pa-
ciente em decúbito dorsal e os braços estendidos acima 
da cabeça. O corte tomográfico foi obtido com parâme-
tros radiográficos de 140 kV e 45 mA, no nível de L4-
L5, tendo espessura de 10 mm com tempo de exposição 
de três segundos. A área de GV foi determinada com 
cursor livre, tomando como limites as bordas internas 
dos músculos reto abdominal, oblíquo interno e quadra-
do lombar, excluindo-se o corpo vertebral e incluindo a 
gordura retroperitonial, mesentérica e omental. A área 
de gordura foi descrita em cm2. Para identificação do 
tecido adiposo, utilizaram-se os valores de densidade de 
-50 e -150 Unidades Hounsfields (13). Para indicar o 
excesso de GV (obesidade visceral), foi considerada uma 
área maior ou igual a 130 cm² como risco para o desen-
volvimento de doenças cardiovasculares (DCV) (14). 

Bioimpedância elétrica e gordura visceral
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Análise estatística

Por meio do programa SPSS Versão 11.5, os dados fo-
ram apresentados como média e amplitude de variação. 
Para avaliar a correlação entre as variáveis, foi utilizado 
o Coeficiente de Pearson. Foram calculadas as prevalên-
cias de obesidade geral e visceral. Para analisar a diferen-
ça de médias e a associação entre as variáveis relacionadas 
ao sexo e grupo etário foram utilizados os Testes Anova 
e Qui-quadrado de Pearson. A Receiver Operating Cha-
racteristic Curve – Curva ROC – foi construída usando 
um ponto de corte para o teste de referência, ou seja, a 
área de GV medida pela TC, onde foi selecionado o va-
lor de 130 cm2 (teste de referência positivo). Para avaliar 
a performance da BIA, foram estimadas a sensibilidade 
e a especificidade de cada ponto de corte do %GCT.  
O ponto de corte que produziu a melhor combinação 
de sensibilidade e especificidade foi selecionado como 
valor mais apropriado para a BIA predizer GV em ex-
cesso (≥ 130 cm2), para sexo e grupo etário.

rESULTADoS

A amostra foi de 191 indivíduos, sendo 48% do sexo 
masculino e 52% feminino e, segundo os grupos etá-
rios, 51% adultos e 49% idosos. As prevalências de obe-
sidade geral, identificadas pelo IMC, para os homens 
foram 54,2% e 40,9% e, para as mulheres, 51% e 42%, 
para adultos e idosos, respectivamente.

Com a finalidade de caracterizar a amostra, estão 
apresentados na tabela 1 os valores médios, mínimos 
e máximos da idade e IMC, além das variáveis obti-
das por intermédio dos dois métodos analisados (BIA e 
TC), para sexo e grupo etário. 

Os valores médios do IMC não apresentaram dife-
rença significativa entre os grupos. Com relação às va-
riáveis determinadas pelo método da BIA, observou-se 
que os idosos apresentaram valores médios de %GCT 
acima dos valores dos adultos, e para as mulheres esse 
valor foi ainda maior (37,2%). Os valores médios de 
reactância foram mais elevados nos adultos e, como 
consequência, o AF apresentou valores mais elevados 
neste grupo, quando comparado com o dos idosos. 

Com relação à área de GV, medida por meio da TC, 
foram encontrados maiores valores médios entre os ido-
sos de ambos os sexos. E, na comparação entre sexos, 
os homens apresentaram maiores valores, pertencendo 
ao grupo dos homens idosos as médias mais elevadas e 
superiores ao valor considerado como excesso de GV.

Conforme ilustra a figura 1, as áreas de GV conside-
radas de risco (≥ 130 cm2) apresentaram maior preva-
lência no grupo dos idosos de ambos os sexos e, na aná-
lise por sexo, em homens. A mulher adulta representou 
o grupo de menor risco (12,20%).

Tabela 1. Valores médios, mínimos e máximos da idade, índice de massa corporal e das variáveis obtidas por meio da BIA e TC, por sexo e grupo etário

Feminino masculino

Adulto idoso Adulto idoso

Idade 39,94 (21 – 58)1 73,70 (60 – 90)1 39,37 (21 -59)1 72,00 (60 – 95)1

IMC 26,23 (20,61 – 40,07)2 26,68 (15,29 – 36,66)2 25,23 (16,39 – 34,38)3 26,54 (17,73 – 36,64)3

Bioimpedância elétrica

%GCT 31,5 (20,2 – 45)1 37,2 (16,2 – 47,6)1 21,1 (7,2 – 33,8)1 27,5 (16 – 36,3)1

Resistência 579, 9 (467 – 781)4 580,9 (447 – 799)4 497,2 (377 – 687)5 485,4 (343 – 657)5

Reactância 66,2 (43 – 84)1 57,5 (32 – 85)1 65,1 (49 – 85)1 53,5 (36 – 70)1

Ângulo de fase 6,5 (4,8 – 8,4)1 5,6 (3,6 – 7,7)1 7,5 (5,9 – 9,5)1 6,3 (4,3 – 8,2)1

Tomografia computadorizada

GV 71,8 (11,2 – 202,7)1 120,2 (9,1 – 231,2)1 95,6 (13,4 – 295,8)1 158,1 (9,9 – 379,6)1

IMC: índice de massa corporal; %GCT: percentual de gordura corporal total; GV: gordura visceral; 1 p = 0,000; 2 p = 0,627; 3 p = 0,121; 4 p = 0,942; 5 p = 0,387.

GV: gordura visceral; TC: tomografia computadorizada; %GV: percentual de gordura visceral 
dado pela tomografia computadorizada. 

Figura 1. Excesso de GV identificado pela TC, segundo sexo e grupo etário.
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DiSCUSSÃo

Este estudo avaliou a estimativa da gordura visceral 
por meio do percentual de gordura corporal total, 
dado pela BIA, utilizando como método de referência 
a tomografia computadorizada, em adultos e idosos, e 
investigou as diferenças existentes entre esses grupos 
etários e sexo. Trata-se de um estudo de cunho explo-
ratório, baseado em pesquisas publicadas anteriormente 
que recomendam a BIA como um bom indicador de 
GV (15), porém que não utilizam como referência mé-
todos considerados padrão-ouro, como a TC. 

Sabe-se que a TC é o método mais confiável para 
quantificar a GV, entretanto tem suas limitações (4), 
conforme já mencionado neste trabalho. Em relação à 
BIA, é um método que está se popularizando, sendo 
citado frequentemente como método confiável para a 
estimativa de gordura corporal (5). Contudo, poucos 
são os estudos publicados que aplicaram a BIA para in-
dicação da adiposidade visceral.

Em nossos achados, as mulheres apresentaram valo-
res médios de %GCT superiores aos dos homens, nos 
dois grupos etários. Esses resultados são compatíveis 
com os achados em outras pesquisas, tanto para indiví-
duos de 60 a 81 anos quanto naqueles pertencentes a 
outras faixas etárias (16-18). 

Esse percentual de gordura, quantificado no presen-
te estudo por meio da BIA, permitiu ainda observar 
que as mulheres idosas apresentaram valores maiores 
que as adultas. Em concordância, França e Barbosa 
(18), analisando o perfil da composição corporal de 
mulheres praticantes de atividade física regular em di-
ferentes faixas etárias, entre 23 e 78 anos, observaram 
que mesmo na ausência de aumento de peso corporal 
houve aumento na quantidade de gordura corporal que 
acompanhou o envelhecimento. 

É atualmente descrita com frequência a relação entre 
gordura abdominal e morbidades, demonstrando a ne-
cessidade de estudos que desenvolvam métodos simples 
e acessíveis para a avaliação da composição corporal, prin-
cipalmente do idoso, e, em especial, para diagnosticar a 
GV, já que esta apresenta estreita relação com as doenças 
metabólicas, sobretudo as cardiovasculares (19,20). 

Os valores médios de GV, assim como o excesso 
desse tecido (≥ 130 cm2), foram maiores nos indivíduos 
idosos e, em especial, nos homens. Nos indivíduos ido-
sos, existe maior acúmulo de gordura abdominal, prin-
cipalmente da GV, quando comparados com os adultos, 
e isso ocorre para ambos os sexos, principalmente nos 
homens. Percebe-se que existe um maior acúmulo de 

Tabela 2. Valores médios, mínimos e máximos do AF-BIA, segundo as 
áreas de GV-TC, por sexo e grupo etário

Feminino masculino

Adulto1 idoso2 Adulto2 idoso2

GV ≥ 
130 cm2

6,32 
(5,45 – 6,77)

5,67  
(4,34 – 6,93)

7,56  
(5,91 – 8,57)

6,41  
(4,34 – 8,29)

GV < 
130 cm2

6,59  
(4,85 – 8,46)

5,70  
(3,68 – 7,72)

7,52 
(6,01 – 9,55) 

6,28  
(4,33 – 7,74) 

AF-BIA: ângulo de fase medido pela bioimpedância; GV-TC: gordura visceral medida 
pela tomografia computadorizada; 1 p < 0,05; 2 p ≥ 0,05.

Na investigação sobre a relação entre AF e GV, a 
tabela 2 evidencia que os valores médios do AF não 
diferem entre os indivíduos com e sem excesso de GV, 
exceto para as mulheres adultas. 

Conforme demonstra a tabela 3, os coeficientes de 
correlação entre a área de GV e o %GCT foram estatisti-
camente significantes para ambos os sexos e grupos etá-
rios, sendo o grupo da mulher adulta o que apresentou 
a correlação mais forte. Observam-se baixas correlações 
entre a área de GV e o AF, sem significância estatística. 

Conforme os dados da tabela 4, a BIA apresentou 
pontos de corte de maior sensibilidade do que especi-
ficidade para a identificação de uma área de GV consi-
derada de risco para todos os grupos avaliados, exceto 
para o grupo das idosas. Utilizando o ponto de corte 
para excesso de GV (≥ 130 cm2), identificado pela TC, 
as áreas sob a Curva ROC foram elevadas e maiores para 
os indivíduos adultos comparadas com as dos idosos.

Tabela 3. Coeficientes de correlação entre a área de GV determinada pela 
TC com o %GCT e o AF obtidos pela BIA, segundo sexo e grupo etário

Feminino masculino

Adulto idoso Adulto idoso

GV x %GCT 0,6111 0,5791 0,5971 0,4382

GV x AF -0,163 0,1443 0,1003 0,1043

GV: gordura visceral; %GCT: percentual de gordura corporal total, AF: ângulo de fase; 1 p = 
0,000, 2 p = 0,003, 3 p > 0,05.

Tabela 4. Pontos de corte e áreas sob a Curva ROC, sensibilidade e 
especificidade do melhor ponto de corte para o %GCT identificado pela 
BIA para determinar excesso de GV, segundo sexo e grupo etário

Feminino masculino

Adulto idoso Adulto idoso

Ponto de corte %GCT 34,30 34,80 21,5 24,25

Área sob a Curva ROC 0,845 0,711 0,808 0,694

Sensibilidade (%) 83,3 66,7 78,6 82,1

Especificidade (%) 79,1 69 70,6 62,5

%GCT: percentual de gordura corporal total.

Bioimpedância elétrica e gordura visceral
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GV na região abdominal, e, nas mulheres, o acúmulo 
de gordura ocorre principalmente na região gluteofe-
moral e no tecido abdominal subcutâneo, o que explica 
os resultados supracitados (18,21-24). 

No presente estudo, os pontos de corte do %GCT 
nos homens para predizer GV em adultos e idosos 
(21,5% e 24,25%, respectivamente) foram menores do 
que o preconizado pela literatura para definir risco para 
doenças crônicas (25%) (25). O inverso ocorreu com as 
mulheres que apresentaram 34,3% e 34,8% para adultas e 
idosas, respectivamente, versus o ponto de corte de 30% 
preconizado pela literatura (25). Ocorre que os homens 
possuem maior quantidade de gordura abdominal e, 
consequentemente, menor ponto de corte da gordura 
corporal total para predizer GV. Quando a gordura ab-
dominal não é a predominante, como é o caso das mu-
lheres, é necessária uma maior quantidade da gordura 
corporal total para poder predizer GV, elevando, assim, 
o ponto de corte observado nesse estudo. Isso possivel-
mente foi encontrado, também, pelo modelo tradicional 
de BIA utilizado neste estudo, que estima a quantidade 
total de gordura corporal, não diferenciando a gordura 
da região abdominal dos outros segmentos corporais.

O AF é um parâmetro obtido diretamente dos va-
lores de resistência e reactância e pode ser associado à 
morte celular ou à alteração na permeabilidade seleti-
va da membrana celular (16,26-29). Assim, é esperado 
que ocorram mudanças em seus valores de acordo com 
o sexo e envelhecimento (30). Em concordância a essas 
observações, neste estudo encontraram-se valores mé-
dios de reactância e AF menores entre as mulheres e 
os idosos de ambos os sexos. A justificativa, de acordo 
com Lima e cols. (20), reside na diminuição da massa 
muscular relacionada ao envelhecimento e, como carac-
terística natural feminina, observa-se menor quantidade 
de massa magra em comparação à do sexo masculino.

Diversos estudos realizados com pacientes portadores 
de algumas patologias mostraram boa correlação entre o 
AF e o tempo de sobrevida, o índice de morbidade e as 
complicações pós-operatórias (30-35). Com base nessas 
evidências, buscou-se, neste estudo, explorar os valores 
do AF nos indivíduos com e sem excesso de GV e sua cor-
relação com essa gordura como indicador de morbidades. 
Entretanto, nessas análises não houve diferença significa-
tiva nos valores do AF para indivíduos com e sem excesso 
de GV, e, ainda, foram observadas fracas correlações. 

Assim, novamente chamamos a atenção para o mo-
delo de BIA utilizado para avaliar a gordura abdominal 
nesta pesquisa, que possui vantagens como praticida-

de, rapidez e custo relativamente baixo, porém para 
o objetivo em questão o método da BIA segmentar 
talvez possibilitasse uma maior precisão na avaliação 
da gordura abdominal, tornando-se o método mais 
indicado. Segundo Howell (36), o organismo não é 
um condutor uniforme e de comprimento constante, 
assemelha-se a um conjunto de cinco cilindros separa-
dos: dois braços, duas pernas e tronco. Coerente com 
essa teoria, o modelo da BIA segmentar possui quatro 
pares de eletrodos, um para cada um dos membros 
superiores e inferiores, possibilitando, assim, a análise 
corporal por compartimentos. A partir desse método, 
verifica-se com maior acurácia a massa gorda total e 
por segmento (36). Dessa forma, a análise da gordu-
ra do tronco permitirá, possivelmente, estimar com 
maior precisão a GV.

Já são discutidas na literatura novas técnicas de refe-
rência para avaliar a GV por meio da BIA, posicionando 
os eletrodos diretamente no abdome. Segundo os au-
tores, esse método permite avaliar com mais precisão 
a gordura abdominal, incluindo a visceral (7,37,38). 
Como exemplo, o estudo de Nagai e cols. (7) concluiu 
que esse é um método simples e conveniente para a 
estimativa da GV nos indivíduos estudados, com forte 
correlação (r = 0,920) entre a GV identificada pela TC 
e a determinada pela BIA.

Em outro estudo, Watson e cols. (37), seguindo a 
metodologia proposta por Ryo e cols. (38), ratificaram 
a importância da BIA abdominal. Os autores utilizaram 
essa técnica combinada à medida da circunferência da 
cintura, tendo como referência a GV estimada pela TC, 
e demonstraram elevada correlação (0,904) entre a BIA 
abdominal e a GV.

Em conclusão, a BIA apresentou satisfatória sensi-
bilidade e especificidade para predizer gordura visceral 
nos dois grupos etários, sendo que os pontos de corte 
que identificaram uma área de risco foram superiores nas 
mulheres adultas. Novos estudos tornam-se necessários 
utilizando outros aparelhos, a exemplo da BIA segmen-
tar assim como outras técnicas de posicionamento dos 
eletrodos com o intuito de melhorar essa predição, es-
pecialmente em indivíduos idosos pela provável influên-
cia de fatores relacionados ao envelhecimento.
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Prevalência de dislipidemia em 
adultos de meia-idade com 
polimorfismo do gene NOS3 e 
baixa aptidão cardiorrespiratória
Prevalence of dyslipidemia in middle-aged adults with NOS3 
gene polymorphism and low cardiorespiratory fitness

Pamella A. Malagrino1, Carlos H. G. Sponton1, Rodrigo D. Esposti1,  
Carla F. Franco-Penteado2, Romulo A. Fernandes1,  
Marcos André C. Bezerra2, Dulcinéia M. Albuquerque2,  
Cynara M. Rodovalho3, Maurício Bacci3, Angelina Zanesco1

rESUmo
Objetivo: Analisar a influência da associação dos polimorfismos do gene da sintase do óxi-
do nítrico endotelial (NOS3) para as posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a e a aptidão 
cardiorrespiratória sobre as concentrações de nitrito/nitrato, pressão arterial, perfil lipídico e 
prevalência de doenças cardiometabólicas em adultos. Sujeitos e métodos: Noventa e duas 
pessoas foram divididas de acordo com o genótipo: não polimórficas (NP) e polimórficas 
(P). Posteriormente, foram subdivididas pela aptidão cardiorrespiratória associada ao genó-
tipo: alta (ANP e AP) ou baixa (BNP e BP). Resultados: Os indivíduos que apresentavam po-
limorfismo para as posições Glu298Asp+Íntron 4b/a e Glu298Asp+-786T>C e baixa aptidão 
cardiorrespiratória apresentaram maiores valores de colesterol total e maior prevalência de 
dislipidemia. Conclusão: Nossos dados demonstram que os polimorfismos do gene da NOS3 
para essas duas associações influenciam os níveis de colesterol plasmático, e essa associação 
foi mais claramente observada quando os indivíduos apresentavam menor nível de aptidão 
cardiorrespiratória. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):33-43

Descritores
Polimorfismos; aptidão cardiorrespiratória; dislipidemia; adultos

AbSTrACT
Objective: To evaluate the influence of the interaction between endothelial nitric oxide synthase 
gene (NOS3) polymorphisms at positions -786T>C, Glu298Asp and intron 4b/a, and cardiores-
piratory fitness on plasma nitrite/nitrate levels, blood pressure, lipid profile, and prevalence of 
cardiometabolic disorders. Subjects and methods: Ninety-two volunteers were genotyped for 
NOS3 polymorphisms at positions (-786T>C and Glu298Asp) and (intron 4b/a) and divided ac-
cording to the genotype: non-polymorphic (NP) and polymorphic (P). After that, they were sub-
divided according to the cardiorespiratory fitness associated with genotype: high (HNP and HP) 
and low (LNP and LP). Results: The subjects with polymorphism for the interactions at positions 
Glu298Asp + intron 4b/a, and Glu298Asp+-786T>C showed the highest values in total choleste-
rol, as well as dyslipidemia. Conclusion: Our findings show that NOS3 gene polymorphisms at 
positions -786T>C, Glu298Asp, and intron 4b/a exert negative effects on the lipid profile compa-
red with those who do not carry polymorphisms. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):33-43

Keywords
Polymorphism; cardiorespiratory fitness; dyslipidemia; adults
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NOS3 polimorfismos e dislipidemia

iNTroDUÇÃo

O óxido nítrico (NO) formado a partir da conver-
são da L-arginina pela ação da enzima sintase do 

óxido nítrico endotelial (eNOS) possui papel central 
no controle do sistema cardiovascular. Além disso, o 
NO desempenha importante função na prevenção das 
doenças cardiometabólicas (1,2). Assim, diminuição 
da produção do NO pelas células endoteliais e/ou sua 
menor biodisponibilidade para os tecidos, fenômeno 
caracterizado por disfunção endotelial, podem acarre-
tar importantes alterações metabólicas bem como al-
terações no estado redox (aumento do estresse oxida-
tivo), contribuindo para a gênese e o desenvolvimento 
de doen ças como a dislipidemia e a aterosclerose (3). 
Os mecanismos pelos quais ocorre menor produção de 
NO e/ou sua biodisponibilidade têm sido associados a 
alterações de glicemia, perfil lipídico, dieta hipercalóri-
ca e sedentarismo, entre outros (4). Mais recentemente, 
alterações genéticas (polimorfismo) no gene da enzima 
eNOS (NOS3) foram associadas à disfunção endotelial, 
mostrando que a presença de polimorfismo no gene da 
eNOS poderia ser um fator desencadeador de doenças 
cardiometabólicas (5).

Entre os polimorfismos do gene da eNOS, os mais 
estudados e clinicamente relevantes são os polimor-
fismo caracterizados pela substituição de um único 
nucleotídeo (single nucleotide polymorphism – SNP), 
SNPs da região promotora (-786T>C), o polimorfis-
mo do éxon 7 (Glu298Asp) e o VNTR localizado no 
íntron 4 com 27 pb repetidos (íntron 4a/b) (6). De 
fato, estudos prévios demonstraram que os polimor-
fismos do gene da NOS3 para as posições -786T>C, 
caracterizado pela substituição da Timina (T) para 
citosina (C) na região promotora do gene; 894G>T 
(Glu298Asp), caracterizado pela substituição do ami-
noácido glutamato (Glu) para aspartato (Asp) na en-
zima eNOS e íntron 4b/a, caracterizado por quatro 
repetições em tandem de 27pb, estão associados ao 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares como 
hipertensão arterial, doença isquêmica cardíaca e aci-
dente vascular encefálico, bem como doenças endo-
crinometabólicas (7,8). 

A prática regular de exercício físico aeróbio de mo-
derada intensidade promove efeitos benéficos tanto na 
prevenção quanto no tratamento das doenças cardio-
metabólicas, e esses efeitos foram associados à maior 
produção de NO e/ou sua biodisponibilidade (4). As-
sim, sabe-se que o aumento do fluxo sanguíneo desen-
cadeado pelo exercício físico é um poderoso estímulo 

para a produção de NO pelas células endoteliais e/ou 
aumento de sua biodisponibilidade pela maior atividade 
de enzimas antioxidantes (9,10). 

Estudos prévios avaliaram a relação entre a presen-
ça de polimorfismos do gene da NOS3 e a prática de 
atividade física (11), o nível de aptidão cardiorrespi-
ratória (12), bem como o efeito do treinamento físi-
co (13-16). No entanto, apenas um trabalho avaliou 
a influência do polimorfismo do gene da eNOS sobre 
parâmetros metabólicos em indivíduos treinados (16). 
Além disso, até o presente momento nenhum estudo 
avaliou a interação entre os polimorfismos do gene da 
NOS3 (-786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a) e o nível 
de aptidão cardiorrespiratória. Portanto, o objetivo do 
presente estudo foi verificar a influência da interação 
entre os polimorfismos do gene NOS3 para as posições 
-786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a sobre os parâme-
tros cardiovasculares e endocrinometabólicos em adul-
tos de meia-idade. Avaliamos também a influência dos 
genótipos sobre a prevalência de doenças cardiometa-
bólicas e de que forma a aptidão cardiorrespiratória po-
deria influenciar os diferentes parâmetros bioquímicos, 
como perfil lipídico, glicemia e concentração plasmática 
de nitrito/nitrato.

SUjEiToS E mÉToDoS

Sujeitos

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em pesquisa com seres humanos do Instituto de Bio-
ciências da Universidade Estadual Paulista (Unesp/Rio 
Claro; Protocolo 6603). Os critérios de inclusão foram: 
idade ≥ 40 anos, não fumante, função renal normal 
(creatinina < 1,4 mg/dL) e índice de massa corporal  
< 34,9 kg/m2. Os critérios de exclusão foram: presença 
de doenças cardiovasculares (angina, doença valvular e 
AVE); consumo de álcool ≥ 3 drinks por dia; problemas 
ortopédicos ou qualquer outra condição médica que 
influenciasse o desenvolvimento do estudo. 

Antropometria, pressão arterial, perfil lipídico e 
glicemia

A massa corporal e a estatura foram medidas, e o índi-
ce de massa corporal (IMC) foi calculado pela divisão 
da massa corporal pela altura ao quadrado. A circun-
ferência abdominal foi medida com uma fita metálica 
no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela.  
A pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial dias-
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tólica (PAD) foram mensuradas com esfigmomanô-
metro aneroide (Tycos, USA). Após quinze minutos 
de repouso na posição sentada, as mensurações foram 
realizadas.

Após jejum de 12 horas, as amostras de sangue fo-
ram obtidas da veia antecubital (6 ml). A lipoproteína 
de baixa densidade – LDL-C (Wiener, Rosário, Argen-
tina), lipoproteína de alta densidade – HDL-C, coleste-
rol total – CT, triglicerídeos – TG, creatinina e glicemia 
foram avaliados enzimaticamente por meio de kits co-
merciais (LaborLab, São Paulo, Brazil). 

Concentrações plasmáticas de nitrito/nitrato

Amostras de plasma foram utilizadas para determi-
nação da produção endógena de NO por meio da 
quantificação dos ânions nitrito (NO2

-) e nitrato 
(NO3

-), produtos terminais da oxidação do NO. As 
amostras foram ultrafiltradas por meio de microfiltros 
(Microcon Centrifugal Filter Units, 10 kDa; Millipo-
re, Bedford, MA, USA). Após esse procedimento, as 
concentrações de nitrito/nitrato (NOX-) foram deter-
minadas pelo kit comercial (Cayman Chemical, Ann 
Arbor, MI, USA) seguindo as instruções do fabri-
cante. As absorbâncias foram determinadas em ELI-
SA com comprimento de onda  (λ) de 540-550 nm.  
O coeficiente de variação do método é de 3,4% entre 
as amostras, e entre as duplicatas é de 2,7%. A sensibi-
lidade do método é de 2,5 μM. 

Aptidão cardiorrespiratória

O consumo máximo de oxigênio (VO2max) foi deter-
minado por meio do teste de uma milha de Rockport 
(17), o qual foi utilizado para a estratificação da aptidão 
cardiorrespiratória da população estudada. O nível de 
aptidão cardiorrespiratória foi determinado. Os partici-
pantes foram assim divididos após o teste de uma milha: 
AP – Moderada/Alta aptidão cardiorrespiratória; BNP 
– Regular/Baixa aptidão cardiorrespiratória. 

Análises genotípicas

O DNA genômico foi extraído dos leucócitos pelo 
método fenol-clorofórmio. A reação em cadeia da 
polimerase (PCR) foi realizada com 1 ciclo de 96°C 
por 2 minutos, seguido por 35 ciclos repetidos de 
desnaturação a 96ºC por 30 segundos, anelamento 
a 60ºC por 30 segundos e extensão a 72ºC por 1 
minuto, terminando com uma extensão a 72ºC por 
5 minutos para identificação dos polimorfismos da 

região promotora -786T>C, do éxon 7 Glu298Asp e 
do íntron 4b/a. Todas as avaliações genéticas foram 
realizadas no Laboratório do Professor Dr. Fernan-
do Costa, Hemocentro da Universidade Estadual de 
Campinas.

-786T>C

A região promotora -786T>C do gene da eNOS foi 
amplificada com a utilização de primers sense: 5’CACC-
CAGGCCCACCCCAACT 3’; e antisense: 5’ GCCG-
CAGGTCGACAGAGAGACT 3’. Após a amplificação, 
os fragmentos foram digeridos por 5 minutos a 37°C 
utilizando 2 uL da enzima de restrição FastDigest® 
MspI seguida pela eletroforese de 3 horas em gel (2,5%) 
de agarose. O alelo T gera um fragmento de 394 pb e 
o alelo C gera fragmentos de 352 e 42 pb.

Glu298asp

A amplificação do éxon 7 do gene da eNOS Glu298Asp 
foi realizada por meio da utilização de primers: sense: 
5’ AAGGCAGGAGACAGTGGATGGA 3’; e antisen-
se: 5’ CCCAGTCAATCCCTTTGGTGCTCA 3’ (18). 
Após a amplificação, os fragmentos foram digeridos 
overnight a 37°C usando 2 uL da enzima de restrição 
MboI seguida pela eletroforese de 3 horas em gel (2,5%) 
de agarose. O alelo G gera um fragmento de 248 pb e 
o alelo T gera fragmentos de 190 e 58 pb.

Íntron 4 b/a

A amplificação dos fragmentos de 27pb em tandem do 
íntron 4b/a foi realizada por meio da utilização de pri-
mers: sense, 5’ -FAM-AGGCCCTATGGTAGTGCCT-
TG- 3’; e antisense, 5’ –TCTCTTAGTGCTGTGG-
TCACAG- 3’ (18), modificado. A genotipagem foi 
realizada pelo sequenciador MegaBACETM e os resul-
tados foram analisados pelo software Fragment Profiler 
version 1.2. O alelo 4a gera um fragmento de 393pb e o 
alelo 4b, um fragmento de 420 pb. As análises genotípi-
cas foram feitas de maneira duplo-cega. Os participantes 
foram então classificados como: polimórfico – presença 
de polimorfismos em um ou ambos os alelos para as 
posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a agrupa-
das em pares; e não polimórfico – ausência de polimor-
fismos em ambos os alelos para as posições -786T>C, 
Glu298Asp e íntron 4b/a agrupadas em pares.

Após as avaliações cardiorrespiratória e genotípicas, 
os grupos foram subdivididos conforme o esquema a 
seguir:

NOS3 polimorfismos e dislipidemia
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Análise estatística

A análise descritiva para as variáveis contínuas foi deter-
minada por valores de tendência central e indicadores 
de dispersão. Para determinação da normalidade amos-
tral, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Os 
valores foram expressos como média ± erro-padrão da 
média (EPM), respectivamente. A distribuição dos ge-
nótipos para cada polimorfismo (equilíbrio de Hardy-
Weinberg) e patologias como hipertensão arterial, dia-
betes e dislipidemia foram avaliadas utilizando o teste 
de Qui-quadrado (x2). O teste t de Student não pareado 
foi utilizado para comparar todas as variáveis entre os 
grupos não polimórficos e polimórficos. A análise de va-
riância (ANOVA) one way seguida pelo post-hoc de Tukey 
foi utilizada para comparação entre os grupos ANP, AP, 
BNP e BP. P < 0,05 foi aceito como estatisticamente 
significativo. 

rESULTADoS

Características gerais dos participantes 

Noventa e dois voluntários (sessenta e nove mulheres 
e vinte e três homens) com idade média de 55,2 anos 
participaram do estudo. Em relação aos parâmetros 
antropométricos, a população estudada foi classificada 
com sobrepeso, apresentando valores de circunferência 
abdominal dentro dos limites recomendados (19). Do 
mesmo modo, os valores de pressão arterial, da glice-
mia e o perfil lipídico apresentaram valores de acordo 
com os limites recomendados (19) em todos os volun-
tários. Do total dos 92 participantes, 32 participantes 
apresentavam hipertensão arterial, 74 apresentavam 
dislipidemia e 8 sujeitos, diabetes melito. A tabela 1 su-
mariza esses dados. 

