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Deficiência da STAT5B: uma nova 
síndrome de insensibilidade ao 
hormônio de crescimento associada 
a acometimento imunológico
STAT5B deficiency: a new growth hormone insensitivity 
syndrome associated to immunological dysfunction

Renata C. Scalco1, Patrícia N. Pugliese-Pires1, Alexander A. L. Jorge1

Sumário
Uma nova apresentação da insensibilidade ao hormônio de crescimento (IGH), causada por 
mutações em homozigose no gene STAT5B (transdutor de sinal e ativador de transcrição tipo 
5B), foi caracterizada nos últimos anos. Sua particularidade é a associação com quadros de dis-
função imunológica grave, sendo o mais característico a pneumonite intersticial linfocítica. A 
presença concomitante de doenças crônicas imunológicas pode fazer com que a baixa estatura 
seja erroneamente considerada uma consequência do quadro clínico, levando ao subdiagnós-
tico dessa forma de IGH. O objetivo desta revisão é divulgar o conhecimento atual sobre essa 
rara patologia, facilitando o reconhecimento de pacientes com IGH secundária a mutações no 
gene STAT5B em ambulatórios de endocrinologia e de outras especialidades. Arq Bras Endocrinol 

Metab. 2013;57(5):333-8

Descritores
STAT5B; baixa estatura; insensibilidade ao hormônio de crescimento; disfunção imunológica; autoimunidade

SummArY
A new presentation of growth hormone insensitivity (GHI) caused by homozygous mutations 
in STAT5B (signal transducer and activator of transcription 5B) gene has been characterized in 
the last years. Its particularity is the association with severe immune dysfunction, especially 
with lymphocytic interstitial pneumonitis. This may mislead physicians into considering short 
stature as secondary to chronic immunological disease and consequently into underdiagnosing 
this form of GHI. The objective of this review is to propagate current knowledge about this rare 
pathology, facilitating the diagnosis of patients with GHI due to STAT5B mutations in endocri-
nology and other specialties clinics. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(5):333-8

Keywords
STAT5B; short stature; growth hormone insensitivity; immune dysfunction; autoimmunity

iNTroDuÇÃo

O sistema hormônio de crescimento (growth hor-
mone – GH)/fator de crescimento insulina-sí-

mile tipo 1 (insulin-like growth factor 1 – IGF-1) é o 
principal determinante e regulador do crescimento li-
near. Um dos defeitos descritos no eixo GH/IGF-1 é 
a insensibilidade ao hormônio de crescimento (IGH, 
OMIM: #262500), definida como a inabilidade dos te-
cidos-alvo em responder normalmente à ação do GH (1). 

A apresentação clássica da IGH, conhecida como sín-
drome de Laron, é caracterizada pela presença do fe-
nótipo de deficiência de GH congênita (baixa estatura 
importante, fronte olímpica, hipoplasia de face, obesi-
dade centrípeta, micropênis, hipoglicemia na infância) 
com dosagem de IGF-1 baixa e de GH alta ou inapro-
priadamente normal. No entanto, o quadro clínico e la-
boratorial da IGH varia dentro de um espectro que vai 
da síndrome de Laron a apresentações mais leves que 
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podem ser confundidas com a baixa estatura idiopática 
(1). As causas mais comuns de IGH são mutações no 
gene do receptor de GH (GHR; OMIM: *600946), 
sendo que mais de setenta já foram descritas até o mo-
mento (2,3), a maioria herdada de maneira autossômica 
recessiva (3,4). 

Em 2003, foi descrito o primeiro paciente com IGH 
causada por uma mutação inativadora em homozigose 
no gene da STAT5b (signal transducer and activator of 
transcription-5b gene – STAT5B; OMIM: *604260), 
uma molécula-chave na transdução do sinal via GHR 
(5). Desde então, nove outros casos foram descritos e 
foi observado que, além das características clínicas seme-
lhantes às dos indivíduos com síndrome de Laron, pa-
cientes com defeitos em homozigose no gene STAT5B 
também apresentam disfunção imunológica grave, que 
se manifesta tanto com quadros secundários à imuno-
deficiência, como infecções de repetição, quanto com 
eventos autoimunes como a pneumonite intersticial lin-
focítica. A disfunção imunológica parece ser justificada 
pelo defeito na ação da interleucina 2 (IL-2), envolvida 
na ativação dos linfócitos T e no desenvolvimento dos 
linfócitos T reguladores (Treg), e cuja sinalização intra-
celular também é dependente da STAT5b (6).

Pelo possível acometimento de diversos órgãos e 
sistemas, esses pacientes podem procurar serviços de 
múltiplas especialidades (Pneumologia, Infectologia, 
Imunologia, Dermatologia etc.). Assim, o objetivo des-
ta revisão é divulgar esse diagnóstico ainda recente e 
pouco conhecido, facilitando o reconhecimento desses 
pacientes em ambulatórios de endocrinologia e de ou-
tras especialidades.

PAPel DA STAT5b NA SiNAlizAÇÃo Do GH e 
iNTerleuciNAS

O GH realiza suas ações por meio da ligação ao GHR, 
um receptor de membrana pertencente à família dos 
receptores de citocinas classe I (7) (Figura 1). O GHR 
possui um único domínio transmembrânico e não apre-
senta atividade enzimática intrínseca, devendo estar as-
sociado na sua porção intracitoplasmática a uma proteí-
na com atividade de tirosina quinase conhecida como 
Janus quinase 2 (JAK2) para que ocorra a transdução 
do sinal intracelular. A ligação do GH a dois GHR que 
se encontram pré-dimerizados na superfície celular (8) 
promove uma alteração na conformação espacial da 
porção intracitoplasmática dos GHR, permitindo a fos-
forilação das JAK2. Uma vez fosforiladas, as JAK2 pas-

sam a fosforilar múltiplos resíduos de tirosina presentes 
nos GHR, gerando sítios de acoplamento para outras 
moléculas sinalizadoras (8). Os GHR e as JAK2 ativam 
assim vias de sinalização comuns a vários receptores, 
como a via das quinases proteicas ativadas por mitóge-
nos (MAPK) e a via do fosfatidilinositol 3-quinase (IP
-3K), importantes para os efeitos metabólicos e para al-
guns efeitos proliferativos do GH. Além dessas vias, os 
receptores de citocinas possuem uma via de sinalização 
própria que utiliza proteínas citoplasmáticas conhecidas 
como STATs (7). Entre as sete STATs conhecidas até o 
momento, a que exerce papel principal na transdução 
do sinal do GHR em humanos é a STAT5b. Esta, quan-
do fosforilada, forma um dímero e se transloca para o 
núcleo, onde sua ligação aos elementos responsivos aos 
dímeros da STAT5b no DNA leva à expressão de di-
versos genes como o da IGF1, de sua proteína ligadora 
(IGFBP-3) e da subunidade ácido-lábil (ALS) (9). 

Outras moléculas que utilizam os receptores de 
citocina e consequentemente a via de sinalização das 
STATs incluem a prolactina, a eritropoetina, a trom-
bopoetina, o fator estimulador de colônias de granuló-
citos (GCSF), o interferon gama e várias interleucinas, 
entre elas a IL-2 (10) (Figura 1). A ligação da IL-2 ao 
seu receptor leva à expressão via STAT5b de genes que 
incluem o FOXP3, que promove o desenvolvimento e 
função dos Treg, o IL2RA, que favorece a ativação de 
linfócitos T, e genes que codificam os fatores antiapop-
tóticos Bcl-2 e Bcl-xL (6). Os Treg são essenciais no 
controle da resposta imune e na prevenção da autoimu-
nidade (11) e a redução em seu número e função, vista 
em pacientes com mutações em homozigose no gene 
STAT5B (12), explica os quadros autoimunes encon-
trados. Já a maior suscetibilidade a infecções poderia 
ser justificada tanto por um aumento na apoptose 
de células T quanto por um defeito na ativação dos 
linfócitos T citotóxicos (6).

muTAÇõeS No GeNe STAT5B
O gene STAT5B está localizado no cromossomo 
17q11.2 e é formado por dezenove éxons. Sua ex-
pressão é ubíqua e ele dá origem à proteína STAT5b, 
composta por 787 aminoácidos que se dividem em seis 
domínios: os domínios N-terminal e coiled-coil, respon-
sáveis pelas interações proteína-proteína, um domínio 
de ligação ao DNA, uma região de ligação entre domí-
nios sem função definida, um domínio de homologia a 
Src 2 (SH2), que permite a ligação das proteínas STAT 

STAT5B: baixa estatura e imunodisfunção
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STAT5B: baixa estatura e imunodisfunção

Figura 1. Papel da STAT5b na transdução do sinal do hormônio de crescimento (GH) e da interleucina-2 (IL-2). JAK 2 = janus quinase 2; STAT = signal 
transducer and activator of transcription; ALS = subunidade ácido-lábil; GH = hormônio de crescimento; IGF-1 = fator de crescimento insulina-símile tipo 1; 
IGFBP-3 = proteína 3 de ligação ao IGF; Il-2R = receptor de IL-2.

a tirosinas fosforiladas de receptores ativados ou de ou-
tros peptídeos e a dimerização entre proteínas STATs, e 
um domínio C-terminal de transativação, crítico para a 
interação com outros fatores de transcrição (9). 

As sete mutações descritas até o momento dis-
tribuem-se de forma relativamente uniforme en-
tre os éxons 5 e 17 (Figura 2). São duas deleções 
(c.424_427del/p.Leu142ArgfsX19 e c.1680delG/p.
Arg560ArgfsX16) e duas inserções (c.1102insC/p.
Gln368ProfsX9 e c.1191insG/p.Asn398GlufsX16), 
levando a uma alteração do quadro de leitura (mutação 
tipo frameshift), uma mutação tipo nonsense (c.454C>-
T/p.Arg152X) e duas mutações do tipo missense (c.
1888G>C/p.Ala630Pro e c.1937T>C/p.Phe646Ser).

Dos dez pacientes descritos até o momento, dois 
são irmãos nascidos na cidade de Criciúma – Santa 
Catarina (13). Os pais dos meninos, heterozigotos para 
a mutação identificada nos filhos (c.424_427del), ne-
gam consanguinidade e, mesmo após revisão da genea-
logia de ambas as famílias por três gerações, não foram 

observados laços entre as famílias materna e paterna. 
Esse fato sugere que a mutação encontrada possa ser 
prevalente em heterozigose na região, possivelmente 
por um efeito fundador.

cArAcTerizAÇÃo DoS PAcieNTeS com 
muTAÇõeS No GeNe STAT5B

Quadro clínico

A herança é autossômica recessiva e houve confirmação 
de consanguinidade em três famílias. O comprimento 
e peso ao nascimento dos pacientes quando descritos 
foram normais ou pouco diminuídos para a idade ges-
tacional, o que pode ser explicado pela relativa indepen-
dência do crescimento pré-natal em relação ao GH. No 
entanto, o crescimento pós-natal foi muito comprome-
tido, com padrão semelhante ao observado em pacien-
tes com síndrome de Laron, e os escores Z de altura ao 
diagnóstico variaram entre -3,0 e -9,9 (Tabela 1).

Extracelular

Intracelular

GHR GH

JAK2

IL-2

STAT5b

IL-2R

GHR

2 STATs dimerizadas

Núcleo

Transcrição!

GH / GHR

• IGF-1 / IGFBP-3 / ALS

• Outras proteínas reguladas pelo GH

IL-2 / IL-2R

• Ativação de linfócitos T

• Desenvolvimento de linfócitos T 
reguladores
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Tabela 1. Resumo dos principais achados clínicos dos pacientes com defeitos em homozigose no gene STAT5B descritos na literatura

Paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mutações c.1888G>C c.1191insG c.454C>T c.454C>T c.1102insC c.1680delG c.1937T>C c.424_427del

Referência (5) (17) (14) (18) (19) (20) (21) (13)

Sexo F F F F M F F F M M

País de origem Argentina Turquia Argentina Argentina Caribe Kuwait Argentina Brasil

Altura mãe (cm) 155,8 160 142,3 ND 165,6 160,2 160,2 ND 156 156

Altura pai (cm) 173,6 169 160 ND 164,3 167,7 167,7 ND 165 165

Consanguinidade Sim Sim Não Adotada Não Sim Sim Adotada Não Não

Idade ao diagnóstico (anos) 16,5 16,4 15,3 12 31 4 2 14,8 10,0 3,0

Z da altura ao diagnóstico -7,5 -7,8 -9,9 -5,3 -5,9 -5,6 -5,8 -6,0 5,6 -3,0

Comprometimento pulmonar Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não Sim Sim

Varicela grave Sim ND Sim Sim Sim ND ND Sim Sim Não

Eczema grave ND Sim Sim Sim Sim ND ND Sim Sim Sim

Outras manifestações Sim1 Sim2 Sim3 Sim4 Não Sim5 Sim6 Sim7 Não Sim8

ND: não disponível. As pacientes 6 e 7 são irmãs e os pacientes 9 e 10 são irmãos. Outras manifestações: 1. Herpes zoster recorrente; 2. Infecções pulmonares de repetição, diátese hemorrágica; 
3. Infecções de repetição em pele, trato respiratório e trato gastrointestinal, ceratite e uveíte recorrentes por herpes zoster; 4. Sepse neonatal, diarreia crônica, ceratite, herpes zoster, tireoidite 
autoimune, displasia ectodérmica disidrótica, infecções pulmonares de repetição; 5. Infecções pulmonares de repetição, bronquiectasia; 6. Artrite reumatoide juvenil; 7. Infecções de repetição, 
tireoidite autoimune; 8. Púrpura trombocitopênica idiopática.

Figura 2. Representação dos 19 éxons do gene STAT5B, dos domínios da proteína STAT5b e das mutações descritas até o momento. DN: domínio 
N-terminal; DCC: domínio coiled-coil; DLD: domínio de ligação ao DNA; L: região ligante; SH2: domínio de homologia a Src 2; Y699: resíduo de tirosina 
fosforilado na ativação das STATs; DT: domínio C-terminal de transativação.

Na maioria dos casos foram relatadas características 
fenotípicas de IGH, como fronte olímpica, hipoplasia 
de face e voz aguda. A puberdade foi atrasada em sete 
dos oito pacientes que atingiram idade para seu início, 
provavelmente pelo IGF-1 baixo e estado de doença 
crônica. A idade óssea também estava atrasada em to-
dos os casos em que foi relatada. O desenvolvimento 
cognitivo foi normal nos pacientes em que foi descrito. 