298 + 
íntron 4

Não 
polimór�co

Polimór�co

ANP BNP AP BP

-786 + 
íntron 4

Não 
polimór�co

Polimór�co

ANP BNP AP BP

298 + 
-786

Não 
polimór�co

Polimór�co

ANP BNP AP BP

Tabela 1. Características gerais dos voluntários do estudo

Parâmetros (n = 92)

Idade (anos) 55,2 ± 0,9

IMC (kg/m2) 25,9 ± 0,3

CA (cm) 88,6 ± 1,0

PAS (mmHg) 115,5 ± 1,5

PAD (mmHg) 74,9 ± 1,0

VO
2
max (ml/kg/min) 28,6 ± 0,9

Glicemia (mg/dL) 94,0 ± 2,7

CT (mg/dL) 200,5 ± 4,5

LDL-C (mg/dL) 126,1 ± 4,4

HDL-C (mg/dL) 49,5 ± 1,6

TG (mg/dL) 131,7 ± 7,7

NOX- (µmol/L) 22,4 ± 1,5

Creatinina (mg/dL) 0,99 ± 0,02

IMC: índice de massa corporal; CA: circunferência abdominal; PAS: pressão arterial sistólica; 
PAD: pressão arterial diastólica; VO

2
max: consumo máximo de oxigênio; CT: colesterol total; 

LDL-C: lipoproteína de baixa densidade; HDL-C: lipoproteína de alta densidade; TG: 
triglicerídeos; NOX-: concentração plasmática de nitrito/nitrato. Os dados estão expressos em 
média ± EPM. 

Avaliação genotípica do gene da eNoS (NOs3)

A distribuição dos genótipos para os polimorfismos do 
gene da eNOS seguiu o equilíbrio de Hardy-Weinberg, 
apresentando frequência alélica de: -786 (T: 0,40 e C: 
0,13), íntron 4 (b: 0,76 e a: 0,01) e 298 (G: 0,54 e 
T: 0,06). Não foram observadas diferenças significati-
vas em relação à idade para as associações Glu298Asp 
+ íntron 4b/a; -786T>C + íntron 4b/a; Glu298Asp + 
-786T>C (Tabela 2). 

Quanto aos parâmetros antropométricos, também 
não foram observadas diferenças significativas en-
tre os grupos não polimórficos e polimórficos para o 
IMC e circunferência abdominal para as associações 
Glu298Asp + íntron 4b/a, -786T>C + íntron 4b/a; 

NOS3 polimorfismos e dislipidemia

ANP: moderada/alta aptidão cardiorrespiratória e ausência de polimorfismos em ambos os alelos para as posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a 
agrupadas em pares; AP: moderada/alta aptidão cardiorrespiratória e presença de polimorfismos em um ou ambos os alelos para as posições -786T>C, 
Glu298Asp e íntron 4b/a agrupadas em pares; BNP: regular/baixa aptidão cardiorrespiratória e ausência de polimorfismos em ambos os alelos para as 
posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a agrupadas em pares; BP: regular/baixa aptidão cardiorrespiratória e presença de polimorfismos em um ou 
ambos os alelos para as posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a agrupadas em pares.
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Glu298Asp + -786T>C. Do mesmo modo, em relação 
aos parâmetros bioquímicos, não foram observadas di-
ferenças significativas para os triglicerídeos, HDL-co-
lesterol e glicemia para as associações Glu298Asp + 
íntron 4b/a, -786T>C + íntron 4b/a e Glu298Asp 
+ -786T>C. A aptidão cardiorrespiratória, valores de 
VO2max, não foi diferente entre os grupos avaliados 
segundo o genótipo. Os dados estão sumarizados na 
tabela 2. 

Quanto à prevalência de doenças cardiometabólicas, 
não foram observadas associações significativas entre 
hipertensão arterial/diabetes melito tipo II e a presença 
de polimorfismos para as associações -786T>C + íntron 
4b/a e Glu298Asp + -786T>C. No entanto, uma asso-
ciação significativa foi observada entre a preva lência de 
dislipidemia nos participantes com polimorfismo para 
o gene da eNOS para a associação Glu298Asp + íntron 
4b/a (87,7%) em comparação àqueles sem polimorfis-
mo para essa associação (68,6%) (Tabela 2). 

Os valores de pressão arterial sistólica e diastólica 
também não diferiram entre os genótipos analisados 
para o gene da eNOS (Figura 1). Por outro lado, os 
valores de colesterol total (Δ: 12,4%; Δ: 13,5%) e LDL-
colesterol (Δ: 17,2%; Δ: 17,9%) foram significativamen-
te maiores nos participantes com polimorfismo para o 
gene da eNOS para as associações Glu298Asp + íntron 
4b/a e Glu298Asp + -786T>C. Nenhuma diferença foi 
encontrada na associação -786T>C + íntron 4b/a para 
esses parâmetros bioquímicos (Figura 2). 

Em relação às concentrações plasmáticas de nitrito/
nitrato (NOX-), não foram observadas diferenças signi-

Tabela 2. Parâmetros antropométricos, bioquímicos e prevalência de doenças cardiometabólicas para as posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a 
do gene da NOS3 em adultos 

Parâmetros Glu298Asp e íntron 4b/a -786T<C e íntron 4b/a Glu298Asp e -786T<C

NP (n = 35) P (n = 57) NP (n = 58) P (n = 34) NP (n = 28) P (n = 64)

Idade (anos) 53,1 ± 1,5 56,5 ± 1,1 54,3 ± 1,7 55,7 ± 1,1 52,8 ± 1,8 56,3 ± 1,1

IMC (kg/m2) 25,6 ± 0,6 26,1 ± 0,4 26,0 ± 0,6 25,9 ± 0,4 25,8 ± 0,6 26,0 ± 0,4

CA (cm) 86,6 ± 1,7 89,9 ± 1,2 88,0 ± 1,9 89,0 ± 1,1 87,0 ± 1,9 89,3 ± 1,1

Glicemia (mg/dL) 90,5 ± 3,8 96,2 ± 3,6 91,3 ± 4,2 95,7 ± 3,5 92,1 ± 4,6 94,9 ± 3,3

TG (mg/dL) 117,8 ± 7,6 140,3 ± 11,5 123,8 ± 7,2 136,4 ± 11,6 120,9 ± 7,5 136,5 ± 10,6

HDL-C (mg/dL) 53,1 ± 2,8 47,3 ± 1,8 52,7 ± 2,7 47,6 ± 1,9 53,1 ± 3,1 47,9 ± 1,8

VO
2
 max (ml/kg/min) 31,2 ± 1,7 27,0 ± 0,9 31,2 ± 1,7 27,0 ± 0,9 31,0 ± 1,7 27,6 ± 1,0

Patologias (%)

Hipertensão arterial 22,9 40,4 32,4 34,5 32,1 34,4

Diabetes 11,4 8,8 11,8 8,6 10,7 9,4

Dislipidemia 68,6 87,7* 76,5 82,8 71,4 84,4

Os dados estão expressos em média ± EPM. Todos os dados foram analisados pelo teste t de Student não pareado; *: p < 0,05.

Figura 1. Valores de pressão arterial sistólica e diastólica de voluntários 
adultos de meia-idade subdivididos pelos polimorfismos do gene NOS3 
para as posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a. Os dados estão 
expressos em média ± EPM.
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ficativas entre os grupos não polimórficos e polimór-
ficos independentemente das associações analisadas 
(Figura 2). 
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químicos (glicemia, triglicerídeos e HDL-colesterol) e 
prevalência de doenças cardiometabólicas. Foram obser-
vadas diferenças significativas em relação à idade entre os 
grupos com moderada/alta (ANP) e baixa/regular (BP) 
aptidão cardiorrespiratória para o grupo polimórfico da 
associação Glu298Asp + íntron 4b/a. Em relação aos 
parâmetros antropométricos, os participantes com baixa 
aptidão cardiorrespiratória apresentaram maiores valores 
de IMC e CA quando comparados àqueles com maior 
aptidão cardiorrespiratória independente da presença de 
polimorfismo para o gene da eNOS para as associações 
Glu298Asp + íntron 4b/a (Tabela 3). Os valores de gli-
cemia, triglicerídeos e HDL-colesterol não apresentaram 
qualquer diferença entre os grupos (Tabela 3).

Quanto à prevalência de patologias, observaram-se 
valores de associação significativa apenas para os partici-
pantes com baixa aptidão cardiorrespiratória e com po-
limorfismo para as posições Glu298Asp + íntron 4 b/a 
(grupo BP) em relação à hipertensão arterial (43,8%) 
e dislipidemia (93,8%) quando comparados aos demais 
grupos. Os dados estão sumarizados na tabela 3. 

Com relação à terapia farmacológica, não observa-
mos diferença entre o uso de anti-hipertensivos entre 
os grupos para a associação Glu298Asp + íntron 4 b/a 
(ANP: 22,5; AP: 32; BNP: 36,4; BP: 31,3%). Todavia, 
os participantes com baixa aptidão cardiorrespiratória e 
presença de polimorfismo para o gene da eNOS para a 
associação Glu298Asp + íntron 4 b/a (grupo BP) apre-
sentaram maior porcentagem de uso de medicamentos 
hipolipemiantes (21,9%) quando comparados aos de-
mais grupos (ANP: 4,2; AP: 8; BNP: 0%).

Figura 2. Níveis de colesterol total, LDL-colesterol e de nitrito/nitrato em 
voluntários adultos de meia-idade subdivididos pelos polimorfismos do 
gene NOS3 para as posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a. Os 
dados estão expressos em média ± EPM; * p < 0,05.
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Tabela 3. Associação entre aptidão cardiorrespiratória e a interação das posições Glu298Asp e íntron 4b/a do gene da NOS3 sobre os parâmetros 
antropométricos, bioquímicos e prevalência de doenças cardiometabólicas em adultos

Glu298Asp e íntron 4b/a

ANP (n = 24) AP (n = 25) bNP (n = 11) bP (n = 32)

Idade (anos) 51,1 ± 1,6 55,0 ± 1,3 57,3 ± 2,9 57,7 ± 1,7a

IMC (kg/m2) 23,9 ± 0,5 25,2 ± 0,7 29,3 ± 0,6ab 26,8 ± 0,5a

CA (cm) 83,5 ± 1,9 88,3 ± 1,9 93,9 ± 2,0a 91,0 ± 1,4a

Glicemia (mg/dL) 90,8 ± 4,3 98,2 ± 5,8 90,0 ± 8,3 94,7 ± 4,7

TG (mg/dL) 114,0 ± 9,5 129,7 ± 16,5 126,2 ± 12,8 148,6 ± 16,0

HDL-C (mg/dL) 53,5 ± 3,3 47,1 ± 2,8 52,1 ± 5,3 47,4 ± 2,5

Patologias (%)

Hipertensão arterial 16,7 36 36,4 43,8*

Diabetes 8,3 8,0 18,2 9,4

Dislipidemia 70,8 80 63,6 93,8*

ANP: moderada/alta aptidão cardiorrespiratória e ausência de polimorfismos; AP: moderada/alta aptidão cardiorrespiratória e presença de polimorfismo; BNP: regular/baixa aptidão cardiorrespiratória 
e ausência de polimorfismos; BP: regular/baixa aptidão cardiorrespiratória e presença de polimorfismos para as posições do gene da eNOS analisadas. Os dados estão expressos em média ± EPM; 
ANOVA one way seguida pelo post-hoc de Tukey; o teste de x2 foi utilizado para a associação entre as patologias e os medicamentos e os grupos ANP, AP, BNP e BP; *: p < 0,05; a: p < 0,05 em 
relação ao grupo ANP; b = p < 0,05 em relação ao grupo AP.

Associação entre genótipo Glu298Asp + íntron 4b/a 
e aptidão cardiorrespiratória 

A tabela 3 mostra a associação entre o genótipo 
Glu298Asp + íntron 4b/a e a aptidão cardiorrespiratória 
sobre os parâmetros antropométricos (IMC e CA), bio-

NOS3 polimorfismos e dislipidemia
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Associação entre genótipo -786T>C + íntron 4b/a e 
aptidão cardiorrespiratória 

A tabela 4 mostra a associação entre a presença ou não 
de polimorfismo para o gene da eNOS nas posições 
-786T>C + íntron 4b/a e a aptidão cardiorrespiratória 
sobres os parâmetros antropométricos, bioquímicos e 
prevalência de doenças cardiometabólicas. 

Podemos observar que os participantes com baixa 
aptidão cardiorrespiratória (grupo BNP e BP) apresen-
tam maiores valores de IMC e CA quando compara-
dos aos grupos com melhor aptidão cardiorrespiratória 
(grupos ANP e AP), independente da presença de poli-
morfismo para as posições -786T>C + íntron 4b/a do 
gene da eNOS (Tabela 4). 

Quando avaliada a prevalência de patologias cardio-
metabólicas, observamos que, para as posições -786T>C 
+ íntron 4b/a do gene da NOS3, a prevalência de hiper-
tensão arterial, diabetes melito tipo II e dislipidemia não 
difere entre os grupos analisados (Tabela 4). No entan-
to, os participantes com baixa aptidão cardiorrespirató-
ria e presença de polimorfismo (BP) apresentam maior 
porcentagem de uso de medicamentos hipolipemiantes 
(25%, P < 0,05) em relação aos demais grupos (ANP: 
5,3; AP: 6,7; BNP: 0%). Não houve diferença entre os 
grupos para os valores de glicemia, triglicerídeos, HDL-
colesterol e uso de medicação anti-hipertensiva. 

Associação entre genótipo Glu298Asp +-786T>C e 
aptidão cardiorrespiratória 

A tabela 5 mostra a associação entre a presença ou não 
de polimorfismo para o gene da NOS3 nas posições 
Glu298Asp + -786T>C e a aptidão cardiorrespiratória 

sobre os parâmetros antropométricos, bioquímicos e 
prevalência de doenças cardiometabólicas. Podemos ob-
servar que, de modo similar às avaliações feitas anterior-
mente, os participantes com baixa aptidão cardiorrespi-
ratória (grupos BNP e BP) apresentam valores de IMC 
e circunferência abdominal (CA) maiores quando com-
parados àqueles com moderada/alta aptidão cardiorres-
piratória (grupos ANP e AP), independente da presença 
de polimorfismo ou não. Nesta associação em particular, 
nenhuma diferença foi encontrada para os valores de gli-
cemia, triglicerídeos, HDL-colesterol e prevalência de 
doenças cardiometabólicas entre os grupos estudados 
(Tabela 5). O uso de medicamentos anti-hipertensivos 
(ANP: 22,5; AP: 22,6; BNP: 40; BP: 30,3%) e hipolipe-
miantes (ANP: 5,6; AP: 6,5; BNP: 10; BP: 18%) tam-
bém não foi diferente entre os grupos estudados.

A figura 3 ilustra a influência do polimorfismo do 
gene NOS3 associado à aptidão cardiorrespiratória so-
bre os valores de pressão arterial sistólica e diastólica 
nas três associações analisadas. Podemos observar que 
os participantes que possuíam baixa aptidão cardior-
respiratória apresentavam maiores valores de pressão 
arterial sistólica e diastólica independente do genótipo.  
Por outro lado, as concentrações plasmáticas de co-
lesterol total foram maiores nos participantes que 
possuíam polimorfismo para o gene da NOS3 nas as-
sociações Glu298Asp + íntron4b/a e Glu298Asp + 
-786T>C e baixa aptidão cardiorrespiratória (BP, Δ% = 
15,1 e 17,3, respectivamente) quando comparados aos 
outros grupos. Os níveis de LDL-colesterol e nitrito/
nitrato não foram diferentes entre os grupos analisados 
(Figura 4). 

Tabela 4. Associação entre a aptidão cardiorrespiratória e a interação das posições -786T>C e íntron 4b/a do gene da NOS3 sobre os parâmetros 
antropométricos, bioquímicos e prevalência de doenças cardiometabólicas em adultos 

-786T>C e íntron 4b/a

ANP (n = 19) AP (n = 30) bNP (n = 15) bP (n = 28)

Idade (anos) 52,2 ± 2,1 53,6 ± 1,1 56,9 ± 2,7 57,9 ± 1,8

IMC (kg/m2) 23,8 ± 0,6 25,0 ± 0,6 28,7 ± 0,5ab 26,8 ± 0,6a

CA (cm) 83,2 ± 2,3 87,7 ± 1,6 94,4 ± 2,0a 90,3 ± 1,4a

Glicemia (mg/dL) 90,8 ± 5,0 96,9 ± 5,0 91,8 ± 7,2 94,4 ± 4,9

TG (mg/dL) 118,9 ± 10,6 123,9 ± 14,3 130,0 ± 9,3 149,7 ± 18,3

HDL-C (mg/dL) 54,2 ± 3,7 47,7 ± 2,7 50,8 ± 3,9 47,4 ± 2,8

Patologias (%)

Hipertensão arterial 21,1 30 46,7 39,3

Diabetes 5,3 10 20 7,1

Dislipidemia 73,7 76,7 80 89,3

ANP: moderada/alta aptidão cardiorrespiratória e ausência de polimorfismos para as posições do gene da eNOS analisadas; AP: moderada/alta aptidão cardiorrespiratória e presença de polimorfismos 
para as posições do gene da eNOS analisadas; BNP: regular/baixa aptidão cardiorrespiratória e ausência de polimorfismos para as posições do gene da NOS3 analisadas; BP: regular/baixa aptidão 
cardiorrespiratória e presença de polimorfismos para as posições do gene da eNOS analisadas. Os dados estão expressos em média ± EPM; ANOVA one way seguida pelo post hoc de Tukey; o teste 
de x2 foi utilizado para a associação entre as patologias e medicamentos e os grupos ANP, AP, BNP e BP; *: p < 0,05; a: p < 0,05 em relação ao grupo ANP; b: p < 0,05 em relação ao grupo AP.
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Tabela 5. Associação entre a aptidão cardiorrespiratória e a interação das posições - Glu298Asp +-786T>C do gene da NOS3 sobre os parâmetros 
antropométricos, bioquímicos e prevalência de doenças cardiometabólicas em adultos 

Glu298Asp e -786T>C

ANP (n = 31) AP (n = 18) bNP (n = 10) bP (n = 33)

Idade (anos) 52,6 ± 1,4 53,9 ± 1,5 56,3 ± 3,1 57,9 ± 1,7

IMC (kg/m2) 24,1 ± 0,6 24,8 ± 0,6 28,8 ± 0,5ab 27,0 ± 0,5ab

CA (cm) 83,3 ± 2,3 87,5 ± 1,7 94,2 ± 2,1a 91,0 ± 1,4a

Glicemia (mg/dL) 92,5 ± 5,3 95,8 ± 4,9 91,4 ± 9,0 94,1 ± 4,6

TG (mg/dL) 117,2 ± 10,2 124,7 ± 14,1 127,4 ± 11,0 147,6 ± 15,7

HDL-C (mg/dL) 54,9 ± 3,8 47,6 ± 2,6 50,0 ± 5,7 48,2 ± 2,5

Patologias (%)

Hipertensão arterial 27,8 25,8 40 43,8

Diabetes 5,6 9,7 20 9,1

Dislipidemia 72,2 77,4 70 90,9

ANP: moderada/alta aptidão cardiorrespiratória e ausência de polimorfismos para as posições do gene da eNOS analisadas; AP: moderada/alta aptidão cardiorrespiratória e presença de 
polimorfismos para as posições do gene da eNOS analisadas; BNP: regular/baixa aptidão cardiorrespiratória e ausência de polimorfismos para as posições do gene da eNOS analisadas; BP: regular/
baixa aptidão cardiorrespiratória e presença de polimorfismos para as posições do gene da eNOS analisadas. Os dados estão expressos em média ± EPM; a análise de variância ANOVA one way 
seguida pelo post hoc de Tukey; o teste de x2 foi utilizado para a associação entre as patologias e medicamentos e os grupos ANP, AP, BNP e BP; a: p < 0,05 em relação ao grupo ANP; b: p < 0,05 
em relação ao grupo AP.

Figura 3. Valores de pressão arterial sistólica e diastólica de voluntários 
adultos de meia-idade divididos pelos polimorfismos do gene da eNOS 
para as posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a, e subdivididos 
conforme avaliação da aptidão cardiorrespiratória (ANP: moderada/alta 
aptidão + ausência de polimorfismos para as posições -786T>C, 
Glu298Asp e íntron 4b/a; AP: moderada/alta aptidão + presença de 
polimorfismos para as posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a; BNP: 
regular/baixa aptidão + ausência de polimorfismos para as posições 
-786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a; BP: regular/baixa aptidão + presença 
de polimorfismos para as posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a). 
Os dados estão expressos em média ± EPM; a: p < 0,05 em relação ao 
grupo ANP; b: p < 0,05 em relação ao grupo AP. 
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Figura 4. Níveis de colesterol total, LDL-colesterol e de nitrito/nitrato em 
voluntários adultos de meia-idade divididos pelos polimorfismos do gene 
NOS3 para as posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a, e subdivididos 
conforme avaliação da aptidão cardiorrespiratória (ANP: moderada/alta 
aptidão + ausência de polimorfismos para as posições -786T>C, Glu298Asp 
e íntron 4b/a; AP: moderada/alta aptidão + presença de polimorfismos para 
as posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a; BNP: regular/baixa aptidão 
+ ausência de polimorfismos para as posições -786T>C, Glu298Asp e 
íntron 4b/a; BP: regular/baixa aptidão + presença de polimorfismos para as 
posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a). Os dados estão expressos em 
média ± EPM; a: p < 0,05 em relação ao grupo ANP.
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DiSCUSSÃo

Entre as isoformas constitutivas da enzima NO sintase 
(nNOS e eNOS), a eNOS (NOS3) é considerada a mais 
importante devido ao seu papel no controle da pressão 
arterial e seus efeitos antitrombóticos, por meio da sua 
ação enzimática sobre a L-arginina levando à forma-
ção do NO. Assim, a redução em sua expressão e/ou 
em sua atividade pode resultar em disfunção endote-
lial. Diversos fatores podem afetar a expressão e/ou a 
atividade de NOS3, entre eles, deficiência de cofatores 
para sua atividade enzimática, bem como a presença de 
polimorfismos no gene NOS3 (5). De fato, trabalhos 
prévios demonstraram que a presença de polimorfismo 
nas posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4 b/a está 
associada à redução na expressão e atividade da enzi-
ma NOS3 (20,21), menor produção de nitrito/nitrato 
(que reflete indiretamente a produção de NO), bem 
como menor resposta relaxante dependente do endoté-
lio (22). No entanto, a maioria desses trabalhos avaliou 
essas três posições, que são consideradas clinicamente 
relevantes, de maneira isolada, ou seja, a presença ou 
não do polimorfismo do gene da NOS3 em cada posi-
ção e sua influência nos diferentes parâmetros cardio-
vasculares e endocrinometabólicos. Assim, o presente 
trabalho buscou avaliar a interação entre a presença do 
polimorfismo do gene da NOS3 com parâmetros an-
tropométricos, cardiovasculares e bioquímicos. Nossos 
dados demonstram que a presença dos polimorfismos 
do gene da NOS3 analisados para as posições -786T>C, 
Glu298Asp e íntron b/a não influencia os parâmetros 
antropométricos. Como esperado, os menores valores 
de IMC e circunferência abdominal foram encontrados 
nos participantes com maior aptidão cardiorrespirató-
ria, independentemente da presença ou ausência desses 
polimorfismos. 

Diferentemente de trabalhos prévios que obser-
varam menores concentrações plasmáticas de nitrito/
nitrato em pacientes com polimorfismo para o gene 
da eNOS (23,24), no presente estudo não foram ob-
servadas diferenças em relação às concentrações de 
nitrito/nitrato independente das associações entre os 
polimorfismos ou nível de aptidão cardiorrespiratória. 
De fato, estudo anterior realizado em nosso laborató-
rio demonstrou que as concentrações basais de nitrito/
nitrato não diferem entre indivíduos com polimorfis-
mo e sem polimorfismo para a posição -786T>C do 
gene da eNOS em mulheres na pós-menopausa (15). 
Entretanto, quando essas mulheres foram submetidas a 
24 semanas de treinamento físico aeróbio, observamos 

maiores incrementos nas concentrações de nitrito/ni-
trato e maior redução de pressão arterial para o grupo 
não polimórfico em comparação aos indivíduos com 
polimorfismo (15). Assim, confirmando resultados pré-
vios de nosso laboratório, no qual se analisou apenas 
uma posição para o polimorfismo do gene da NOS3, o 
presente trabalho mostra que, em condições basais, a 
presença de polimorfismo para o gene da NOS3, com-
binado dois a dois, não interfere com as concentrações 
plasmáticas basais de nitrito/nitrato, que indiretamente 
refletem a produção de NO, em adultos de meia-ida-
de. De maneira similar, observamos que os valores de 
pressão arterial não foram associados à presença de po-
limorfismo para as posições estudadas e suas interações. 
No entanto, participantes com baixa aptidão cardior-
respiratória apresentaram maiores valores de pressão 
arterial quando comparados àqueles com maior aptidão 
cardiorrespiratória, independente do genótipo, refor-
çando a importância da prática de atividade física para a 
manutenção da saúde cardiovascular. De fato, estudos 
prévios demonstraram, de maneira sistemática, que a 
aptidão cardiorrespiratória é inversamente relaciona-
da com a pressão arterial e perfil lipídico (25), sendo 
esse um importante e independente preditor de risco 
cardiovascular (26). Além disso, um estudo mostrou 
que um decréscimo de 5% no VO2 max resulta em 56% 
de incremento no risco cardiovascular (27). Por outro 
lado, cada 1 ml/kg/min de incremento no VO2 max 

resulta em uma diminuição de aproximadamente 15% 
no risco de morte por todas as causas (28). Portanto, 
nossos dados reforçam os efeitos benéficos da prática de 
atividade física sobre o sistema cardiovascular em indi-
víduos adultos de meia-idade.

Com relação ao perfil lipídico e glicemia, nosso es-
tudo mostrou que os níveis de colesterol total e LDL-
colesterol foram significativamente superiores para 
os grupos polimórficos em comparação àqueles que 
não apresentavam polimorfismo para as associações 
Glu298Asp + íntron 4b/a e Glu298Asp + 786T>C 
(maiores detalhes, veja Figura 2). Quando associamos 
os genótipos e o nível de aptidão cardiorrespiratória, 
nossos dados mostram mais claramente que indiví-
duos que apresentavam polimorfismo para o gene da 
NOS3 para as posições Glu298Asp + íntron 4b/a e 
Glu298Asp + 786T>C e tinham baixos níveis de apti-
dão cardiorrespiratória apresentam maiores valores de 
colesterol total, bem como maior prevalência de dislipi-
demias, cerca de 93,8% (veja maiores detalhes na Figu-
ra 4 e Tabela 3). De fato, trabalhos prévios mostraram 
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associação entre os polimorfismos do gene da eNOS 
para as posições -786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a e 
a prevalência de dislipidemia (29,30). Além disso, um 
estudo mostrou aumento nas concentrações plasmá-
ticas de LDL-colesterol, LDL-colesterol modificado 
por malondialdeído (MDA-LDL-C) e níveis de insuli-
na em jejum em indivíduos polimórficos para a posição 
Glu298Asp do gene da NOS3. Esses autores verifica-
ram também redução das concentrações de HDL-C, 
apoliproteína I, e consequente redução na vasodilata-
ção dependente de endotélio (31). Assim, parece-nos 
que o elo comum entre dislipidemia e polimorfismo 
no gene da NOS3 esteja na posição Glu298Asp, onde 
o glutamato é substituído pelo aspartato na enzima 
eNOS, modificando sua atividade enzimática e/ou me-
nor ativação por estímulos físicos, como o shear stress. 
De fato, um estudo observou que a presença do poli-
morfismo localizado no éxon 7 (Glu298Asp) resultava 
em alterada localização da enzima eNOS no espaço ca-
veolar, acarretando menor resposta ao shear stress (32). 
Além disso, esses autores observaram que essa variação 
polimórfica está relacionada a uma reduzida disso-
ciação da enzima eNOS (35%) do complexo eNOS/
Caveolina-1, levando essa condição a uma redução da 
atividade enzimática e formação de nitro/nitrato. Es-
tudo recente realizado no nosso laboratório demons-
trou menor magnitude de redução do colesterol total 
e LDL-colesterol em resposta a oito semanas de treina-
mento físico aeróbio em mulheres com polimorfismo 
para as posições -786T>C e Glu298Asp do gene da 
eNOS em comparação àquelas que não apresentavam 
polimorfismo para essas posições, que foram estuda-
das de maneira isolada (16). Os possíveis mecanismos 
pelos quais a presença de polimorfismo para o gene da 
NOS3 estaria relacionada à maior prevalência de disli-
pidemia poderiam ser devido ao papel do NO sobre o 
metabolismo do colesterol.  Evidências mostram que 
o NO possui efeitos hipocolesterolêmicos em modelos 
animais, nos quais se observou que a administração de 
doadores de NO promove significativa redução dos ní-
veis plasmáticos de LDL-colesterol em coelhos (2). No 
entanto, em nosso estudo os níveis plasmáticos de ni-
trito/nitrato não apresentaram diferença estatística en-
tre os grupos estudados. Diferentemente, estudos em 
nosso laboratório mostram que os níveis teciduais de 
nitrito/nitrato estão aumentados em músculo esquelé-
tico de ratos treinados, sem qualquer alteração desses 
metabólitos no plasma (33). Além disso, sabe-se que o 
músculo esquelético é um dos tecidos que mais utili-

za a gordura como substrato energético, por meio da 
oxidação de ácidos graxos (34). Assim, nossos dados 
mostram claramente que a presença de polimorfismo 
para o gene da NOS3 (interação Glu298Asp + íntron 
4b/a e Glu298Asp + 786T>C) associado à menor ap-
tidão cardiorrespiratória determina maior prevalência 
de dislipidemia em adulto de meia-idade. 

Em conclusão, nossos dados demonstram que 
os polimorfismos do gene da NOS3 para as posições 
-786T>C, Glu298Asp e íntron 4b/a influenciam os ní-
veis de colesterol plasmático quando comparados aos 
seus congêneres não polimórficos, e essa associação foi 
mais claramente observada quando os indivíduos apre-
sentavam menor nível de aptidão cardiorrespiratória. 
Considerando a importância das doenças cardiometa-
bólicas (dislipidemia/aterosclerose) para o sistema de 
saúde, nossos resultados poderiam ser utilizados para 
criar estratégias para a prevenção dessas patologias, 
bem como para evitar as complicações advindas destas, 
como a doença arterial coronariana e acidente vascular 
encefálico, entre outras.

A principal limitação do presente estudo foi o redu-
zido número de voluntários constituindo cada grupo 
analisado. Por outro lado, seria interessante que os dife-
rentes grupos de pesquisa existentes no país buscassem 
estratégias para formar bancos de dados com o objetivo 
de estudar grandes grupos populacionais e assim obter 
resultados com maior poder estatístico das análises ge-
néticas da população brasileira, que possui característi-
cas singulares no que se refere à etnia. 
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Associations among physical 
activity, comorbidities, depressive 
symptoms and health-related 
quality of life in type 2 diabetes
Associações entre atividade física, comorbidades, 
sintomas depressivos e qualidade de vida 
relacionada à saúde em diabéticos tipo 2

Thiago Medeiros da Costa Daniele1,2, Veralice Meireles 
Sales de Bruin1,2, Débora Siqueira Nobre de Oliveira2, Clara 
Mota Randal Pompeu2, Adriana Costa e Forti2

AbSTrACT
Objective: To investigate associations between physical activity, comorbidity severity, depressive 
symptoms, and health-related quality of life in type 2 diabetes mellitus. Subjects and methods: All 
individuals, 200 patients and 50 controls, aged from 40 to 60 years, were investigated by interview, 
and all variables were measured concurrently. Physical activity was evaluated by the International 
Physical Activity Questionnaire (IPAQ), Health-Related Quality of Life (HRQL) by the Short-Form 
Health Survey (SF-36), comorbidity severity by the Charlson Comorbidity Index (CCI), and depres-
sive symptoms by the Beck Depression Inventory (BDI-II ≥ 16). Results: Diabetic patients showed 
more depressive symptoms (p < 0.005), better activity levels (IPAQ) (p < 0.005). Functional Capac-
ity, General State of Health, and Physical Limitation were the most affected subscales in the SF-36 
evaluation of the HRQL. Functional capacity (p = 0.000), followed by General State of Health (p = 
0.02), were the health status measure subscales independently associated with physical activity. 
Conclusions: The findings suggest that increasing patient independence and treating depressive 
symptoms can promote physical activity for type 2 diabetes mellitus patients. The findings suggest 
that increasing patient independence and treating depressive symptoms is beneficial for physical 
activity in type 2 diabetes mellitus patients. It is suggested that group activities and caregivers/
family support might compensate for the patient dependence, and increase adherence to exercise 
programs.  Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):44-50

Keywords
Type 2 diabetes; physical activity; quality of life; depressive symptoms; functional capacity

rESUmo
Objetivo: Investigar as associações entre atividade física, gravidade das comorbidades, sin-
tomas depressivos e qualidade de vida em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). 
Sujeitos e métodos: Duzentos pacientes e 50 controles (40 a 60 anos) foram entrevistados e 
as variáveis, medidas. A atividade física foi avaliada pelo International Physical Activity Ques-
tionnaire (IPAQ); a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS), pelo Short-Form Health Sur-
vey (SF-36); a gravidade das comorbidades, pelo Índice de Comorbidade de Charlson (CCI); e 
os sintomas depressivos pelo Inventário de Depressão de Beck (BDI-II ≥ 16). Resultados: Os 
pacientes diabéticos apresentaram mais sintomas depressivos, maior gravidade das comor-
bidades (p < 0,005) e melhores níveis de atividade (IPAQ) (p < 0,005). A Capacidade Funcional, 
a Condição Geral de Saúde e a Limitação Física foram as subescalas do SF-36 mais afetadas. 
Os pacientes diabéticos sedentários apresentaram maior circunferência da cintura e proporção 
cintura-quadril, mais sintomas depressivos e pior QVRS. A Capacidade Funcional (p = 0,000), 
seguida pela Condição Geral de Saúde (p = 0,02) associaram-se de forma independente com a 
atividade física. Conclusões: Os achados indicam que o nível de independência dos pacientes e 
os sintomas depressivos influenciam a atividade física no DMT2. Atividades em grupo, o apoio 
da família/cuidadores e o tratamento dos sintomas depressivos podem melhorar a aderência 
aos programas de exercícios nos pacientes menos ativos. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):44-50

Descritores
Diabetes tipo 2; atividade física; qualidade de vida; sintomas depressivos; capacidade funcional

1 Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Médicas, Laboratório 
do Sono e Ritmos Biológicos, 
Universidade Federal do Ceará 
(UFC), Fortaleza, CE, Brazil
2 Faculdade de Medicina, 
UFC, Fortaleza, CE, Brazil

Correspondence to:
Veralice Meireles Sales de Bruin
Faculdade de Medicina,
Universidade Federal do Ceará
Rua Prof. Costa Mendes, 1608,  
4º andar
60430-040 – Fortaleza, CE, Brazil
veralice@superig.com.br

Recebido em 5/Mar/2012
Aceito em 4/Out/2012



Co
py

rig
ht

©
 A

BE
&

M
 to

do
s o

s d
ire

ito
s r

es
er

va
do

s.

45Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57/1

iNTroDUCTioN

D iabetes is a chronic disease that affects millions of 
people and its complications have increasing ef-

fects on quality of life and mortality (1,2). The number 
of people with type 2 diabetes (T2DM) will rise from 
135 million in 1995 to 300 million in the year of 2025 
(3). Thus, measures to prevent diabetes and metabolic 
syndrome are vital to reduce the escalating cost of this 
highly endemic disorder. Many complications associat-
ed with diabetes, such as hypertension, stroke, impaired 
mental health, muscular weakness, depression and di-
urnal somnolence have also been linked to sedentary 
life (4,5). Moreover, it has been largely demonstrated 
that lifestyle interventions that include regular physical 
activity (PA) and healthier dietary habits are beneficial 
for diabetic patients (6,7). 

Lower basal levels of PA have been associated with 
poor mental health (8), depression and perceived stress 
(9-11). Lifestyle intervention programs for T2DM 
have been previously verified in many controlled trials: 
PA shows better effects on glycemic control and blood 
pressure than other therapies alone (12,13). Resis-
tance training (14), isolated aerobic exercise (15) and 
the combination of them (16) can improve glycemic 
adjustments; overall, the beneficial effects of exercise 
on physical fitness, disease symptoms and quality of 
life in T2DM are strong (17-21). However, despite 
all these evidences, most patients remain sedentary 
(22,23). 

Most lifestyle intervention studies have focused 
on education programs (24), including advice on PA 
(25), diet (26) and both (19). An Italian study report-
ed that behavioral changes are needed to achieve the 
goals of exercise training: in this study, lack of time and 
negative attitudes were the most common obstacles re-
ported by patients (27). In fact, increasing awareness 
of patients and physicians about the benefits of PA on 
reducing obesity, insulin resistance and cardiovascu-
lar complications has already been done. Given that 
and despite frequent physicians recommendation of a 
physically active lifestyle, patient adherence is still low. 
The investigation of factors influencing adherence to 
physical activity may contribute to exercise programs 
effectiveness (28).

The Diabetes and Physical Activity in Fortaleza 
(DPAF) study is a clinical study that explores the status 
of PA and fitness in individuals with T2DM. The objec-

tives of this study were: first, to evaluate the level of PA 
and health related quality of life in T2DM patients and 
second, to examine the factors associated with it.

SUbjECTS AND mETHoDS 

Study design

This is an observational cross-sectional analysis of 
consecutive T2DM patients regularly seen at the 
Integra ted Center for Diabetes and Hypertension 
(CIDH) in Fortaleza, Brazil (DPAF study). Diag-
nosis of T2DM was defined according to the crite-
ria of the American Diabetes Association (29). The 
study involved patients aged from 40 to 60 years old, 
consecutively recruited over a period of 12 months 
(November, 2010 to October, 2011). A subsample 
of 200 patients agreed to participate in this study 
and were interviewed. The CIDH provides treat-
ment to approximately 5,000 diabetic patients per 
month. Initially, 324 patients were examined and 
124 patients were excluded: 75 individuals refused 
to participate, 19 were diagnosed with diabetes mel-
litus type 1, five had recent hospitali zation, two were 
pregnant and 20 individuals were out of age range 
of the inclusion criteria. Controls were healthy sub-
jects selected among staff personnel. In this study of 
diabetic patients, we avoided recruiting family mem-
bers. Also, the reduced number of control subjects 
was due to the strict exclusion criteria demanding 
the absence of common comorbidities, such as ar-
terial hypertension, diabetes and familial diabetes, 
among others. The specific questionnaires were all 
done concurrently in a face to face interview by two 
professionals from the medical staff. Patients were 
excluded if they had severe associated comorbid dis-
order, recent hospitalization and were not compe-
tent to give informed consent. The study protocol 
was approved by the local Research Ethics Commit-
tee (CEP 031-04-09) and written informed consent 
was obtained in all cases.

outcome measures

Demographic data, habits and comorbidities were 
recorded using a standardized questionnaire. Mea-
surement of physical activity was done using the In-
ternational Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
that estimates the habitual level of physical activity 
(30), and whose reliability has been previously pro-

Physical activity and diabetes
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ven in the evaluation of physical activity levels in 
Latin America (31). IPAQ has four levels: sedentary, 
irregularly active, active and very active. The Health 
Status Index or Health Related Quality of Life 
(HRQL) was studied with the Short-Form Health 
Survey (SF-36) (32). The Sf-36 evaluates quality of 
life in eight domains related to physical and mental 
health and each variable ranges from 0 to 100 points, 
with zero being the worst and 100 the best possible 
score. Accuracy, reliability, validity and adequacy of 
the HRQL in Brazil has already been proven (33). 
Comorbidity severity was evaluated with the Charl-
son Comorbidity Index (CCI); scores range from 0 
to 37, and higher scores indicating worse comorbid-
ity severity (34). This questionnaire has been previ-
ously used in a Brazilian population, and its validity 
was examined (35). Depressive symptoms were eval-
uated by the Beck Depression Inventory (BDI-II) 
and were defined as present if the score was greater 
than 16 (36). A Brazilian version of the BDI has 
been previously validated (37). Physical inactivity was 
defined as less than 30 minutes of exercise per day, 
and/or absence of heavy physical exertion at home 
or work, namely cleaning, hand washing clothes, or 
others.

Statistical analysis

Descriptive statistics are presented as mean ± standard 
deviation, range and frequency (% values). Fisher’s Ex-
act Test for categorical variables, Mann-Whitney U test 
for continuous variables and Student’s t test for normal-
ly distributed data with equal variances were performed 
to compare cases and controls. Pearson’s correlation 
coefficients were calculated to evaluate the relationship 
between measures. A forward stepwise multiple regres-
sion analysis evaluated how variables predicted physical 
activity levels (IPAQ). Initially, all potential variables 
were analyzed; in the final model, variables with p < 
0.15 were all included as potential predictor variables; 
a P < 0.05 was required for a variable to be retained in 
the final model. Statistical analysis was carried out using 
SPSS for Windows, version 16.0. Statistical significance 
was set at p < 0.05.

results

Comparisons between patients and control subjects are 
depicted in table 1. Two hundred patients with T2DM 
aged from 40 to 60 (52.7 ± 5.6) years old, with 58% 

females, were studied. Disease duration oscillated from 
one to 30 years (11.7 ± 7.5). Body mass index varied 
from 17.6 to 49.7 kg/m2 (30.1 ± 5.4), waist circumfer-
ence from 55.6 to 141.0 cm (100.3 ± 12.1) and waist-
to-hip ratio varied from 0.48 to 1.26 (0.95 ± 0.08). 
Body adiposity index ranged from 18.2 to 53.3 (34.4 ± 
6.7). Neck circumference ranged from 23.2 to 54.1 cm 
(38.4 ± 4.1). 

Among diabetic patients, 76% of cases (N = 153) 
had hypertension. No gender differences were found 
between cases with and without hypertension (Male = 
40% and female 60%, Fisher’s Exact test p = 0.5). As 
expected, hypertension and peripheral neuropathy (p < 
0.005) were found more frequently in diabetic patients. 
Peripheral neuropathy was identified in 65% (N = 129) 
of the patients; no gender differences were found be-
tween cases with and without peripheral neuropathy 
(Male = 38% and female 62%, Fisher’s Exact test p = 
0.76). Coronariopathy was found in 20% (N = 39) of 
the patients; no gender differences were found between 
cases with and without of coronaropathy (Male = 36% 
and female = 64%, Fisher’s Exact Test p = 1.0). Previ-
ous stroke was identified in 12% (N = 24) of the pa-
tients, and no gender differences were found (Male = 
42% and female = 58%, Fisher’s Exact Test p = 1.0). 
Six percent (N = 10) of cases consumed more than 6 
cups of coffee/day. Depressive symptoms were present 
in 53 (30%) subjects, and among these, 39 (66%) were 
female. Depressive symptoms and comorbidity severity 
were greater in diabetic patients. Twenty-six patients 
(11%) reported ingestion of sleep-inducing medica-
tions. Control subjects reported more frequent heavy 
drinking (p = 0.001). Regarding the SF-36 subscales, 
Functional Capacity, Physical Limitation, Pain and 
General State of Health were more affected in diabetic 
patients. Interestingly, patients were less sedentary than 
controls (Table 1).

The analysis of cases according to physical activity 
(IPAQ) showed that the more sedentary patients, the 
larger the neck circumference, hip-to-waist ratio, and 
waist circumference. Also, sedentary patients had more 
depressive symptoms. Regarding, SF-36 subscales, 
sedentary patients had worse Functional Capacity, 
Physical Limitation, Pain, General State of Health, and 
Emotional Limitations (Table 2). Multivariate analysis 
showed that, among the Health Status Index (SF-36) 
subscales, Functional Capacity (p = 0.000) and General 
State of Health (p = 0.02) were independently associ-
ated with IPAQ levels (Table 3).

Physical activity and diabetes
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Table 1. Clinical/demographic data and behavioral scales of type 2 diabetic patients and controls

variables Type 2 diabetes (N = 200) Controls (N = 50) P value

Clinical and demographic variables

Gender M/F (N/% values) 84/116 (42%/58%) 26/24 (52%/48%) a 0.20

Age, yrs, Mean (SD) 52.7 (5.7) 52.2 (5.8) b 0.62

Disease duration, yrs, Mean (SD) 11.7 (7.5) NA -

BMI (kg/cm2), Mean (SD) 30.1 (5.4) 28.9 (4.8) b 0.15

Body Adiposity Index, Mean (SD) 34.4 (6.7) 32.3 (6.6) b 0.51

Neck circumference (cm), Mean (SD) 38.4 (4.1) 37.8 (4.5) b 0.39

Waist-to-hip ratio, Mean (SD) 0.95 (0.08) 0.93 (0.08) b 0.16

Waist circumference (cm), Mean (SD) 100.3 (12.1) 96.3 (14.0) b 0.42

Hypertension N (%) 153 (76%) 18 (36%) a 0.000**

Coronaropathy N (%) 39 (20%) 2 (4%) a 0.05*

Stroke N (%) 24 (12%) 1 (3%) a 0.35

Heavy drinking N (%) 20 (10%) 15 (30%) a 0.001**

Peripheral neuropathy N (%) 129 (65%) 4 (8%) a 0.000**

Scales

BDI-II mean (SD) 10.1 (8.4) 5.6 (7.0) c 0.001**

CCI. N (%)
= 0
= 1
≥ 2

30 (15%)
25 (13%)

145 (73%)

38 (76%)
9 (18%)
3 (6%)

a 0.000**

SF-36 domains

Functional capacity 54.0 (31.6) 85.8 (17.4) c 0.000**

Physical limitation 46.0 (44.5) 86.0 (29.5) c 0.000**

Pain 55.2 (30.8) 74.9 (25.0) c 0.02*

General state of health 45.0 (22.8) 61.3 (17.6) c 0.000**

Vitality 60.2 (25.5) 69.2 (15.7) c 0.59

Social aspects 70.6 (31.0) 84.0 (27.4) c 0.09

Emotional limitations 73.3 (39.8) 88.6 (27.4) c 0.17

Mental health 67.3 (23.8) 73.0 (19.0) c 0.46

IPAQ domains b 0.000**

Sedentary N (%) 79 (40%) 36 (72%)

Irregularly active N (%) 65 (33%) 10 (20%)

Active N (%) 40 (20%) 2 (4%)

Very active N (%) 16 (8%) 2 (4%)

BMI: body mass index; BDI-II: Beck Depression Inventory; CCI: Charlson Comorbidity Index IPAQ: International Physical Activity Questionnaire; SF-36: Short-Form Health Survey. 
a χ2 - square test, b Students t test; c Mann Whitney. * P < 0.05; ** P < 0.01.

DiSCUSSioN 

The main finding of this study is that the Health Status 
Index (SF-36) subscale Functional Capacity, followed by 
General State of Health, were associated with the level of 
physical activity in type 2 diabetic patients. These find-
ings show that functional capacity that mainly evaluates 
the degree of patient independence is an important factor 
determining physical activity. Also, depressive symptoms 
were worse among more sedentary patients. Theoretical-

ly, increasing patient independence either with reassur-
ance or caregiver and/or family support could improve 
physical activity. In this sense, group exercise could be 
more efficacious. A previous study has shown that the 
presence of multiple comorbid illnesses or functional im-
pairments is a more important predictor of limited life 
expectancy in older diabetic patients (2). Corroborating 
this report, we suggest that sedentary life is a vital link to 
be modified in this unwanted chain of events.

Physical activity and diabetes
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Table 3. Stepwise multiple regression analysis for predictors of physical activity (International Physical Activity Questionnaire – IPAQ) 

Dependent variables b coefficient t P value
95% Confidence interval

Lower limit Upper limit

Gender

BMI

Age (y) .008 .62 .53 -.016 .032

BDI-II scores .005 .43 .66 -.017 .027

CCI .008 .16 .87 -.089 .104

SF-36 subscales

Functional capacity .008 2.88 .004** .003 .014

Physical limitation .000 .15 .88 -.003 .004

Pain -.001 -.37 .71 -.006 .004

General state of health .005 1.54 .12 -.001 .012

Vitality -.001 -.17 .86 -.009 .007

Social aspects -.001 -.26 .79 -.006 .005

Emotional limitation .000 .23 .82 -.004 .005

Final model

Functional capacity .269 3.843 0.000 0.004 0.12

BMI: body mass index; BDI-II: Beck Depression Inventory; SF-36: Short-Form Health Survey; CCI: Charlson Comorbidity Index.
* P < 0.05; ** P < 0.01. 

Table 2. Clinical/demographic characteristics of type 2 diabetic patients according to the levels of physical activity

variables Sedentary
N = 79

irregularly active
N = 65

Active
N = 40

very active
N = 16 P value

Clinical and demographic variables

Gender M/F (N/% values) 38/41 (48%/52%) 21/41 (37%/63%) 14/26 (35%/65%) 8/8 (50%/50%) a 0.37

Age, yrs, Mean (SD) 52.8 (0.6) 51.8 (0.6) 53.1 (0.8) 54.0 (1.5) b 0.72

Disease duration, yrs, Mean (SD) 13.3 (1.6) 11.7 (0.8) 11.9 (0.8) 11.3 (1.6) b 0.75

BMI (kg/cm2), Mean (SD) 30.9 (0.6) 29.9 (0.6) 29.5 (0.7) 28.2 (1.2) b 0.24

Body Adiposity Index, Mean (SD) 34.4 (0.7) 34.2 (0.8) 35.3 (1.0) 32.7 (1.9) b 0.37

Neck circumference (cm), Mean (SD) 40.0 (0.7) 37.6 (0.5) 37.6 (0.6) 38.6 (0.9) b 0.02*

Waist-to-hip ratio, Mean (SD) 0.98 (0.08) 0.95 (0.009) 0.90 (0.01) 0.92 (0.01) b 0.000**

Waist circumference (cm), Mean (SD) 104.2 (1.4) 98.8 (1.4) 97.1 (1.7) 96.4 (2.7) b 0.003*

Hypertension N (%) 63 (80%) 49 (75%) 30 (75%) 11 (69%) a 0.77

Coronaropathy N (%) 21 (27%) 11 (17%) 7 (17%) 0 (0%) a 0.07

Stroke N (%) 13 (16%) 7 (11%) 2 (5%) 2 (12%) a 0.32

Heavy drinking N (%) 8 (10%) 7 (11%) 2 (5%) 3 (19%) a 0.47

Peripheral neuropathy N (%) 59 (75%) 37 (57%) 24 (60%) 9 (56%) a 0.11

Scales

BDI-II mean (SD) 11.0 (0.8) 10.6 (1.1) 9.2 (1.4) 5.4 (1.0) c 0.03*

CCI
= 0
= 1
≥ 2

10 (13%)
10 (13%)
59 (74%)

11 (17%)
9 (14%)

45 (69%)

6 (15%)
3 (8%)

31 (77%)

3 (19%)
3 (19%)

10 (62%)

a 0.69

SF-36 domains c 0.000**

Functional capacity 40.5 (3.5) 59.1 (3.7) 69.6 (4.3) 61.2 (6.3) c 0.005**

Physical limitation 34.8 (4.9) 46.9 (5.2) 65.6 (6.9) 48.4 (11.2) c 0.03*

Pain 50.1 (3.5) 52.7 (3.4) 67.8 (4.9) 59.4 (7.9) c 0.000**

General state of health 40.2 (2.4) 41.0 (2.7) 59.5 (3.2) 48.2 (5.9) c 0.03*

Vitality 54.7 (2.8) 58.5 (3.2) 71.3 (3.8) 65.9 (4.5) c 0.09

Social aspects 67.2 (3.5) 68.4 (3.6) 76.5 (5.2) 82.0 (6.7) c 0.20

Emotional limitations 67.6 (4.8) 72.8 (4.8) 84.9 (5.1) 74.9 (9.8) c 0.001**

Mental health 60.6 (2.7) 67.4 (3.0) 77.2 (3.2) 75.2 (3.4) c 0.37

BMI: body mass index; BDI-II: Beck Depression Inventory; CCI: Charlson Comorbidity Index; IPAQ: International Physical Activity Questionnaire; SF-36: Short-Form Health Survey. 
a χ2 - square test, b Students t test; c Kruskal-Wallis. * P < 0.05; ** P < 0.01.
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Our data showed that a significant proportion of 
diabetic patients, nearly 50%, have a sedentary lifestyle. 
Of interest, diabetic patients revealed to be more ac-
tive than an age-matched control population, which is 
probably the result of education: this indicates a need 
for more educational campaigns among the general 
population. These findings are in agreement with others 
studies showing lack of exercise and consequent obesity 
in the world population (38). Other studies have con-
firmed high prevalence of physical inactivity in diabetic 
individuals, mainly among females (23,39).

The diabetic population and the subsequent con-
trol group investigated in the DPAF study was formed 
mostly by adults and elderly patients. The age distri-
bution of the diabetic population in the present study 
is in agreement with other reports in T2DM patients 
(3). The distribution was nearly homogeneous when 
evaluated by sex, with no statistical differences between 
groups, only a modest increase in the number T2DM 
females. Possibly, a higher number of female patients 
found in this study indicates a greater demand and in-
creased use of public health services by women (40). 
The diabetic population of the DPAF study showed 
64.5% of excessive weight (overweight/mildly obesity), 
19.5% of moderate/severe obesity, and only 15.5% of 
healthy weight. In the control group, 70% had excessive 
weight (overweight/mildly obese), 12% moderate/se-
vere obesity, and only 18% had ideal weight. All this 
confirms the urgency for wide and specific measures to 
be taken, possibly, by a multidisciplinary team in the 
health system. Physical inactivity and smoking have 
been considered risk factors for early mortality. Seden-
tary lifestyle and smoking have been considered risk fac-
tors for early mortality (41). In this study, a small per-
centage of the population investigated smoked, 6% of 
patients versus 8% of the control subjects. Heavy drink-
ing was identified in 30% of controls, while only in 10% 
of diabetic patients. Again, this points out to the need 
to enlighten the general population about the hazards 
of heavy drinking in order to avoid preventable diseases.

Some limitations must be presently acknowledged. 
The study involved a small number of control subjects 
and this was partially due to the necessity of exclud-
ing age-related subjects presenting comorbidities. First, 
this is a cross-sectional evaluation, and future research 
on this subject, particularly prospective studies, could 
evaluate the effects of modifying patient dependence 
on adherence to a physical activity program. Adherence 

to diabetes treatment is the key strategy to achieve ad-
equate glycemic control. 

In summary, our data show that functional capacity 
is independently related to physical activity in diabetic 
patients. Also, individuals with a sedentary lifestyle 
have more depressive symptoms. Based on these find-
ings, future prospective studies should examine the re-
lationship between patient independence and the level 
of physical activity. Also, depression treatment can 
contribute to improve adherence to physical activity.

Disclosure: no potential conflict of interest relevant to this article 
was reported.
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Avaliação do surgimento de 
comorbidades em pacientes com 
doença de Graves tratados com iodo 
radioativo em acompanhamento 
por mais de 10 anos
Emerging comorbidities in Graves’ disease patients treated 
with radioiodine with more than 10 years of follow-up

Fernanda Vieira Ramalho de Azevedo1, Francisco Gomes da Silva Blotta1, 
Juliana Malheiros Goirgetta1, Rosângela Noé2, Mário Vaisman1

rESUmo
Objetivos: Avaliar o surgimento de comorbidades cardiovasculares e/ou neoplásicas e a taxa de 
mortalidade nos pacientes com hipertireoidismo em decorrência da doença de Graves tratados 
com iodo radioativo há mais de 10 anos. Materiais e métodos: Estudo retrospectivo com análise 
de prontuários do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, entre janeiro de 1981 e novembro de 1999. Resultados: Foram avaliados 107 pacien-
tes (93 mulheres e 14 homens), com uma mediana de idade de 54 anos. Comparando o grupo 
de pacientes que receberam iodo radiativo com grupo de pacientes eutireoidianos pós-trata-
mento com drogas antitireoidianas (DAT), foi observado aumento significativo no surgimento 
de hipertensão arterial (HAS) e dislipidemia, mas não na taxa de mortalidade. Conclusão: Para 
avaliar a real influência da terapêutica com iodo radioativo no surgimento dessas comorbida-
des e na taxa de mortalidade, é necessário um tempo maior de acompanhamento. A idade e o 
tempo de exposição aos efeitos do hipertireoidismo parecem influenciar no surgimento dessas 
comorbidades. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):51-6

Descritores
Iodo radioativo; hipertireoidismo; comorbidades; mortalidade

AbSTrACT
Objectives: To evaluate the occurrence of cardiovascular disease and malignant tumors and 
the mortality rate in patients who received radioiodine treatment for hyperthyroidism due to 
Grave’s disease with at least ten years of follow-up. Materials and methods: The medical re-
cords of all patients who were treated with I131 for Graves’ disease at Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, were reviewed retrospective-
ly, between January, 1981 and November, 1999. Results: Data from 107 patients (14 men and 
93 women), with median age of 54 years were analyzed. Comparing the group of patients who 
were treated with I131 therapy with a group of euthyroid patients post-treatment with antithyroid 
drugs, a significant increase in the occurrence of hypertension and dyslipidemia was observed, 
but not in mortality rate. Conclusion: To evaluate the real influence of the treatment with radio-
active iodine in the occurrence of these comorbidities and the mortality rate, we need a longer 
follow-up. The age and time of exposure to the effects of hyperthyroidism seem to influence the 
occurrence of these comorbidities. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):51-6
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iNTroDUÇÃo

O iodo radioativo (RAI) é comumente usado como 
primeira opção terapêutica no tratamento do 

hipertireoidismo principalmente nos Estados Unidos e 
em alguns Serviços de Endocrinologia do Brasil. Ele foi 
empregado pela primeira vez em 1941 no Massachu-
setts General Hospital por Hertz e Roberts, sendo o 
isótopo usado na ocasião o I130 (1). Em função do baixo 
custo, da maior eficácia na destruição da célula tireoi-
diana e da meia-vida de oito dias, o I131 passou a ser o 
isótopo de escolha e mantém-se amplamente utilizado 
até os dias de hoje.

No entanto, sua segurança em longo prazo, princi-
palmente em crianças e adultos jovens, está sendo ques-
tionada. Estudos sobre mortalidade em pacientes com 
hipertireoidismo tratados com RAI são poucos e basea-
dos em três diferentes coortes de pacientes: americanos, 
suecos e ingleses.

No primeiro estudo realizado por Hoffman e cols., 
na Mayo Clinic, não foi observada diferença na morta-
lidade geral entre 1.005 mulheres tratadas com RAI e 
2.141 mulheres tratadas com cirurgia como forma de 
tratamento do hipertireoidismo (2).

Já Goldman e cols. evidenciaram aumento na taxa 
de mortalidade geral, inclusive por doenças endócrinas, 
circulatórias e respiratórias, mas não por doenças malig-
nas, em 1.762 mulheres com hipertireoidismo tratadas 
com RAI (80%), tireoidectomia ou drogas antitireoi-
dianas, no Massachusetts General Hospital (3).

No estudo sueco realizado por Hall e cols., foi ob-
servado que em 10.552 pacientes com hipertireoidis-
mo tratados com RAI houve um aumento significativo 
na taxa de mortalidade geral, quando comparado com 
a taxa esperada para a população geral. Nesse estudo, 
houve risco maior de morte por doenças respiratórias, 
cardiovasculares e endócrinas, e câncer principalmente 
dos aparelhos digestivo e respiratório (4,5).

Franklyn e cols. demonstraram em uma coorte de 
7.209 pacientes com hipertireoidismo tratados com 
RAI no Reino Unido que houve aumento em todas 
as causas de mortalidade, principalmente as secundárias 
por doença cardiovascular, cerebrovascular, tireoidiana 
e por fratura de fêmur. No entanto, houve uma redução 
na mortalidade em decorrência do câncer (6,7).

O aumento da mortalidade visto em alguns dos es-
tudos citados pode ser reflexo da influência do próprio 
hipertireoidismo, um efeito adverso específico do RAI, 
ou ser subsequente ao hipotireoidismo e seu tratamen-
to com tiroxina (8). 

O presente trabalho propõe avaliar a taxa de mor-
talidade e o surgimento de comorbidades cardiovas-
culares e neoplásicas, como efeito no longo prazo da 
radioiodoterapia em pacientes tratados para hipertireoi-
dismo em decorrência da doença de Graves há mais de 
10 anos.

mATEriAiS E mÉToDoS

Com o objetivo de avaliar o surgimento de comorbi-
dades cardiovasculares ou neoplásicas e a taxa de mor-
talidade nos pacientes tratados com iodo radioativo, 
como forma de tratamento do hipertireoidismo da 
doença de Graves há mais de 10 anos, foi realizado 
um estudo retrospectivo com análise de prontuários 
do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF) a partir de dados do Serviço de Medicina 
Nuclear do hospital. 

Foram selecionados os pacientes submetidos à dose 
terapêutica para tratamento de hipertireoidismo de 
janeiro de 1981 até novembro de 1999, tendo sido 
excluídos os pacientes que previamente já tinham o 
diagnóstico de algumas dessas comorbidades, como 
hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, ou 
doença neoplásica já conhecida. Excluíram-se também 
os pacientes que não tiveram o acompanhamento clíni-
co pós-dose terapêutica por até 10 anos.