Alterações imunológicas

Sete dos dez pacientes apresentaram quadro de doen-
ça pulmonar crônica grave e de início precoce (Tabela 
1). O diagnóstico (confirmado por biópsia pulmonar 
em alguns pacientes e presuntivo em outros) foi de 

pneumonite intersticial linfocítica, uma patologia de 
etiologia desconhecida, rara em crianças e frequente-
mente associada a doenças autoimunes. Essa doença 
causa fibrose pulmonar progressiva, sendo que duas 
pacientes faleceram por insuficiência respiratória e um 
foi submetido a transplante pulmonar, até o momento 
com boa evolução (13). Outras manifestações relatadas 
foram varicela grave/hemorrágica em seis pacientes e 
eczema grave em outros sete. Além disso, a maioria dos 
pacientes tem história de infecções de repetição. Foram 
descritos também dois casos de tireoidite autoimune, 
um caso de artrite reumatoide juvenil de início precoce 
(diagnóstico aos dois anos de idade) e um caso de púr-
pura trombocitopênica (Tabela 1). 

STAT5B: baixa estatura e imunodisfunção

DN
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Alterações laboratoriais

Os pacientes apresentaram GH basal normal ou eleva-
do, em geral com aumento importante durante teste de 
estímulo. Dosagens de IGF-1, IGFBP-3 e ALS foram 
invariavelmente baixas e não houve aumento nos casos 
em que se fez teste de geração com rhGH (Tabela 2). A 
proteína de ligação ao GH (GHBP) foi sempre normal, 
ao contrário do que acontece na maioria dos pacientes 
com mutação do GHR. A prolactina foi elevada em seis 
dos sete pacientes em que foi dosada, provavelmente 
por uma interferência com seu mecanismo de retroali-
mentação negativa pela mutação no gene STAT5B (13).

Em relação à avaliação imunológica não existe um 
padrão tão claro como no perfil hormonal. Dos seis 
pacientes avaliados, quatro apresentaram hipergama-
globulinemia e cinco tinham linfopenia de células T. 
Quatro dos pacientes também apresentavam redução 
dos linfócitos natural killer (NK). Em uma das pa-
cientes, foi realizado estudo in vitro que mostrou baixa 
proliferação dos linfócitos T em resposta a mitógenos 
e antígenos, documentando uma disfunção generali-
zada nessas células (14). Foi sugerido também que a 
hipergamaglobulinemia poderia ser resultado de uma 
desregulação das células B secundária a um controle 
inadequado destas pelas células T disfuncionais (14).

Tratamento

Em relação à baixa estatura, não houve resposta à terapia 
com GH recombinante humano (rhGH) em pacientes 
com mutações no gene STAT5B, assim como ocor-
re nos indivíduos com IGH secundária a mutações no 
GHR. O tratamento com IGF-1 recombinante humano 
(rhIGF-1) é aprovado para crianças com deficiência pri-
mária grave de IGF-1, o que inclui pacientes com IGH 
(15). Em pessoas com IGH causada por mutações no 
GHR, essa terapia já foi avaliada e um dos estudos, en-

volvendo 76 indivíduos tratados, mostrou um incremen-
to mediano na velocidade de crescimento do primeiro 
ano de tratamento de 5,3 cm/ano (16). No entanto, 
nos dois irmãos brasileiros foi tentada a terapia com rhI-
GF-1 e não se notou melhora do padrão de crescimento, 
possivelmente pelo estado de doença crônica (13). 

Também não existe um tratamento específico para 
a disfunção imunológica até o momento. Foi sugeri-
da a possibilidade de transplante de medula óssea para 
corrigir a deficiência de células T nos pacientes com 
mutações no gene STAT5B, porém este ainda não foi 
realizado em nenhum dos pacientes descritos.

coNSiDerAÇõeS FiNAiS
O diagnóstico de IGH secundária a mutações no gene 
STAT5B deve ser suspeitado em pacientes com qua-
dro de IGH e alterações imunológicas, especialmente 
quando há linfopenia de células T e/ou hiperprolacti-
nemia. O estudo molecular do gene STAT5B permite 
a confirmação dessa condição. Como os pacientes com 
mutações na STAT5B têm doenças imunológicas graves 
e de início precoce, sua baixa estatura pode ser erronea-
mente considerada consequência do processo inflamató-
rio crônico, levando ao subdiagnóstico dessa patologia. 
Diagnosticar adequadamente esses pacientes é o primei-
ro passo para a ampliação do conhecimento sobre essa 
forma mais rara de IGH, permitindo no futuro a desco-
berta de um tratamento específico para essa síndrome.
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Tabela 2. Resumo dos principais achados laboratoriais dos pacientes com defeitos em homozigose no gene STAT5B descritos na literatura

Paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mutações c.1888G>C c.1191insG c.454C>T c.454C>T c.1102insC c.1680delG c.1937T>C c.424_427del

Referência (5) (17) (14) (18) (19) (20) (21) (13)

GH basal (ng/ml) 9,4 14,2 4,2 1,8 0,1 5,7 17,7 ND 1,7 1,0

Escore Z IGF-1 < -3 < -3 Indetectável < -3 -8,2 < -3 < -3 Indetectável < -3 < -3

PRL (ng/ml) 102 ND 169 15 110 ND ND 83 61 77

IgG Aumentada Aumentada Aumentada ND ND ND ND Aumentada Aumentada Normal

Linfócitos T Reduzidos Normais Reduzidos ND ND ND ND Reduzidos Reduzidos Reduzidos

Linfócitos NK Normais Normais Reduzidos ND ND ND ND Reduzidos Reduzidos Reduzidos

ND: não disponível. Linfócitos NK: linfócitos natural killer. As pacientes 6 e 7 são irmãs e os pacientes 9 e 10 são irmãos.

STAT5B: baixa estatura e imunodisfunção
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Modelo de obesidade induzida 
por dieta hiperlipídica e associada 
à resistência à ação da insulina 
e intolerância à glicose
Model of high-fat diet-induced obesity associated 
to insulin resistance and glucose intolerance

Pollyanna A. S. White1, Luana M. Cercato2, Jéssica M. D. Araújo2,  
Lucas A. Souza2, Andréa F. Soares2, Ana Paula O. Barbosa1,  
José M. de R. Neto3, Anderson C. Marçal4, Ubiratan F. Machado5, 
Enilton A. Camargo1, Márcio R. V. Santos1, Luciana C. Brito2

reSumo
Objetivo: Validar um modelo de obesidade induzida por dieta hiperlipídica, de baixo custo, fácil 
reprodutibilidade, que mimetizasse características observadas no humano e viabilizasse poste-
riores proposições terapêuticas. Materiais e métodos: Dezesseis camundongos Swiss recebe-
ram dieta padrão (DP) ou dieta hiperlipídica (DH), durante 10 semanas. Resultados: Embora o 
grupo DP tenha apresentado maior consumo de água (p < 0,01) e ração (p < 0,001), o grupo DH 
apresentou maior ganho de peso corpóreo (p < 0,5) e aumento de coxins adiposos (p < 0,001), 
favorecendo maior índice de adiposidade (p < 0,001), glicemia (p < 0,01) e área sob a curva 
nos testes de tolerância à insulina (p < 0,001) e à glicose (p < 0,01). Conclusão: Validou-se um 
modelo de obesidade induzida por dieta hiperlipídica associada à resistência à ação da insulina 
e à intolerância à glicose, em um período de 10 semanas.  Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(5):339-45
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Obesidade; dieta hiperlipídica; resistência à insulina; intolerância à glicose; camundongos

ABSTrAcT 
Objective: Validate a model of high-fat diet-induced obesity, of low cost, easy reproducibility, 
that could express characteristics observed in human, and would enable subsequent therapy 
proposals. Materials and methods: Sixteen Swiss mice received a standard diet (DP) or high-
-fat diet (DH) for 10 weeks. Results: Although the DP group had greater water (p < 0.01) and feed 
(p < 0.001) consumption, the DH group had greater body weight (p < 0.5) and adipose tissue 
gain (p < 0.001), favoring higher adiposity index (p < 0.001), glucose (p < 0.01), and area under 
the curve in the insulin (p < 0.001) and glucose (p < 0.01) tolerance tests. Conclusion: A high-fat 
diet-induced obesity model has been validated, which was also associated with insulin resis-
tance and glucose intolerance after a period of 10 weeks. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(5):339-45
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Modelo de obesidade induzida por dieta hiperlipídica

iNTroDuÇÃo

A obesidade é definida como uma síndrome carac-
terizada pelo acúmulo excessivo de tecido adipo-

so no organismo (1). A distribuição desse tecido tem 
fundamental importância, uma vez que a obesidade 
abdominal (ou central) tem papel primordial no desen-
volvimento da síndrome metabólica, tendo a resistência 
à ação da insulina (RI) como um ponto-chave ligando 
a gordura abdominal ao desenvolvimento de diversas 
doenças crônicas (2).

Para melhor compreender o papel de cada um dos 
elementos envolvidos na fisiopatologia da obesidade 
e suas comorbidades, assim como fornecer subsídios 
que possibilitem o surgimento de novas proposições 
terapêuticas para o tratamento dessa doença, os pes-
quisadores utilizam-se, cada vez mais, de modelos ex-
perimentais obtidos a partir de indução por dieta hi-
perlipídica, uma vez que esse modelo reflete de forma 
mais similar as alterações metabólicas encontradas na 
obesidade humana (3,4). 

Os animais comumente utilizados para esse modelo 
de indução são os camundongos, sendo as linhagens 
isogênicas ou inbred (C57BL/6, C57BL/6J, AKR/J, 
A/J) mais amplamente utilizadas. Esse tipo de linha-
gem é obtido a partir do cruzamento de animais con-
sanguíneos, permitindo a criação de populações estáveis 
e geneticamente homogêneas, o que não condiz com 
a reprodução humana (5,6). Em função disso, camun-
dongos heterogêneos ou outbred (Swiss), obtidos a 
partir do cruzamento ao acaso, podem mais facilmente 
manter variabilidade genética similar à encontrada na 
população humana. Além disso, estes últimos possuem 
menor custo de reprodução e manutenção, favorecen-
do sua utilização (6,7). 

Diante disso, este estudo teve como propósito va-
lidar um modelo de obesidade induzida por dieta hi-
perlipídica, de baixo custo, fácil reprodutibilidade, que 
mimetizasse características observadas no humano e 
viabilizasse posteriores proposições terapêuticas. 

mATeriAiS e mÉToDoS

O protocolo experimental dessa pesquisa foi submetido 
ao Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universi-
dade Federal de Sergipe e aprovado sobre o protocolo 
40/2010, seguindo a Declaração de Helsinki e os Prin-
cípios Éticos na Experimentação Animal do Colégio 
Brasileiro de Experimentação Animal (Cobea).

Foram utilizados 16 camundongos da linhagem Swiss, 
machos, saudáveis, recém-desmamados (21 a 23 dias), 
obtidos comercialmente do Centro Multidisciplinar para 
Investigação Biológica na Área da Ciência em Animais 
de Laboratório – Universidade de Campinas (Unicamp). 
Após uma semana de adaptação, os animais foram dividi-
dos em dois grupos com oito animais cada. Os grupos fo-
ram denominados: DP – grupo que recebeu dieta padrão 
e DH – grupo que recebeu dieta hiperlipídica. 

Os animais foram mantidos em gaiolas individuais, 
com água e alimentação “ad libitum”, ciclo de claro/
escuro de 12 horas e temperatura na faixa de 23 ± 2ºC 
durante todo o experimento. 

Dois tipos de dietas foram utilizados neste experi-
mento: uma dieta padrão (ou normolipídica) e uma hi-
perlipídica para ganho de peso, durante 10 semanas. As 
dietas foram obtidas comercialmente da PragSoluções 
(Jaú – SP, Brasil), cujas composições estão especificadas 
na tabela 1.

Durante o experimento, a avaliação do consumo de ra-
ção e água foi realizada diariamente e o peso corporal dos 
animais, verificado duas vezes por semana. A partir desses 
dados, foi calculada a eficiência energética, que é dada pela 
divisão do ganho de peso (g) pelo consumo total (kcal).

Ao final das 10 semanas, foram realizados os testes 
de tolerância à insulina (TTIIP) e à glicose (TTGIP) in-
traperitoneais (i.p.). No TTIIP, a glicose foi mensurada 
por meio de sangue obtido da veia da cauda do animal, 
utilizando-se o glicosímetro Accu-Chek (Roche), de 

Tabela 1. Composição das dietas

ingredientes
DP DH 

g/kg kcal g/kg kcal

Amido de milho 415,0 1.660 14,3 57,2

Farelo de soja 305,0 1.281 410,0 1.722

Sacarose 80,0 320 80,0 320

Maltodextrina 70,0 280 70,0 280

Banha 0,0 0 302,0 2.718

Óleo de soja 0,0 0 0,0 0

Ác. graxo soja 50,0 350 50,0 350

Celulose microcrista 31,7 0 25,4 0

L-cistina 1,8 7,2 1,8 7,2

Cloreto colina 1,5 0 1,5 0

Butil-hidroxitolueno 0,014 0 0,028 0

Mix min. mod 50 gps 35,0 0 35,0 0

Mix vitamina 10,0 40 10,0 40

Total  1000,0 3.938 1000,0 5.494

Dieta padrão (DP): 73,9% de carboidratos, 14,8% de proteínas e 9,8% de lipídios. Dieta 
hiperlipídica (DH): 26,13% de carboidratos, 14,4% de proteínas e 57,6% de lipídios.
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acordo com as especificações do fabricante. Após a afe-
rição da glicemia basal, foi então injetada insulina hu-
mana regular (Insunorm R – 100U/ml, Celiofarm), na 
proporção de 0,75 U/kg, i.p., e a glicemia mensurada 
novamente nos tempos de 10, 20, 30, 40, 60 e 120 
minutos pós-injeção (8).

Quarenta e oito horas após o TTIIP, o TTGIP foi 
realizado. Neste teste, a glicemia foi também mensurada 
por meio de sangue obtido da veia da cauda do animal, 
porém, em jejum de 16 horas, utilizando o glicosímetro 
Accu-Chek (Roche), de acordo com as especificações 
do fabricante. A glicose (50%, i.p.) foi administrada na 
proporção de 1 mg de glicose por g de peso do animal. 
A glicemia foi mensurada novamente nos tempos de 10, 
20, 30, 40, 60 e 120 minutos pós-injeção (8).

Para determinação da glicemia de jejum dos animais, 
foi também obtido sangue da veia da cauda do animal 
e essa mensurada por meio do glicosímetro Accu-Chek 
(Roche) de acordo com as especificações do fabricante. 
O procedimento foi realizado com os animais em jejum 
de 12 horas, no mesmo dia do TTGIP, porém 4 horas 
antes. 

Dois dias após a realização do TTGIP, os animais 
foram anestesiados com isoflurano inalatório e o sangue 
foi coletado por meio da veia cava inferior, após jejum 
de 12 horas. A partir das amostras de sangue foram ava-
liados os níveis séricos de colesterol total (CT) (Co-
lesterol Liquiform, Labtest Diagnóstica S.A., Brasil), 
HDL-colesterol (HDL LE, Labtest Diagnóstica S.A., 
Brasil) e triglicerídeos (TG) (Triglicérides Liquiform, 
Labtest Diagnóstica S.A., Brasil), de acordo com o mé-
todo descrito pelo fabricante. Além dos lipídios séricos, 
foi também avaliada a proteína C reativa (PCR) ultras-
sensível pelo método de imunoturbidimetria (PCR Ul-
tra Turbiquest®, Labtest Diagnóstica S.A., Brasil).