Foram também coletados dados sobre outras va-
riáveis que pudessem influenciar no surgimento dessas 
comorbidades ou na taxa de mortalidade, como idade, 
tempo de tratamento, número de doses terapêuticas, 
dose cumulativa e tempo de evolução para o hipotireoi-
dismo, definido como TSH > 4,0 mcU/mL e T4 livre 
< 0,8 ng/dL pelo método de quimioluminescência do 
kit Immulite 2000.

Para avaliar estatisticamente o surgimento das co-
morbidades estudadas e a taxa de mortalidade, com-
paramos nosso grupo de pacientes com um grupo de 
pacientes eutireoidianos, que foram portadores de hi-
pertireoidismo em função da doença de Graves, mas 
entraram em remissão clínica e laboratorial após o tra-
tamento com drogas antitireoidianas (DAT) durante o 
período de agosto de 1988 a setembro de 2002.

O Serviço de Medicina Nuclear do HUCFF calcula 
a dose de iodo radioativo a ser administrada levando-se 
em consideração o tamanho da glândula e a captação 
do iodo por esta, usando uma fórmula padrão [dose 
(μCi de I131/g de tireoide x peso estimado)/captação 
do radioiodo em 24 h].

Surgimento de comorbidades pós-iodo radioativo
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Os pacientes submetidos à dose terapêutica (DT) 
eram acompanhados periodicamente no ambulatório, 
quando submetidos à avaliação clínica e laboratorial.  
A permanência do estado hipertireoidiano e a neces-
sidade do uso de tionamidas dentro do prazo previsto 
para a possível evolução para o eutireoidismo, ou até 
hipotireoidismo, indicavam uma nova administração 
de iodo radioativo. Já os pacientes que evoluíam para 
o hipotireoidismo eram prontamente tratados com a 
reposição de levotiroxina. O mesmo acontecia com o 
surgimento das comorbidades estudadas, prontamente 
diagnosticadas e tratadas. 

A análise estatística foi composta pelos seguintes 
métodos: para a comparação de variáveis contínuas 
(numéricas) entre dois grupos foi utilizado o teste t 
de Student para amostras independentes ou o teste de 
Mann-Whitney (não paramétrico). A homogeneidade 
das variâncias entre os grupos foi analisada pelo teste 
de Bartlet e, para a comparação de variáveis categóricas 
(qualitativas) entre dois subgrupos, foi aplicado o teste 
de Qui-quadrado (X2) ou exato de Fisher.

Utilizou-se o método não paramétrico, pois algu-
mas variáveis não apresentaram distribuição normal 
(distribuição Gaussiana), em decorrência da dispersão 
dos dados e da falta de simetria da distribuição. O crité-
rio de determinação de significância adotado foi o nível 
de 5%. A análise estatística foi processada pelo software 
SAS 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, NC).

rESULTADoS

A amostra total de prontuários analisados foi de 222. 
No entanto, 40 (18%) foram excluídos devido à per-
da do seguimento clínico ao longo dos 10 anos após a 
realização da dose terapêutica (DT). Além desses, 75 
(33,7%) pacientes já apresentavam uma comorbidade 
que seria objeto de estudo (HAS). Portanto, a amostra 
total de prontuários incluídos foi de 107 (48,1%), sen-
do 93 mulheres e 14 homens.

A tabela 1 demonstra o perfil geral da casuística em 
relação às variáveis numéricas, como a idade dos pacien-
tes, o tempo de tratamento (da época do diagnóstico 
até a realização da DT), o número de DT, a dose cumu-
lativa e o tempo de evolução para o hipotireoidismo.  
A média de idade dos pacientes foi de 54 anos. A me-
diana da dose de iodo radioativo administrada foi de 
12,2 mCi (451,4MBq).

Os pacientes analisados apresentavam como con-
dições clínicas na época do diagnóstico a presença de 

bócio em 89,7% destes, oftalmopatia em 38,3% e o há-
bito de fumar em 8,4%. A grande maioria dos pacientes, 
96,3%, fez tratamento prévio com drogas antitireoidia-
nas antes da dose terapêutica. Tanto a presença de bó-
cio quanto a de oftalmopatia não foram acompanhadas 
de complicações clínicas pós-DT. 

Na tabela 2, observamos que 54 pacientes (51,4%) 
evoluíram ao longo dos 10 anos de acompanhamento 
após a DT com comorbidades cardiovasculares e/ou 
neoplásicas. Não houve nenhum óbito. Entre as co-
morbidades clínicas, a mais frequente foi hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) (29,5%), seguida pela dislipide-
mia (27,6%). Apenas um caso de doença neoplásica foi 
registrado. A paciente era do sexo feminino e apresen-
tou câncer de mama. Achamos importante registrar a 
presença de diabetes melito tipo 2 (DM) em 10,5% dos 
pacientes, um fator de risco importante para o agrava-
mento dessas comorbidades.

O hipotireoidismo ocorreu em 96 (89,7%) pacien-
tes, em um tempo médio de evolução de cerca de 8 
meses conforme a tabela 1. Em relação ao surgimento 
das comorbidades nos pacientes que evoluíram para o 
hipotireoidismo após a realização da DT, observamos a 
presença de: HAS em 31 pacientes, dislipidemia em 29, 
DM em 11, doença coronariana em 5 e câncer em 1 
paciente. Já entre os pacientes que evoluíram para o eu-

Tabela 1. Descritiva geral das variáveis numéricas

variável N mediana mínimo máximo

Idade (anos) 105 54,0 32 85

Tempo de tratamento 
(meses)

83 21,0 3 74

Nº de DT 107 1,0 1 4

Dose acumulativa (mCi) 106 12,2 4 34,5

Tempo de evolução 
hipotireoidismo (meses)

96 8,0 3 132

DT: dose terapêutica.

Tabela 2. Descritiva geral das comorbidades

variável n %

Comorbidade geral* 54 51,4

HAS* 31 29,5

Dislipidemia* 29 27,6

Doença coronariana* 5 4,8

DM* 11 10,5

Câncer* 1 1,0

AVC* 1 1,0

Óbito* 0 0

* Perda de dois pacientes. AVC: acidente vascular cerebral; DM: diabetes melito; HAS: 
hipertensão arterial sistêmica.

Surgimento de comorbidades pós-iodo radioativo
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tireoidismo após a DT, 4 apresentaram HAS (12,9%), 1 
apresentou dislipidemia (3,4%) e 1, AVC (1%), ao lon-
go dos 10 anos de acompanhamento.

Comparamos o surgimento dessas comorbidades 
com um grupo controle formado por pacientes porta-
dores de hipertireoidismo em decorrência da doença de 
Graves que entraram em remissão clínica e laboratorial 
após o tratamento com drogas antitireoidianas (DAT). 
O grupo controle é formado por 30 pacientes, com 
uma média de idade de 49,5 anos, tratados com uma 
DAT por um tempo médio de 15,7 meses.

Como vemos na tabela 3, nenhum paciente do gru-
po controle apresentou as comorbidades avaliadas no 
estudo. Comparando o grupo de pacientes tratados 
com iodo radiativo e o grupo de pacientes tratados com 
DAT, o surgimento de HAS e dislipidemia foi estatis-
ticamente significativo no grupo de pacientes tratados 
com iodo radiativo.

Na amostra, 72% dos pacientes receberam apenas 1 
DT. Os pacientes foram divididos em dois subgrupos, 
um grupo que recebeu apenas 1 dose terapêutica (DT) 
(DT = 1) e outro grupo que recebeu mais de 1 DT (DT 
> 1). Foram comparados esses dois grupos, número de 
DT = 1 e > 1, em relação a idade, tempo de tratamento, 
dose cumulativa e tempo de evolução para o hipotireoi-
dismo, para verificar se existia uma diferença significa-
tiva entre essas variáveis. Observou-se que o subgrupo 
com número de DT > 1 apenas apresentou tempo de 
tratamento (p = 0,001) e dose cumulativa (p = 0,0001) 
significativamente maior que o subgrupo com número 
de DT = 1. Não observamos que o grupo de DT > 1 
tenha evoluído mais rápido para o hipotireoidismo.

Comparando a idade, o tempo de tratamento, a dose 
cumulativa e o tempo de evolução para o hipotireoidis-
mo, com a presença ou não de comorbidades, obser-
vou-se que o subgrupo com comorbidades apresentou 
apenas a idade (p = 0,001) significativamente maior que 
o subgrupo sem comorbidades. Logo, o tempo de tra-
tamento, o tempo de evolução para o hipotireoidismo e 
a dose cumulativa não influenciaram no surgimento das 
comorbidades em geral e separadamente.

DiSCUSSÃo
O iodo radioativo está sendo cada vez mais utilizado 
como forma de tratamento do hipertireoidismo em 
nosso país. Neste estudo, avaliamos o surgimento de 
comorbidades cardiovasculares e neoplásicas e a taxa 
de mortalidade nos pacientes que receberam o iodo ra-
dioativo há mais de 10 anos.

Observamos um aumento estatisticamente significa-
tivo no surgimento de HAS e dislipidemia quando se 
compara com um grupo controle de pacientes eutireoi-
dianos, acompanhados pelo Serviço de Endocrinologia 
do HUCFF, que foram portadores de hipertireoidismo 
devido à doença de Graves e tratados com DAT. 

Este grupo de pacientes apresenta uma média de 
idade de 49,5 anos, menor do que a do grupo de pa-
cientes tratados com iodo radiativo, que é de 54 anos. 
O tempo médio de tratamento do grupo de pacientes 
eutireoidianos, 15,7 meses, também foi inferior ao tem-
po de tratamento do grupo de pacientes que recebeu 
iodo radioativo. Logo, a idade e o tempo de exposição 
ao hipertireoidismo foram maiores no grupo de pacien-
tes tratados com iodo radioativo.

Mesmo com um aumento significativo no surgi-
mento de HAS e dislipidemia, não observamos aumen-
to na taxa de mortalidade.

Esse resultado é discordante da maioria dos estudos 
que encontraram uma maior mortalidade nos pacien-
tes tratados com iodo radioativo quando comparados 
com a população geral. Diferente desses estudos (2-9), 
foram avaliados apenas os pacientes tratados em de-
corrência da doença de Graves e excluídos os que já 
apresentavam as comorbidades avaliadas pelo estudo. 
A média de idade neste trabalho foi de 54 anos, mais 
baixa que dos outros estudos (média de 62 anos) (10).

Além disso, o tempo de observação em alguns estu-
dos também ultrapassou os 20 anos, como o estudo de 
coorte de Franklyn e cols. (7), que avaliou a incidência 
de câncer e mortalidade após a terapêutica com iodo 
radioativo para o hipertireoidismo por 40 anos.

Tabela 3. Comparação no surgimento de comorbidades

variável
iodo radiativo 

(n = 107) DAT (n = 30)
p valora

n % n %

Comorbidade geral 54 50,5 0 0 < 0,0001

HAS* 31 29,0 0 0 0,001

Dislipidemia** 29 27,1 0 0 0,002

Doença coronariana 5 4,7 0 0 0,28

DM 11 10,3 0 0 0,058

Câncer 1 0,93 0 0 0,78

AVC 1 0,93 0 0 0,78

Óbito 0 0 0 0 NSA

* Perda de 3 pacientes no grupo DAT. ** Perda de 1 paciente no grupo DAT.
a Teste de χ2 ou exato de Fisher.
AVC: acidente vascular cerebral; DAT: drogas antitireoidianas; DM: diabetes melito; HAS: 
hipertensão arterial sistêmica.

Surgimento de comorbidades pós-iodo radioativo
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O estudo de Metso e cols. (10) tinha como objetivo 
comparar a taxa de mortalidade dos pacientes portado-
res de hipertireoidismo que foram tratados com iodo 
radioativo entre 1965 e 2002 com a taxa da popula-
ção geral. Observaram-se cerca de 2.790 pacientes, 
dos quais 57% tinham doença de Graves e 43%, doen-
ça nodular da tireoide (bócio multinodular e adenoma 
tóxico). A mortalidade foi mais elevada nos pacientes 
com doença nodular e não nos pacientes com doen-
ça de Graves quando comparados com os controles. 
Além disso, o risco de morte foi maior com o aumento 
da dose cumulativa do iodo radioativo e com a idade.  
A média de acompanhamento foi de 9 anos para os pa-
cientes e de 9,4 anos para os controles. No entanto, o 
risco de morte foi mais elevado nos pacientes tratados 
com iodo radioativo quando comparados com os con-
troles, quando o tempo de acompanhamento era maior 
do que 25 anos. 

Os estudos que definiram que o risco de morte de-
vido a um evento cardiovascular é mais frequente nos 
pacientes tratados com iodo radioativo, quando com-
parados com seus controles, não souberam definir se 
esse risco de mortalidade cardiovascular está relaciona-
do ao tratamento com iodo radioativo ou se é decor-
rente do próprio efeito do hipertireoidismo, hipótese 
mais provável (3,4,6,8,10). Essa distinção entre os efei-
tos do tratamento com os da doença só seria possível se 
tivéssemos um grupo de pacientes não tratados como 
referência.

Somente no estudo de Franklyn e cols. (6) os re-
sultados evidenciaram maior prevalência de doenças 
cardiovasculares como causa do aumento da taxa de 
mortalidade. Nesse estudo, a doença cerebrovascular e 
a coronariana foram as que determinaram esse aumento 
da mortalidade. De um total de 7.209 pacientes, 3.611 
morreram durante o acompanhamento, sendo que o 
número de morte esperado era de 3.186. Em relação 
às doenças cardiovasculares, o excesso de morte foi de 
240 a mais do que o esperado. Além disso, observaram 
que o aumento da mortalidade foi mais evidente no pri-
meiro ano após o tratamento com o iodo radioativo e 
que foi se reduzindo com o tempo. 

O hipertireoidismo tem efeito direto sobre o mio-
cárdio e o sistema nervoso autônomo, podendo predis-
por o paciente a arritmias, principalmente a fibrilação 
atrial (11,12). Flyn e cols. (9) reportaram um aumento 
no risco de arritmia mesmo após cerca de cinco anos 
de tratamento do hipertireoidismo, sugerindo que os 
efeitos cardiotóxicos do hipertireoidismo não são com-

pletamente interrompidos com a restauração do euti-
reoidismo.

Resultados sobre a mortalidade de doenças neoplá-
sicas nos pacientes tratados com iodo radioativo são 
conflitantes. Há relatos de serem maiores (4,13), me-
nores (7) e iguais (3,14) quando comparados com a 
população geral. A dose total de iodo radioativo não foi 
significantemente diferente no estudo que demonstrou 
redução na taxa de mortalidade por doença neoplásica, 
quando comparada com a dos estudos que mostram au-
mento nessa taxa. No entanto, os pacientes no estudo 
de Metso e cols. (10), em que se observou aumento da 
mortalidade, eram um pouco mais idosos do que no 
estudo de Franklyn e cols. (7).

O trabalho de Metso e cols. (10) confirma os resul-
tados de Hall e cols. (4), que observaram que o iodo 
radioativo pode contribuir para o aumento da morta-
lidade devido ao câncer de estômago, visto no estudo. 
Quando se utiliza o iodo radioativo como tratamento 
para o hipertireoidismo, a dose da radiação para os te-
cidos não tireoidianos é relativamente baixa (menos de 
10cGy), exceto para os órgãos que acumulam o iodo, 
como o estômago (25cGy) (15,16). Consequentemen-
te, o estômago pode estar particularmente vulnerável à 
indução de câncer pela radiação.

No estudo em questão, só tivemos um caso registra-
do de doença neoplásica (câncer de mama). No entan-
to, como já discutido, o tempo de observação para ava-
liar o surgimento de tumor, principalmente de tumores 
sólidos, deve ser maior. 

Segundo o guideline da American Thyroid Associa-
tion (ATA) (17), recomenda-se que o tratamento com 
iodo radioativo seja evitado em crianças menores que 
5 anos e avaliado de forma criteriosa nas crianças com 
idade entre 5 e 10 anos de idade. É enfatizado que essas 
considerações são baseadas em riscos teóricos de desen-
volvimento de câncer na tireoide e de leucemia, e que 
mais estudos sobre esses assuntos são necessários. 

Esses resultados conflitantes sobre a taxa de mor-
talidade de doenças neoplásicas após o tratamento do 
hipertireoidismo com iodo radioativo podem ser in-
fluenciados por fatores que podem mudar a sensibili-
dade individual à radiação, como a idade à época da 
exposição, o hábito de fumar e a dieta. 

O hipotireoidismo também foi sugerido como um 
fator contribuinte no elevado risco de morte devido aos 
efeitos que pode causar, como a hipercolesterolemia a 
hipertensão diastólica e a disfunção do ventrículo es-
querdo (18). A maioria dos estudos perdeu o registro 
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do início do desenvolvimento do hipotireoidismo. No 
nosso estudo, assim como o de Metso, o tratamento 
com levotiroxina pareceu proteger contra esse aumento 
de morte em vez de predispor. E o tempo médio de 
evolução para o hipotireoidismo foi de 8 meses.

Vários fatores podem influenciar o surgimento das 
comorbidades cardiovasculares e neoplásicas, como fa-
tores ambientais e hereditários. No estudo apresentado, 
o tratamento com iodo radioativo nos pacientes porta-
dores de hipertireoidismo causado pela doença de Gra-
ves acarretou o surgimento de forma estatisticamente 
significativa de HAS e dislipidemia, quando comparado 
com um grupo de pacientes eutireoidianos após uso de 
DAT para tratamento do hipertireoidismo causado pela 
doença de Graves. Não foi observado aumento da taxa 
de mortalidade. 

Em conclusão, acreditamos que é necessário um 
tempo maior de acompanhamento para avaliar a real 
influência da terapêutica com iodo radioativo no surgi-
mento dessas comorbidades e na taxa de mortalidade. 
A idade e o tempo de exposição aos efeitos do hiper-
tireoidismo parecem influenciar no surgimento dessas 
comorbidades.

Declaração: os autores declaram não haver conflitos de interesse 
científico neste estudo.
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Avaliação do valor de corte 
de TSH em amostras de filtro 
na triagem neonatal para 
diagnóstico de hipotireoidismo 
congênito no Programa 
“Primeiros Passos” – IEDE/RJ
Evaluation of TSH cutoff value in blood-spot samples in neonatal 
screening for the diagnosis of congenital hypothyroidism 
in the Programa “Primeiros Passos” – IEDE/RJ 
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Denise Boechat Leite1, Ricardo M. R. Meirelles1

rESUmo
Objetivo: Analisar casos de hipotireoidismo congênito (HC) confirmados ou não, triados pelo 
Programa “Primeiros Passos”, estratificando-os em faixas de TSH em filtro (TSH-F). Materiais 
e métodos: Estratificar, em faixas de TSH-F em função do TSH em soro (TSH-S), os casos con-
vocados para teste confirmatório de janeiro/2006 a julho/2009. Resultados: Cerca de 37% dos 
casos confirmados (475) apresentaram TSH-F ≥ 9,5 mUi/L, mas a maioria dos casos confirma-
dos estava nas faixas de TSH-F mais baixas. Entre os casos não confirmados (4.613), a maior 
parte se encontrava nas faixas mais baixas. Não houve faixa de TSH-F exclusiva dos casos não 
confirmados. Conclusão: O valor de corte do TSH-F utilizado é fundamental no diagnóstico do 
HC e deve ser baixo, mesmo que sejam realizados mais testes confirmatórios. Mais estudos 
são necessários para determinar o melhor valor de corte de TSH-F para triagem neonatal. Arq 

Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):57-61
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AbSTrACT
Objective: To analyze the confirmed or not-confirmed cases of neonatal screening (CH) scree-
ned in the Programa “Primeiros Passos”, stratifying them into TSH blood-spot (TSH-BS) ranges. 
Materials and methods: To stratify, in ranges of TSH-BS as a function of TSH serum (TSH-S), 
the cases called for a confirmatory test from January, 2006 to July, 2009. Results: Around 37% 
of the confirmed cases (475) showed TSH-F ≥ 9.5 mUi/L, but most of the confirmed cases were 
in lower TSH-F ranges. Among the unconfirmed cases (4,613), most were found in the lower 
ranges. There was no TSH-F range exclusive to unconfirmed cases. Conclusion: TSH-BS cutoff 
value used is crucial in the diagnosis of CH and should be low, even if more confirmatory tests 
are performed. More studies are needed to determine the best cutoff value of TSH-BS for neo-
natal screening. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):57-61

Keywords
Congenital hypothyroidism; neonatal screening; TSH; congenital diseases

1 Programa “Primeiros Passos”, 
Instituto Estadual de Diabetes e 
Endocrinologia Luiz Capriglione 
(IEDE), Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Correspondência para:
Bianca Barone
Rua Moncorvo Filho, 90
20211-340 – Rio de Janeiro, RJ, Brasil
bbarone@terra.com.br

Recebido em 1/Abr/2012
Aceito em 21/Ago/2012



Co
py

rig
ht

©
 A

BE
&

M
 to

do
s o

s d
ire

ito
s r

es
er

va
do

s.

58 Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57/1

iNTroDUÇÃo

O hipotireoidismo congênito (HC) é uma patolo-
gia que decorre da redução (ou ausência) da ação 

dos hormônios tireoideanos no organismo (1), poden-
do promover o surgimento de retardo metal, atraso 
neuropsicomotor (2) e déficit estatural (3,4). Seu diag-
nóstico por meio do rastreamento neonatal e início do 
tratamento precoce previne suas consequências (5,6). 
Atualmente, recomenda-se que o tempo adequado en-
tre o nascimento e o início do tratamento seja de até 
14 dias, principalmente nos casos mais graves de HC 
(3,4,7-11). Contudo, no caso do Brasil, sabe-se que 
esse tempo adequado nem sempre é atingido, em fun-
ção de diversos fatores (12-16).

A incidência do HC varia ao redor do mundo, sen-
do no Brasil relatada a ocorrência em 1:3.694 nascidos 
vivos (17). As manifestações clínicas do HC no período 
neonatal podem passar despercebidas, o que faz com 
que o rastreamento neonatal seja uma ferramenta tão 
importante para o diagnóstico precoce dessa enfermi-
dade (18).

A dificuldade diagnóstica precoce com base exclu-
siva em parâmetros clínicos e o potencial de preven-
ção do retardo mental secundário ao HC são as bases 
da criação da triagem neonatal para essa patologia. Em 
1974, em Quebec e Pittsburg, foi primeiramente insti-
tuído o rastreamento neonatal para HC (19,20).

Apenas em 2001, o Ministério da Saúde brasilei-
ro criou o Programa Nacional de Triagem Neonatal 
(PNTN) (portaria no. 822 de 06/06/2001, artigo 1º, 
parágrafo 1º), estabelecendo fases sucessivas de inclu-
são de patologias para triagem. A Fase I inclui apenas 
fenilcetonúria (PKU) e HC. A Fase II inclui PKU, HC e 
hemoglobinopatias (HGP). Já a Fase III é composta de 
PKU, HC, HGP e fibrose cística (21). Atualmente, o Rio 
de Janeiro (RJ) encontra-se em Fase III do PNTN (22).  
O Programa “Primeiros Passos” é uma das unidades de 
triagem neonatal cadastradas no RJ, sendo responsável, 
atualmente, por 75 municípios. 

Apesar de o HC estar incluído em programas de 
triagem neonatal ao redor do mundo, não há um con-
senso universal sobre um valor de corte de TSH em 
filtro (TSH-F) ideal a ser utilizado. Isso faz com que 
haja grande variação dos valores de corte de TSH-F em 
função do país estudado e até mesmo dentro de um 
mesmo país. Apesar da falta de consenso, com o passar 
dos anos, os valores de corte de TSH-F utilizados pelos 
diversos programas de triagem neonatal passaram a ser 
cada vez mais baixos (1,7,12,13,19,23-25).

O objetivo deste trabalho é levantar, retrospectiva-
mente, os casos de HC triados em nosso Serviço, no 
período de janeiro/2006 a julho/2009, após mudança 
de corte no valor de TSH-F, realizada para aumentar a 
sensibilidade do método, avaliando o impacto que isso 
ocasionaria na triagem neonatal para o diagnóstico de 
HC. 

mATEriAiS E mÉToDoS

Trata-se de um estudo retrospectivo, com levantamen-
to dos dados dos testes de triagem neonatal realizados 
pelo Programa “Primeiros Passos” no período de ja-
neiro/2006 a julho/2009. O trabalho em questão foi 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do IEDE, 
sob o número 2808/Parecer 02908.

Entre o segundo e o quinto dias de vida dos recém-
nascidos foram coletadas as amostras por punção do 
calcanhar direto no verso do papel-filtro, com aproxi-
madamente 12 mm de diâmetro, com encaminhamen-
to para subsequente análise (26,27).

As dosagens de TSH-F foram realizadas com kit Au-
toDelfia® (PerkinElmer, Finlândia, ensaio imunofluori-
métrico tempo-resolvido) (28), enquanto para os testes 
de TSH confirmatório em soro (TSH-S) e T4 livre (em 
sangue periférico) utilizaram-se kits Beckman Coulter® 

(quimioluminescência, Access) (29). 
Em nosso programa de triagem neonatal, a partir de 

junho de 2006, passamos a utilizar um valor de corte de 
TSH-F ≥ 4,5 mUi/L (sangue total), com o objetivo de 
aumentar a sensibilidade do método. Anteriormente, 
utilizávamos um valor de corte de 10 mUi/L (sangue 
total). As crianças que apresentaram resultados acima 
desse valor de 4,5 mUi/L foram reconvocadas para rea-
lização de teste confirmatório em soro. A confirmação 
do HC foi feita quando TSH-S (em soro) encontrava-
se ≥ 10 mUi/L. Nesses casos, foi iniciado tratamento 
apropriado com levotiroxina, na dose de 10-15 µg/
kg/dia, mantendo-se essa criança em acompanhamen-
to periódico no Serviço, com realização de dosagens de 
T4 livre e de TSH para eventual reajuste da dose dessa 
medicação.

Os dados levantados foram: data de nascimento e 
data de coleta da amostra de sangue em filtro (Teste do 
“pezinho”), com cálculo do intervalo entre nascimen-
to e coleta neonatal; resultado de TSH-F e do TSH-S 
(apresentados como média, mínimo e máximo). Foram 
compilados os testes de TSH-F realizados nos perío-
dos estudados e o número de casos reconvocados para 

Valor de corte de TSH em filtro – PPP-RJ
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realização de teste confirmatório em soro. Além disso, 
estratificamos as crianças em diversas faixas de resultado 
de TSH em filtro em função do resultado do teste con-
firmatório em soro.

Os dados compilados foram estruturados em uma 
base de dados, utilizando-se o programa Excel (versão 
2007) (Microsoft®) e estão apresentados como média 
± desvio-padrão ou mediana. As análises foram feitas 
com o uso do Programa de Estatística SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) para Windows, versão 11.

rESULTADoS 

Foram realizados 523.344 testes de TSH em filtro no 
período, dos quais 5.639 encontravam-se alterados, 
sendo esses casos então reconvocados para realização 
de teste de confirmação em soro. Destes, 551 não com-
pareceram para realizar o teste confirmatório, apesar de 
os responsáveis terem sido acionados pelas vias legais. 
Desse modo, analisamos aqui os resultados dos 5.088 
casos que compareceram para realizar o teste confirma-
tório. A mediana do tempo entre nascimento e coleta 
da amostra em filtro dos casos estudados foi de 5 dias 
(variando de 2 a 515 dias). Desses testes alterados em 
filtro, em 90,7% dos casos convocados não se confir-
mou a alteração quando realizada dosagem em soro. 

A média do TSH-F nos casos de HC confirma-
dos foi de 29,22 mUi/L (variando de 4,50 a 569,82 
mUi/L). Já no caso dos HC não confirmados, a mé-
dia de TSH-F foi de 6,30 mUi/L (variando de 4,50 
a 221,62 mUi/L). Em relação ao TSH confirmatório 
(em soro), a média nos casos de HC confirmados foi de 
99,20 mUi/L (variando de 10,00 a 2179,54 mUi/L), 
enquanto nos casos de HC não confirmados essa média 
foi de 4,61 mUi/L (variando de 0,10 a 9,99). Em re-
lação ao T4 livre do exame confirmatório, a média nos 
casos confirmados foi de 1,03 ng/dL (variando de 0,01 
a 2,05 ng/dL) e, nos casos de HC não confirmados, foi 
de 1,24 ng/dL (variando de 0,39 a 2,50 ng/dL).

Apesar de a faixa com o maior número de casos con-
firmados ser a de TSH-F ≥ 9,5 mUi/L (37,4%), uma 
expressiva parcela de grupo com TSH-S ≥ 10,0 mUi/L 
apresenta TSH-F nas faixas mais baixas (24,4% com 
TSH-F entre 4,5 e 5,4 mUi/L; 15,6% entre 5,5 e 6,4 
mUi/L; 10,6% entre 6,5 e 7,4 mUi/L; 7,2% entre 7,5 e 
8,4 mUi/L e 4,8% entre 8,5 e 9,4 mUi/L). Já nos casos 
com TSH-S < 10,0 mUi/L, a maior parte dos pacientes 
se encontra nas faixas mais baixas de TSH-F (49,3% en-
tre 4,5 e 5,4 mUi/L). Nas faixas subsequentes, houve 

um decréscimo progressivo do número de indivíduos 
(24,6% com TSH-F entre 5,5 e 6,4 mUi/L; 12,2% en-
tre 6,5 e 7,4 mUi/L; 5,8% entre 7,5 e 8,4 mUi/L e 
3,5% entre 8,5 e 9,4 mUi/L). Cerca de 4,5% dos ca-
sos com TSH-F entre 4,5 e 4,9 mUi/L apresentaram 
TSH-S ≥ 9,5 mUi/L. As crianças com TSH-F alterado 
que apresentaram TSH-S elevado (≥ 10,0 mUi/L) es-
tão sendo avaliadas prospectivamente quanto à possi-
bilidade de se tratar de hipertireotropinemia neonatal.  
A figura 1 apresenta a distribuição dos casos com 
TSH-S (ditos confirmados) em função dos resultados 
de TSH-F. Não há uma faixa de TSH em filtro na qual 
apenas se encontrem casos de HC não confirmados.