Após anestesia e coleta do sangue dos animais, fo-
ram retirados os coxins adiposos periepididimal, perire-
nal e retroperitoneal, além do músculo gastrocnêmio. 
Em seguida, eles foram mergulhados em solução sali-
na, sendo o excesso de solução absorvido com gaze, e 
imediatamente pesados. O peso dos coxins foi também 
utilizado para determinação do índice de adiposidade, 
calculado a partir da divisão da soma dos três coxins 
pelo peso final do animal.

Os resultados obtidos foram representados em mé-
dia ± EPM e a comparação entre eles realizada por tes-
te t e análise de variância (ANOVA) de duas vias, com 
pós-teste de Bonferroni. Foi considerado o nível de sig-
nificância de 5% (p ≤ 0,05). 

reSulTADoS

Durante as dez semanas de tratamento foi possível ob-
servar que os grupos que receberam dieta padrão tive-
ram consumo significativamente maior de ração e água 
quando comparados aos que receberam dieta hiperlipí-
dica. Esse aumento mostrou-se significativo a partir da 
segunda semana para a ração (p < 0,001) e a partir da 
primeira para a água (p < 0,01) (Figuras 1A e B).

Ao final das dez semanas, o grupo DH apresentou 
massa corpórea e média do ganho total de peso sig-
nificativamente maior (p < 0,05) quando comparado 
ao DP (Tabela 2). Com relação ao consumo, o grupo 
DH consumiu quantidade significativamente menor de 
ração em gramas (p < 0,001) quando comparado ao 
DP, porém, em kcal esse consumo foi semelhante, uma 
vez que a densidade energética da ração hiperlipídica é 
maior que a padrão (Tabela 2). Dessa forma, a eficiên-
cia energética também foi significativamente maior (p < 
0,05) no grupo DH (Tabela 2). 

Figura 1. Média ± erro padrão da média (EPM) do consumo de ração (g) 
(A) e da ingestão hídrica (mL) (B), mensurados diariamente (n = 6 - 8) em 
camundongos alimentados com dieta padrão (DP) ou hiperlipídica (DH).

** p < 0,01 e *** p < 0,001 vs. DP. ANOVA de duas vias, pós-teste de 
Bonferroni. 
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Tabela 2. Massa corpórea, consumo alimentar e eficiência energética 
obtidos para camundongos alimentados com dieta padrão (DP) ou 
hiperlipídica (DH)

Grupo DP DH

Massa corpórea inicial (g) 14,5 ± 0,6 13,9 ± 0,5

Massa corpórea final (g) 32,6 ± 1,3 37,0 ± 1,5*

Ganho total de massa corpórea (g) 18,1 ± 1,4 23,1± 1,5*

Consumo total (gramas) 438,9 ± 14,6 315,2 ± 10,0***

Consumo total (kcal) 1728,4 ± 57,7 1731,6 ± 55,0

Eficiência energética (g/kcal x 10-3) 10,6 ± 1,0 13,3 ± 0,8*

Valores representados em média ± EPM; n = 6 - 8.
* p < 0,05; *** p < 0,001; teste t.

Figura 2. Valores da área sob a curva (ASC) obtidos nos testes de 
tolerância à insulina intraperitoneal (A) e de tolerância à glicose 
intraperitoneal (B) obtidos a partir dos valores de glicemia mensurados 
nos tempos de 0, 10, 20, 30, 40, 60 e 120 minutos após o início do teste. 
Em c observamos os valores de glicemia de animais em jejum por 12 h. 
Os valores representam a média ± EPM; n = 6 - 8.

** p < 0,01 e *** p < 0,0001 vs. DP; teste t.

Tabela 3. Lipídios séricos e proteína C reativa (PCR) mensurados para 
camundongos alimentados com dieta padrão (DP) ou hiperlipídica (DH)

Grupo DP DH

Colesterol total (mg/dL) 206,6 ± 26,5 232,7 ± 22,7

Triglicérides (mg/dL) 99,6 ± 26,9 135,3 ± 20,4

HDL (mg/dL) 42,5 ± 4,6 42,9 ± 2,9

PCR (mg/dL) 0,11 ± 0,01  0,16 ± 0,03

Valores representados em média ± EPM; n = 6 - 7.

Modelo de obesidade induzida por dieta hiperlipídica

Nos testes de tolerância à insulina (TTIIP) e à glico-
se (TTGIP) intraperitoneais, o grupo DH apresentou 
área sob a curva significativamente maior em relação ao 
DP (p < 0,001 e p < 0,01, respectivamente) (Figuras 
2A e 2B). A glicemia, avaliada quatro horas antes do 
TTGIP, também se mostrou significativamente maior 
(p < 0,01) nos animais do grupo DH (Figura 2C). 

Com relação à análise bioquímica, não houve di-
ferença significativa entre os grupos em nenhum dos 
parâmetros avaliados (Tabela 3), embora exista uma 
tendência a maiores valores na concentração de PCR 
(p < 0,069).

Em relação à massa do tecido adiposo, o grupo DH 
apresentou peso significativamente maior (p < 0,001) 
dos coxins periepididimal, retroperitoneal e perirenal 
(Figuras 3A, 3B e 3C), bem como maior índice de adi-
posidade (p < 0,001) (Figura 3D). 

20000

15000

10000AS
C

5000

0

DP DH

** *

50000

40000

30000

AS
C

20000

10000

0
DP DH

**

250

Gl
ic

em
ia

 (m
g/

dL
) 200

150

100

50

0
DP DH

**

DiScuSSÃo

De acordo com os dados obtidos de aumento do ga-
nho de massa corpórea, do tecido adiposo e do índice 
de adiposidade, observou-se o desenvolvimento de um 
modelo viável e reprodutível de obesidade induzida por 
dieta hiperlipídica em camundongos Swiss. Além da in-
dução da obesidade, observou-se também a resistência 
à ação da insulina, hiperglicemia de jejum e intolerância 
à glicose. 

Um aspecto importante na validação desse mode-
lo se refere à eficiência energética das dietas. Embora 
os animais que receberam a dieta hiperlipídica tenham 
consumido uma quantidade menor de ração em gramas 
e uma quantidade semelhante de ração em quilocalo-
rias, apresentaram maior eficiência energética em com-
paração ao padrão. Isso significa que os animais do gru-
po DH tiveram maior eficiência em converter a mesma 
quantidade de calorias em maior massa corpórea (g) 
quando comparados aos do grupo DP.

Esses dados corroboram com resultados obtidos por 
Prior e cols. (9) e Townsend e cols. (10) em que uma 
maior eficiência energética também foi encontrada no 
grupo que recebeu dieta hiperlipídica, derivada princi-
palmente de banha, fonte de gordura saturada, diante 
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Figura 3. Média ± EPM da massa (g) dos coxins periepididimal (A), retroperitoneal (B) e perirenal (C) e índice de adiposidade (D); n = 6 - 8.

*** p < 0,001 vs. DP; teste t. 
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de um consumo semelhante de ração em quilocalorias 
quando comparado ao grupo que recebeu dieta nor-
molipídica. De acordo com este último estudo, um au-
mento do consumo energético não é obrigatório para 
que haja aumento da adiposidade em função de uma 
dieta hiperlipídica. O aumento de peso e tecido adipo-
so pode ser resultado da alteração na modulação hipo-
talâmica da sinalização da leptina em função da hiper-
leptinemia. Além disso, redução da massa e capacidade 
oxidativa mitocondrial também podem ser observadas 
em roedores alimentados com dieta hiperlipídica, favo-
recendo maior acúmulo de gordura (11,12). 

Outro fator de grande importância que também 
pode contribuir para maior adiposidade, independen-
temente de uma maior ingestão calórica, é o tipo de 
gordura utilizada na composição da dieta. De acordo 
com Buettner e cols. (13), as gorduras saturada e mo-
noinsaturada são capazes de promover, de forma mais 
pronunciada, obesidade e resistência à insulina quando 
comparadas à gordura poli-insaturada, sendo estas ca-
pazes de gerar aumento da lipogênese e depósito de 
microvesículas de gordura no fígado. Esses autores afir-
mam ainda que, entre as gorduras utilizadas em seu tra-
balho, a banha de porco (mistura de gordura saturada 
e monoinsaturada) certamente é a mais recomendada 
para a geração de um modelo válido de roedor obeso 

com alterações metabólicas. Em acordo com esses au-
tores, nosso estudo apresenta o mesmo tipo de gordura 
utilizado para composição da dieta hiperlipídica. 

Esses dados sugerem que o maior ganho de peso e 
de tecido adiposo nos animais que se alimentaram da 
dieta hiperlipídica tenha sido em função da maior den-
sidade energética da ração e do tipo de gordura utiliza-
da, e não em função de uma provável hiperfagia, como 
já descrito previamente por outros autores a exemplo 
de Ramirez e cols. (14), Worwick (15) e Hariri e Thi-
bault (16).

Referente ao tempo de indução necessário para a 
determinação de alterações de peso e tecido adiposo, 
existe grande variação na literatura quanto ao período 
que melhor caracterizaria um quadro de obesidade em 
roedores semelhante ao encontrado em humanos. Bose 
e cols. (17) observaram, após indução por 16 semanas 
em camundongos C57BL/6J, aumento de quatro ve-
zes de peso do tecido adiposo no grupo que recebeu a 
dieta hiperlipídica quando comparado ao controle. Já 
Gallou-Kabani e cols. (18) observaram, após 20 sema-
nas de indução, também em camundongos C57BL/6J, 
aumento de apenas duas vezes. 

Lin e cols. (19) observaram efeito sobre o peso corpo-
ral e dos coxins adiposos em camundongos C57BL/6J 
após indução por dieta com 58,7% de lipídios após 8, 
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15 e 19 semanas. Seus resultados mostraram aumento 
significativo do peso corporal em 11,4%, 23,1% e 30,5% 
respectivamente. Os coxins adiposos epididimal e peri-
renal apresentaram-se significativamente mais pesados 
em comparação ao controle nas três semanas, e o ganho 
final (19ª semana) foi de 144% e 130% respectivamen-
te, o que corresponderia a um aumento na faixa entre 2 
a 2,5 vezes aproximadamente. O coxim inguinal apenas 
mostrou ganho significativo na indução após 15 e 19 
semanas, com ganho final de 33,6%.

No presente estudo foram necessárias apenas 10 se-
manas para gerar um modelo consistente de obesida-
de induzida por dieta hiperlipídica, em camundongos 
Swiss, apresentando peso do tecido adiposo oito vezes 
maior e índice de adiposidade dez vezes maior quando 
comparados ao grupo controle. Esse tempo se mostra 
substancialmente menor quando comparado aos de es-
tudos citados, que também utilizaram o mesmo percen-
tual de lipídios (derivado da mesma fonte de gordura), 
porém, em uma linhagem diferente, e, ainda assim, fo-
ram observadas diferenças maiores em relação ao tecido 
adiposo e índice de adiposidade. 

Quanto aos lipídios séricos, as análises não mos-
traram diferença significativa entre os grupos para os 
parâmetros avaliados. Buettner e cols. (13) e Schreyer 
e cols. (20) também não encontraram diferenças nos 
níveis de TG após 12 e 14 semanas de indução em 
dietas com 42% e 35,5% de lipídios em ratos Wistar e 
camundongos C57BL/6 respectivamente, assim como 
Fraloub e cols. (21) não encontraram nos níveis de CT 
após 16 semanas de indução utilizando dieta com 60% 
de lipídios em camundongos C57BL/6. Esses dados 
sugerem que talvez um tempo maior seja necessário 
para causar dislipidemia em animais obesos diante do 
consumo de dieta rica em gordura saturada. 

Com relação aos níveis de PCR, Hogan e cols. (22) 
observaram aumento significativo dos níveis de PCR 
após indução de obesidade em camundongos DIO (diet 
induced obesity) por 12 semanas com dieta contendo 
41% de lipídios. Em nosso estudo, embora fora obser-
vada uma tendência a maiores concentrações de PCR 
nos animais submetidos à dieta hiperlipídica, esta não 
foi considerada significativa. Sugere-se que um tempo 
maior de indução pudesse suscitar diferença significati-
va entre os grupos, uma vez que o acúmulo de gordura 
visceral está diretamente associado à inflamação, com 
aumento da PCR (23).

Outros parâmetros avaliados neste estudo reforçam 
a indução da obesidade nos animais, como a resistência 
à ação da insulina, intolerância à glicose e hiperglicemia 

de jejum. Alguns autores também observaram o de-
senvolvimento dessas características em camundongos 
obesos, porém, em períodos diferentes de indução por 
dieta hiperlipídica, a exemplo de Schreyer e cols. (20), 
que observaram resistência à ação da insulina após 14 
semanas de indução em dieta com 35,5% de lipídios 
em camundongos C57BL/6, e Cani e cols. (24), que 
observaram intolerância à glicose após apenas quatro 
semanas, porém, em dieta com 72% de lipídios em ca-
mundongos C57BL6/J. 

No que concerne a glicemia de jejum, é bem esta-
belecida a relação entre o aumento de tecido adipo-
so ao aumento dos níveis glicêmicos após indução por 
dieta hiperlipídica (13,21,25,26). Contudo, o tempo 
de observação desse fenômeno também é discrepante. 
Hogan e cols. (22) observaram aumento após indução 
com dieta com 41% de lipídios por 12 semanas e Barnea 
e cols. (26) após 20 semanas de alimentação com dieta 
com 42% de lipídios em camundongos C57BL/6J.

De acordo com Polonsky e cols. (27), em um qua-
dro de obesidade associada à resistência à insulina, ini-
cialmente, há um aumento dos níveis desse hormônio 
na tentativa de manter a homeostase glicêmica. Con-
tudo, com o tempo, haveria uma exaustão das células 
β pancreáticas, responsáveis pela produção de insulina, 
e consequente queda nos níveis de insulina, intolerân-
cia à glicose e hiperglicemia, caracterizando um quadro 
de diabetes do tipo 2 (28). No presente estudo, mos-
trou-se que o aumento de gordura saturada na dieta 
também favoreceu o desenvolvimento da resistência à 
ação da insulina, intolerância à glicose e hiperglicemia, 
sendo esta possivelmente pela exaustão das células β. 
Sugere-se, ainda, que o tempo de determinação dessas 
características possa estar condicionado à percentagem 
de lipídios contidos na dieta. 

Neste estudo, 10 semanas de indução, por dieta 
com 60% de lipídios, foram suficientes para a deter-
minação de obesidade associada à resistência à ação da 
insulina, intolerância à glicose e hiperglicemia, carac-
terísticas que foram encontradas isoladamente por ou-
tros autores, ainda em períodos mais tardios, diante de 
dietas com menores percentagens de lipídios e ainda 
com a utilização de linhagens isogênicas (C57BL/6, 
C57BL/6J, AKR/J, A/J), que são mais propícias ao 
desenvolvimento da obesidade em função de sua uni-
formidade genética.

As linhagens outbred ou heterogêneas (representa-
das aqui pelos camundongos Swiss), ao contrário, apre-
sentam uma variabilidade genética, aproximando-se do 

Modelo de obesidade induzida por dieta hiperlipídica
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que se observa em populações humanas, possibilitando, 
dessa forma, a extrapolação dos resultados observados. 
Além disso, a reprodução e a manutenção desses ani-
mais têm custo menor e não necessitam de biotérios 
com todas as condições especiais necessárias para manu-
tenção de colônias isogênicas. Assim, modelos de obe-
sidade não ficariam restritos apenas a poucos centros 
desenvolvidos, mas também disponíveis para serem uti-
lizados por pesquisadores que se encontram em centros 
não tão favorecidos financeiramente (7,29,30). 

Esse modelo mostra-se vantajoso também por ser 
obtido em um período relativamente curto de tempo, 
aspecto relevante tanto do ponto de vista financeiro 
para o pesquisador quanto com relação aos aspectos 
éticos da utilização dos animais de experimentação. Ele 
proporciona ainda meios para o desenvolvimento de 
outros estudos relacionados a fisiopatologia e tratamen-
to da obesidade e suas comorbidades que compõem a 
síndrome metabólica, visto a magnitude do processo 
epidemiológico que essas patologias adquiriram.
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Organochlorine compound levels 
in fertile and infertile women 
from Rio de Janeiro, Brazil
Níveis de substâncias organocloradas em mulheres 
férteis e inférteis do Rio de Janeiro, Brasil

Ana Marcia Xavier Bastos¹, Maria do Carmo Borges de 
Souza², Gutemberg Leão de Almeida Filho², Thomas Manfred 
Krauss³, Thelma Pavesi³, Licínio Esmeraldo da Silva¹

ABSTrAcT
Objective: The aim of the study was quantify organochlorine compounds in women seeking for 
infertility treatment (n = 15) and in spontaneously pregnant ones (n = 21). Materials and me-
thods: A questionnaire was applied regarding lifestyle, occupational and reproductive history. 
Blood samples were collected from both groups. Results: From the pesticides studied, pp’DDE 
was detected in 100% of infertile women, at higher mean levels than in pregnant women (3.02 
mcg/L vs. 0.88 mcg/L; p = 0.001; power of 69%), without correlation with the etiology of infer-
tility. Levels of the polychlorinated biphenyls (PCBs) were low, with positive samples in 100% 
in the infertile women for PCBs 138, 153, 180, while in pregnant women, they were 85.7% for 
congeners 138 and 153. Only PCB180 showed significance, with frequency of 71.4% (p = 0.019). 
Conclusions: The risk factors for female infertility were: age, consumption of untreated water 
and of canned foods. Exposure to the most prevalent organochlorine compounds described in 
literature was confirmed in the study, indicating that pp’DDE may adversely influence female 
fertility. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(5):346-53

Keywords
Organochlorine pesticides; polychlorinated biphenyls; female fertility; endocrine disruptors

reSumo
Objetivo: O estudo teve como objetivo quantificar as substâncias organocloradas em mulheres 
buscando tratamento para infertilidade (n = 15) e que espontaneamente engravidaram (n = 21). 
Materiais e métodos: Foi aplicado questionário considerando estilo de vida, história ocupacio-
nal e reprodutiva. Amostras de sangue foram obtidas em ambos os grupos. Resultados: Dos 
pesticidas, pp’DDE foi detectado em 100% das inférteis, com níveis maiores que nas grávidas 
(3,02 mcg/L vs. 0,88 mcg/L; p = 0,001; poder 69%), sem correlação na etiologia da infertilidade. 
Os níveis de detecção das bifenilas policloradas (PCBs) foram  baixos, com 100% de positivi-
dade das amostras nas inférteis para os PCBs 138, 153, 180, e de 85,7% nas grávidas para os 
congêneres 138 e 153. Apenas PCB180 mostrou significância na frequência de 71,4% (p = 0,019). 
Conclusões: Os fatores de risco para infertilidade feminina foram: idade, consumo de água não 
tratada e alimentos enlatados. A exposição aos organoclorados mais prevalentes descritos na 
literatura foi confirmada no estudo, indicando que pp’DDE pode influenciar adversamente a 
fertilidade feminina. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(5):346-53
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Organochlorine levels in fertile and infertile women

iNTroDucTioN

T he second half of the 20th century witnessed an 
increase in population growth that has been ac-

companied by a decline in fertility rate (1), especially 
in developed countries. Social, economic, and cultural 
factors, such as better quality of life and, consequently, 
higher survival rates, may explain the present overpop-
ulation. In contrast, women entry into the job market, 
postponing maternity, as well as the availability of effec-
tive contraception methods may explain the low fecun-
dity rate in the modern world (2).

The Brazilian Census, published by the Brazilian 
Institute of Geography and Statistics, showed that the 
fecundity rate in Brazilian women decreased from 2.54 
to 1.95 children per woman, on average, between 1997 
and 2007, and the proportion of childless couples in-
creased from 12.9% to 16% during the same period 
(3,4).

With the advent of the industrial era, environmen-
tal pollution began to harm wildlife and human health; 
however, most of the studies have focused mainly on 
the mutagenic, teratogenic, and carcinogenic mani-
festations of environmental pollution. In general, the 
scientific community supports the idea that pollution 
is causing a negative impact on health, but very little is 
known about its impact on reproductive capacity. Se-
veral epidemiologic studies have observed deleterious 
effects of chemical agents following chronic exposure 
(5,6) in accidentally contaminated sites (7-11).

Numerous synthetic and natural environmental 
compounds known as endocrine disruptors (EDs) are 
found to modulate and alter endocrine functions, ef-
fectively mimicking or blocking those functions, e.g., 
by means of estrogenic, anti-estrogenic, and/or anti-
androgenic effects. They have potential to act as en-
dogenous hormones by binding to steroid hormone 
receptors. Among these compounds, organochlorines 
are a class of persistent bioaccumulative chemicals con-
sidered priority pollutants, which enter the food chain, 
and are also found in remote areas (12). About twelve 
toxic organic substances considered persistent organic 
pollutants (POPs) had their production and release in 
the environment reduced after the Stockholm Conven-
tion of the United Nations Environment Programme 
(13). 

Among persistent chemicals are pesticides used in 
agriculture (DDT), which fight organisms that are 
harmful to men, such as disease-transmitting vectors or 

crop pests; despite the prohibition of large-scale use, 
they are still used in endemic areas, e.g., against malaria 
mosquitoes in Brazil (14). Polychlorinated biphenyls 
(PCBs) are considered environmental pollutants, but 
are used in a variety of industrial applications, such as 
organic solvents, plastics, sealants, and adhesives on 
heat transfer fluids for transformers and capacitors (15). 
Chemical products are also used in cosmetics, anabolic 
steroids for animal feeding, phytoestrogens in the diet, 
and are seen in residential, industrial, and urban sewer-
age system effluents, representing an important source 
of environmental contamination (16). 

Exposure to these compounds during the devel-
opmental period causes reproductive abnormalities in 
adult life, and it has been suggested that they are trans-
generational. As female reproductive function depends 
upon ovarian steroidogenesis that enables folliculogen-
esis, ovulation, and pregnancy, the impact of altering 
ovarian development and function in female fertility 
may be the link between environmental exposure and 
reproductive failure (17).

Establishing risk factors for the general population 
is difficult and occasionally questioned by some au-
thors, as exposure, either at work or at home, cannot 
be easily characterized, and hence, cannot be proven. 
A number of adverse effects have been described in the 
literature, such as higher number of abnormalities in 
male genitalia, variation in birth sex rate, reduction in 
the quantity and quality of sperm, lower rate of fertil-
ity and fertilization, and higher rate of miscarriage and 
time to achieve pregnancy (18). 

During the last decade, several clinical studies have 
attempted to validate the hypothesis that adverse effects 
on human health owing to environmental exposure, in-
cluding reproductive capacity, are often caused by en-
docrine disruption (19). Time to Pregnancy (TTP) is 
a tool for the retrospective study of fecundability (20). 
Evidence associating exposure to TTP increase deserve 
special attention and, as some geographic regions are 
more contaminated than others, differences should be 
analyzed in each specific population (21). Berman and 
cols. (22), reviewed studies regarding trends in repro-
ductive health in Israeli population and found a de-
crease in the age of menarche from 1986 to 2000 and 
in the prevalence of male factor infertility. The authors 
supported the idea that endocrine-disrupting chemi-
cals must be regulated and public exposure reduced, 
especially in sensitive groups such as children and preg-
nant women. Ozen and cols. (23), evaluated the ef-
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fects of pesticides on the development of precocious 
puberty in girls living in an agricultural region and, 
with exception of DDE, the pesticides studied were 
undetectable in serum and adipose tissue. Toshiba and 
cols. (24), analyzed chemicals in urine of 42 Japanese 
male partners of subfertile couples and suggested that 
pyrethroid exposing level and dietary habits (coffee 
and soy products) as significant contributors to poorer 
semen quality.

 In a systematic review (25) evaluating evidence of 
an association between EDs exposure and women re-
productive health, articles published until 2010 were 
not always consistent, in part due to limitations im-
posed by practical constraints. Reviewers recommen-
ded the development of appropriate biomarkers in or-
der to make progress in this field. 

Taking into consideration the diversity of clinical 
situations involved, the plausible association between 
environmental exposure and altered reproductive func-
tion is difficult to prove. The aim of the present study 
was to quantify organochlorine pesticides and poly-
chlorinated biphenyls, the most prevalent compounds 
described in the literature, in the serum of fertile and 
infertile women living in two urban areas of the state of 
Rio de Janeiro. 

mATeriAlS AND meTHoDS

The study and the related protocols were approved by 
the Ethics Committee for Research of the University 
Hospital of Universidade Federal do Rio de Janeiro. All 
participants signed an informed consent form.

The sample

The groups comprised women at reproductive age, 
between 18 and 38 years, that spontaneously achieved 
pregnancy in a period no longer than 12 months (fer-
tile group), and those seeking specialized treatment for 
infertility as they did not become pregnant in one year 
of unprotected sexual activity (infertile group). The 
following exclusion criteria for the latter group were: 
medical treatment in the previous 3 months, prema-
ture ovarian failure, male factor (oligoastenospermy 
or azoospermy) or surgical sterilization (tubal ligation 
or vasectomy). The fertile group was constituted of 
women randomly chosen at prenatal appointments, af-
ter twelve weeks of gestational age, as miscarriage was 
considered reproductive failure. The exclusion criteria 

in this group were to be nursing or to have weaned the 
child less than 12 months before the study; to be un-
der medication or to have systemic disease; or women 
whose partners presented history of subfertility.

Data collection 

A translated version of the Greenlee and cols. (6) ques-
tionnaire was provided to both groups, between March 
and December 2006, taking into consideration the 
participants lifestyle, and occupational and reproduc-
tive history for epidemiological characterization and 
possible exposure to risk factors.

Analysis of organochlorine compounds 

Samples were collected along with routine hormonal 
dosages during infertility investigation, as well as prena-
tal laboratory tests in the control group. Blood samples 
were drawn from the forearm vein and collected in a 
Vacutainer® silicone tube without an anticlotting agent. 
After spontaneous coagulation, serum was separated by 
centrifugation. Around 5 mL of the serum were kept 
frozen at -30ºC for the subsequent analysis of organo-
chlorine compounds.

The following substances were analyzed in the se-
rum samples: hexachlorobenzene (HCB); dichlorodi-
phenyl-trichloroethane (DDT, pp’ and op’isomers), 
dichlorodiphenyl-dichloroethane (DDD, pp’ and op’ 
isomers), dichlorodiphenyl-dichloroethylene (DDE, 
pp’ and op’ isomers), and six marker PCBs (Nº 28, 
52, 101, 138, 153, and 180). Instrumental analyses 
were conducted on Agilent 6890N gas chromatograph 
equipped with an Agilent 5973N mass selective detec-
tor, operated in the selected ion monitoring mode. 
Quantification thresholds varied from 0.01 to 0.02 ng/
mL (= mcg/L) for the PCBs, and from 0.03 to 0.05 
ng/mL (= mcg/L) for the DDT group and HCB. Re-
covery varied from 83 to 105% for the PCBs, and from 
79 to 94% for the organochlorine pesticides.

Statistical analysis 

Statistical data description was carried out using differ-
ent parameters (absolute frequency, proportion, aver-
age, standard deviation, minimum and maximum va-
lues, median, and interquartile deviation), tables, and 
graphs (box plots). Comparisons between the propor-
tion of independent samples were carried out with the 
χ2 test.
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Correlations among normal continuous variables 
were studied by means of Pearson’s correlation coef-
ficient, and correlation among variables that did not 
show normal distribution were analyzed by means of 
Spearman’s correlation coefficient. The Shapiro-Wilk 
test checked normal data. Comparisons of two differ-
ent groups with independent data without normal dis-
tribution were carried out using Mann-Whitney test. 
The level of significance was a = 0.05 (where p ≤ 0.05 
was significant). Power analysis was carried out after the 
significance test, using the observed difference to the 
null hypothesis as the effect size. 

Statistical analysis was conducted using Microsoft 
Excel and SPSS statistical package version 10.0 from 
SPSS Inc.

reSulTS

From the 27 subjects who answered the questionnaire 
in each group, 21 pregnant and 15 infertile women 
completed blood sampling. No differences were found 
between the groups in relation to alcohol consumption, 
smoking, passive smoking, and body mass index, or in 
variables related to menstrual history (age of menarche, 
sexual initiation, and menstrual cycles. 

Both groups had the same social, demographic, and 
economic characteristics, and only differed in age. Me-
dian age of infertile patients was 30.9 years (S.D. ± 4.5), 
whereas it was 25.7 years in the fertile group (S.D. ± 5.4), 
demonstrating significant difference (Student’s t test: t = 
2.996; df = 34; p-value = 0.005). In the infertile group, 
40% of the patients were between 31 and 35 years of age, 
whereas in the pregnant group, this age range represent-
ed only 4.8% the sample (Chi-square test: χ2 = 6.937; df 
= 1; p-value = 0.008). These data are presented in table 1.

Gestational age ranged from 14 to 36 weeks, with a 
median of 23.8 weeks of pregnancy; 57.2% of the con-
trol group was in the second trimester, and 42.8% in 
the third trimester of pregnancy. Among the 21 preg-
nant women, 9 (42.8%) were in their first pregnancy, 
and 12 (57.2%) had conceived before.