Figura 1. Distribuição dos testes de TSH em soro em função do resultado 
do teste confirmatório em filtro. 
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DiSCUSSÃo

Um ponto que deve ser considerado nos programas 
de triagem neonatal para HC é o uso de valores de 
corte mais baixos de TSH-F, de modo a aumentar a 
sensibilidade do teste, mesmo que à custa da realização 
de quantidade adicional de testes confirmatórios. Isso 
porque a escolha de um valor de TSH-F mais baixo 
permite que mais crianças sejam encaminhadas para a 
realização de um teste confirmatório e que sejam cap-
tadas crianças com valores anteriormente considera-
dos normais. Apesar de vários programas de triagem 
neonatal estarem reduzindo seus valores de corte de 
TSH-F ao longo dos anos (1,7,12,13,19,23-25), não 
há uniformidade ou consenso de um valor de TSH-F a 
ser utilizado no Brasil ou no mundo. A maioria dos ser-
viços que faz uso de ensaios imunofluorimétricos utili-

Valor de corte de TSH em filtro – PPP-RJ

TSH: hormônio estimulador da tireoide.
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za valores de corte de TSH-F próximos a 10,0 mUi/L 
(1,16,17,19,30,31), enquanto uma publicação do Ser-
viço de Triagem Neonatal de Sergipe utilizou um valor 
de corte de 5,2 mUi/L (25). Ainda assim, o valor de 
corte utilizado por nós foi menor que os demais exis-
tentes na literatura nacional e internacional.

Já foi demonstrado que ocorre redução fisiológica 
dos níveis séricos de TSH com o aumento da idade 
dos recém-nascidos até uma estabilização dos valo-
res (32). Isso pode influenciar a escolha de um úni-
co valor de corte de TSH, já que ainda há no Brasil 
uma grande variação nas idades de coleta das amostras 
de TSH-F e de TSH-S para os testes confirmatórios 
(12,14,15,30,33). Contudo, sugere-se padronizar a 
época de coleta das amostras, em vez de utilizar va-
lores de corte variados (30,33). Além da coleta mui-
to precoce da amostra de TSH-F, outros podem ser 
os fatores responsáveis por resultados falso-positivos 
desse exame, como o caso de prematuridade, geme-
laridade ou presença de retardo de crescimento in-
trauterino (34,35). Em nosso trabalho, não temos o 
levantamento de todos esses dados. Apenas dispomos 
dos dados de idade na ocasião da coleta da amostra 
para TSH-F, o que limita que possamos excluir que o 
elevado número de casos de TSH-F alterado se deva a 
algum desses fatores perinatais.  

 Estudos mais recentes têm mostrado que crian-
ças com alteração no TSH-F e que no TSH confir-
matório apresentam resultado discretamente alterado 
(entre 6,0 e 9,9 mUi/L) podem vir a ter algum grau 
de comprometimento neurológico, sendo cogitado o 
acompanhamento laboratorial dessas crianças e, even-
tualmente, aventada a necessidade de instituição de 
terapia com levotiroxina (19). Contudo, esse assunto 
é ainda muito controverso e mais estudos são necessá-
rios para que esses resultados dos casos de hipertireo-
tropinemia neonatal transitória alterem as rotinas de 
triagem neonatal.

O valor de corte do TSH-F utilizado para diagnós-
tico é de suma importância no diagnóstico dessa en-
fermidade e deve ser baixo o suficiente para reduzir o 
número de casos falso-negativos, mesmo que para tanto 
sejam realizados mais testes confirmatórios. Sugerimos 
que o valor de corte de TSH-F para a triagem neonatal 
de HC seja de 4,5 mUi/L, já que em nosso levanta-
mento foi possível encontrar uma expressiva quantida-
de de casos que apresentaram essa faixa de TSH-F que 
foram posteriormente confirmados com TSH-S ≥ 10 
mUi/L. Mais estudos são necessários para determinar 

se esse é realmente o melhor valor de corte de TSH 
para que as metas da triagem neonatal sejam atingidas.
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Triiodotironina não aumenta 
a diferenciação osteogênica 
reduzida pela idade de células-
tronco mesenquimais da 
medula óssea de ratas
Triiodothyronine does not increase osteogenic differentiation reduced 
by age in bone marrow mesenchymal stem cells of female rats

Jankerle Neves Boeloni1, Natalia Melo Ocarino1, 
Alfredo Miranda Goes2, Rogéria Serakides1

rESUmo
Objetivo: Avaliar se a adição de T3 aumenta o potencial osteogênico das células-tronco mesen-
quimais da medula óssea (CTM-MO) de ratas adultas normais comparado ao de ratas jovens. 
Materiais e métodos: CTM-MO foram cultivadas em meio osteogênico e separadas em seis 
grupos: 1) CTM-MO de ratas jovens; 2) CTM-MO de ratas adultas; 3, 4, 5 e 6) CTM-MO de ratas 
adultas com T3 nas concentrações de 0,01; 1; 100 e 1000 nM, respectivamente. Foram avaliados: 
atividade da fosfatase alcalina, conversão do dimetiltiazol (MTT) e síntese de colágeno aos sete, 
14 e 21 dias e celularidade e número de nódulos de mineralização aos 21 dias de diferenciação. 
Resultados: T3 reduziu significativamente a conversão do MTT, a atividade da fosfatase alcali-
na, a síntese de colágeno e a formação dos nódulos de mineralização em pelo menos uma das 
doses e dos períodos estudados (p < 0,05). Os valores foram menores quando comparados aos 
das CTM-MO de ratas jovens e adultas sem T3 (p < 0,05). Conclusão: T3 apresenta efeitos nega-
tivos sobre os fatores envolvidos na diferenciação osteogênica das CTM-MO de ratas adultas. 
Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):62-70

Descritores
Células-tronco mesenquimais; medula óssea; diferenciação osteogênica; triiodotironina; ratas

AbSTrACT
Objective: To examine if triiodothyronine (T3) increases osteogenic differentiation in bone mar-
row mesenchymal stem cells (BMMSCs) of adult rats compared with young rats. Materials and 
methods: BMMSCs were cultured in osteogenic medium and distributed into six groups: 1) 
BMMSCs of young rats; 2) BMMSCs of adult rats; 3, 4, 5 and 6) BMMSCs of adult rats with T3 
(0.01, 1, 100 to 1000 nM). We analyzed alkaline phosphatase activity, dimethylthiazol (MTT) con-
version, and collagen synthesis at 7, 14, and 21 days, and percentage of cells per field and num-
ber of mineralized nodules at 21 days of differentiation. Results: T3 reduced MTT conversion, 
alkaline phosphatase activity, collagen synthesis, and the synthesis of mineralizalized nodules 
in at least one of the doses and periods studied (p < 0.05). Values were lower when compared 
with young and adult rats BMMSCs (p < 0.05) without T3. Conclusion: T3 has a negative effect 
on the factors involved in osteogenic differentiation of BMMSC from adult rats. Arq Bras Endocrinol 

Metab. 2013;57(1):62-70
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iNTroDUÇÃo

A diferenciação osteogênica das células-tronco mesen-
quimais da medula óssea (CTM-MO) está sob o co-
mando de diversos fatores que se traduzem em estímu-
los celulares e moleculares essenciais durante o processo 
de diferenciação para osteoblasto (1). Esses fatores são 
representados por fatores de transcrição gênica e de 
crescimento, citocinas, densidade celular, contato físico 
com as células vizinhas, estímulo físico (2,3) e mecânico 
(2-4) e por hormônios representados pelo estrógeno, 
glicocorticoides, vitamina D, leptina e pelos hormônios 
tireoidianos (5-10).

Contudo, tanto em animais quanto em seres huma-
nos a diferenciação osteogênica das CTM-MO pode 
ser comprometida pela idade ou por doenças como a 
osteoporose e as disfunções tireoidianas, entre outras 
(11-18). Assim, o efeito da idade poderia limitar o uso 
da terapia com células-tronco autólogas em pacientes 
adultos ou idosos.

Alguns estudos têm demonstrado o aumento do 
potencial osteogênico das CTM-MO com a adição de 
triiodotironina no meio de cultivo. Resultados recentes 
demonstram que a adição de triiodotironina (T3) in vi-
tro aumenta a diferenciação osteogênica das CTM-MO 
de ratas jovens saudáveis (8,10) e também de ratas com 
osteoporose (17). No entanto, ainda não se sabe qual 
o efeito da T3 na redução da diferenciação osteogênica 
de CTM-MO decorrente da idade.

Sabe-se que a inoculação de células-tronco do pró-
prio paciente adulto ou idoso poderia surtir melhor 
efeito por não haver risco de rejeição pelo sistema imu-
ne. Mas, como esse paciente apresenta redução do po-
tencial osteogênico das CTM-MO, a hipótese inicial 
deste estudo foi de que a adição de T3 in vitro poderia 
aumentar a diferenciação osteogênica das CTM-MO 
antes de seu uso no tratamento de doenças ou defeitos 
ósseos. Por isso, o objetivo deste estudo foi verificar o 
efeito do tratamento in vitro com triiodotironina sob o 
potencial osteogênico reduzido das células-tronco me-
senquimais de ratas adultas e compará-lo ao potencial 
osteogênico de CTM-MO de ratas jovens.

mATEriAiS E mÉToDoS

Foram utilizadas 12 ratas Wistar, sendo seis ratas com 
um mês de idade e seis ratas com cinco meses de ida-
de, que foram submetidas à eutanásia com sobredose de 
anestesia (associação de 40 mg/kg de quetamina com 
10 g/kg de xilazina). Em seguida, seus ossos longos 

(fêmur e tíbia) foram colhidos para a determinação do 
potencial osteogênico das células-tronco mesenquimais, 
avaliado por meio de cultivo celular. Todos os procedi-
mentos descritos a seguir foram aprovados pelo Comitê 
de Ética em Experimentação Animal da Universidade 
Federal de Minas Gerais (protocolo nº 134/2008).

As CTM-MO das ratas adultas (5 meses de idade) 
e jovens (1 mês de idade) foram cultivadas em meio 
de indiferenciação (DMEM) e de diferenciação osteo-
gênico, acrescido ou não de 3,3’,5-triiodo-L-tironina 
(T3), dependendo do grupo. Foram constituídos seis 
grupos experimentais de CTM-MO cultivadas em meio 
osteogênico: 1) CTM-MO de ratas jovens; 2) CTM-
MO de ratas adultas sem T3; 3) CTM-MO de ratas 
adultas tratadas com T3 (0,01 nM); 4) CTM-MO de 
ratas adultas tratadas com T3 (1 nM); 5) CTM-MO de 
ratas adultas tratadas com T3 (100 nM) e 6) CTM-MO 
de ratas adultas tratadas com T3 (1000 nM). Foram 
avaliados: a atividade da fosfatase alcalina, a conversão 
do substrato dimetiltiazol (MTT) em cristais de forma-
zan e a síntese de colágeno aos sete, 14 e 21 dias de 
diferenciação, a porcentagem de células por campo e o 
número de nódulos de mineralização aos 21 dias de di-
ferenciação. Todos os ensaios in vitro foram realizados 
com seis repetições em cada grupo e em cada período, 
como descrito detalhadamente a seguir.

Extração e cultivo de células-tronco mesenquimais 
indiferenciadas da medula óssea

A extração das CTM da medula óssea de ratas jovens e 
adultas foi realizada conforme protocolos já estabele-
cidos (8,16,19-21). Os fêmures foram dissecados dos 
tecidos musculares e conectivos adjacentes e as epífises 
foram retiradas, de forma asséptica, para obtenção da 
medula óssea da diáfise. No fluxo laminar, a medula ós-
sea foi lavada com DMEM enriquecido com gentami-
cina (60 µg/L), penicilina (100 U/ml), estreptomicina 
(100 µg/ml) e anfotericina (25 µg/L) (Sigma, USA). 
Após centrifugação por 10 minutos a 1.400 g, as células 
foram cultivadas em garrafas T75 (TPP, Switzerland, 
Germany) contendo DMEM enriquecido com antibió-
ticos e antimicóticos e 10% de soro fetal bovino (LGC 
Biotecnologia, São Paulo, Brasil) em estufa a 37oC e 5% 
de CO2. O meio de cultivo foi trocado duas vezes por 
semana. Após quatro repiques e confluência de 80% a 
90% das células, foi realizada a caracterização fenotípica 
das CTM por citometria de fluxo. Todas as soluções e 
meios de cultivo foram preparados com água pura livre 
de íons e de microrganismos.

Efeito da T3 em células-tronco
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Caracterização fenotípica das células-tronco 
mesenquimais indiferenciadas da medula óssea

Após o cultivo das CTM por quatro passagens em gar-
rafas T75 em DMEM e obtenção de confluência de 
80% a 90%, as células de cada grupo experimental fo-
ram tripsinizadas, contadas em câmara de Neubauer e 
distribuídas em placas de 96 poços de fundo redondo 
(TPP, Switzerland, Germany) com concentração de 1 
x 106 células/poço, sendo dois poços para cada anti-
corpo e dois poços para o controle sem marcação para 
cada grupo experimental (jovem e adulto). Posterior-
mente, foi realizada a centrifugação da placa por 10 
minutos a 1.400 g e 10ºC, seguida da retirada do so-
brenadante (DMEM) e adição do anticorpo primário 
com diluição de 1:50. A placa foi agitada em vórtex e 
incubada por 30 minutos a 4ºC. Adicionaram-se 150 
µL de PBS (solução tampão de fosfato padrão) 0,15M/
poço para lavagem e a placa foi novamente agitada em 
vórtex. A placa foi então centrifugada por 10 minutos 
a 1.400 g e 10ºC, seguida da retirada do sobrenadante 
e de nova lavagem com 150 µL de PBS 0,15M/poço, 
agitação em vórtex e centrifugação por 10 minutos a 
1.400 g e 10ºC. Adicionou-se o anticorpo secundário 
(Alexa Flúor 488, Molecular Probes, Oregon, USA) 
com diluição de 1:200. A placa foi envolta por papel 
alumínio e incubada por 30 minutos a 4ºC. Adiciona-
ram-se então 150 µL de PBS 0,15M/poço para lava-
gem e agitação em vórtex. A placa foi centrifugada por 
10 minutos a 1.400 g e 10ºC, seguida da retirada do 
sobrenadante, de nova lavagem com 150 µL de PBS 
0,15M/poço e centrifugação por 10 minutos a 1.400 
g e 10ºC. Após a centrifugação, as células foram res-
suspensas em 100 µL de PBS 0,15M e 100 µL/poço 
de formaldeído a 4%. A leitura e as análises foram rea-
lizadas em um citômetro de fluxo FACScan (Becton 
Dickinson Immunocytometry, San Jose, CA, USA) 
empregando o software Cell Quest (Becton Dickinson 
Immunocytometry Systems, San Jose, CA, USA), com 
aquisição de 20.000 eventos, tendo como parâmetros 
FSC (Forward scatter) e SSC (Side scatter) em escala 
linear e FL1 (fluorescência relativa) em escala loga-
rítmica que detecta luz de comprimento de onda de 
530 nm, que corresponde à fluorescência verde, para 
análises pelo programa WinMDI 3.0 (Windows Multi-
ple Document Interface for Flow Cytometry 3.0) por 
gráficos de dot plot e histogramas (20,22). Os anticor-
pos primários (BD Biosciences, San Jose, CA, USA) 
conjugados com FITC (isotiocianato de fluoresceína) 
utilizados foram: anti-CD45 (clone 69 mouse), anti-

CD90 (clone Ox-7 mouse), anti-CD73 (clone 5 F/B9 
mouse) e anti-CD54 (clone 1A29 mouse).

Teste de viabilidade celular pelo azul de Tripan

Após a caracterização fenotípica e antes do cultivo em 
meio de diferenciação, as CTM de todos os grupos fo-
ram avaliadas quanto à viabilidade celular pelo azul de 
tripan. Inicialmente, as CTM de todos os grupos foram 
cultivadas em garrafas T75 (1 x 104 células/cm2) com 
DMEM e, no momento do teste, foram lavadas com 
PBS (0,15M) e tripsinizadas. As células foram colhidas, 
centrifugadas a 1.400 g por 10 minutos, ressuspensas 
em meio e coradas pelo azul de Tripan. As células inviá-
veis (coradas de azul) e viáveis (transparentes) de cada 
grupo foram quantificadas em câmara de Neubauer.

Cultivo de células-tronco mesenquimais da medula 
óssea em meio de diferenciação osteogênico

Após o cultivo em DMEM e obtenção de confluência 
das células de 80% a 90%, o meio foi substituído por 
meio osteogênico, que é enriquecido com ácido ascór-
bico (50 µg/mL), b-glicerofosfato (10 mM) (Sigma
-Aldrich, St. Louis, MO, USA) e dexametasona (0,1 
µM) (Aché, Guarulhos, SP, Brasil), acrescido de 10% 
de soro fetal bovino, sendo que as células foram man-
tidas em estufa a 37oC e 5% de CO2. Assim, as CTM-
MO das ratas adultas e jovens foram cultivadas em uma 
densidade previamente padronizada (1 x 104 células/
cm2), em seis repetições, em garrafas T25 e em placas 
de 6 e 24 poços (TPP, Switzerland, Germany) durante 
sete, 14 e 21 dias de acordo com cada ensaio realizado 
e descrito a seguir. As CTM-MO de ratas adultas foram 
cultivadas ainda com diferentes doses de 3,3’,5-triiodo
-L-tironina (0,01; 1,0; 100 e 1000 nM). As doses de 
3,3’,5-triiodo-L-tironina foram estabelecidas conforme 
estudos realizados por Ishida e cols. (23) e por Boeloni 
e cols. (8). Após sete, 14 e 21 dias, foram realizados: 
teste do MTT, atividade da fosfatase alcalina e síntese 
de colágeno e, aos 21 dias de cultivo, foram avaliados 
a porcentagem de células por campo e o número de 
nódulos de mineralização.

Teste de conversão do mTT em cristais de formazan

Ao término de cada período (sete, 14 e 21 dias), as 
células de todos os grupos, cultivadas em placas de 
24 poços, foram submetidas ao teste de conversão do 
MTT {brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-dife-
nil tetrazolium]} em cristais de formazan. O meio foi 

Efeito da T3 em células-tronco
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substituído por 210 µL de meio osteogênico com soro 
fetal bovino em cada poço e 170 µL de MTT (5 mg/
ml) (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). A placa foi in-
cubada por 2 horas em estufa a 37oC e 5% de CO2. Os 
cristais de formazan foram observados ao microscópio 
antes do acréscimo de 210 µL de SDS (dodecil sulfa-
to de sódio) -10% HCl que permaneceu overnight em 
estufa a 37oC e 5% de CO2. Posteriormente, 100 µL/
poço foram transferidos para placas de 96 poços para 
análise na leitora de placas com comprimento de onda 
de 595 nm.

Avaliação da atividade da fosfatase alcalina  
(bCiP/NbT)

Ao término de cada período (sete, 14 e 21 dias), as 
células de todos os grupos, cultivadas em placas de 24 
poços, foram lavadas com PBS 0,15M. Em cada poço, 
foram acrescentados 200 µL de solução de BCIP/NBT 
(Zymed Laboratories, CA, USA) (1 mL de tampão 
da fosfatase alcalina, 4,4 µL de NBT {nitro-blue tetra-
zolium chloride} e 3,3 µL de BCIP {5-bromo-4-chlo-
ro-3’-indolylphosphate p-toluidine salt}). As amostras 
permaneceram 2 horas em estufa a 37oC e 5% de CO2. 
Em seguida, adicionaram-se 210 µL de solução deter-
gente SDS 10% HCl para incubação overnigth. Poste-
riormente, 100 µL/poço foram transferidos para placas 
de 96 poços para análise na leitora de placas com com-
primento de onda de 595 nm.

Dosagem de colágeno

Ao término de cada período (sete, 14 e 21 dias), as 
culturas foram lavadas com PBS 0,15M. Em seguida, 
adicionaram-se 4 mL de Bouin em cada poço, para in-
cubação por uma hora a 37oC sob agitação. As pla-
cas foram lavadas em água corrente por 15 minutos 
para posterior coloração pelo Sirius Red durante 30 
minutos a 37oC sob agitação. O excesso de corante 
foi removido e, em seguida, as células foram lavadas 
abundantemente com 0,01N de HCl. Posteriormen-
te, foram adicionados 300 µL de NaOH 0,5M por 30 
minutos sob agitação. Foram removidos 100 µL para 
leitura em espectrofotômetro com comprimento de 
onda de 540 nm.

Determinação da porcentagem de células/campo

Após 21 dias de cultivo, as células de todos os grupos, 
cultivadas em placas de seis poços com lamínulas (22 
x 22 mm) estéreis, foram lavadas com PBS 0,15M e 

fixadas com álcool etílico 70% por 24 horas e coradas 
pela hematoxilina-eosina (24). Posteriormente, foi de-
terminado o número de células/campo com o auxílio 
de uma ocular micrométrica, contendo uma gratícula 
com 121 pontos em 40 campos tomados em toda a 
extensão da lamínula e objetiva de 20×.

quantificação dos nódulos de mineralização

Após 21 dias de cultivo, as células de todos os grupos, 
cultivadas em placas de seis poços com lamínulas (22 x 
22 mm) estéreis, foram lavadas com PBS 0,15M e fixa-
das com álcool etílico 70% por 24 horas e coradas pelo 
método de Von Kossa (adaptado de 24) para avaliação 
do número de nódulos/campo. Somente os nódulos 
de coloração marrom ou negra foram quantificados e 
determinou-se o número de nódulos/campo em 50 
campos em objetiva de 20x.

Análise estatística

O delineamento foi inteiramente ao acaso com fatorial 
6 x 2 (seis grupos e três períodos). Realizou-se análise 
de variância (ANOVA) e, para cada variável, foram de-
terminados a média e o desvio-padrão. As médias fo-
ram comparadas pelo teste de SNK (Student Newman 
Keuls) utilizando o programa Graphpad Instat 3 (San 
Diego, USA). Diferenças foram consideradas significa-
tivas se p < 0,05 (25).

rESULTADoS

Caracterização fenotípica das células-tronco 
mesenquimais indiferenciadas da medula óssea

As células-tronco mesenquimais da medula óssea de 
todos os grupos experimentais apresentaram caracteri-
zação fenotípica semelhante, demonstrando expressão 
de CD45 em no máximo 3,06% das células e expressão 
de CD54, CD73 e CD90 acima de 84,27% das células 
conforme demonstrado na tabela 1.

Tabela 1. Caracterização fenotípica pela expressão de CD45, CD54, 
CD73 e CD90 por citometria de fluxo em células-tronco mesenquimais da 
medula óssea de ratas jovens e adultas normais, cultivadas em DMEM 
após quatro repiques e confluência de 80% a 90%

Grupos
Expressão de moléculas de superfície (%)

CD45 CD54 CD73 CD90

Jovem (1 mês de idade) 3,06 95,10 93,99 86,77

Adulto (5 meses de idade) 1,09 96,94 84,27 95,93

Efeito da T3 em células-tronco
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viabilidade celular pelo azul de Tripan

Após a caracterização fenotípica e antes do cultivo em 
meio de diferenciação osteogênico, as CTM de ratas 
jovens e adultas apresentavam 100% de viabilidade.

Conversão do mTT em cristais de formazan

Este teste baseia-se na capacidade da succinato de-
sidrogenase, uma enzima do ciclo de Krebs ativa em 
mitocôndrias viáveis, de converter o sal de tetrazolium 
(MTT), que é hidrossolúvel e de cor amarela, em cristais 
de formazan, que são insolúveis em água e de cor azul-
-escura. Essa capacidade, que somente as células viá veis 
possuem, indica a atividade mitocondrial (26,27).

Em comparação às CTM-MO das ratas jovens, as 
células das ratas adultas normais apresentaram maior 
conversão do MTT em formazan aos sete dias (Figu-
ra 1A). Mas esse resultado foi diferente aos 14 e 21 
dias, quando as CTM-MO das ratas adultas apresen-
taram menor conversão do MTT em formazan quan-
do comparadas às CTM-MO das ratas jovens (Figuras 
1B e 1C). Em comparação às células das ratas adultas 
normais, o tratamento hormonal com T3 somente au-
mentou a conversão do MTT em formazan na dose de 

1 nM aos sete e 21 dias (Figuras 1A e 1C). As demais 
doses de T3 (0,01, 100 e 1000 nM) reduziram a ativi-
dade do MTT aos sete dias de cultivo (Figura 1A).

Atividade da fosfatase alcalina (bCiP/NbT)

Este teste é um modo indireto de detecção da atividade 
da fosfatase alcalina, visto que se baseia no princípio de 
que os cromógenos BCIP e NBT reagem com a fosfata-
se alcalina. Inicialmente, a fosfatase alcalina cliva o grupo 
fosfato do BCIP produzindo uma coloração azulada e 
um próton, que, por sua vez, reduz o NBT e essa redu-
ção produz um precipitado insolúvel de cor púrpura (28).

O efeito da idade sob a atividade da fosfatase alcalina 
pode ser observado em todos os períodos estudados, 
uma vez que as CTM-MO das ratas adultas apresen-
taram atividade da fosfatase alcalina significativamente 
menor em comparação ao das CTM-MO de ratas jo-
vens aos sete, 14 e 21 dias (Figuras 2A, 2B e 2C). Em 
comparação às células das ratas adultas, o tratamento 
hormonal com T3 reduziu a atividade da fosfatase alca-
lina na dose de 1 nM aos sete dias (Figura 2A), enquan-
to as doses de 0,01 e 1000 nM reduziram a atividade 
da fosfatase alcalina aos 21 dias de cultivo (Figura 2C).

Figura 1. Conversão do MTT em cristais de formazan (média ± desvio-padrão) em culturas de CTM da medula óssea de ratas jovens e adultas tratadas 
ou não com T3 em meio de diferenciação osteogênica aos sete e 14 dias de cultivo. * p < 0,05.

Figura 2. Atividade da fosfatase alcalina (média ± desvio-padrão) em culturas de CTM da medula óssea de ratas jovens e adultas tratadas ou não com 
T3 em meio de diferenciação osteogênica aos sete, 14 e 21 dias de cultivo. * p < 0,05.
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Síntese de colágeno

Com relação à síntese de colágeno, o efeito da ida-
de também foi marcante em todos os períodos estu-
dados, uma vez que as CTM-MO das ratas adultas 
apresentaram síntese de colágeno significativamente 
menor em comparação ao das CTM-MO de ratas jo-
vens aos sete, 14 e 21 dias (Figuras 3A, 3B e 3C). Em 
comparação às CTM-MO das ratas adultas não trata-
das, o tratamento hormonal com T3 aumentou signi-
ficativamente a síntese de colágeno na dose de 1nM 
aos sete dias (Figura 3A). Aos 14 dias, a T3 aumentou 
significativamente a síntese de colágeno nas doses de 
0,01 e 1000 nM e diminuiu nas doses de 1 e 100 nM 
(Figura 3B), enquanto aos 21 dias as doses de 0,01 e 
100 nM aumentaram significativamente a síntese de 
colágeno (Figura 3C).

Porcentagem de células/campo

A porcentagem de células/campo foi significativamente 
maior nas culturas de células de ratas adultas em compa-
ração à cultura de células de ratas jovens. O tratamento 
com triiodotironina não alterou a celularidade (Figura 4).

Síntese dos nódulos de mineralização

O efeito da idade também foi significativo na síntese de 
nódulos de mineralização, já que a cultura de CTM-MO 
de ratas adultas apresentou número de nódulos de mine-
ralização significativamente menor aos 21 dias em compa-
ração às culturas de células de ratas jovens. Surpreenden-
temente, o tratamento com T3 reduziu significativamente 
o número de nódulos de mineralização em todas as doses 
estudadas (0,01; 1; 100 e 1000 nM) em comparação às 
CTM-MO de ratas adultas sem T3 (Figura 5).
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Figura 3. Síntese de colágeno (média ± desvio-padrão) em culturas de CTM da medula óssea de ratas jovens e adultas tratadas ou não com T3 em meio 
de diferenciação osteogênica aos sete, 14 e 21 dias de cultivo. * p < 0,05.

A b C

Figura 4. Porcentagem de células/campo (média ± desvio-padrão) em 
culturas de CTM da medula óssea de ratas jovens e adultas tratadas ou 
não com T3 em meio de diferenciação osteogênica aos 21 dias de cultivo. 
* p < 0,05.
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DiSCUSSÃo

A caracterização fenotípica das células antes da dife-
renciação é fundamental para informar sobre o grau de 
pureza da cultura, pois a medula óssea pode apresen-
tar CTM, células hematopoéticas (2,29) e fibroblastos 
(30). As células hematopoéticas expressam, entre outras 
moléculas, CD45 (2,31) que também pode ser expressa 
em fibroblastos (30). A molécula CD73 pode ser ex-
pressa tanto em fibroblastos (2) quanto em CTM (30). 
Mas as moléculas CD90 e CD54 expressas em mais de 
86% das células deste estudo são expressas nas CTM, 
não sendo expressas em fibroblastos e em células he-
matopoéticas (2,32,33). O resultado da caracterização 
fenotípica das células deste estudo está de acordo com 
as características de CTM propostas pelo Mesenchymal 
and Tissue Stem Cell Committee of the International So-
ciety for Cellular Therapy (34).

Como esperado, o efeito da idade reduziu a dife-
renciação osteogênica das CTM-MO de ratas adultas 
saudáveis, caracterizada por redução da conversão do 
MTT, da atividade da fosfatase alcalina, da síntese de 
colágeno e da formação de nódulos de mineralização 
em pelo menos um dos períodos estudados. Esse resul-
tado foi semelhante ao observado por outros estudos 
(11-15,17,18). Segundo Hell e cols. (18), as CTM-
MO de ratas com cinco meses de idade, semelhantes às 
ratas deste estudo, apresentam redução significativa na 
expressão de telomerase reverse transcriptase (TERT), 
o que reduz a proliferação das CTM-MO. Entretan-
to, neste estudo as culturas de células das ratas adultas 
apresentaram maior celularidade. Contudo, a despeito 
disso, houve redução da síntese de matriz mineralizada 
provavelmente em decorrência da redução da atividade 
da fosfatase alcalina e da síntese de colágeno.

Os resultados da adição de T3 no meio osteogêni-
co padrão foram surpreendentes e interessantes, pois, 
ao contrário do que se esperava, demonstraram que a 
T3 não aumenta a diferenciação osteogênica de CTM-
MO de ratas adultas, chegando até a reduzir a conver-
são do MTT, a atividade da fosfatase alcalina, a síntese 
de colágeno e a formação de nódulos de mineralização 
em pelo menos um dos períodos e em uma das doses 
estudadas. Algumas doses de T3 aumentaram significa-
tivamente a síntese de colágeno em comparação à das 
CTM-MO das ratas adultas sem tratamento. Apesar 
disso, contrariamente o número de nódulos de minera-
lização foi reduzido com o tratamento hormonal inde-
pendentemente da dose de T3. A síntese dos nódulos 
de mineralização depende, além do colágeno, também 

das proteínas não colagênicas representadas pela osteo-
calcina, osteopontina, sialoproteína, entre outras, e até 
da fosfatase alcalina. Como o tratamento com T3 não 
alterou a celularidade, esse efeito negativo não está re-
lacionado à redução do número de células e sim à redu-
ção da atividade de síntese dessas células, uma vez que 
algumas doses de T3 reduziram a atividade da fosfatase 
alcalina, o que pode ter contribuído para a redução do 
número de nódulos de mineralização. Mas é provável 
que esse tratamento também tenha efeito negativo so-
bre a expressão das proteínas não colagênicas que têm 
papel importante na mineralização da matriz e que me-
recem ser investigadas. 