All the women lived in a metropolitan area with ap-
propriate water and sewage systems. However, inges-
tion of tap water was significantly different between the 
groups (Chi-square test: χ2 = 4.573; df = 1; p-value = 
0.032), with 46.7% of the infertile patients, and 14.3% 
of the fertile ones consuming tap water. The other op-
tions were: use of well water (only one infertile vs. three 
pregnant women), filtered tap water and mineral wa-
ter, without significance in these variables. There was 
no significance in the consumption of meat or dairy 
products, either. On the other hand, there was signifi-
cant difference (Chi-square test: χ2 = 5.783; df = 1; 
p-value = 0.016) in the consumption of canned foods 
once a week (86.7% case vs. 47.6% control). Exposure 
to pesticides, such as insecticides, in the previous two 
years was similar in both the groups (73.3% for infertile 
vs. 81% for fertile women), but the use of repellents 
was reported by 20% of infertile patients against 0% of 
pregnant woman (Chi-square test: χ2 = 4.582; df = 1; 
p-value = 0.032).

Regarding the DDT group, op’DDD and op’DDE 
isomers were not present in any of the analyzed sam-
ples, while op’DDT was observed in 13.3% patients in 
the experimental group and none in the control group. 
Among polychlorinated biphenyls, PCB 28 was nega-
tive in all samples, while PCB 52 was positive once in 
each group. Congener 101 was present in 33.3% of the 
infertile patients and in 28.5% of the controls, but it did 
not show any statistical difference.

Table 2 shows the levels of the most prevalent 
organochlorine compounds (minimum, maximum, 
mean, and standard deviation) in both the groups. In 
the serum samples from both infertile and fertile pa-
tients, detectable levels of four kinds of organochlorine 
pesticides were found: HCB, pp’DDT, pp’DDD, and 
pp’DDE. The fungicide HCB was detected in seven 
samples from each group, with a mean of 0.21 mcg/L 
vs. 0.09 mcg/L, for infertile and fertile patients, re-
spectively, without any statistical significance. Samples 
were positive for pp’DDT in 5 out of 21 cases in the 
control group (23.8%), and 2 out of 15 patients in the 
experimental group (9.5%); pp’DDD was positive in 
only two patients of each group. It is worthy emphasi-

Table 1. Comparison of the proportion of fertile and infertile women by 
age intervals

Age (years)

Groups

p-valueFertile infertile

n % n %

≤ 20 4 19.0 - 0.0 ns

21 --- 25 6 28.6 3 20.0 ns

26 --- 30 8 38.1 4 26.7 ns

31 --- 35 1 4.8 6 40.0 0.008*

> 35 2 9.5 2 13.3 ns

Total 21 100 15 100 -

ns: no statistical significance (p > 0.05).
*: statistical significance (p < 0.05). 
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zing that the main metabolite of DDT, pp’DDE, was 
the only isomer found in 100% of the infertile patients 
and in 95.3% of the pregnant women (except for one 
fertile woman who had undetectable levels). The levels 
in infertile women were higher than those detected in 
the control, with a significant difference between the 
groups (Mann-Whitney test: U = 56; p-value = 0.001; 
power of 69%; Figure 1). Reviewing the analysis in 
three separate age groups for fertile and infertile wom-
en, pp’ DDE levels varied from 0-3-32 mcg/L and 
0.40-4.43 mcg/L, respectively, in fertile and infertile 
women, between 21 and 30 years old, without statisti-
cal difference. On the other hand, the subgroup over 
30 years old showed difference between the groups 
(Mann-Whitney test: U = 0; p- value = 0,012; Fi gure 
2). The variation in this age group was 0.28-0.82 
mcg/L for fertile women and 0.87-11.56 mcg/L for 
infertile ones. 

Polychlorinated biphenyls were detected only at low 
levels. However, the frequency of positive samples for 
congeners 138, 153, and 180 was 100% in infertile pa-

Table 2. Statistical description of organochlorine compound levels in fertile and  infertile groups

organochlorines
Fertile (n = 21) infertile (n = 15)

n min max mean sd n min max mean sd

Pesticides HCB 7 0.04 0.31 0.09 0.10 7 0.04 1.04 0.20 0.37

pp’DDE 20 0.12 3.32 0.88 0.81 15 0.40 11.56 3.02 3.57

pp’DDT 5 0.50 0.86 0.66 0.14 2 0.74 11.50 9.12 11.88

PCBs 138 18 0.01 0.34 0.06 0.08 15 0.02 0.26 0.07 0.07

153 18 0.02 0.19 0.07 0.06 15 0.02 0.16 0.07 0.05

180 15 0.01 0.21 0.07 0.05 15 0.02 0.21 0.08 0.06

n: absolute frequency; min: minimum value; max: maximum value; mean: arithmetic mean; sd: standard deviation. All parameters values (except n) are expressed in mcg/L.
HCB: hexachlorobenzene; pp’DDE: dichlorodiphenildichloroetilene; pp’DDT: dichlorodipheniltrichloetane; PCBs: polychlorinated biphenyls.

12
*

10

8

6

4

2

0

pp
’D

DE
 (m

cg
/L

)

N 20
Fertile

15
Infertile

Groups

12

pp
’D

DE
 (m

cg
/L

)

N 3
Fertile

9

6

3

0
8

Infertile

Groups

tients. Congeners 138 and 153 were detected in 85.7%, 
and PCB 180 in 71.4% of the patients in the control 
group; however, only PCB 180 frequency showed sig-
nificant difference between the groups (Chi-square test: 
χ2 = 5.456; df = 1; p-value = 0.019; Figure 3). There 
was no significant difference in the levels of pp’DDE, 
PCB 138, PCB 153, and PCB 180 in the samples of the 
control group, when subgroups were compared, that 
is, when women in the first pregnancy were compared 
with those who had achieved pregnancy before.

Etiologic diagnoses in infertile women were: 33.3% 
tubal factor (uni- or bilateral obstruction), 20% ovu-
latory dysfunction (anovulation), and 20% both tubal 
and ovarian factors. There were two cases of uterine 
factors (uterine septum and unicornus), and in other 
two cases, the cause of infertility could not be found, 
and they were classified as idiopathic. No cases of endo-
metriosis were found. There were no features or clinical 
suspicion of polycystic ovarian syndrome (PCOS), and 
hormonal assays excluded the possible involvement of 
hyperprolactinemia and hypothyroidism.

pp’DDE: dichlorodiphenildichloroetilene; mcg/L: microgram/liter. * Maximun value 
(11.56 mcg) for pp'DDE in the infertile group (p = 0.001; power 69%).  

Figure 1. Box plots of pp’DDE levels observed in fertile and infertile  
groups.

pp’DDE: dichlorodiphenildichloroetilene; mcg/L: microgram/liter.

Figure 2. Box plots of DDE’s levels of women above 30 years old in fertile 
and infertile groups.

Organochlorine levels in fertile and infertile women
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Age is a determinant factor in fertility because ova-
rian reserve is reduced as women get older. In the pres-
ent study, mean age of infertile patients was significantly 
higher than of the fertile ones, but the average time of 
infertility in the experimental group was 52.4 months 
(varying from 1 to 12 years). When analyzing the sam-
ple with respect to age and time to pregnancy, infertile 
women were older and showed significant difference in 
TTP when compared with fertile ones, specifically in 
the subgroup over 31 years old. Also, in a case-control 
study, Smith and cols. (21) found the duration of infer-
tility lasting from 1 to 19 years, and similar mean value 
of 4 years. Both studies showed the long evolution of 
the disease and the difficulty in solving the cases, stat-
ing that age could be a risk factor for infertility. 

In contrast, Greenlee and cols. (6) found similar 
mean age in the fertile and infertile groups (29.7 vs. 
29.9 years) showing no interference of age in female 
fertility. Age may also influence organochlorine levels 
due to the longer period of exposure and, consequent-
ly, greater accumulation of these compounds. In the 
present study, the highest pp’DDE levels were found 
in two infertile women, aged 36 and 37 years, which 
emphasize the persistence in older people. The differ-
ence between pp’DDE levels found in the subgroup of 
infertile women over 30 years old may explain a nega-
tive impact in women fertility. 

Another factor to be considered is the time of birth 
of the sample studied. These women were born be-
tween 1969 and 1988, when these chemicals had not 
yet been banned in Brazil; therefore, the in utero ex-
posure could have been possible. Although the ques-
tionnaire did not evaluate living conditions, work, and 
lifestyle of patients’ parents, there was no report of resi-
dences in rural, agricultural and/or cattle-raising areas, 
or of the use of pesticides in childhood and adolescence 
in any of the groups.

There was a significant difference in the intake of 
drinking water between the groups, with the infertile pa-
tients consuming tap water more frequently than the fer-
tile ones. Greenlee and cols. (6) showed that the supply 
of private well water could present lower risk to infertility 
than water from the public water supply systems, which 
is considered to have higher concentration of chemical 
substances added for treatment. However, in 2004, Silva 
(26) reported the absence of HCB, DDT and its metab-
olites in the water supplied by the city of Rio de Janeiro.

According to the World Health Organization, the 
population is primarily exposed to PCBs by means of 
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DiScuSSioN

Infertility is defined as the incapacity to achieve preg-
nancy after one year of regular unprotected intercourse. 
The authors considered a major health problem in 
both developed and developing countries, affecting 
10% of the population (2). This is the first study in-
volving an urban population, comparing organochlo-
rine compounds in the serum of infertile and fertile 
women from the same area of Rio de Janeiro. Most of 
the published trials analyzed TTP retrospectively, as an 
epidemiological tool representing fecundity in exposed 
populations, such as in agricultural areas. On the other 
hand, samples consisted of women considered fertile, 
excluding the infertile ones, who did not achieve spon-
taneous pregnancy. 

Greenlee and cols. (6) translated questionnaire was 
chosen as the instrument to evaluate exposure to risk 
factors, because it is the one that best approaches the 
study of female infertility considering the etiology and 
the possible variables involved. Although Greenlee's 
study was in agricultural population and the present re-
search was conducted with women living in an urban 
area, the questionnaire was useful. Demographic data, 
and information related to menstrual and reproductive 
history, as well as lifestyle proved to be of great value 
for the epidemiological characterization of the sample. 
A shorter and more objective questionnaire would con-
tribute to future studies on environmental issues affec-
ting human reproduction.

PCBs: polychlorinated biphenyls; mcg/L: microgram/liter. * Maximum values for PCB 
138 in the fertile (0.34 mcg) and infertile (0.26 mcg) patients.  

Figure 3. Box plots of PCBs levels in fertile and infertile groups.

Organochlorine levels in fertile and infertile women
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ingestion of fish and other products of animal origin, 
such as meat, poultry, milk, cheese, and eggs (27). 
However, no conclusion about the differences in ex-
posure to organochlorines by food intake was visible, 
because only one infertile woman reported consump-
tion of fish, and in both the studied groups, food con-
sumption was exclusively based on chicken and beef 
in similar proportions. Sarcinelli and cols. (28) inves-
tigated organochlorine levels in the plasma and umbili-
cal cord blood of women and their newborns living in 
Rio de Janeiro. Out of the predictive variables analyzed 
(body mass index, menarche, maternal and gestational 
ages, parity, and eating habits), pp’DDE was the only 
chemical that showed significance, presenting a positive 
correlation with the consumption of fish and chicken. 

In pregnant women, blood samples were collected in 
the second or third trimester of pregnancy in similar pro-
portions. Some factors may interfere with the levels of 
environmental chemical substances, such as body weight 
changes during pregnancy, as well as metabolism and en-
ergy intake, but according to Longnecker and cols. (29), 
the moment of serum sampling is not critical with regard 
to the organochlorine concentrations. In the present 
study, the authors found that the levels were greater than 
or equal to the detection threshold in all the samples of 
pregnant patients, for both DDE and PCBs, although 
DDE levels were higher than usually reported in the lit-
erature compared with PCBs level, which were similar. 
Although the limits of detection in the studied samples 
were low, PCBs 138, 153, and 180 were 100% posi-
tive in all the infertile patients, and pp’DDE levels were 
higher in the experimental group, confirming the data in 
literature. According to Safe and Hoivik (30), these are 
the most common organochlorine compounds found in 
humans. In addition, these compounds were also identi-
fied in the control group, but in lesser amounts, indicat-
ing that both the groups are exposed.

The influence of breastfeeding on organochlorine 
levels was also excluded, because the levels of the four 
most frequent compounds (pp’DDE, PCB 138, PCB 
153, and PCB180) were not altered when compared 
with the two subgroups of pregnant women. Almost 
half of the women were pregnant for the first time, and 
hence, had never breastfed before, and those who had at 
least one child alive, had already weaned them for over 
12 months. In contrast, Sarcinelli and cols. (28) reported 
significant higher pp’DDE plasma levels in nulliparous 
women than in the multiparous ones; however, they did 
not provide any information regarding breastfeeding. 

Younglai and cols. (31) studied the association be-
tween fertilization failure in 21 couples undergoing 
IVF and exposure of both partners to environmental 
contaminants. The isomer pp’ DDE was the most fre-
quent substance found in serum and follicular fluid. Se-
rum levels of PCB 138, 153, and 180 were also found 
in more than 50% of the samples. The levels of the con-
gener 180 showed a significant difference between pa-
tients who achieved pregnancy and those who did not, 
and pp’DDE presented higher residual le vels and was 
associated with fertilization failure. In the present study, 
similar results were found, as PCB 180 showed signifi-
cant difference in the frequency between the groups. 
However, Buck and cols. (9) found that the values of 
PCB 206 and HCB were 30% or more of their detec-
tion limits, and those of PCBs 138, 153, and 180 were 
below the detection limits. Nevertheless, PCB 205 was 
observed to be the only congener significant and posi-
tively associated with increased time to pregnancy.

The association of environmental exposure and ad-
verse effects in human health involves multiple factors. 
The difficulty in establishing the level of chemical expo-
sure in each geographic region, and the variety of com-
pounds existing simultaneously in the environment, the 
susceptibility and vulnerability of the host, and the long 
period of latency between exposure and characteriza-
tion of the individual responses are well-known (32). 
Therefore, the limitations of this study, as in many oth-
ers, include the difficulty in proving causality, especially 
in an urban area without accidental or chronic popula-
tion exposure. Although the sample size limited statisti-
cal results, it was possible to show increased frequency 
of organochlorine compounds in the serum of infertile 
women living in an urban, compared with fertile ones. 

coNcluSioNS
Women living in a metropolitan area of Rio de Janei-
ro are exposed to the most prevalent organochlorine 
compounds described in the literature, even though 
detection levels are low. The comparison of organo-
chlorine levels in fertile and infertile women indicates 
that pp’DDE, may adversely influence female fertility. 

To achieve more consistency and comparability, 
future investigations will be essential to better under-
stand how environmental EDs can affect reproductive 
viability. These studies should involve a large number 
of samples as well as exclusion criteria for participants 
similar to those used in other experiments on exposure 
to organochlorines.

Organochlorine levels in fertile and infertile women
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Valores elevados de leptina e LDL-
colesterol em pacientes com hiperplasia 
adrenal congênita bem controlados
Elevated levels of leptin and LDL-cholesterol in patients 
with well controlled congenital adrenal hyperplasia

Luciana Mattos Barros Oliveira1, José Antônio Diniz Faria Junior2, 
Daniela Nunes-Silva3, Renata Lago3, Maria Betânia Pereira Toralles3

reSumo
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar pacientes com HAC clássica antes e após trata-
mento com glicocorticoides e/ou mineralocorticoides e comparar o perfil metabólico entre o 
grupo bem controlado (BC) e mal controlado (MC). Sujeitos e métodos: Foram selecionados 
pacientes recém-diagnosticados e pacientes em acompanhamento por HAC, forma clássica, em 
uso regular ou não de glicocorticoides/mineralocorticoides do Serviço de Genética do Hupes
-UFBA, atendidos de março/2004 a maio/2006. Todos os pacientes foram submetidos a avalia-
ção clínica detalhada e exames laboratoriais (glicemia, sódio e potássio, colesterol total, HDL, 
LDL, triglicerídeos, ácido úrico, leptina, 17-hidroxiprogesterona, testosterona total, peptídeo C 
e insulina). Os pacientes com valores normais de andrógenos foram classificados como bem 
controlados (BC) e os com valores elevados de andrógenos em uso ou não de glicocorticoi-
des/mineralocorticoides foram classificados como mal controlados (MC). Resultados: Foram 
estudados 41 pacientes com HAC: 11 no grupo BC e 30 no grupo MC. Leptina e LDL colesterol 
estavam mais elevados no grupo BC que no MC (p < 0,05). Valores de ácido úrico eram menores 
no grupo BC quando comparados com MC (p < 0,05). Conclusão: O controle adequado da HAC 
com glicocorticoides parece seguro, pois está associado a alterações discretas no perfil lipídico 
e da leptina. Não observamos outras alterações metabólicas associadas ao uso de glicocorti-
coides. O motivo para o menor valor de ácido úrico encontrado nos pacientes com HAC bem 
controlada não é conhecido e deve ser mais bem estudado. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(5):354-9

Descritores
HAC; glicocorticoide; leptina; LDL colesterol; ácido úrico 

ABSTrAcT
Objective: The objective of this study was to evaluate patients with classic CAH before and 
after treatment with glucocorticoids/mineralocorticoid and compare the metabolic profile of the 
well controlled (WC) and poorly controlled (PC) group. Subjects and methods: We selected 
newly diagnosed patients and patients monitored for CAH, classical form, regularly using or not 
glucocorticoids/mineralocorticoid in the Genetics Service Hupes-UFBA, seen from March/2004 
to May/2006. All patients underwent detailed clinical evaluation and laboratory tests (glucose, 
sodium and potassium; total cholesterol, HDL, LDL, triglycerides and uric acid; leptin, 17-hydro-
xyprogesterone, total testosterone, C peptide, and insulin). Patients with normal androgens 
were classified as well controlled (WC), and those with high levels of androgens either using 
or not glucocorticoids/mineralocorticoids were classified as poorly controlled (PC). Results: We 
studied 41 patients with CAH: 11 in the WC group and 30 in PC group. Leptin and LDL choles-
terol levels were higher in WC than in the PC group (p < 0.05). Uric acid values   were lower in 
WC compared with the PC group (p < 0.05). Conclusion: Adequate control of CAH with steroids 
seems safe, as it is associated with only mild changes in lipid profile and leptin values. No other 
metabolic abnormality was associated with glucocorticoid use. The reason for lower uric acid 
levels found in WC CAH patients is unknown and should be further studied. Arq Bras Endocrinol Metab. 

2013;57(5):354-9
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iNTroDuÇÃo

A hiperplasia adrenal congênita (HAC) é uma 
doença autossômica recessiva causada por uma 

perda parcial ou total da atividade de uma das enzimas 
envolvidas na biossíntese dos esteroides da adrenal, 
afetando 1 em cada 10.000 a 20.000 nascidos vivos 
(1). Há uma hiperativação do eixo CRH-ACTH se-
cundário à deficiência de cortisol que leva à hiperplasia 
adrenal e à hiperprodução de andrógenos adrenais. A 
deficiência da 21-hidroxilase (CYP21A2) é responsá-
vel por 95% dos casos de HAC, manifestando-se cli-
nicamente em três formas distintas: forma clássica – 
perdedora de sal, clássica – virilizante simples e forma 
não clássica (1,2).

A deficiência da 21-hidroxilase leva ao acúmulo de 
andrógenos. O hiperandrogenismo pré-natal leva ao 
aparecimento de ambiguidade genital no sexo femini-
no, facilmente suspeitada ao nascimento. A exposição 
ao excesso de andrógenos após o nascimento acarreta 
virilização precoce, crescimento acelerado, maturação 
esquelética avançada, puberdade precoce, ciclos ano-
vulatórios e diminuição da fertilidade (1-3). Do ponto 
de vista metabólico, pacientes com HAC não tratada 
apresentam índice de massa corpórea elevado e resistên-
cia insulínica associados ao hiperandrogenismo e estão 
mais propensas a doenças cardiovasculares (4,5).

O tratamento da HAC se baseia na reposição de 
glicocorticoides e mineralocorticoides, se necessário, 
objetivando-se a supressão do eixo CRH-ACTH e di-
minuição da hiperandrogenemia, sem causar sintomas 
relacionados ao hipercortisolismo (6). 

O uso crônico de glicocorticoides pode levar a diver-
sas alterações metabólicas como aumento da resistência 
insulínica, elevação da glicemia plasmática, alteração na 
distribuição corporal de gordura e diminuição da mas-
sa muscular e óssea (7). Os glicocorticoides também 
podem alterar o metabolismo lipídico assim como as 
concentrações de hormônios plasmáticos relacionados 
à regulação dos estoques corporais de energia, como a 
leptina (8,9). O efeito da corticoterapia crônica e em 
dose suprafisiológica em pacientes com HAC e as alte-
rações sobre o perfil metabólico desses pacientes advin-
das do tratamento ainda são pouco conhecidos.

O objetivo deste estudo foi avaliar pacientes com a 
forma clássica da HAC antes e após o tratamento com 
glicocorticoides/mineralocorticoides e comparar o 
perfil metabólico dos pacientes com HAC bem contro-
lados com aqueles mal controlados. 

SuJeiToS e mÉToDoS

Foram selecionados os pacientes com hiperplasia adre-
nal congênita (HAC), forma clássica, recém-diagnosti-
cados e os que já vinham em acompanhamento no Ser-
viço de Genética do Hospital Universitário Professor 
Edgard Santos (Hupes) da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), atendidos no período de Maio/2004 
a Março/2006. Após assinatura do Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comi-
tê de Ética da Maternidade Climério de Oliveira, os 
pacientes que concordaram em participar do estudo 
foram submetidos a uma criteriosa avaliação clínica e 
coleta de amostra de sangue periférico para avaliação 
do perfil hormonal e metabólico. As amostras de san-
gue periférico foram coletadas de todos os pacientes 
após 12 horas de jejum, entre 8 e 10 horas da manhã. 
Leptina e 17-hidroxiprogesterona foram mensurados 
por meio de radioimunoensaio. Os valores de leptina 
foram normalizados para gênero (masculino e femini-
no) e índice de massa corpórea (IMC) (obesos e não 
obesos) por meio da fórmula: valor da leptina obtido/
valor máximo de referência da leptina para o gênero e 
o IMC. Testosterona total, peptídeo C e insulina fo-
ram dosados por quimioluminescência. A glicemia foi 
dosada pelo método enzimático GOD Trinder. Coles-
terol total, HDL, LDL, triglicerídeos e o ácido úrico 
foram mensurados pelo método enzimático Trinder 
(equipamento RA XT). Sódio e potássio foram men-
surados por íon seletivo (equipamento AVL 9180). O 
coeficiente de variação interensaio para leptina foi de 
7,45%, para 17 OH-progesterona foi de 7,51% e para 
testosterona foi de 8,2%. A superfície de massa corpó-
rea dos pacientes foi calculada pela fórmula proposta 
por Dubois (10). O índice HOMA foi calculado pela 
seguinte fórmula: (glicemia jejum mmol/L X insuline-
mia μU/mL)/22,5.

Inicialmente, os pacientes foram classificados em 
três grupos: 1) pacientes recém-diagnosticados e sem 
tratamento com corticoides, 2) pacientes bem contro-
lados em uso regular de corticoides e 3) pacientes mal 
controlados em uso irregular de corticoides. Foi feita 
uma análise estatística comparando esses três grupos. 
No entanto, como não houve diferença estatística ao 
compararmos os dados dos pacientes recém-diagnosti-
cados e sem tratamento com corticoides e os dados dos 
pacientes mal controlados em uso irregular de corticoi-
des, eles foram colocados em um único grupo chamado 
de mal controlados (MC). Sendo assim, os pacientes 
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foram divididos em dois grupos: bem controlados (BC) 
e mal controlados (MC). Os pacientes com HAC em 
tratamento regular com glicocorticoides/mineralo-
corticoides e com valores androgênicos normais para 
a idade no momento da coleta da amostra sanguínea 
foram considerados BC. O uso adequado da reposição 
de mineralocorticoides foi baseado em valores normais 
de sódio e potássio na mesma amostra sanguínea. Os 
pacientes recém-diagnosticados com HAC, forma clás-
sica, e sem uso de glicocorticoides/mineralocorticoi-
des, e aqueles pacientes diagnosticados previamente 
com HAC, forma clássica, mas com pobre adesão ao 
tratamento e valores elevados de andrógenos no mo-
mento da avaliação metabólica foram classificados con-
juntamente no grupo MC. 

A análise estatística foi realizada comparando variá-
veis categóricas pelo teste de Fisher e variáveis con-
tínuas pelo teste t de Student ou Mann-Whitney U 
conforme a distribuição da variável. Para correlacionar 
variáveis contínuas, utilizou-se a correlação de Spear-
man. Para corrigir a leptina pelo IMC, utilizou-se a re-
gressão logística, tendo como variável dependente os 
níveis normais de testosterona (como variável binária) 
e as variáveis independentes IMC e leptina. Foi consi-
derado estatisticamente significante um p-valor menor 
do que 0,05.

reSulTADoS

Foram estudados 41 pacientes com a forma clássica da 
HAC. Destes, 11 pacientes foram classificados como 
BC e 30 pacientes como MC. No grupo BC, 10 indi-
víduos (91%) pertenciam ao sexo feminino e 1 (9%), ao 
sexo masculino, 3 pacientes (27,3%) apresentaram crise 
prévia de perda de sal e 8 (72,8%) possuíam a forma 
clássica virilizante simples. A idade variou de 2 meses 
a 31 anos (média = 14 anos e 2 meses), sendo apenas 
3 (27,3%) pacientes pré-púberes. No grupo MC, 22 
indivíduos eram do sexo feminino (73,3%) e 8 (26,7%) 
eram do sexo masculino, 10 pacientes (33,3%) apresen-
taram crise prévia de perda de sal e 20 (66,7%) tinham 
a forma clássica virilizante simples, e a idade variou de 
10 meses a 31 anos (média = 11 anos e 6 meses), sen-
do apenas 4 (13,3%) pacientes pré-púberes (Tabela 1). 
No grupo MC (n = 30), 9 (30%) pacientes não usa-
vam qualquer medicação (pacientes recém-diagnostica-
dos). Todos os pacientes do grupo BC (n = 11) e 20 
pacientes do grupo MC (n = 30) estavam utilizando 
doses padrão de glicocorticoides (acetato de cortiso-

na, dexametasona, hidrocortisona ou prednisona) e  
9-alfa-fludrocortisona, quando necessário. No grupo 
BC, 7 (63,6%) pacientes estavam usando acetato de 
cortisona com doses variando de 11,25 a 50,64 mg/m2 
(média = 27,86 mg/m2), 2 (18,2%) pacientes em uso de 
dexametasona com doses variando de 0,15 a 0,32 mg/
m2 (média = 0,235 mg/m2) e 2 (18,2%) pacientes em 
uso de prednisona com doses de 3,9 a 5,3 mg/m2 (mé-
dia = 4,6 mg/m2). No grupo MC, 2 (6,7%) pacientes 
usavam hidrocortisona em doses que variavam de 26,9 a  
37,7 mg/m2 (média = 32,3 mg/m2), 13 (43,3%) pa-
cientes usavam acetato de cortisona em doses que va-
riavam de 12 a 42,52 mg/m2 (média = 28,75 mg/m2), 
5 (16,7%) pacientes usavam prednisona em doses que 
variavam de 1,64 a 4 mg/m2 (média = 3,22 mg/m2) 
e 1 (33,3%) paciente usava dexametasona 0,3 mg/m2. 
No grupo BC, havia 4 (36,4%) pacientes em uso de 
9-alfa-fludrocortisona e no grupo MC eram 8 (26,7%) 
pacientes em uso de 9-alfa-fludrocortisona (Tabela 1). 
O tempo de tratamento com glicocorticoides/minera-
locorticoides até a data da coleta dos exames laborato-
riais variou de 8 a 264 meses (média = 95,54 meses) no 
grupo BC e de 0 a 288 (média = 74,86 meses) no gru-
po MC. Não houve diferença estatística entre os grupos 
BC e MC quanto a gênero, forma clínica da doença e 
uso de medicação (Tabela 1). Esses dados mostram que 
os grupos BC e MC são semelhantes.

Os valores plasmáticos de LDL-colesterol estavam 
mais elevados no grupo BC em relação ao MC (p 
< 0,05). O nível de ácido úrico estava mais elevado 
nos pacientes MC quando comparados aos BC. No 
entanto, esses valores estavam dentro dos limites de 
normalidade para gênero e idade. Não houve dife-
rença quanto ao índice HOMA e os valores de co-
lesterol total, HDL-colesterol, triglicérides, sódio e 
potássio entre os dois grupos (Tabela 2). Não houve 
diferença quanto aos parâmetros metabólicos entre 
os pacientes que usavam irregularmente glicocorti-
coides/mineralocorticoides e aqueles sem qualquer 
medicação, sendo então classificados conjuntamente 
no grupo MC.

Os dados de leptina estão especificados na tabela 3 e 
na figura 1. Houve uma correlação moderada e negati-
va entre os níveis de leptina e testosterona (rs = 0,449, 
P = 0,009). Quando corrigidos para o índice de massa 
corpórea, os níveis de leptina mais elevados estiveram 
associados com bom controle da HAC (P = 0,044). 
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Tabela 1. Características clínicas dos pacientes dos 41 pacientes

Grupo Bem controlados mal controlados p

n 11 30 -

Mulheres, n (%) 10 (91) 22 (73) Ns

Idade (meses), média ± DP 157 ± 118 138 ± 80 Ns

IMC (kg/m2), média ± DP 19,4 ± 5,2 19,3 ± 3,3 Ns

Forma clássica, perdedora de sal (%) 27,3 33,3 Ns

Forma clássica, virilizante simples (%) 72,7 66,7 Ns

Pacientes sem medicação, n (%) 0 9 (30) Ns

Uso de glicocorticoides de curta ação, n (%) 7 (64) 15 (50) Ns

Uso de glicocorticoides de longa ação, n (%) 4 (36) 6 (20) Ns

Ns: não significante.