Um fato intrigante é que o efeito da adição de T3 
na cultura nos diversos parâmetros avaliados não seguiu 
uma curva dose-resposta clássica (monotônica). Uma 
curva dose-resposta não é monotônica quando a incli-
nação da curva muda dentro de uma gama de doses 
estudadas. Essas curvas são muitas vezes em forma de U 
(com respostas máximas observadas com doses baixas e 
altas) ou em forma de U invertido (com respostas má-
ximas observadas com as doses intermediárias) como 
as curvas observadas em alguns parâmetros avaliados. 
Exemplos de curva dose-resposta não monotônica são 
observados em cultura de células, em modelos animais 
e também em ensaios epidemiológicos. Vários hormô-
nios, além dos estrogênios e androgênios, podem pro-
duzir respostas não monotônicas, o que sugere que essa 
é uma característica geral dos hormônios (35).

Vários mecanismos pelos quais os hormônios pro-
duzem respostas não monotônicas em células, tecidos e 
animais já foram identificados. Esses mecanismos estão 
relacionados com o tipo celular, com a presença de re-
ceptores específicos e cofatores, regulação e dessensibi-
lização do receptor e com a afinidade ao receptor, entre 
outros. A afinidade ao receptor pode determinar por 
que curvas em forma de U podem ocorrer. Em doses 
baixas, alguns hormônios ligam-se quase que exclusiva-
mente a um tipo de receptor ou família de receptores, 
mas, em doses elevadas, podem também ligar-se fraca-
mente a múltiplos receptores hormonais (35). 

Alguns pesquisadores sugerem que as curvas não 
monotônicas são artefatos da cultura de células, no en-
tanto, um grande número dessas curvas é observado 
em modelos animais após a administração de hormô-
nios, refutando a hipótese de que esse é um fenôme-
no exclusivamente observado em culturas celulares. Os 
mecanismos responsáveis   por esses fenômenos in vivo 
podem ser semelhantes aos encontrados em sistemas de 
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cultura de células, embora mecanismos adicionais pos-
sam operar in vivo, tais como os feedbacks positivo e 
negativo do sistema endócrino (35).

Ao contrário desse resultado, em que a T3 não 
aumentou a diferenciação osteogênica reduzida pela 
idade de células-tronco mesenquimais, estudos recen-
tes já haviam demonstrado que a T3 apresenta efeito 
benéfico sobre a diferenciação osteogênica das CTM-
MO de ratas jovens (8) e das CTM-MO de ratas com 
osteoporose (17). No entanto, esse efeito positivo da 
triiodotironina sob a diferenciação osteogênica não foi 
observado em células-tronco mesenquimais do tecido 
adiposo de ratas com osteoporose (17). Assim, fica de-
monstrado que o efeito da triiodotironina pode variar 
de acordo com a fonte de célula-tronco, com a idade e 
com o estado de saúde do doador da célula. O efeito 
diferenciado do tratamento com T3 pode estar relacio-
nado com variações do número de receptores para esse 
hormônio, mas essa é uma assertiva que também neces-
sita ser investigada.

Conclui-se que a triiodotironina não aumenta a di-
ferenciação osteogênica das CTM-MO reduzida pela 
idade e que, ao contrário, pode reduzir alguns dos fa-
tores envolvidos na diferenciação osteogênica. Sendo 
assim, a adição de T3 na cultura de CTM-MO de ratas 
adultas é contraindicada antes do seu uso em defeitos 
ou doenças ósseas.
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apresentação de casos

Disfunção tiróidea e amiodarona
Thyroid dysfunction and amiodarone

Jandira Lima1, Patrícia Carvalho1, M. Auxiliadora Molina1, Marta Rebelo1, 
Patrícia Dias1, José Diniz Vieira1, José M. Nascimento Costa1

SUmário
Apesar de a maioria dos doentes tratados com amiodarona permanecer em eutiroidia, alguns 
desenvolvem hipertiroidismo (HPEIA) ou hipotiroidismo (HPOIA) induzidos pela amiodarona. 
Os autores apresentam uma análise retrospectiva dos processos de dez doentes com disfunção 
tiróidea induzida pela amiodarona. Verificou-se que seis doentes eram mulheres e que o tempo 
médio de toma da amiodarona foi de 17,7 meses. O HPOIA foi o mais frequente (seis doentes). 
Dos doentes com HPEIA, dois tinham HPEIA tipo 2, um tipo 1 e um tipo 3. Sintomas sugestivos 
de disfunção tiróidea ocorreram em cinco doentes, a maioria com HPOIA. No HPEIA, a clínica 
mais comum foi exacerbação da arritmia de base (três doentes). A interrupção da amiodarona 
e administração de levotiroxina foi a terapêutica escolhida em 83,3% dos casos de HPOIA, en-
quanto a tionamida associada a corticoide com suspensão da amiodarona foi opção em 75% 
dos casos de HPEIA. Registraram-se três óbitos, todos com HPEIA. O HPEIA constituiu uma 
complicação potencialmente fatal. A clínica pode ser vaga, pelo que a monitorização da função 
tiróidea é obrigatória. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):71-8

SUmmArY
Although most patients remain clinically euthyroid, some develop amiodarone-induced hyper-
thyroidism (HPEAI) or hypothyroidism (HPOAI). The authors present a retrospective analysis 
of ten patients with amiodarone-induced thyroid dysfunction. Six patients were female and 
mean amiodarone intake was 17.7 months. HPOIA was more common (six patients). From all 
the patients with HPEAI, two had type 2, one had type 1, and one had type 3 hyperthyroi-
dism. Symptoms suggestive of thyroid dysfunction occurred in five patients, most of them with 
HPOAI. In HPEAI, the most frequent symptom was exacerbation of arrhythmia (three patients). 
Discontinuation of amiodarone and treatment with levothyroxine was chosen in 83.3% of the 
HPOAI cases, while thyonamide treatment with corticosteroids and without amiodarone was 
the option in 75% of the HPEAI cases. There were three deaths, all in patients with HPEAI. HPEAI 
is potentially fatal. The clinical picture may be vague, so the thyroid monitoring is mandatory. 
Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(1):71-8
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iNTroDUÇÃo

A disfunção tiróidea induzida pela amiodarona 
(DTIA) é uma complicação potencialmente gra-

ve, cuja incidência é estimada entre 2% e 24% (1,2).
A amiodarona, um antiarrítmico da classe 3 da clas-

sificação de Vaughan Williams, introduzida em 1962 
como antianginoso, foi aprovada pela Food and Drug 
Administration em 1985 para o tratamento de taquiar-
ritmias supraventriculares (1,2). Constitui um dos fár-
macos mais utilizados atualmente para manutenção do 
ritmo sinusal em doentes com fibrilhação auricular (1) 
e recentemente foi incluída nas diretivas da American 
Heart Association como um dos fármacos utilizados na 

paragem cardíaca (3). Contudo, está associada a vários 
efeitos secundários, que ocorrem em cerca de 80% dos 
doentes. Os efeitos mais frequentes são microdepósitos 
córneos (quase 100%), perturbações gastrointestinais 
benignas (80%), fotossensibilidade e hiperpigmenta-
ção cutânea nas áreas expostas (55% a 75%), e sintomas 
neurológicos como tremor, ataxia e neuropatia perifé-
rica sensitivomotora (48%). Os efeitos mais graves, mas 
menos frequentes, são falência hepática, toxicidade pul-
monar e pró-arritmias (4). 

É um derivado benzofurânico, estruturalmente se-
melhante à tiroxina (T4) e à triiodotironina (T3), que 
contém dois átomos de iodo por molécula (equivalente 
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a 37,5% do seu peso) (5). Assim, cada dose de 200 mg 
de amiodarona contém 75 mg de iodo, dos quais se 
estipulam ser libertados 6 mg como iodo livre diaria-
mente, excedendo a dose dietética diária recomenda-
da pela World Health Organization (WHO) (0,2 a 0,8 
mg/dia) em 20 a 40 vezes (2,5-7). Sua biodisponibi-
lidade oral varia entre 30% e 80% e possui um grande 
volume de distribuição, em decorrência da extensa acu-
mulação no tecido adiposo (316 μg/g), fígado (391 
μg/g) e pulmão (198 μg/g), sendo as concentrações 
tecidulares muito superiores às séricas (1,4). As doses 
administradas são cumulativas e têm uma semivida lon-
ga e variável (aproximadamente 100 dias) (5). Após a 
interrupção do tratamento, a eliminação prossegue du-
rante meses e a persistência do efeito farmacodinâmico, 
durante 10 dias a um mês. 

Apesar de numerosos estudos documentarem que 
a amiodarona exerce efeitos sobre a função tiróidea, 
bem como sobre o metabolismo periférico dos hor-
mônios tiróideos, seus mecanismos de ação ainda não 
foram completamente elucidados. Além do excesso de 
iodo libertado durante seu metabolismo, que condi-
ciona um aumento transitório nas primeiras semanas 
das concentrações de TSH (thyroid-stimulating hor-
mone) secundário à supressão da síntese dos hormô-
nios tiróideos (efeito Wolff-Chaikoff), a amiodarona 
também inibe a atividade das deiodinases tipo 1 e 2. 
O retorno da TSH aos valores normais ocorre, habi-
tualmente, após três meses e o escape a esse efeito, em 
condições normais, salvaguarda o desenvolvimento do 
HPOIA (1,4-7). Nos tecidos periféricos, especialmen-
te em nível hepático, a amiodarona inibe a atividade 
da enzima 5´-deiodinase tipo 1, com consequente di-
minuição da deiodinização periférica da T4 e rT3 (T3 
reverse) (5-8). Esse efeito inibitório pode persistir por 
mais de dois meses após suspensão da terapêutica e 
resulta na diminuição das concentrações séricas de T3 
e aumento da T4 e rT3 (1,5-8). A inibição da atividade 
do 5´-deiodinase tipo 2, responsável pela conversão 
da T4 em T3 na hipófise, resulta em diminuição da T3 
na hipófise e, em parte, pelo aumento inicial das con-
centrações séricas de TSH. Por outro lado, o fármaco 
afeta indiretamente o metabolismo dos hormônios ti-
róideos ao inibir a entrada dos hormônios nos tecidos 
periféricos (7,8). Além da inibição enzimática descrita, 
a interação da amiodarona e seu principal metabólito 
ativo, a desetilamiodarona (DEA), pode induzir, em 
nível cardíaco, um estado de “hypothyroid like”, ao ini-
bir de forma competitiva e não competitiva os adre-

norreceptores nucleares a e b (T3R-a1 e T3R-b1) (8). 
Verifica-se também que o iodo em excesso tem efeito 
citotóxico sobre as células foliculares, levando à tiroi-
dite destrutiva.

A incidência e a prevalência do HPOIA e HPEIA 
parecem estar dependentes da carência ou suficiên-
cia de iodo ambiental (9), mas variam muito entre 
os estudos. Em geral, estima-se que a incidência do 
HPEIA seja de 1% a 23%, enquanto a do HPOIA 
seja de 1% a 32% (2,8,10). É sabido que o HPEIA 
é mais frequente nas áreas com déficit de iodo, en-
quanto o HPOIA ocorre frequentemente em áreas 
com suficiência de iodo no meio ambiente (1,2,5-9). 
Um estudo comparando o oeste da Toscânia, Itália 
(uma região com ingestão moderadamente baixa de 
iodo), e Worcester, Massachusetts (uma área com in-
gestão suficiente de iodo), encontrou uma frequência 
de HPOIA de 22% na Worcester e de 5% na Toscânia. 
Quanto ao HPEIA, a prevalência foi de 9,6% e 2% na 
Toscânia e Worcester, respectivamente (11). Portugal 
é um exemplo de áreas com insuficiência ligeira a mo-
derada de iodo. Um estudo para avaliar a suficiência 
de iodo em Portugal, usando a concentração urinária 
de iodo (CUI), realizado em 17 maternidades portu-
guesas por Limbert e cols., foi publicado em 2010.  
O estudo demonstrou que apenas 16,8% das mulheres 
portuguesas tinham valores adequados de CUI (dose 
recomendada pela WHO para adultos é 150 μg/l) e 
que a região central de Portugal possui uma CUI que 
varia entre 82,1 e 124,1 μg/l, revelando uma insufi-
ciência de iodo (12). 

Apesar de a maioria dos doentes medicados com 
amiodarona permanecer em eutiroidia, alguns desen-
volvem HPEIA ou HPOIA. A elevada incidência dessas 
complicações e o potencial perigo do agravamento da 
doença cardíaca são razões válidas para que se efetue 
monitorização periódica da função tiróidea em todos 
os doentes tratados com amiodarona. As diretivas da 
North American Society of Pacing and Electrophysiology 
recomendam doseamento da TSH e T4 livre antes do 
início do tratamento com amiodarona e, depois, a cada 
seis meses (13). Alguns autores recomendam, também, 
incluir na avaliação inicial o doseamento dos anticorpos 
antiperoxidase (anti-TPO) (1).

O objetivo desta revisão foi estudar os casos de 
DTIA ocorridos no nosso serviço, avaliando os aspec-
tos clínicos e laboratoriais, bem como a abordagem e a 
evolução dos doentes em função do tratamento insti-
tuído e o prognóstico.
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Disfunção tiróidea e amiodarona

mATEriAiS E mÉToDoS

No período compreendido entre janeiro de 1990 e de-
zembro de 2009, quinze doentes foram diagnosticados 
como tendo DTIA. Foi feita análise retrospectiva de 
revisão dos processos clínicos e cinco destes foram ex-
cluídos por dados insuficientes. 

Identificaram-se os dados epidemiológicos (idade, 
sexo, residência), os antecedentes de doença tiróidea 
conhecida à data do diagnóstico da DTIA, a duração 
do tratamento com amiodarona, a existência de dosea-
mentos anteriores de hormônio tiróideo ou anticorpos 
antitiróideo na fase pré e durante o tratamento com 
amiodarona, a manifestação clínica da disfunção tirói-
dea, os exames auxiliares de diagnósticos realizados, a 
terapêutica efetuada e a evolução clínica e laboratorial.

A confirmação laboratorial do diagnóstico de 
HPOIA e HPEIA foi feito por aumento da concentra-
ção sérica de TSH em combinação com níveis baixos 
de T4 livre e diminuição da TSH com elevação da T4 
livre, respectivamente. Incluíram-se, nesta análise, ape-
nas os doentes sob tratamento com amiodarona que 
desenvolveram DTIA, cujo diagnóstico foi estabelecido 
no internamento ou na consulta de Medicina Interna.

rESULTADoS

Dos dez doentes com DTIA, seis eram do gênero fe-
minino e quatro, do masculino. A média de idade foi 
de 68,3 anos, variando entre 53 e 82 anos. Nove doen-
tes eram provenientes do distrito de Coimbra e um, do 
distrito de Leiria (Gois). O tempo de duração de tra-
tamento com amiodarona foi de 17,7 meses, variando 
entre 6 e 36 meses. Com exceção de um doente, cuja 
amiodarona foi-lhe prescrita por doença de Wolff-Par-
kinson-White, todos tinham como arritmia conhecida 
à data da prescrição da amiodarona a fibrilhação auri-
cular.

Quanto aos antecedentes de doença tiróidea, ape-
nas um tinha patologia tiróidea conhecida (BMN). A 
monitorização periódica da função tiróidea era feita 
em dois doentes. Os doseamentos incluíram TSH e T4 
livre e foram solicitados após o início do tratamento 
com amiodarona, com presença em ambos de elevação 
discreta e isolada da TSH. Em nenhum doente foram 
doseados os anticorpos antitiróideo.

Da DTIA identificada, seis tinham HPOIA, um 
HPEIA tipo 1, um HPEIA tipo 3 e dois HPEIA tipo 2. 
O diagnóstico da DTIA foi efetuado no internamen-
to de Medicina Interna em cinco doentes. Nestes, os 

motivos de internamento foram suspeita de infecção 
respiratória (pulmão da amiodarona?) (casos 1 e 8), in-
suficiência cardíaca congestiva descompensada (caso 4), 
febre sem foco (hepatite?) (caso 2) e suspeita de pan-
creatite aguda (caso 9). Nos restantes, o diagnóstico 
foi estabelecido na consulta de Medicina. A distribuição 
dos dez doentes mostra-se na tabela 1.

A média de idade no HPOIA foi 64,83 anos e, no 
HPEIA, de 73,5 anos, numa amostra que variou dos 53 
aos 75 anos e 66 aos 82 anos, respectivamente. Quatro 
dos seis doentes com HPOIA eram do sexo feminino. 
A distribuição por sexo foi igual no HPEIA. O tempo 
de duração de tratamento com amiodarona foi de 28,5 
meses no HPEIA, variando entre 12 e 36 meses, e de 
10,5 meses no HPOIA, variando entre 6 e 15 meses.

Verificou-se que sintomas sugestivos de HPOIA es-
tavam presentes em quatro doentes. Destes, os sinto-
mas predominantes foram aumento ligeiro do peso (2 
doentes), obstipação (2 doentes), lentificação psicomo-
tora (2 doentes) e edema da face (2 doentes). Os prin-
cipais achados foram bradicardia (2 doentes), hipoter-
mia (2 doentes) e hipotensão (1 doente). No HPEIA, a 
manifestação clínica mais frequente foi exacerbação da 
fibrilhação auricular, ocorrida em três doentes (primei-
ro, segundo e quarto doentes do Quadro 1). 

Dos exames complementares de imagem realizados, 
a ecografia tiróidea realizada em oito doentes revela 
bócio nodular em um com HPEIA tipo 1, alterações 
sugestivas de tiroidite crônica em um caso de HPOIA 
e tiroide heterogênea com presença de nódulos ou 
micronódulos em cinco doentes, dois dos quais com 
HPEIA. Em um doente com HPEIA tipo 2, a ecogra-
fia foi normal. A ecografia tiróidea com fluxo Doppler 
em cores foi realizada em dois doentes, ambos com 
HPEIA, revelando no HPEIA tipo 1 um aumento dis-
creto da vascularização da glândula (grau 1). Num caso 
de HPEIA tipo 2, o Doppler foi normal. O cintigrama 
tiróideo com radioisótopos marcados foi pedido em 
quatro doentes, três com HPEIA e um com HPOIA. 
Nos com HPEIA, dois com tipo 2 e um com tipo 3, a 
captação foi nula. No doente com HPOIA, a captação 
do radioisótopo foi diminuída. O doseamento de anti-
corpos antitiróideo foi solicitado em sete doentes, com 
positividade apenas em um com HPOIA. A tabela 2 
apresenta uma descrição detalhada dos achados labora-
toriais e imagiológicos dos dez doentes.

Em todos os doentes com HPEIA, após confirma-
ção do diagnóstico e estabilização da taquiarritmia, op-
tou-se pela substituição da amiodarona por outro an-
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tiarrítmico. A tionamida utilizada foi o metimazol, com 
doses de 15 mg/dia nos dois primeiros doentes, de 20 
mg no terceiro e de 30 mg no quarto doente da tabela 
1. Nos três primeiros doentes, foi instituído predniso-
lona, com dose inicial de 60 mg. Nos casos de HPOIA, 
apenas no sétimo doente do quadro 1 foi mantida a 
amiodarona. A levotiroxina foi instituída na dose de 0,1 
mg no sexto doente e 0,05 mg nos restantes. A descri-
ção dos esquemas de tratamento utilizados encontra-se 
especificada no tabela 1.

O tempo médio de recuperação da eutiroidia foi de 
4,5 meses, sendo de 4,25 meses no HPOIA. Ao con-

trário do HPEIA, verificou-se recuperação da disfunção 
tiróidea em todos os casos de HPOIA, contudo com ne-
cessidade de manutenção de levotiroxina nos cinco últi-
mos doentes do tabela 1. No doente com HPEIA tipo 1, 
houve recorrência de descompensação cardíaca com sín-
drome coronária aguda após a suspensão da amiodarona 
e agravamento da disfunção tiróidea. Apenas no terceiro 
caso da tabela 1, houve melhoria clínica e laboratorial, 
sendo esse mantido em eutiroidia até a presente data. Em 
dois doentes com HPEIA, não foi feito controle em tem-
po útil, dado o desfecho fatal precoce. A evolução da fun-
ção tiróidea após o tratamento pode ser vista na tabela 2. 

Tabela 1. Resumo dos aspectos epidemiológicos, clínicos, tratamento e evolução da DTIA 

Cas. Sx. id. resid. Serv. AP DT TAm HT Clín. DT Tipo DTiA Tratam. DTiA Evol 

1 F 82 Gois Intern. BMN 24 Não HPE HPE 1 CT»AT+CT Óbito

2 M 66 Anadia Intern. - 24 Não - HPE 3 AT+CT Óbito

3 M 68 Coimbra Cons. - 30 Não - HPE 2 AT+CT Melh

4 F 78 Coimbra Intern. - 36 Não - HPE 2 AT Óbito

5 M 53 Pombal Cons. - 12 Não HPO HPO HT Melh

6 M 63 Condeixa Cons. - 8 Não HPO HPO HT Melh*

7 F 64 Coimbra Cons. - 15 Sim - HPO HT Melh*

8 F 64 Souselas Intern. - 6 Sim - HPO AM+HT Melh*

9 F 70 Coimbra Intern. - 7 Sim HPO HPO HT Melh*

10 F 75 Coimbra Cons. - 18 Não HPO HPO HT Melh*

Cas.: caso clínico; Sx.: sexo; Id.: idade à data do diagnóstico da DTIA; Resid.: residência; Serv.: local onde foi feito o diagnóstico; AP DT: antecedentes de disfunção tiróidea (DT) conhecida à data 
do diagnóstico; TAM: duração do tratamento com amiodarona (em meses); HT: doseamento de hormônio tiróideo durante o tratamento com AM, prévio a DTIA; Clín. DT: sintomas ou sinais sugestivos 
de hipotiroidismo (HPO) ou hipertiroidismo (HPE); M: masculino; F: feminino; Intern.: internamento; Cons.: consulta; AT: só antiróideo; CT: só corticoide; AT + CT: antiróideo e corticoterapia; HT: só 
levotiroxina; AM + HT: amiodarona e levotiroxina; Melh*: melhoria, mas com necessidade de levotiroxina; (»): alteração; (-): ausência; Evol: evolução.

Tabela 2. Distribuição dos doentes quanto aos exames auxiliares de diagnóstico e resultados da função tiróidea antes e após o tratamento da DTIA

Exames diagnósticos Antes do tratamento Pós-tratamento Eutiro

Cs Acs Ecografia Tir Ecod Tir CintigraTir TSH* T3l T4l THS* T3l T4l (m)

1 Neg. BMN Grau 1 - 0,007 0,91 3,74 0,013 21 5,84 -

2 Neg. Nódulos - Ausente 0,004 3,71 4,74 - - - -

3 Neg. Norm. Norm. Ausente 0,01 13,21 7,774 4,6 3,91 1,14 6

4 - Heterog. - Ausente 0,008 3,61 3,44 - - - -

5 - - - - 123 85,32 0,015 3,5 4063 1,35 5

6 Neg. - - - 120 913 0,35 4,5 4373 0,95 6

7 Neg. Nódulos - Diminui 5,7 2293 0,55 3,7 2843 1,15 3

8 Neg. Nódulos - - 6,3 2173 0,65 4,4 3353 1,15 1,5

9 - Ti. crônica - - 61 503 Ind. 1,9 3683 1,95 2

10 Pos. Nódulos - - 10 3,11 0,74 0,9 3,51 1,54 15

Eutiro.: tempo de recuperação para eutiroidia (em meses); Cas: caso clínico; Acs: anticorpos antiróideos; Ecod Tir: ecografia da tiroide com Doppler em cores; Cintigra Tir: cintigrama tiróideo com 
radioisótopos marcados; (M): meses; Ti. crônica: tiroidite crônica; (*): uUI/ml (valor de referência 0,4 a 4); (1): pg/ml (valor de referência 1,8 a 4,2); (2): pg % (valor de referência 140 a 440); (3): 
pg/% (valor de referência 230 a 530); (4): ng/dl (valor de referência 0,8 a 1,9). 
(5): ng % (valor de referência 0,7 a 2); Ind.: indoseável; (-): não realizado; Heterog.: heterogênea; Norm.: normal.

Disfunção tiróidea e amiodarona
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Registraram-se três óbitos, todos com HPEIA. Dois 
dos óbitos ocorreram em menos de três semanas após 
o diagnóstico da DTIA, com presença de coinfecção 
nosocomial em um caso e coma em outro. O outro 
óbito, na doente com HPEIA tipo 1, ocorreu passados 
dois meses de internamento, em contexto de síndrome 
coronária aguda e falência multiórgãos.

DiSCUSSÃo

Tal como mencionado, a DTIA é uma complicação 
relativamente comum. O HPEIA é mais frequente no 
sexo masculino e em idades mais jovens comparativa-
mente ao HPOIA, que é mais prevalente nas mulheres, 
nos mais velhos e em doentes com história prévia de 
tiroidite de Hashimoto (1,2,4,5,7,14). A existência de 
antecedente conhecido de doença de Graves ou bócio 
nodular (BMN) é fator de risco para o HPEIA tipo 1, 
cujo hipertiroidismo é induzido pela libertação de iodo 
da amiodarona (fenômeno de Jod-Basedow) (7). O 
HPEIA tipo 2, semelhante à tiroidite subaguda, ocorre 
em doentes sem doença tiróidea conhecida e é devido à 
destruição do epitélio folicular, com libertação dos hor-
mônios tiróideos para a circulação (1,4-8). Quando os 
tipos 1 e 2 coexistem, combinando achados de doença 
tiróidea preexistente (por exemplo, tiroide multinodu-
lar) com evidência de tiroidite, fala-se do HPEIA tipo 3 
ou misto (6,9). Por análise retrospectiva, um dos casos 
de HPEIA enquadra-se na classificação tipo 3.

 De fato, na presente série de casos verificou-se uma 
maior de prevalência de HPOIA no sexo feminino e 
ocorrência de um caso de HPEIA tipo 1 em uma doen-
te com BMN. Quanto à distribuição por idades, ve-
rificou-se que o HPEIA ocorreu nos mais idosos, ao 
contrário do que é referido na literatura. 

Nesta análise, tal como está descrito na literatura, 
o HPOIA desenvolve-se geralmente nos primeiros 18 
meses de tratamento, enquanto o HPEIA pode ocorrer 
quatro meses a três anos após o início do tratamento com 
amiodarona ou vários meses após sua suspensão e não é 
dependente das doses, diária ou acumulada (1,4,7,14). 
Verificou-se na nossa série um tempo médio de desen-
volvimento do HPOIA de 10,16 meses e do HPEIA de 
28,5 meses, em uma amostra que variou dos seis aos 15 
meses e dos 24 aos 36 meses, respectivamente.

Clinicamente, o HPEIA pode desenvolver-se de forma 
súbita e deve ser suspeitado se há agravamento da cardio-
patia de base e exacerbação ou surgimento de taquicar-

dia ou fibrilhação auricular previamente controlados pelo 
tratamento com amiodarona, tal como se verificou em 
três doentes com HPEIA da nossa série (1,2,5,7,8). Deve 
ser considerado, ainda, em doentes que desenvolvem de 
forma inexplicada perda ponderal, fraqueza muscular, in-
tolerância ao calor, tremores, palpitações ou diarreia. Ra-
ramente, o HPEIA tipo 2 pode se apresentar com dor em 
nível da tiroide, febre e outros sintomas sistêmicos (5). A 
oftalmoplegia está habitualmente ausente, exceto se ocor-
rer em doentes com doença de Graves (1,7,8). No entan-
to, na maioria das vezes os doentes com HPEIA estão 
assintomáticos e o diagnóstico clínico torna-se bastante 
difícil, pois as manifestações de hipertiroidismo podem 
estar mascaradas pela ação antiadrenérgica da amiodaro-
na e pelo seu efeito inibidor da conversão de T4 em T3 
(7,8). Este fato foi documentado nos casos aqui descri-
tos, em que nenhum teve manifestações típicas de hiper-
tiroidismo. Quanto ao HPOIA, a clínica é normalmente 
vaga e não difere das outras causas de hipotiroidismo, 
como se verificou nos casos apresentados. Fadiga, lentifi-
cação, intolerância ao frio e pele seca são, habitualmente, 
reportadas na literatura (1,3,8). A ocorrência de bócio 
e coma mixedematoso é, excepcionalmente, rara (1,3).  
A bradicardia foi o achado clínico encontrado em quase 
todos os doentes com HPOIA da série de casos apresen-
tados. 

O diagnóstico laboratorial do HPOIA é baseado na 
elevação sérica da TSH (exceto nos três primeiros me-
ses, em que este efeito é normal) e diminuição do T4 
livre, e do HPEIA na diminuição ou supressão da TSH, 
T3 livre normal ou diminuído e elevação do T4 livre 
(1,2,5,7,8). O diagnóstico diferencial dos subtipos de 
HPEIA assenta na conjugação dos parâmetros clínicos 
(história prévia de doença tiróidea? bócio ao exame físi-
co?), laboratoriais (anticorpos antiróideos?) e imagioló-
gicos (cintigrama e ecografia com Doppler da tiroide). 
A presença de anticorpos antiróideos positivos é indi-
cadora de doença tiróidea prévia e a favor do HPEIA 
tipo 1, embora pode estar presente em cerca de 8% de 
casos de HPEIA tipo 2 (1). Originalmente, a interleuci-
na-6 (IL-6) foi considerada como um grande marcador 
de diferenciação, tendo sido reportado que o HPEIA 
tipo 2 se caracterizava por um aumento expressivo dos 
níveis da IL-6, enquanto no tipo 1 o aumento era mo-
derado ou ausente (7). Ultimamente, tem vindo a ser 
reconhecido por muito investigadores que a IL-6 não é 
eficaz na diferenciação (1,5,9). Outros marcadores in-
flamatórios, como PCR e velocidade de sedimentação, 

Disfunção tiróidea e amiodarona
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mostraram ser ineficazes na distinção dos dois tipos de 
HPEIA (1,5,9). O cintigrama tiróideo com radioisó-
topos marcados pode ser de grande valia na diferencia-
ção dos dois tipos: no tipo 1, a atividade aumentada do 
tecido tiróideo pode resultar num cintigrama normal 
ou com captação aumentada de Iodo 131, enquanto 
no tipo 2 a destruição do tecido tiróideo resulta em 
captação reduzida ou ausente de iodo (1,5,6,8,9). Fi-
nalmente, a ecografia da tiroide com Doppler em cores, 
um método fácil, de rápida execução, não invasivo e 
barato, pode ser útil, uma vez que revela no tipo 1 um 
aumento da vascularização da glândula que pode variar 
desde grau 1 (discreto) ao grau 3 (marcado). No tipo 
2, a vascularização é de grau 0 (ausente) (9). Na prática, 
o diagnóstico diferencial entre os subtipos de HPEIA 
é complexo e pouco claro, mas muito importante, por-
que constitui a base racional para abordagem terapêuti-
ca. Como se verificou em dois dos casos expostos (casos 
1 e 4), a distinção entre HPEIA tipo 1 e tipo 2 é crucial 
e suscita muitas dificuldades, com consequente escolha 
inadequada do tratamento a efetuar.

O tratamento do HPEIA tem sido, na maior parte 
das vezes, difícil, pouco eficaz e mais prolongado, o que 
é de se esperar se atendermos as características do fár-
maco. O problema que muitas vezes se coloca é a conti-
nuação ou não da terapêutica com amiodarona. Alguns 
autores defendem sua continuação com os seguintes 
argumentos: a suspensão pode não proteger a tiroide 
dos seus efeitos contínuos devido a sua longa semivida; 
a amiodarona e a DEA podem proteger o coração do 
excesso de hormônios tiróideos pelo efeito hypothyroid 
like, bem como pelo efeito betabloqueante; finalmente, 
o benefício da suspensão pode ser inferior ao risco de re-
corrência da arritmia (5,8). Contudo, devido ao HPEIA 
ser mais difícil de tratar que a tireotoxicose isolada, a op-
ção da interrupção ou não da amiodarona deve basear-se 
na severidade do hipertiroidismo e, principalmente, na 
doença cardíaca (1,4). Embora alguns autores recomen-
dem suspender a amiodarona na HPEIA tipo 1 (1,4,5), 
até a data não existem estudos clínicos randomizados 
que apoiem essa decisão. Um trabalho retrospectivo pu-
blicado por Osman e cols. em 2002, realizado na Ingla-
terra, demonstra que em doentes com HPEIA, indepen-
dentemente do subtipo, a continuação da amiodarona 
não acarreta influência sobre o tratamento. Neste estu-
do e com base na continuação ou não da amiodarona, 
houve a discriminação de dois grupos de doentes em 
relação à evolução posterior. Não se verificaram, entre os 
dois grupos, diferença no tratamento efetuado, tempo 

de melhoria da função tiróidea, recaída do hipertiroi-
dismo e ocorrência de eutiroidismo espontâneo. Segun-
do esse estudo, a decisão de interromper a amiodarona 
deve ser baseada essencialmente na condição cardíaca 
porque o sucesso do tratamento antitiróideo não depen-
de da interrupção da amiodarona (15). Na nossa série, 
houve interrupção da amiodarona em todos os doentes 
com HPEIA, com recorrência da taquiarritmia apenas 
no caso 1, que culminou posteriormente em síndrome 
coronária aguda e falência multiórgãos.

As abordagens terapêuticas dos doentes com HPEIA 
analisadas na série de casos transmitem a ideia de te-
rem sido essencialmente empíricas. Verificou-se que 
no caso 1, em que a doente apresentava características 
inequívocas de HPEIA tipo 1, a escolha inicial foi a ins-
tituição de corticoide, tendo-se, posteriormente, sido 
adicionadas tionamidas (dose 15 mg/dia) associadas a 
corticoide. Já no caso 4, cuja análise é mais sugestiva de 
tipo 2, o tratamento baseou-se na administração isolada 
de tionamidas. Ambas as opções não são apoiadas por 
nenhuma referência bibliográfica.

As evidências científicas indicam que no HPEIA 
tipo 1 o objetivo principal é bloquear a síntese de hor-
mônios tiróideos e a incorporação do iodo, pelo que 
devem ser administradas tionamidas em doses superio-
res às habituais (40 a 80 mg de metimazol ou 600 a 800 
mg de propiltiouracilo, por três a seis meses) devido 
à maior resistência, secundária à elevada concentração 
de iodo na glândula tiróidea (5,7,8). Eventualmente, 
pode-se acrescentar à terapêutica perclorato de potás-
sio (1.000 mg dia, por semanas ou meses) para inibir 
a entrada de iodo na tiroide naqueles doentes que não 
responderam às tionamidas passados dois a três meses 
(1,5). O tratamento utilizando administração de per-
clorato de potássio e metimazol, de modo simultâneo, 
foi inicialmente reportado na literatura em 1986 por 
Martino e cols. Neste estudo, com uma população de 
23 doentes subdivididos em três grupos (doentes trata-
dos com 40 mg/dia de metimazol ou com associação 
de metimazol e perclorato de potássio na dose 1 g/
dia ou sem tratamento), apenas foi verificado controle 
da tireotoxicose no grupo associação (16). No entan-
to, precauções devem ser tomadas porque a frequên-
cia de efeitos adversos com tionamidas e perclorato de 
potássio, como a agranulocitose e anemia aplástica, é 
dose-dependente (5,8). Está descrito que a frequência 
de agranulocitose em doentes tratados com perclorato 
de potássio é de 0,3% em 1.200 doentes, enquanto a 
da tionamida é de 0,94% em 10.131 doentes tratados. 

Disfunção tiróidea e amiodarona
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A incidência aumenta para 16% a 18% quando a dose 
do perclorato de potássio excede 1 g/dia (8). A adi-
ção de carbonato de lítio (900 a 1.350 mg/dia, por 4 
a 6 semanas) ao propiltiouracil tem sido reportada em 
pequenas séries com o objetivo de encurtar o tempo 
necessário para atingir o eutiroidismo (1,8). Contudo, 
esses estudos requerem confirmação.

No HPEIA tipo 2, as tionamidas e o perclorato de 
potássio não estão indicados, pois estamos perante uma 
tiroidite destrutiva. Nestes, utilizam-se os corticoides 
(15 a 80 mg de prednisolona ou 3 a 6 mg de dexame-
tasona, por 7 a 12 semanas, com redução progressiva) 
em decorrência de suas propriedades anti-inflamatórias 
(1,8). No tipo 3, a combinação de metimazole, perclo-
rato de potássio e corticoide é, provavelmente, o esque-
ma terapêutico mais benéfico (8).

Nos doentes resistentes ao tratamento médico, a 
tiroidectomia representa uma alternativa válida. Nessa 
situação, um controle rápido da tireotoxicose antes da 
cirurgia com ácido iopanoico pode reduzir os riscos de 
cirurgia em um doente com cardiopatia (1,5). O trata-
mento com iodo radioativo geralmente não é possível, 
principalmente no tipo 2, devido à captação suprimida 
ou baixa desse isótopo. A plasmaferese pode ser utiliza-
da com o objetivo de eliminar o excesso de hormônios 
da circulação, mas seu efeito é transitório e é seguido de 
exacerbação do hipertiroidismo (1,8).

No HPOIA, o tratamento é simples e consiste na 
terapêutica substitutiva com levotiroxina (normalmen-
te em doses superiores às habitualmente utilizadas no 
hipotiroidismo convencional) e, sempre que possível, 
na continuação da amiodarona. A levotiroxina deve ser 
iniciada em doses de 25 a 50 μg/dia e aumentada len-
tamente a cada 4 a 6 semanas, consoante o nível sérico 
da TSH (2,5). Alguns autores sugerem a administra-
ção do perclorato de potássio (500 mg duas vezes/dia) 
durante um mês, com objetivo de encurtar o interva-
lo entre a interrupção da amiodarona e o eutiroidismo 
(1,2,5,7,8). A monitorização do tratamento assenta no 
doseamento da TSH, que deve situar-se na metade su-
perior do intervalo normal (7,8).

Embora o tratamento da DTIA seja por vezes com-
plexo, o eutiroidismo pode ser restaurado na maioria 
dos casos. O tempo médio de retorno ao eutiroidismo 
na nossa série foi de quatro meses no HPOIA, exce-
to no doente com anticorpos TPO em que o tempo 
foi mais prolongado, e de seis meses no HPEIA tipo 
II (único doente), que está em conformidade com os 
tempos relatados na literatura (4,5,7). Deve-se salientar 
que a continuação da amiodarona no caso 7 não teve 

qualquer influência no retorno ao eutiroidismo, quan-
do comparado nos que foi feita a suspensão. 

Tal como descrito na literatura, na nossa série de 
casos ficou patente que o HPEIA é uma complicação 
potencialmente fatal. Verificou-se uma taxa de mortali-
dade de 75%, se considerarmos apenas os doentes com 
HPEIA (três em quatro doentes). Tal fato poderá ser 
explicado por descompensação cardíaca, talvez secun-
dária à suspensão da amiodarona mas também pela pró-
pria tireotoxicose, bem como pela escolha inadequada 
do tratamento devido às dúvidas na caracterização do 
subtipo e, ainda, pela coinfecção nosocomial. 

Nossa análise de casos padece de várias limitações, 
entre as quais sua natureza retrospectiva e uma amostra 
muito reduzida. 

Conclui-se que o HPEIA continua a ser uma com-
plicação potencialmente fatal e a que causa maiores 
dificuldades no diagnóstico e na abordagem terapêu-
tica, quando comparada com HPOIA. As decisões na 
abordagem terapêutica no HPEIA e da interrupção da 
amiodarona devem basear-se, se possível, na identifica-
ção do subtipo e na condição cardíaca subjacente. Os 
sinais e sintomas clínicos da DTIA são vagos, pelo que 
devem ser doseados TSH e T4 livre rotineiramente em 
todos os doentes sob tratamento com amiodarona.

Declaração: os autores declaram não haver conflitos de interesse 
científico neste estudo.
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Parathyroid carcinoma and 
hungry bone syndrome
Carcinoma de paratiroide e fome óssea

Monique Nakayama Ohe1, Rodrigo Oliveira Santos2, Flavio Hojaij2, Murilo 
Catafesta Neves2, Ilda Sizue Kunii1, Denise Orlandi1, Luisa Valle1,  
Carla Martins1, Carolina Janovsky1, Rimarcs Ferreira3, Roseane Delcelo3, 
Ana Maria Domingos3, Marcio Abrahão2, Onivaldo Cervantes2, 
Marise Lazaretti-Castro1, Jose Gilberto Henriques Vieira1

SUmmArY
We hereby report two patients with parathyroid carcinoma presenting extremely high calcium 
and PTH levels, severe bone disease, and palpable neck mass at diagnosis. They both underwent 
parathyroidectomy, and one of them evolved to lung metastasis. Important hypocalcemia was 
observed after surgery in both: after parathyroidectomy in one patient, and only after surgical 
removal of the metastasis in the other. Both required intravenous calcium replacement, thus 
revealing hungry bone syndrome (HBS). HBS usually reflects rapid mineralization after correc-
tion of hyperparathyroidism. The more severe the bone disease before surgery, the more prone 
the patient is to HBS after surgery. Despite being an unfavorable outcome, HBS state suggests 
that surgical removal of hypersecretory parathyroid tissue was accomplished. In this study, HBS 
was observed in both patients, who presented severe bone disease prior to surgery. HBS would 
be expected post-operatively in successful parathyroid carcinoma removal. Arq Bras Endocrinol Metab. 

2013;57(1):79-86

SUmário
O presente artigo descreve o relato de dois pacientes com carcinoma de paratiroide que apre-
sentavam valores intensamente elevados de cálcio sérico e de PTH, associado a doença óssea 
e presença de nódulo cervical palpável ao diagnóstico. Ambos foram submetidos à paratiroi-
dectomia, sendo que um evoluiu com metástases pulmonares. Hipocalcemia importante foi 
observada após a paratiroidectomia em um paciente e somente após remoção cirúrgica das 
metástases pulmonares em outro. Ambos necessitaram de reposição endovenosa de cálcio, 
revelando, assim, o estado de fome óssea (FO). A presença da FO usualmente reflete rápida 
mineralização óssea após correção do hiperparatiroidismo; assim, quanto mais severa a do-
ença óssea previa à cirurgia, maior será a FO observada no pós-operatório desses pacientes. 
Embora inicialmente considerada um evento indesejável, a FO representa a bem-sucedida re-
moção cirúrgica do tecido paratiroideano hipersecretor. Fome óssea deve ser esperada no pós-
-operatório do tratamento cirúrgico bem-sucedido do carcinoma de paratiroide. Arq Bras Endocrinol 

Metab. 2013;57(1):79-86
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iNTroDUCTioN

P arathyroid carcinoma is a rare endocrine malignan-
cy that was first described in 1904 by De Quervain 

(1). Subsequent descriptions of functioning parathy-
roid carcinomas were reported in the 1930s (2). Since 
then, only a few hundred cases have been reported in 
the literature. Parathyroid carcinoma is an uncommon 

cause of parathyroid hormone-dependent hypercalce-
mia, accounting for 0.4-5.2% of all primary hyperpara-
thyroidism patients, and for 0.2-0.5% of all malignant 
endocrine tumors. It occurs equally in men and women 
(3), in contrast to benign hyperparathyroidism, which 
is more frequent in women than in men (~3:1).
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The cause of parathyroid carcinoma is yet to be 
established, and at present, there is no data point-
ing out causal relationships between parathyroid 
carcinoma and risk factors. Recently, it has been de-
scribed that both familial and sporadic forms (4) of 
parathyroid carcinomas are associated with va rious 
mutations in the HRPT2 gene on chromosome 
1q25-1q32, suggesting that HRPT2 acts as a tumor 
suppressor gene (5). 

Optimal treatment is related to early diagnosis 
with clinical and laboratory suspicion of parathyroid 
carcinoma prior to surgery, once parathyroidectomy 
with complete resection of the primary site, en bloc, 
including the surrounding tissue, is intended (6). 
The natural history of parathyroid carcinoma is de-
scribed as slow, but progressive. Morbidity and mortali-
ty usually result from unremitting hypercalcemia and its 
complications, rather than mass effect of tumor growth 
(7). Metastasis is common, and the most frequent com-
promised sites are lungs (40%), cervical lymph nodes 
(30%), and liver (10%) (8). 

We have previously reported our experience with 
seven patients with parathyroid carcinoma (6,9) and, 
in this study, we present two other cases, with em-
phasis on hungry bone disease (HBS).

Hungry bone syndrome is described after successful 
parathyroidectomy; it is related to rapid bone remine-
ralization causing hypocalcemia and requiring calcium 
and vitamin D replacement (10,11).

CASE rEPorTS

Case 1

A 65-year-old female patient was seen at the emergency 
ward at Hospital São Paulo – a Federal University Hos-
pital – in 2008, complaining of fever, dysuria, nausea, 
loss of appetite, and loss of weight, as well as general 
malaise. She was initially diagnosed with acute exa-
cerbation of chronic renal failure related to recurrent 
nephrolithiasis. At clinical examination, a palpable 
neck mass was observed. Laboratory tests revealed 
important hypercalcemia, with ionized calcium (iCa) 
of 1.9 mmol/L (reference values: 1.20-1.40 mmol/L) 
and intact parathyroid hormone levels (iPTH) of 
2,800 pg/mL (reference values 10-65 pg/mL), in 
addition to evidence of renal failure, with serum 
creatinine values of 3.4 mg/dL, creatinine clearan-
ce of 16.7 mL/min (Cockcroft-Gault), and normo-

chromic normocytic anemia. Besides, in renal ultra-
sound examination, renal cystic lesion was observed. 

The patient was diagnosed with primary hyper-
parathyroidism and, thus, referred to surgery. In face 
of palpable neck mass at physical examination and 
markedly high levels of calcium and iPTH, she under-
went en bloc resection of the lower right parathyroid, 
with ipsilateral thyroidectomy and isthmusectomy, 
followed by excision of paratracheal and central neck 
nodes, considering a possible diagnosis of parathy-
roid carcinoma. Intraoperative PTH (IO-PTH) was 
performed (Elecsys 1010 System, Roche, Mannheim, 
Germany) revealing 2,480 pg/mL at the induction of 
anesthesia, which dropped to 394 pg/mL 10 minutes 
after the removal of the parathyroid gland (84.1% de-
crease). Pathological examination showed a parathy-
roid carcinoma (sized 4.0 x  3.3  cm) with vascular 
invasion and tumor extension to adjacent thyroid. 
Just after surgery,  the patient presented important 
decrease in phosphorus and calcium levels. 

In the outcome, high levels of iCa and iPTH 
were observed (iPTH = 287 pg/mL;  iCa = 1.55 
mmol/L) two months after surgery, which evolved 
to markedly abnormal laboratory findings with to-
tal serum calcium (tCa) of 13.8 mg/dL (reference 
value = 8.5-10.5), iPTH of 2,127 pg/mL, and iCa 
of 1.98 mmol/L one year after the surgical proce-
dure. At this time, a 99mTc scintigraphy revealed hy-
perconcentration in the inferior left parathyroid. 

The patient underwent surgical re-exploration with 
removal of the left superior and inferior parathyroids 
along with left lobe thyroidectomy and neck nodal dis-
section. Intraoperative PTH failed to drop: IO-PTH 
at the induction of anesthesia was 1,450 pg/mL, and 
dropped to 986 pg/mL; the patient remained hypercal-
cemic in the outcome (iCa = 1.67 mmol/L). In a search 
for distant metastases, the patient underwent pulmo-
nary computerized tomography, and multiple pulmo-
nary nodules were found (Figure 1). In July 2011, 
two years after the first surgical procedure, the patient 
underwent surgical resection of lung metastases. Six 
nodules were removed. Histological analysis revealed 
a metastatic carcinoma in pulmonary nodule, showing 
cells with round and hyperchromatic nuclei (Figure 2).

After surgery, we observed an important decrease 
in calcium and phosphorus (P) levels since the se cond 
post-operative day that reached iCa of 0.91 mmol/L 
(reference values: 1.20-1.40 mmol/L) and phosphorus 

Hungry bone in parathyroid carcinoma
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of 1.9 mg/dL (reference values: 2.5-5.0 mg/dL). We 
prescribed intravenous calcium and oral calcium car-
bonate 500 mg, two pills, four times a day, associated 
with oral calcitriol 0.25 mg four times a day, plus cho-
lecalciferol 3,000 UI a day in the first two post-oper-
ative days. We continued oral calcium, calcitriol and 
cholecalciferol replacement in lower doses for over 
two weeks, until the patient was discharged, which 
was done with her taking calcium carbonate 500 mg, 
three times a day, calcitriol 0.25 mg two times a day, 
and cholecalciferol 2,000 UI a day. Another important 
finding was related to bone mineral density recovery 6 
months after lung metastasis removal (Table 1).

Hungry bone in parathyroid carcinoma

Table 1. Bone mineral density recovery after removal of lung metastasis

12/2008 12/2011

BMD (g/cm2)     T-score BMD (g/cm2)     T-score

L1-L4 0.814                  -2.1 1.170                  -0.1

Neck 0.779                  -0.6 1.060                 +0.2 

Total femur 0.907                  -0.3 1.144                  +1.1

BMD: bone mineral density; L1-L4: lumbar spine; neck: femoral neck.

Figure 1. Pulmonary computed tomography: 1.0-cm nodule in the upper 
right anterior pulmonary lobe, and 1.7-cm nodule in the lower right 
pulmonary lobe.

Figure 2.  (A) Metastatic carcinoma nodule in lung (HE, 100X). (b) Cells 
with round and hyperchromatic nuclei (HE, 200X).

A

b

Case 2

A 42-year-old female patient was referred to the 
emergency ward at Hospital São Paulo in July 2011, 
complaining about ocular disturbances in the pre-
vious five months with ptosis, palpebral swelling, 
and diplopia. She also complained about nausea 
and vomiting, polyuria and polydipsia, constipa-
tion and painful gait involving the right hip and 
lumbar spine. She had already reported several 
episodes of nephrolithiasis treated by lithotripsy. 
At physical examination, she was underweight, 
anemic, and dehydrated. A palpable neck mass of 
3.0 cm was observed. Laboratory tests revealed 
important hypercalcemia with iCa of 2.41 mmol/L 
(reference values: 1.20-1.40 mmol/L), total calcium 
serum (tCa) of 16.6 mg/dL (reference values of 
8.5-10.5 mg/dL), iPTH of 1,394 pg/mL (refe-
rence values 10-65 pg/mL), normochromic nor-
mocytic anemia, and normal kidney function. 
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Figure 3. Computed tomography: supraorbital expansive lesion suggestive of brown tumor.

Figure 4. Computed tomography: expansive and heterogeneous lesion in the iliac bone, suggestive of brown tumor.

A computerized tomography revealed a supraorbital 
expansive lesion (Figure 3), and a 6.0 cm expansive and 
heterogeneous lesion in iliac bone (Figure 4), both sug-
gestive of brown tumor; 99mTc scintigraphy revealed 
hyperconcentration around the lower left thyroid lobe 
that persisted in the late images, which was suggestive 
of parathyroid gland.

The patient was then referred to surgery consi-
dering the hypothesis of parathyroid carcinoma 
in face of palpable neck mass at physical examina-
tion and marked high levels of calcium and iPTH. 
Thus, she underwent en bloc resection of the lower 
left parathyroid, with total thyroidectomy, followed 
by excision of bilateral paratracheal neck nodes (Fi-
gure 5). The intraoperative aspect revealed an enlarged 

parathyroid of 4.0 x 3.3 cm, with heterogeneous ap-
pearance and attached to surrounding thyroid. The 
three remaining parathyroids presented normal ap-
pearance. Intraoperative PTH was performed (Elec-
sys 1010 System, Roche, Mannheim, Germany) and 
revealed 619 pg/mL at the induction of anesthesia, 
which dropped to 93 pg/mL 10 minutes after the re-
moval of the parathyroid gland (85% percent decrease). 

Histological examination revealed a parathyroid 
carcinoma of 3.8 cm with focal capsular invasion, 
moderate to marked nuclear atypia and tumoral 
macronucleoli (Figure 6). Absence of lymph node 
metastasis and papillary carcinoma with follicular 
variant of 0.4 cm was observed in the right thyroid 
lobe. In the first post-operative day, in face of im-

Hungry bone in parathyroid carcinoma
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Figure 5. En bloc resection: nodular thyroid, parathyroid (arrow), and lymph-nodes.

Figure 6. Parathyroid carcinoma with focal capsular invasion, moderate to accentuated nuclear atypia, and presence of macronucleoli (HE).

Hungry bone in parathyroid carcinoma
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portant bone lesions and high risk of hypocalcaemia, 
intravenous calcium replacement was prescribed. In 
the second post-operative day, after intravenous cal-
cium replacement and taking calcium carbonate 500 
mg, two pills four times a day, associated with oral 
calcitriol 0.25 mg three times a day, plus cholecal-
ciferol 3,000 UI a day, serum calcium was at lower 
normal limit of 8.5 mg/dL. She was discharged tak-
ing calcium carbonate 500 mg, two pills three times 
a day, calcitriol 0.25 mg three times a day, plus cho-
lecalciferol 3,000 UI a day. In the last six months of 
follow-up, she remained normocalcemic under oral 
calcium and cholecalciferol replacement.

DiSCUSSioN

Parathyroid carcinoma is the least common endocrine 
malignancy, with prevalence of 0.005% of all cancers 
(3). It is a rare malignant disease, likely to recur, and 
difficult to control. Several reports have highlighted 
the importance of en bloc resection, including thyroid 
lobectomy with the isthmus, paratracheal, and central 
neck nodal dissection (8,12,13). This procedure, when 
performed as the initial therapeutic approach, provides 
patients with the best chance of cure. Recurrence after 
surgical excision of parathyroid carcinoma is common, 
with rates ranging from 33% to 78% (13). The repor-
ted time from surgery to the first recurrence (disease-
free interval) varies greatly, from 1 month to 20 years, 
with the most commonly reported mean between 2 
and 5 years (14). Metastasis to lungs, mediastinum, 
and lymph nodes are described and difficult to con-
trol. When metastatic parathyroid tumors are found, 
surgical resection of metastatic tumors is the optimal 
treatment, once parathyroid carcinoma is refractory 
to radiation and cytotoxic reagents (8). Symptoms 
associated with metastatic lesions are typically due to 
hypercalcemia rather than tumor invasion (14). Studies 
reporting statistical estimates of disease-specific survi-
val in  patients with parathyroid carcinoma have yielded 
5-year survival rates ranging from 20% to 90%, and 10-
year survival rates between 42% and 86%. Variations of 
the survival rates reported in these studies may reflect 
the differences in histopathology definitions, the pro-
portions of unequivocal versus equivocal cases, and the 
initial therapeutic interventions used.

In a recent article (15), the authors reviewed the 
outcomes of parathyroid cancer patients treated at the 
same institution over a 43-year period (between 1966 

and 2009), and evaluated the factors associated with re-
currence and mortality. Specific factors that were inde-
pendently associated with increased mortality included 
lymph node metastases, distant metastases, higher cal-
cium level at recurrence, higher number of calcium-
lowering medications, and number of neck recurrences. 
Factors that were not associated with mortality included 
gender, race, age at diagnosis, calcium level at time of 
cancer diagnosis, tumor size, number of neck dissec-
tions, time of first recurrence, and decade in which 
treatment was initiated. Interestingly, the extent of ope-
ration (parathyroidectomy alone vs. parathyroidectomy 
with partial or total thyroidectomy) was not associated 
with mortality, either, nor was it associated with the 
number of recurrences or neck dissections necessary. 

The authors usually resected en bloc only the soft tis-
sue that appears to be involved with the cancer (i.e. the 
thyroid lobe, the esophagus, the trachea, the recurrent 
laryngeal nerve etc.) at the time of the initial operation, 
and resect any lymph nodes of abnormal appearence. 
However, having the initial operation done by an ex-
perienced parathyroid surgeon was associated with de-
creased mortality. The authors concluded that if there 
is high pre-operative suspicion of parathyroid cancer 
because of severe hypercalcemia or palpable parathy-
roid mass, one should consider referring the patient to 
a specialized tertiary center.

Parathyroid carcinoma is often misdiagnosed preop-
eratively as primary hyperparathyroidism due to para-
thyroid adenoma or hyperplasia. Clinical and laboratory 
findings may suggest carcinoma, but these findings are 
nonspecific. Even so, there is no external independent 
standard reference for the diagnosis of parathyroid car-
cinoma. Marked elevated serum calcium (often over 14 
mg/dL), and intact parathyroid hormone levels (over 
five times the upper normal limit) should raise a clinical 
suspicion of this rare entity. A palpable neck mass has 
been reported in approximately half of the patients with 
parathyroid carcinoma, but in less than 1% of patients 
with primary hyperparathyroidism (6,9,16). In this case 
study, we report two patients presenting marked high 
levels of serum calcium and intact PTH, with severe 
clinical symptoms and presence of palpable neck mass 
at diagnosis, thus raising the suspicion of parathyroid 
carcinoma. Taking this hypothesis into account, both 
patients underwent en bloc parathyroid resection in 
accordance with the standard surgical procedure de-
scribed for this rare condition.

Hungry bone in parathyroid carcinoma
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Regarding histopathology diagnosis, it is worth 
highlighting the current difficulties in pathological 
diag nosis concerning parathyroid carcinoma, once cel-
lular pleomorphism and atypia are not reliable indica-
tors of malignancy in endocrine tumors. Nevertheless, 
presence of trabecular growth pattern, capsular inva-
sion, and vascular invasion are considered highly specif-
ic findings concerning parathyroid carcinoma (17). In 
this case study, patients presented capsular or vascular 
invasion in the parathyroid lesion. 

Lung metastasis was observed in the post-opera-
tive outcome of one patient (case 1), two years after 
the first parathyroidectomy. That patient underwent 
surgical removal of the lung metastasis and revealed 
marked hypocalcemia, thus requiring intravenous cal-
cium infusion – the hungry bone syndrome was then 
installed.

The hungry bone syndrome is described after para-
thyroidectomy, since correction of hyperparathyroid-
ism is associated with rapid bone remineralization, 
causing severe and prolonged hypocalcemia that re-
quires intensive intravenous calcium and oral vitamin 
D supplementation (10,11). HBS is considered a com-
plication of parathyroid surgery observed in 13-30% 
of cases (18), and some studies advocate the use of 
bisphosphonates prior to surgery in order to prevent 
this post-operative outcome (19). The more severe the 
bone disease before surgery, the more prone the pa-
tient is to the hungry bone syndrome after the surgi-
cal procedure. Despite being an unfavorable outcome, 
the hungry bone syndrome state suggests that surgical 
removal of hypersecretive parathyroid tissue was ac-
complished. In this study, HBS was observed in both 
patients: in case 1 after lung metastasis removal, and 
in case 2 after surgical resection of the parathyroid le-
sion. Both patients presented severe bone disease prior 
to surgery. Therefore, it is worth highlighting that HBS 
would be expected post-operatively in successful para-
thyroid carcinoma removal. 

Hungry bone syndrome treatment requires cal-
cium and vitamin D replacement. Calcium carbo nate 
is usual ly recommended and intravenous calcium re-
placement may be temporarily necessary in severe 
forms of HBS, as observed in both reported cases. 
Along with calcium, therapy with vitamin D is almost 
always required; 1,25(OH)2D3 (calcitriol), the active 
metabolite of vitamin D, maintains serum calcium, in 
part, by improving the efficiency of intestinal calcium 
absorption. Calcitriol is administered over a wide dos-

ing range – 0.25 to 2 mg/d – and can increase serum 
calcium concentration substantially within 3 days (20). 
A single daily dose is typically administered in modest 
doses (0.25 to 0.75 mg/d). When higher amounts are 
required, calcitriol is typically administered in divided 
doses. Vitamin D3 (cholecalciferol) is often used along 
with the active vitamin D metabolite (20). The longer 
half-life of cholecalciferol (2-3 weeks) helps to provide 
smoother control in view of the very short half-life of 
calcitriol, which is measured in hours. 

In conclusion, parathyroid carcinoma is a rare and 
severe entity, with marked clinical and laboratory mani-
festations at diagnosis. The optimal treatment is re-
lated to early diagnosis with clinical and laboratorial 
suspicion for this entity prior to surgery, once com-
plete resection of primary site is intended. Parathy-
roid carcinoma is a disease likely to recur and difficult 
to control. Hungry bone syndrome observed reflects 
the rapid mineralization after correction of hyperpara-
thyroidism, and is related to bone disease severity prior 
to surgery. HBS may be expected as a post-operative 
outcome in successful parathyroid carcinoma.