Tabela 2. Características bioquímicas dos pacientes com hiperplasia adrenal congênita avaliados

Grupo Bem controlados mal controlados p

Leptina corrigida para IMC (ng/mL) mediana (intervalo) 3,6 (2 – 48,3) 3,2 (0,1 – 18,1) 0,148

Colesterol total (mg/dL) - (média ± DP) 156 ± 20,83 136,3 ± 34,1 Ns

LDL-colesterol (mg/dL) - (média ± DP) 92 ± 23,8 71,2 ± 27,8 < 0,05

HDL-colesterol (mg/dL) - (média ± DP) 50 ± 10,9 43,4 ± 9,5 Ns

Triglicerídeos (mg/dL) - (média ± DP) 88,6 ± 35,9 93,6 ± 39,2 Ns

Ácido úrico (mg/dL) - (média ± DP) 3,4 ± 0,8 4,4 ± 1,2 < 0,05

HOMA - (média ± DP) 1,5 ± 1,7 1,4 ± 1,7 Ns

K (mmol/L) - (média ± DP) 4,1 ± 0,6 4,3 ± 0,6 Ns

Na (mmol/L) - (média ± DP) 140,4 ± 1.8 139,2 ± 5,5 Ns

Ns: não significante.

Tabela 3. Associação entre leptina e bom controle da hiperplasia adrenal congênita

Odds ratio não ajustado 
(ic 95%) 

Odds ratio ajustado para imc 
(ic 95%) p

Leptina (para cada aumento de 1 ng/mL) 1,106 (0,975-1,254) 1,183 (1,005-1,394) 0,044

IC: intervalo de confiança; IMC: índice de massa corpórea.

Figura 1. Correlação entre leptina e testosterona, r
s 
= -0,449, P = 0,009.

DiScuSSÃo

Os glicocorticoides possuem papel fundamental na re-
gulação endógena de gordura, glicemia e proteínas e 
podem causar alterações no perfil lipídico dos pacientes 
que utilizam essa medicação. A maneira pela qual os 
glicocorticoides interferem na concentração sérica de 
lipídios ainda é incerta e não há consenso na literatura 
sobre alterações lipídicas promovidas pelo uso crônico 
de corticosteroides (11).

Neste estudo, encontraram-se valores plasmáticos 
de LDL-colesterol significativamente maiores em pa-
cientes com HAC em tratamento com glicocorticoide 
quando comparados a pacientes com HAC sem trata-
mento ou com pobre adesão ao tratamento (92 ± 23,8 
mg/dl vs. 71,2 ± 27,8 mg/dl; p < 0,05). No entanto, 
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os valores de LDL-colesterol estavam dentro dos limi-
tes de normalidade para a idade nos dois grupos.

Rockall e cols. em 2003 demonstraram frequência 
aumentada de esteatose hepática em pacientes com sín-
drome de Cushing. Outras alterações relacionadas ao 
perfil lipídico foram propostas por diversos autores (12-
14). Van Raalte e cols., em 2009, em revisão sobre os 
efeitos diabetogênicos dos corticosteroides, relataram 
dislipidemia à custa do aumento plasmático de ácidos 
graxos não esterificados e lipoproteínas ricas em trigli-
cerídeos associados à corticoterapia (13). Aumento do 
HDL-colesterol também foi relatado em pacientes com 
sarcoidose em uso de prednisona, assim como foram 
descritas outras alterações no perfil lipídico em pacien-
tes sob tratamento crônico com corticosteroides e ou-
tras colagenoses associadas, como lúpus eritematoso 
sistêmico (14).

Kuroki e cols., a fim de avaliar o efeito da admi-
nistração aguda de diferentes doses de glicocorticoides 
sobre o perfil lipídico dos pacientes, demonstraram um 
aumento significativo nos valores de colesterol total, 
HDL e LDL após a utilização da medicação (15). Van 
Rossum e cols. demonstraram em 2002 um melhor 
perfil lipídico em pacientes que apresentavam resistên-
cia aos glicocorticoides decorrente de polimorfismo 
no gene do receptor para glicocorticoide (16). Esses 
pacientes apresentavam uma redução nos valores plas-
máticos de colesterol total e LDL, demonstrando a 
existência de influência dos glicocorticoides no perfil 
lipídico (16).

A leptina é um hormônio secretado primordial-
mente pelos adipócitos, possui um papel importante na 
regulação endógena dos estoques de energia corporal, 
atuando no sistema nervoso central para regular o ape-
tite e o gasto energético (17,18). Os valores plasmáti-
cos de leptina refletem tanto o aporte calórico agudo 
ao qual o indivíduo está submetido quanto o estoque 
de gordura corporal, correlacionando-se positivamente 
com ele (19).

Observou-se que o nível plasmático mais elevado da 
leptina corrigido para o IMC associou-se ao bom con-
trole da hiperplasia adrenal congênita, em concordância 
com o que se encontra na literatura (20,21). Diversos 
são os fatores que parecem interferir nas concentrações 
plasmáticas de leptina como: glicocorticoides, insuline-
mia, índice de massa corpórea e androgenemia. 

O uso de glicocorticoides e a insulinemia correla-
cionam-se positivamente com os valores plasmáticos de 
leptina, independentemente de alterações na concen-

tração de gordura corporal (8). Estudos demonstraram 
que a administração de glicocorticoide eleva os valores 
plasmáticos de leptina de forma independente ao IMC 
e da relação cintura-quadril, assim como uma correla-
ção negativa entre a leptinemia e os valores plasmáticos 
de DHEA (22,23). Laferrere e cols. também evidencia-
ram um efeito sinérgico entre a administração de glico-
corticoide e a alimentação na elevação dos valores de 
leptina (23).

A leptinemia apresenta distribuição diferenciada en-
tre os gêneros. Os andrógenos apresentam uma corre-
lação negativa com os valores plasmáticos de leptina, 
o que poderia explicar a diferença da leptinemia entre 
os gêneros, com valores mais baixos no sexo masculino 
após o desenvolvimento puberal quando comparados 
com o sexo feminino (9,24). Pacientes hipogonádicos 
do sexo masculino que não recebiam reposição hor-
monal apresentavam valores de leptina muito elevados 
quando comparados a pacientes hipogonádicos bem 
controlados ou controles eugonádicos (25). 

Segundo Poyrazoglu e cols., o aumento da leptine-
mia nos pacientes com HAC em tratamento com glico-
corticoide poderia ser explicado por dois mecanismos 
distintos: efeito direto do glicocorticoide sobre a lep-
tinemia e o efeito indireto da redução dos valores de 
andrógenos sobre a leptina. Isso foi demonstrado por 
meio de um estudo com pacientes com HAC que apre-
sentaram elevação da leptinemia após início da cortico-
terapia (26), um efeito que reflete tanto a correlação 
positiva dos glicocorticoides com a leptinemia quanto a 
correlação negativa entre leptina e androgenemia.

O nível sérico de ácido úrico nos pacientes com 
HAC do grupo BC foi significativamente mais baixo 
que o encontrado em pacientes com HAC no grupo 
MC, embora ambos estivessem dentro dos limites da 
normalidade. Não há dados na literatura que justifi-
quem esse achado.

O índice HOMA não apresentou alteração nos pa-
cientes com HAC tanto do grupo BC quanto do grupo 
MC. No entanto, estudos na literatura têm mostrado a 
presença de resistência insulínica e índice HOMA ele-
vado em pacientes com HAC (20,27).

coNcluSÃo 

Em conclusão, o controle adequado da HAC com 
glicocorticoides parece seguro, pois está associado a 
alterações discretas no perfil lipídico (elevação do co-
lesterol LDL) e da leptina, ainda se mantendo dentro 

Leptina e LDL-colesterol em hiperplasia adrenal congênita
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de níveis normais para a idade. A elevação da leptina 
observada nos pacientes com HAC bem controlada 
(grupo BC) pode ser tanto pelo efeito direto do gli-
cocorticoide quanto pela redução dos níveis de andró-
genos nos pacientes com HAC bem controlada. Não 
observamos outras alterações metabólicas associadas ao 
uso de glicocorticoides. O motivo para os níveis mais 
baixos de ácido úrico encontrados nos pacientes com 
HAC bem controlada não é conhecido e deve ser mais 
bem explorado em outros estudos.

Declaração: os autores declaram não haver conflitos de interesse 
científico neste estudo.
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Prevalência de patologias 
detectadas pela triagem 
neonatal em Santa Catarina
Prevalence of disorders detected by newborn 
screening in Santa Catarina
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reSumo 
Objetivo: Avaliar a prevalência das patologias fenilcetonúria (FNC), hipotireoidismo congênito 
(HC), fibrose cística (FC), hemoglobinopatias (HB) e hiperplasia adrenal congênita (HAC), no 
Estado de Santa Catarina, a fim de delinear o perfil da população catarinense em relação a 
essas patologias. Materiais e métodos: Foi realizado um levantamento de dados do Progra-
ma de Triagem Neonatal da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, no período de 
2004 a 2008. Resultados: No período de estudo, foram obtidas as seguintes prevalências: FCN 
1:28.862, HC 1:2.876, FC 1:5.121, HB S 1:14.446 e para HAC 1:11.655 crianças triadas. Conclu-
sões: A prevalência média da FNC mostrou-se inferior à prevalência nacional, ao passo que a 
da HAC foi superior; por sua vez, a do HC mostrou-se semelhante às prevalências mundial e 
nacional. Além disso, o predomínio da população caucasiana no Estado resultou em uma pre-
valência reduzida da HB e uma prevalência aumentada da FC em relação ao restante do país. 
Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(5):360-7

Descritores
Triagem neonatal; fenilcetonúria; hipotireoidismo congênito; fibrose cística; hemoglobinopatias; hiperplasia adrenal congênita

ABSTrAcT 
Objective: To evaluate the prevalence of the diseases phenylketonuria (PKU), congenital hypo-
thyroidism (CH), cystic fibrosis (CF), hemoglobinopathies (HB), and congenital adrenal hyper-
plasia (CAH), in the state of Santa Catarina, in order to delineate the local population profile for 
these diseases. Materials and methods: A survey of data from the Newborn Screening Program 
of the Ministry of Health of Santa Catarina, in the period 2004 to 2008 was carried out. Results: 
During the study period, the following prevalences were obtained: 1:28,862 children screened 
for PKU; 1:2,876 children screened for CH; 1:5,121 children screened for CF; 1:14,446 children 
screened for HB S; and 1:11,655 children screened for CAH. Conclusions: The prevalence of PKU 
proved to be lesser than the national prevalence, while CAH prevalence was greater. On the 
other hand CH prevalence was similar to the global and national prevalence. Moreover, the pre-
dominance of the Caucasian population in the state resulted in reduced prevalence of HB S and 
increased prevalence of CF in relation to the rest of the country. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(5):360-7
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iNTroDuÇÃo 

A triagem neonatal consiste em um exame laborato-
rial de caráter preventivo que tem por objetivo a 

detecção precoce de erros inatos do metabolismo e de 

outras patologias assintomáticas no período neonatal, 
permitindo a interferência no curso da doença e pro-
movendo, assim, a diminuição ou até mesmo a elimina-
ção das sequelas associadas a cada patologia (1). 
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No Brasil, a triagem neonatal teve início em 1976, 
com o desenvolvimento do projeto de triagem para a 
fenilcetonúria (FNC) em recém-nascidos, pelo profes-
sor Benjamin Schmidt, na Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais de São Paulo (Apae-SP) (2). Em 
2001, o Ministério da Saúde lançou a Portaria nº 822, 
que instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), 
com o objetivo de atender a todos os recém-nascidos 
em território nacional. O programa tornou-se respon-
sável pela detecção, confirmação, diagnóstico, acompa-
nhamento e tratamento dos casos suspeitos de quatro 
patologias: FNC, hipotireoidismo congênito (HC), 
fibrose cística (FC) e hemoglobinopatias (HB) (3,4). 
Sua implantação nos Estados brasileiros é apresentada 
de acordo com três fases: Fase I: contempla o diagnós-
tico de FNC e HC; Fase II: contempla o diagnóstico 
de FNC, HC e HB; e Fase III: contempla o diagnós-
tico de FNC, HC, HB e FC. Os laboratórios especia-
lizados credenciados pelo PNTN são denominados de 
Serviços de Referência em Triagem Neonatal (SRTN) 
e responsáveis pela execução e controle do PNTN em 
suas áreas de abrangência, devendo haver pelo menos 
um SRTN em cada Estado brasileiro (1-4). Em maio 
de 2006, todos os Estados do país já haviam implanta-
do a triagem neonatal para a FNC e o HC, desempe-
nhando suas funções de acordo com os protocolos do 
PNTN (5) e, atualmente, estão habilitados no PNTN 
com pelo menos um serviço de referência credenciado 
pelo Ministério da Saúde (1). Até o ano de 2009, além 
de Santa Catarina, somente mais três Estados brasileiros 
(Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo) executavam a 
Fase III do PNTN (1). Entre 2009 e 2011, Goiás, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia e Rio de Janei-
ro passaram para a Fase III (1). Em 2012, mais oito 
Estados (Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, 
Permambuco, Ceará, Maranhão e Mato Grosso do Sul) 
foram homologados na Fase III do PNTN, perfazendo 
dezessete Estados, entretanto, como Rondônia realiza 
a triagem para o Acre, pode-se considerar, efetivamen-
te, dezoito Estados participantes da Fase III (1).

Desde sua implantação em Santa Catarina, a coor-
denação do programa foi conferida ao Laboratório 
Central de Saúde Pública (Lacen-SC). No laborató-
rio, as amostras são analisadas e as crianças suspeitas de 
possuírem doenças neonatais são encaminhadas para 
o Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) para a 
confirmação do diagnóstico, tratamento e acompanha-
mento médico, quando necessários. Além da execução 

dos exames para o diagnóstico das quatro patologias 
previstas pelo PNTN, o Lacen-SC e o HIJG também 
são responsáveis pelo diagnóstico precoce da hiperpla-
sia adrenal congênita (HAC), o qual foi incluído na 
triagem neonatal (6,7). 

A FNC é uma doença metabólica hereditária, ca-
racterizada pela ausência ou deficiência quase completa 
de atividade da enzima fenilalanina hidroxilase, levando 
ao aumento da concentração de fenilalanina plasmáti-
ca e da excreção urinária de ácido fenilpirúvico (5,8). 