Disclosure: no potential conflict of interest relevant to this article 
was reported. 
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Instruções para autores
Informações Gerais 
Ressaltamos a importância de seguir estas instruções com atenção. O não res-
peito às normas acarretará atrasos ao processo de revisão do  manuscrito (MS). 
O MS deve ser apresentado exclusivamente para os ABE&M, nunca ter sido 
publicado ou estar sob consideração para publicação, em forma substancial, 
em outro periódico, profissional ou leigo. O MS deve ser redigido em Inglês 
ou Português, em conformidade com as especificações descritas abaixo. Aos 
autores que não são fluentes na forma escrita do idioma inglês, recomenda-
-se que seu MS seja revisado   e editado por um expert nesse sentido antes da 
apresentação. Essa iniciativa deve facilitar e acelerar todo o processo de revi-
são e potencial publicação do seu MS. 

Trabalhos que não cumpram esses requisitos serão devolvidos ao 
autor para adequação necessária antes da revisão pelo corpo edito-
rial.  
Todas as submissões são a princípio cuidadosamente avaliadas pelos edito-
res científicos. Os MS que não estejam em conformidade com os critérios 
gerais para publicação serão devolvidos aos autores no período de três a 
cinco dias. Os MS em conformidade são enviados habitualmente para dois 
revisores.  

Categorias de Manuscritos 
Contribuições originais de pesquisa podem ser submetidas aos ABE&M 
como artigo original ou comunicação resumida. Outras categorias especiais 
de MS são descritas abaixo. Todos os MS devem seguir as limitações de nú-
mero de palavras para o texto principal, conforme especificado a seguir. O 
número total  de palavras não inclui o resumo, as referências ou legendas de 
tabelas e figuras. O número de palavras deve ser anotado na página de rosto, 
juntamente com o número de figuras e tabelas. O formato é semelhante para 
todas as categorias de MS e é descrito em detalhes na seção “Preparação do 
Manuscrito”. 

Artigos Originais 
O artigo original é um relatório científico dos resultados de pesquisa original,  
clínica ou laboratorial, que não tenha sido publicado, ou submetido para pu-
blicação, em outro periódico, seja em papel ou eletronicamente. O artigo  
original não deve exceder 3.600 palavras no texto principal, incluir mais de 
seis figuras e tabelas, e deve possuir até 35 referências. 

Comunicação Resumida
A comunicação resumida consiste de dados originais de importância sufi-
ciente para justificar a publicação imediata. É uma descrição sucinta dos re-
sultados confirmatórios ou negativos de um estudo focado, simples e 
objetivo.  Objetividade e clareza aumentam a possibilidade de um manuscri-
to ser aceito para publicação como comunicação rápida. O texto principal 
deve ter no máximo 1.500 palavras, até 20 referências e não mais que duas 
ilustrações (tabelas ou figuras ou uma de cada). 

Artigos  de  Revisão 
Os ABE&M publicam artigos de revisão que apresentam uma avaliação crítica 
e  abrangente da literatura sobre questões atuais no campo da endocrinolo-
gia e da metabologia nas áreas clínica ou básica. Todos os artigos de revisão 
são submetidos preferencialmente após convite dos ABE&M e estão sujeitos 
à revisão pelos pares. Artigos nesta categoria são encomendados pelos edi-
tores a autores com experiência comprovada na área de conhecimento, ou 
quando a proposta direcionada pelos autores em contato prévio receber a 
aprovação do conselho editorial. Esses MS não devem ter mais de 4.000 pa-
lavras no texto principal, não podem incluir mais de quatro figuras ou tabelas 
e devem conter até 60 referências. Os autores devem mencionar a fonte e/ou 
solicitar autorização para o uso de figuras ou tabelas publicadas previamente. 

Diretrizes ou Consensos 
Consensos ou diretrizes propostos por sociedades de profissionais, forças-
-tarefa e outras associações relacionadas com a Endocrinologia e Metabolo-
gia podem ser publicadas pelos ABE&M. Todos os MS serão submetidos à 
revisão por pares, devem ser modificáveis em resposta às críticas e serão 
publicados apenas se cumprirem as normas editoriais da revista. Esses MS 
habitualmente não devem ultrapassar 3.600 palavras no texto principal, não 
devem incluir mais de seis figuras e tabelas e devem conter até 60 referências. 

Relato de Caso 
Comunicação breve utilizada para apresentar relatos de casos, ou de caso 
isolado, de importância clínica ou científica. Estes relatórios devem ser con-
cisos e objetivos. Devem conter dados de pacientes isolados ou de famílias 
que adicionem substancialmente conhecimento a etiologia, patogênese e 
história natural da condição descrita. O relato de caso deve conter até  2.000 
palavras, não incluir mais de quatro figuras e tabelas, e deve conter até 30 
referências. 

Carta ao Editor 
Cartas ao Editor podem ser apresentadas em resposta a artigos publicados 
nos ABE&M nas últimas três edições. As cartas devem ser breves comentá-
rios relacionados a pontos específicos, de acordo ou desacordo, com o traba-
lho publicado. Dados originais publicados relacionados ao artigo publicado 
são estimulados. As cartas podem ter no máximo 500 palavras e cinco refe-
rências completas. Figuras e tabelas não podem ser incluídas. 

Preparação do Manuscrito 

Formato Geral 
Os  ABE&M  exigem que todos os MS sejam apresentados em formato de 
coluna única, seguindo as seguintes orientações: 
•	 O	manuscrito	deve	ser	apresentado	em	formato	Word.	
•		 Todo	o	texto	deve	ser	em	espaço	duplo,	com	margens	de	2	cm	de	ambos	

os lados, usando fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 11. 
•		 Todas	 as	 linhas	 devem	 ser	 numeradas,	 no	manuscrito	 inteiro,	 e	 todo	o	

documento deve ser paginado. 
•		 Todas	as	tabelas	e	figuras	devem	ser	colocadas	após	o	texto	e	devem	ser	

legendadas. Os MS submetidos devem ser completos, incluindo a página 
de título, resumo, figuras e tabelas. Documentos apresentados sem todos 
esses componentes serão colocados em espera até que o manuscrito este-
ja completo. 

Todas as submissões devem incluir: 
•		 Uma	carta	informando	a	importância	e	relevância	do	artigo	e	solicitando	

que este seja para publicação nos ABE&M. No formulário de inscrição, os 
autores podem sugerir até três revisores específicos e/ou solicitar a exclu-
são de até outros três. 

O manuscrito deve ser apresentado na seguinte ordem: 
1.  Página de título. 
2.  Resumo (ou Sumário para os casos clínicos). 
3.  Texto principal. 
4.  Tabelas e figuras. Devem ser citadas no texto principal em ordem numérica. 
5.  Agradecimentos. 
6.  Declaração de financiamento, conflitos de interesse e quaisquer subsídios 

ou bolsas de apoio recebidos para a realização do trabalho. 
7.  Referências. 

Página de Título 
A página de rosto deve conter as seguintes informações: 
1.  Título do artigo. 
2.  Nomes completos dos autores e coautores, departamentos, instituições, 

cidade e país. 
3.  Nome completo, endereço postal, e-mail, telefone e fax do autor para cor-

respondência. 
4.  Título abreviado de, no máximo, 40 caracteres para títulos de página. 
5.  Palavras-chave (recomenda-se usar MeSH terms e até 5). 
6.  Número de palavras – excluindo a página de rosto, resumo, referências, 

figuras e tabelas. 
7.  Tipo do manuscrito. 

Resumos 
Todos os artigos originais, comunicados rápidos e relatos de casos deverão 
ser apresentados com resumos de, no máximo, 250 palavras. O resumo deve 
conter informações claras e objetivas sobre o estudo de modo que possa ser 
compreendido, sem consulta ao texto. O resumo deve incluir quatro seções 
que refletem os títulos das seções do texto principal. Todas as informações 
relatadas no resumo devem possuir origem no MS. Recomenda-se o uso de 
frases completas para todas as seções do resumo. 

Introdução 
O propósito da introdução é estimular o interesse do leitor para o trabalho 
em questão com uma perspectiva histórica  e justificando seus objetivos. 

Materiais e Métodos 
Deve ser descrito em detalhe como o estudo foi conduzido de forma que 
outros investigadores possam avaliar e reproduzir o trabalho. A origem dos 
hormônios, produtos químicos incomuns, reagentes e aparelhos deve ser 
indicada. Para os métodos modificados, apenas as novas modificações de-
vem ser descritas. 

Resultados e Discussão 
A seção Resultados deve apresentar brevemente os dados experimentais 
tanto no texto quanto por tabelas e/ou figuras. Deve-se evitar a repetição no 
texto dos resultados apresentados nas tabelas. Para mais detalhes sobre a 
preparação de tabelas e figuras, veja a seguir. A Discussão deve focar na in-
terpretação e no significado dos resultados, com comentários objetivos, con-
cisos, que descrevam sua relação com outras pesquisas nessa área.  
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Na Discussão, deve-se evitar a repetição dos dados apresentados em Resul-
tados, pode-se conter sugestões para explicá-los e deve-se terminar com as 
conclusões.   

Autoria 
Os ABE&M adotam as diretrizes de autoria e de contribuição definidas pelo 
Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos (www.ICMJE.org). 
A coautoria irrestrita é permitida. O crédito de autoria deve ser baseado ape-
nas em contribuições substanciais para: 
1. concepção e desenho, análise ou interpretação de dados; 
2. redação do artigo ou revisão crítica do conteúdo intelectual; 
3. aprovação final da versão a ser publicada. 
Todas essas condições devem ser respeitadas. O primeiro autor é responsá-
vel por garantir que todos os autores contribuíram para a realização do MS e 
concordaram com seu conteúdo e sua submissão aos ABE&M. 

Conflito de Interesses 
Uma	 declaração	 de	 conflito	 de	 interesse	 para	 todos	 os	 autores	 deve	 ser	
incluí da no documento principal, seguindo o texto, na seção Agradecimen-
tos. Mesmo que os autores não tenham conflito de interesse relevante a di-
vulgar, devem relatar na seção Agradecimentos. 

Agradecimentos 
A seção Agradecimentos deve incluir os nomes das pessoas que contribuí-
ram para o estudo, mas não atendem aos requisitos de autoria. Os autores 
são responsáveis por informar, a cada pessoa listada na seção de agradeci-
mentos, sua inclusão e qual sua contribuição. Cada pessoa listada nos agra-
decimentos deve dar permissão – por escrito, se possível – para o uso de seu 
nome. É da responsabilidade dos autores coletar essas informações. 

Referências 
As referências da literatura devem estar em ordem numérica (entre parênte-
ses), de acordo com a citação no texto, e listadas na mesma ordem numérica 
no final do manuscrito, em uma página separada. Os autores são responsá-
veis pela exatidão das referências. O número de referências citadas deve ser 
limitado, como indicado anteriormente, para cada categoria de apresentação. 

Tabelas 
As	tabelas	devem	ser	apresentadas	no	mesmo	formato	que	o	artigo	(Word).		
Atenção: não serão aceitas tabelas com arquivos em Excel. As tabelas devem 
ser autoexplicativas e os dados não devem ser repetidos no texto ou em figu-
ras e conter as análises estatísticas. As tabelas devem ser construídas de 
forma simples e serem compreensíveis sem necessidade de referência ao 
texto.	Cada	tabela	deve	ter	um	título	conciso.	Uma	descrição	das	condições	
experimentais pode aparecer em conjunto como nota de rodapé. 

Gráficos e Figuras 
Todos os gráficos ou figuras devem ser numerados. Os autores são respon-
sáveis pela formatação digital, fornecendo material adequadamente dimen-
sionado. Todas as figuras coloridas serão reproduzidas igualmente em cores 
na edição online da revista, sem nenhum custo para os autores. Os autores 
serão convidados a pagar o custo da reprodução de figuras em cores na re-
vista impressa. Após a aceitação do manuscrito, a editora fornecerá o valor 
dos custos de impressão. 

Fotografias 
Os ABE&M preferem publicar fotos de pacientes sem máscara. Encorajamos 
os autores a obter com os pacientes ou seus familiares, antes da submissão 
do MS, permissão para eventual publicação de imagens. Se o MS contiver 
imagens identificáveis   do paciente ou informações de saúde protegidas, os 
autores devem enviar autorização documentada do próprio paciente, ou pais,  
tutor ou representante legal, antes de o material ser distribuído entre os edi-
tores, revisores e outros funcionários dos ABE&M. Para identificar indiví-
duos, utilizar uma designação numérica (por exemplo, Paciente 1); não 
utilizar as iniciais do nome.  

Unidades de Medida 
Os resultados devem ser expressos utilizando o Sistema Métrico. A tempera-
tura deve ser expressa em graus Celsius e tempo do dia, usando o relógio de 
24 horas (por exemplo, 0800 h, 1500 h). 

Abreviaturas Padrão 
Todas as abreviaturas no texto devem ser definidas imediatamente após a 
primeira utilização da abreviatura. 

Pacientes
Para que o MS seja aceito para submissão, todos os procedimentos descritos 
no estudo devem ter sido realizados em conformidade com as diretrizes da 
Declaração de Helsinque e devem ter sido formalmente aprovados pelos co-
mitês de revisão institucionais apropriados, ou seu equivalente. 

As características das populações envolvidas no estudo devem ser detalha-
damente descritas. Os indivíduos participantes devem ser identificados ape-
nas por números ou letras, nunca por iniciais ou nomes. Fotografias de 
rostos de pacientes só devem ser incluídas se forem cientificamente relevan-
tes. Os autores devem obter o termo de consentimento por escrito do pacien-
te para o uso de tais fotografias. Para mais detalhes, consulte as Diretrizes 
Éticas. 

Os pesquisadores devem divulgar aos participantes do estudo potenciais 
conflitos de interesse e devem indicar que houve essa comunicação no MS. 

Animais de Experimentação 
Deve ser incluída uma declaração confirmando que toda a experimentação  
descrita no MS foi realizada de acordo com padrões aceitos de cuidado ani-
mal, como descrito nas Diretrizes Éticas. 

Descrição Genética Molecular 
Usar	terminologia	padrão	para	as	variantes	polimórficas,	fornecendo	os	nú-
meros de rs para todas as variantes relatadas. Detalhes do ensaio, como, por 
exemplo, as sequências de iniciadores de PCR, devem ser descritos resumi-
damente com os números rs. Os heredogramas devem ser elaborados de 
acordo com as normas publicadas em Bennett et al. J Genet Counsel. 
2008.17:424-33. DOI 10.1007/s10897-008-9169-9. 

Nomenclaturas 
Para genes, use a notação genética e símbolos aprovados pelo Comitê de 
Nomenclatura	HUGO	Gene	(HGNC)	–	(http://www.genenames.org/~~V).	

Para mutações, siga as diretrizes de nomenclatura sugeridas pela Sociedade 
Human	Genome	Variation	(http://www.hgvs.org/mutnomen/).	

•	 Fornecer	e	discutir	os	dados	do	equilíbrio	Hardy-Weinberg	dos	polimorfis-
mos	analisados	na	população	estudada.	O	cálculo	do	equilíbrio	de	Hardy-
-Weinberg	pode	ajudar	na	descoberta	de	erros	de	genotipagem	e	do	seu	
impacto nos métodos analíticos.   

•	 Fornecer	as	frequências	originais	dos	genótipos,	dos	alelos	e	dos	haplóti-
pos.

•	 Sempre	 que	 possível,	 o	 nome	 genérico	 das	 drogas	 deve	 ser	 referido.	
Quando um nome comercial de propriedade é usado, ele deve começar 
com letra maiúscula. 

•	 Siglas	devem	ser	usadas			com	moderação	e	totalmente	explicadas	quando	
usadas pela primeira vez. 

TRABALHOS APRESENTADOS EM INGLÊS 
O MS deve ser escrito em inglês claro e conciso. Evite jargões e neologismos. 
A revista não está preparada para realizar grandes correções de linguagem, 
o que é de responsabilidade do autor. Se o inglês não é a primeira língua dos 
autores, o MS deve ser revisado por um especialista em língua inglesa ou um 
nativo. Para os não nativos da língua inglesa e autores internacionais que 
gostariam de assistência com sua escrita antes da apresentação, sugerimos 
o serviço de edição científica do American Journal Experts  (http://www.jour-
nalexperts.com/index.php) ou o PaperCheck (http://www.papercheck.com/). 
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Instructions for authors
General Information
We	emphasize	the	importance	of	following	these	instructions	carefully.	Failu-
re	to	do	so	will	delay	the	processing	of	your	manuscript.
Manuscripts	should	be	submitted	solely	to	ABE&M	and	may	not	have	been	
published,	or	be	under	consideration	for	publication,	in	any	substantial	form	
in	another	periodical	–	rofessional	or	lay.
Manuscripts must be written in idiomatic English or Portuguese and conform 
to the specifications described below. If authors are not fluent in written me-
dical	and	scientific	English,	they	are	strongly	encouraged	to	have	their	ma-
nuscripts	reviewed	and	edited	by	an	expert	English	writer	prior	to	submission.	
This will increase the chances that the paper will be accepted and will speed 
the publication of those manuscripts that are accepted.

Papers that do not meet these requirements will be returned to the 
author for necessary revision before formal review.
All	submissions	are	initially	evaluated	in	depth	by	the	scientific	editors.	Pa-
pers that do not conform to the general criteria for publication will be retur-
ned	to	the	authors	without	detailed	review,	typically	within	three	to	five	days.	
Otherwise,	manuscripts	will	be	sent	to	reviewers	(most	commonly	two).

Manuscript Categories
Reports	of	original	research	may	be	submitted	to	ABE&M as an Original Arti-
cle or Brief Report. Other special categories of manuscripts are described 
below. All manuscripts must adhere to the word count limitations, as speci-
fied	below,	for	text	only;	the	word	count	does	not	include	the	abstract,	refe-
rences, or figure/table legends. The word count must be noted on the title 
page, along with the number of figures and tables. The format is similar for all 
manuscript categories and it is described in detail in “Manuscript Prepara-
tion” section.

Original Articles
Original Article is a scientific report of the results of original research that has 
not been published or submitted for publication elsewhere (either in print or 
electronically).	Represent	a	substantial	body	of	laboratory	or	clinical	work.	In	
general, original paper should not exceed 3,600 words in the main text, inclu-
de no more than six figures and tables and 35 references.

Review Articles
The ABE&M publishes review articles which present a balanced perspective 
on	timely	 issues	within	the	field	of	clinical	endocrinology.	All	 reviews	are	
submitted upon invitation and are subject to peer review. Articles in this 
category	are	requested	by	the	Editors	to	authors	with	proven	experience	in	
the field. Authors considering the submission of uninvited reviews should 
contact	the	editors	in	advance	to	determine	whether	the	topic	that	they	pro-
pose is of current potential interest to the Journal. These manuscripts 
should be no longer than 4,000 words in the main text, include no more 
than four figures and tables and 60 references. The author should mention 
the	source	and/or	request	authorization	for	use	of	previously	published	fi-
gures or tables.

Consensus Statements
Consensus Statements related to the endocrine and metabolic health stan-
dards	and	healthcare	practices	may	be	submitted by professional societies, 
task forces, and other consortia. All such submissions will be subjected to 
peer review, must be modifiable in response to criticisms, and will be publi-
shed	only	if	they	meet	the	Journal’s	usual	editorial	standards.	These	manus-
cripts	should	typically	be	no	longer	than	3,600	words	in	the	main	text,	include	
no more than six figures and tables and 60 references.

Brief Report
Brief report should consist of new data of sufficient importance to warrant 
immediate	publication.	It	is	a	succinct	description	of	focused	study	with	im-
portant,	but	very	 straightforward,	negative	or	 confirmatory	 results.	Brevity	
and	clarity	are	always	likely	to	enhance	the	chance	of	a	manuscript	being	ac-
cepted for publication. A maximum of 1,500 words in the main text plus up to 
20	references	and	normally	no	more	than	two	illustrations	(tables	or	figures	
or one of each).

Case Report
A brief communication presenting collected case reports, or single case re-
ports of clinical or scientific significance. These reports should be concise and 
focused.	They	should	address	observations	of	patients	or	families	that add 
substantially to the knowledge of the etiology, pathogenesis and delineation 
of the natural history or management of the condition described.	Brevity	and	
clarity	are	always	likely	to	enhance	the	chance	of	a	manuscript	being	accep-
ted for publication. These manuscripts should be 2,000 words or less, with no 
more than four figures and tables and 30 references.

Letter
Letters	to	the	Editor	may	be	submitted	in	response	to	work	that	has	been	
published in the Journal. Letters should be short commentaries related to 
specific points of agreement or disagreement with the published work. 
Letters are not intended for presentation of original data unrelated to a 
published article. Letters should be no longer than 500 words with no 
more	than	five	complete	references,	and	may	not	include	any	figures	or	
tables.

Manuscript Preparation

General Format
The Journal requires that all manuscripts be submitted in a single-column 
format that follows these guidelines:

•		 The	manuscript	must	be	submitted	in	MS-Word	format.
•		 All	text	should	be	double-spaced	with	2	cm	margins	on	both	sides	using	

11-point	type	in	Times	Roman	or	Arial	font.
•	 All	 lines	should	be	numbered	 throughout	 the	entire	manuscript	and	 the	

entire document should be paginated.
•	 All	tables	and	figures	must	be	placed	after	the	text	and	must	be	labeled.	

Submitted papers must be complete, including the title page, abstract, fi-
gures, and tables. Papers submitted without all of these components will 
be placed on hold until the manuscript is complete.

All submissions must include:
•		 A	cover	letter	requesting	that	the	manuscript	be	evaluated	for	publication	

in ABE&M	and	any	information	relevant	to	your	manuscript.	Elsewhere	on	
the	submission	form	authors	may	suggest	up	to	three	specific	reviewers	
and/or request the exclusion of up to three others.

The manuscript must be presented in the following order:
1.  Title page.
2.		Structured	Abstract	(or	summary	for	case	reports).
3.  Main text.
4.		Tables	and	Figures.	They	must	be	cited	in	the	main	text	in	numerical	order.
5.  Acknowledgments.
6.		Funding	statement,	competing	interests	and	any	grants	or	fellowships	su-

pporting the writing of the paper.
7.  Reference list.

Title Page
The title page must contain the following information:

1.		Title	of	the	article	(a	concise	statement	of	the	article’s	major	contents).
2.	Full	names,	departments,	institutions,	city	and	country	of	all	co-authors.
3.  Full name, postal address, e-mail, telephone and fax numbers of the cor-

responding author.
4.  Abbreviated title of not more than 40 characters for page headings.
5.		Up	to	five	keywords	or	phrases	suitable	for	use	in	an	index	(it	is	recom-

mended to use MeSH terms).
6.	 	Word	count	–	excluding	title	page,	abstract,	references,	figures	and	tables.
7.		Article	type.

Structured Abstracts
All Original Articles, Brief Reports, Reviews, Case Reports should be submit-
ted with structured abstracts of no more than 250 words. The abstract must 
be self-contained and clear without reference to the text and should be writ-
ten for a general journal readership. The abstract format should include four 
sections that reflect the section headings in the main text. All information re-
ported in the abstract must appear in themanuscript. Please use complete 
sentences for all sections of the abstract.

Introduction
The	article	should	begin	with	a	brief	 introductory	statement	 that	places	 the	
work to follow in historical perspective and explains its intent and significance.

Materials and Methods
These should be described and referenced in sufficient detail for other inves-
tigators to repeat the work. The source of hormones, unusual chemicals and 
reagents, and special pieces of apparatus should be stated. For modified me-
thods,	only	the	modifications	need	be	described.

Results and Discussion
The	Results	section	should	briefly	present	 the	experimental	data	 in	 text,	
tables, and/or figures. For details on preparation of tables and figures, see 
below. The Discussion should focus on the interpretation and significance 
of the findings with concise objective comments that describe their rela-
tion to other work in that area. The Discussion should not reiterate the Re-
sults.
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Authorship
The ABE&M ascribes to the authorship and contributorship guidelines defi-
ned	by	the	International	Committee	of	Medical	Journal	Editors	(www.ICMJE.
org).	Unrestricted	joint	authorship	is	allowed.	A	maximum	of	two	correspon-
ding authors is allowed. The uniform requirements for manuscripts submit-
ted	to	medical	journals	state	that	authorship	credit	should	be	based	only	on	
substantial contribution to:
1.		conception	and	design,	or	analysis	and	interpretation	of	data.
2.		drafting	the	article	or	revising	it	critically	for	important	intellectual	content.
3.  and final approval of the version to be published.
All these conditions must all be met. The corresponding author is responsible 
for ensuring that all appropriate contributors are listed as authors and that all 
authors	 have	 agreed	 to	 the	 manuscript’s	 content	 and	 its	 submission	 to	
ABE&M.

Conflict of interest
A conflict of interest statement for all authors must be included in the main 
document, following the text, in the Acknowledgments section. If authors 
have no relevant conflict of interest to disclose, it should be indicated in the 
Acknowledgments section.

Acknowledgments
The Acknowledgments section should include the names of those people 
who	contributed	to	a	study	but	did	not	meet	the	requirements	for	authorship.	
The corresponding author is responsible for informing each person listed in 
the	 acknowledgment	 section	 that	 they	 have	 been	 included	 and	 providing	
them	with	a	description	of	 their	 contribution	so	 they	know	 the	activity	 for	
which	they	are	considered	responsible.	Each	person	listed	in	the	acknowledg-
ments must give permission – in writing, if possible – for the use of his or her 
name.	It	is	the	responsibility	of	the	corresponding	author	to	collect	this	infor-
mation.

References
References to the literature should be cited in numerical order (in parenthe-
ses) in the text and listed in the same numerical order at the end of the ma-
nuscript on a separate page or pages. The author is responsible for the 
accuracy	of	references.	The	number	of	references	cited	should	be	limited,	as	
indicated	above	for	each	category	of	submission.

Tables
Tables	should	be	submitted	in	the	same	format	as	your	article	(Word)	and	not	
another format. Please note: we cannot accept tables as Excel files within the 
manuscript.	Tables	should	be	self-explanatory	and	the	data	they	contain	must	
not	be	duplicated	in	the	text	or	figures.	Tables	must	be	constructed	as	simply	
as possible and be intelligible without reference to the text. Each table must 
have	a	concise	heading.	A	description	of	experimental	conditions	may	appear	
together	with	footnotes	at	the	foot	of	the	table.	Tables	must	not	simply	dupli-
cate the text or figures.

Figures and Legends
All	figures	must	display	 the	figure	number.	Sizing	the	figure:	The	author	 is	
responsible	 for	providing	digital	art	 that	has	been	properly	sized,	cropped,	
and has adequate space between images. All color figures will be reproduced 
in full color in the online edition of the journal at no cost to the authors. Au-
thors	are	requested	to	pay	the	cost	of	reproducing	color	figures	in	print	(upon	
acceptance of the manuscript, the publisher will provide price quotes).

Photographs
The ABE&M	strongly	prefers	to	publish	unmasked	patient	photos.	We	encou-
rage all prospective authors to work with families prior to submission to 
address the issue of permission for review and possible publication of patient 
images.	If	your	submission	contains	ANY	identifiable	patient	images	or	other	
protected	 health	 information,	 you	MUST	 provide	 documented	 permission	
from	 the	patient	 (or	 the	patient’s	parent,	guardian,	or	 legal	 representative)	
before the specific material will be circulated among editors, reviewers and 

staff for the purpose of possible publication in ABE&M.	If	it	is	necessary	to	
identify	an	individual,	use	a	numerical	designation	(e.g.	Patient	1)	rather	than	
using	any	other	identifying	notations	such	as	initials.

Units of Measure
Results should be expressed in metric units. Temperature should be expres-
sed	in	degrees	Celsius	and	time	of	day	using	the	24-hour	clock	(e.g.,	0800	h,	
1500 h).

Standard Abbreviations
All	abbreviations	in	the	text	must	be	defined	immediately	after	the	first	use	of	
the abbreviation.

Experimental Subjects
To be considered, all clinical investigations described in submitted manus-
cripts must have been conducted in accordance with the guidelines in The 
Declaration	of	Helsinki	and	must	have	been	formally	approved	by	the	appro-
priate institutional review committees or its equivalent. 
The	study	populations	should	be	described	in	detail.	Subjects	must	be	identi-
fied	only	by	number	or	 letter,	not	by	 initials	or	names.	Photographs	of	pa-
tients’	faces	should	be	included	only	if	scientifically	relevant.	Authors	must	
obtain written consent from the patient for use of such photographs. For fur-
ther details, see the Ethical Guidelines.
Investigators	must	disclose	potential	conflict	of	interest	to	study	participants	
and	should	indicate	in	the	manuscript	that	they	have	done	so.

Experimental Animals
A statement confirming that all animal experimentation described in the sub-
mitted manuscript was conducted in accord with accepted standards of hu-
mane animal care, as outlined in the Ethical Guidelines, should be included in 
the manuscript.

Molecular Genetic Description
•		 Use	 standard	 terminology	 for	 variants,	providing	 rs	numbers	 for	 all	 va-

riants	reported.	These	can	be	easily	derived	for	novel	variants	uncovered	
by	the	study.	Where	rs	numbers	are	provided,	the	details	of	the	assay	(pri-
mer	sequences,	PCR	conditions,	etc.)	should	be	described	very	concisely.

•		 Pedigrees	should	be	drawn	according	to	published	standards	(See	Bennett	
et al. J Genet Counsel. 2008;17:424-33. DOI 10.1007/s10897-008-9169-9).

Nomenclatures
•	 For	genes,	use	genetic	notation	and	symbols	approved	by	the	HUGO	Gene	

Nomenclature Committee (HGNC) – (http://www.genenames.org/).
•		 For	mutation	nomeclature	 please	use	 the	nomenclature	 guidelines	 sug-

gested	by	the	Human	Genome	Variation	Society	(http://www.hgvs.org/mu-
tnomen/).

•	 Provide	information	and	a	discussion	of	departures	from	Hardy-Weinberg	
equilibrium	(HWE).	The	calculation	of	HWE	may	help	uncover	genotyping	
errors	and	impact	on	downstream	analytical	methods	that	assume	HWE.

•	 Provide	 raw	genotype	 frequencies	 in	 addition	 to	 allele	 frequencies.	 It	 is	
also	desirable	to	provide	haplotype	frequencies.

•	 Whenever	possible,	drugs	should	be	given	their	approved	generic	name.	
Where	a	proprietary	(brand)	name	is	used,	it	should	begin	with	a	capital	
letter.

•	 Acronyms	should	be	used	sparingly	and	fully	explained	when	first	used.

FOR PAPERS SUBMITTED IN ENGLISH
Papers must be written in clear, concise English. Avoid jargon and neolo-
gisms. The journal is not prepared to undertake major correction of language, 
which	is	the	responsibility	of	the	author.	Where	English	is	not	the	first	langua-
ge	of	the	authors,	the	paper	must	be	checked	by	a	native	Engligh	speaker.	For	
non-native English speakers and international authors who would like assis-
tance with their writing before submission, we suggest American Journal 
Experts for their scientific editing service (http://www.journalexperts.com/in-
dex.php) or PaperCheck (http://www.papercheck.com/).