Crianças com FNC não tratada apresentam um qua-
dro clínico com sintomas bastante variáveis, incluindo 
o retardo mental, comportamento altista, convulsões, 
microencefalia, odor de “rato” da pele, cabelos e urina 
(em função do acúmulo de fenilacetato), tendência a 
hipopigmentação e eczema (8-10). No Brasil, os Ser-
viços de Referência em Triagem Neonatal realizam a 
triagem da FNC a partir da dosagem quantitativa da 
fenilalanina (FAL) sanguínea, e a obtenção de valores 
da enzima superiores a 10 mg/dL, em pelo menos duas 
amostras laboratoriais distintas, fornece o diagnóstico 
da doença (3). 

O HC é a incapacidade da glândula tireoide do re-
cém-nascido em produzir quantidades suficientes dos 
hormônios tireoidianos e representa uma das principais 
causas tratáveis de retardo mental. A triagem é feita com 
dosagens do hormônio estimulante da tireoide (TSH) e 
da tiroxina (T4) (3,11). Após o resultado positivo ini-
cial no Programa de Triagem Neonatal, devem ser rea-
lizadas as dosagens do T4 (total e livre) e do TSH em 
amostra de sangue venoso, para que haja a efetiva con-
firmação diagnóstica. Seguindo essa estratégia, a média 
de detecção dos casos suspeitos atinge em torno de 90% 
(3). As crianças não tratadas precocemente terão o cres-
cimento e o desenvolvimento mental comprometidos, 
ocorrendo manifestações clínicas como: hipotonia mus-
cular, dificuldades respiratórias, cianose, icterícia pro-
longada, constipação, bradicardia, anemia, sonolência 
excessiva, livedo reticularis, choro rouco, hérnia umbi-
lical, alargamento de fontanelas, mixedema, sopro car-
díaco, dificuldade na alimentação com deficiente cres-
cimento pôndero-estatural, atraso na dentição, retardo 
na maturação óssea, pele seca e sem elasticidade, atraso 
de desenvolvimento neuropsicomotor e retardo mental 
(3,12). Já as crianças que têm o diagnóstico precoce 
estabelecido pelos Programas de Triagem Neonatal não 
apresentarão qualquer sintomatologia clínica, desde 
que a terapia de reposição hormonal seja iniciada no 
tempo adequado (3,12).

Triagem neonatal em Santa Catarina
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A FC trata-se da mais comum entre as doenças he-
reditárias consideradas letais (3,13). As manifestações 
clínicas da doença consistem no acometimento pulmo-
nar crônico, na insuficiência pancreática e na elevada 
concentração de cloreto de sódio no suor (14). As ma-
nifestações pulmonares resultam de uma intensa reação 
inflamatória desencadeada por infecções oportunistas 
nas vias aéreas, fator que gera um dano irreversível ao 
tecido pulmonar, seguido de óbito por disfunção res-
piratória (13-15). Os programas de triagem neonatal 
empregam a dosagem de tripsina imunorreativa (IRT) 
como o primeiro teste de triagem para a doença, sendo 
os resultados positivos confirmados por meio da quan-
tificação de cloreto no suor e/ou da análise de DNA 
(3,16,17).

As HB são doenças hereditárias, de caráter autossô-
mico recessivo, e que resultam de mutações nos genes 
que codificam as cadeias globínicas alfa (a) e beta (β) da 
molécula de hemoglobina. Afetam, aproximadamente, 
7% da população mundial, sendo as mais frequentes e 
clinicamente significativas as variantes estruturais para as 
hemoglobinas S e C, que acometem principalmente po-
pulações originárias do Continente Africano, da Região 
Mediterrânea, do Sudeste Asiático, do Oriente Médio 
e Extremo Oriente (18,19). As principais complica-
ções clínicas na Anemia Falciforme incluem a anemia 
hemolítica crônica, episódios dolorosos e intermitentes 
de vaso-oclusão, risco permanente de infecções como 
resultado de autoinfarto esplênico, acidentes vasculares 
cerebrais, retinopatia e danos cumulativos em múltiplos 
órgãos (19,20). Além da triagem neonatal dessa hemo-
globinopatia, o Ministério da Saúde também destaca a 
importância da detecção precoce da hemoglobinopatia 
C e de a e β talassemias pelos Programas de Triagem 
Neonatal (3). A realização do diagnóstico laboratorial 
precoce dessas alterações hemoglobínicas é de primor-
dial importância, em virtude da alta taxa de mortalida-
de na infância (21).

A HAC é um conjunto de defeitos enzimáticos de 
causa genética, que interfere na biossíntese de corti-
sol e, frequentemente, de aldosterona. Pode causar a 
morte nos pacientes com a forma perdedora de sal e 
também virilização nas mulheres. É caracterizada por 
defeitos em qualquer uma das enzimas necessárias à 
síntese do cortisol, e o defeito mais comum é a defi-
ciência da 21-hidroxilase, que pode ser identificada na 
triagem neonatal pela dosagem da 17-hidroxiprogeste-
rona (22-24). O quadro clínico da HAC é muito va-
riado, depende de haver ou não deficiência de outros 

esteroides adrenais, do acúmulo dos precursores pro-
ximais ao bloqueio enzimático, do desvio do metabo-
lismo adrenal para outras vias metabólicas, e do grau 
de deficiência enzimática (25). O diagnóstico de HAC 
mais confiável é a determinação dos valores sanguíneos 
do precursor do cortisol imediatamente proximal à en-
zima deficiente. Assim, na deficiência da 21-hidroxilase, 
determinam-se as concentrações séricas do precursor da 
enzima 21-hidroxilase, isto é, a 17-hidroxiprogestero-
na. Nas crianças com a forma clássica de deficiência da 
21-hidroxilase, os valores séricos da 17-hidroxiproges-
terona estão alguns graus de magnitude acima dos nor-
mais (26,27).

Considerando o exposto, o objetivo deste trabalho 
foi avaliar a prevalência das patologias FNC, HC, FC, 
HB e HAC, no Estado de Santa Catarina, a fim de de-
linear o perfil da população catarinense em relação a 
essas patologias.

mATeriAiS e mÉToDoS

O presente estudo foi conduzido com a pesquisa re-
trospectiva do número de recém-nascidos triados para 
FNC, HC, FC, HB e HAC, do número de casos cujos 
diagnósticos foram confirmados para essas patologias e 
do número de nascidos vivos no Estado de Santa Cata-
rina, no período compreendido entre janeiro de 2004 a 
dezembro de 2008. 

O número de indivíduos triados para FNC, HC, FC, 
HB e HAC foi obtido por meio do sistema informati-
zado gerador e gerenciador do banco de dados Vega 
Triagem® (CCTI, São Paulo, SP), utilizado no setor 
de Análises Neonatais do Lacen-SC. A busca levou em 
consideração o número total de crianças triadas, anual-
mente, pela instituição. O número de casos diagnos-
ticados de FNC, HC, FC, HB e HAC foi confirmado 
no Setor de Endocrinologia do HIJG. O número de 
nascidos vivos no Estado de Santa Catarina foi obtido 
por pesquisa no Sistema de Informações sobre Nasci-
dos Vivos (Sinasc) (28). 

A técnica utilizada para a realização dos testes 
constitui na coleta de sangue capilar em papel-filtro 
(FITEC® especial com espessura de 2,27 mm, grama-
tura 105-110 g/m2 linear 1005 algodão), o sangue foi 
coletado nos Postos de Saúde, Hospitais ou Materni-
dades dos municípios participantes do Programa por 
técnicos de enfermagem treinados, sendo subsequente-
mente encaminhado para o setor de Análises Neonatais 
do Lacen-SC. A faixa etária atendida para realização da 
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primeira coleta variou de 3 a 14 dias. A FAL (coefi-
ciente de variação intraensaio de 8,5% e coeficiente de 
variação interensaio de 5,1% para valores de FAL com 
média de 12,1 mg/dL) foi quantificada por imunoen-
saio no sistema automatizado Wallac 1232 Victor®. O 
TSH (coe ficiente de variação intraensaio de 6,8% e coe-
ficiente de variação interensaio de 8,9% para valores de 
TSH com média de 10,5 µUI/mL), a IRT (coeficiente 
de variação intraensaio de 7,1% e coeficiente de variação 
interensaio de 8,0% para valores de IRT com média de 
104 ng/mL) e a 17-OHP (coeficiente de variação in-
traensaio de 7,3% e coeficiente de variação interensaio 
de 9,6% para valores de 17-OHP com média de 16,3 
ng/mL) foram quantificados por imunoensaio no siste-
ma automatizado Wallac 1235 AutoDELFIA®. As he-
moglobinas variantes foram analisadas qualitativamente 
por cromatografia líquida de alta performance (HPLC 
– coeficiente de variação intraensaio de 2,2% para com-
parações entre bandas de hemoglobina A e C e de 3,3% 
entre hemoglobina A e F e coeficiente de variação in-
terensaio de 1,8% para comparações entre bandas de 
hemoglobina A e C e de 2,9% entre hemoglobina A e 
F) em aparelho Bio-Rad VariantTM. Todos os resultados 
alterados de hemoglobinas foram confirmados com ele-
troforese em gel de agarose por focalização isoelétrica 
(IEF – Pharmacia Biotech®). Os princípios utilizados 
para análise laboratorial, os analitos determinados na 
triagem de cada patologia e os respectivos valores de re-
ferência utilizados foram citados na tabela 1. Os valores 
que estavam acima dos de referência foram repetidos 
duas vezes com a primeira amostra. Quando necessá-
rio, as crianças foram reconvocadas para uma segunda 
coleta. Com a persistência de valores elevados ou a ob-
tenção de valores muitos elevados já na 1ª amostra, as 
crianças foram encaminhadas, pelo Lacen-SC, ao Servi-
ço de Endocrinologia Pediátrica do HIJG.

Os critérios a seguir foram utilizados para definição 
do diagnóstico pelo endocrinologista pediátrico. Na 

triagem da FNC, a obtenção, em amostra de sangue 
total, de valores de FAL (imunoensaio automatizado 
Wallac 1232 Victor®) superiores a 10 mg/dL, em pelo 
menos duas amostras laboratoriais distintas, forneceu 
o diagnóstico da doença. Para HC foi realizada a do-
sagem sérica do T4 total (5,53 a 11,0 µg/dL), do T4 
livre (0,78 a 2,19 ng/dL) e do TSH (0,35 a 5,50 µUI/
mL) por química seca em sistema automatizado Vitros® 
ECi (Ortho-Clinical Diagnostics). Assim, o HC foi 
identificado quando foram obtidos valores de T4 total 
e livre inferiores a 5,53 µg/dL e 0,78 ng/dL, respecti-
vamente, e valores de TSH superiores a 5,50 µUI/mL. 
Os casos que apresentaram resultados positivos de IRT 
foram confirmados por meio de uma quantificação de 
cloreto no suor por fotometria de chama, considera-
do como padrão-ouro para o diagnóstico confirmató-
rio da FC, sendo que valores desse eletrólito iguais ou 
superiores a 60 mEq/L conferem o diagnóstico para 
a doença. Por constituírem métodos de elevada preci-
são, HPLC e IEF, todos os resultados positivos foram 
repetidos para confirmação, e resultados anormais fo-
ram confirmados após três meses. Para o diagnóstico de 
HAC, foram realizadas as dosagens séricas de 17-OHP 
por radioimunoensaio de 17-alfa-hidroxiprogesterona 
Coat-A-Count® (Siemens Healthcare Diagnostics), 
sendo considerados os seguintes valores de referência 
de acordo com o sexo e a idade: até 1 mês (masculino 
de 53 a 186 ng/dL, feminino de 17 a 204 ng/dL); de 
1 a 6 meses (masculino de 35 a 157 ng/dL, feminino 
de 25 a 110 ng/dL); de 6 a 12 meses (masculino de 6 
a 40 ng/dL, feminino de 5 a 47 ng/dL).

Para análise de dados os valores obtidos foram tabe-
lados em planilha eletrônica de cálculos do Microsoft 
Office Excel®. A cobertura do PNTN em Santa Ca-
tarina foi calculada como percentual, considerando-se 
100% o número de nascidos vivos no Estado, relatan-
do-se medidas descritivas de média e desvio-padrão. As 
prevalências anuais das patologias FC, FNC, HAC, HB 

Tabela 1. Exames de triagem neonatal realizados 

Patologia Analito analisado método de análise Valores de referência

Fenilcetonúria FAL Imunoensaio < 3,00 mg/dL (sujeitos à reconvocação acima de 2,70)

Hipotireoidismo congênito TSH Imunoensaio < 10 µUI/mL

Fibrose cística IRT Imunoensaio < 70,0 ng/mL (para detecção de FC o resultado acima de 30 dias de vida 
não é significativo)

Hemoglobinopatias Hemoglobinas variantes HPLC e IEF FA até 50 dias; AF acima de 50 dias; AA acima de 90 dias

Hiperplasia adrenal congênita 17-OHP Imunoensaio < 9,9 ng/mL para crianças com peso acima de 2.500 kg

< 19,8 ng/mL para crianças com peso até 2.500 kg

HPLC: cromatografia líquida de alta performance, IEF: focalização isoelétrica.
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Tabela 3. Total de crianças triadas e diagnosticadas para o HC e 
prevalência da doença na população rastreada, no período de 2004 a 
2008

Número de 
crianças 

triadas para 
o Hc

Falso-
positivos na 

segunda 
coleta

casos 
confirmados 

de Hc

Prevalência 
de Hc na 

população 
rastreada

2004 76.631 0 25 1:3.065

2005 80.146 0 28 1:2.862

2006 75.571 0 29 1:2.605

2007 72.312 0 26 1:2.781

2008 73.677 0 24 1:3.069

e HC na população rastreada foram calculadas dividin-
do-se o número total de crianças triadas pelo número 
de casos diagnosticados no período avaliado.

O estudo foi delineado de acordo com as Diretrizes 
e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo 
Seres Humanos e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal 
de Santa Catarina (Processo 325, FR 278578).

reSulTADoS

No período de 2004 a 2008, um total de 378.337 
crianças foi triado para as patologias FNC, HC, FC, 
HB e HAC, pelo setor de Análises Neonatais do Lacen-
-SC, perfazendo uma média de 75.667 ± 3.009 crian-
ças triadas, anualmente, pela instituição. Nesse mesmo 
período, verifica-se um total de 420.531 nascidos vivos 
em Santa Catarina, correspondendo a uma média de 
84.106 ± 1.363 nascimentos anuais, no Estado. No ano 
de 2005, a triagem neonatal abrangeu grande número 
de crianças e foi responsável pelo maior percentual do 
período estudado, equivalente a 94,8%. Para os demais 
anos os percentuais de cobertura foram: 89,7% (2004), 
89,8% (2006), 88,4% (2007) e 87,2% (2008).

Fenilcetonúria

O número de casos de FCN totalizou 26 crianças. Esse 
valor corresponde a uma média de cinco crianças diag-
nosticadas, anualmente, com a doença e resulta em uma 
prevalência média para o período estudado de 1:28.862 
na população rastreada. De acordo com a tabela 2, ob-
serva-se uma grande variação da prevalência da FNC 
na população de estudo, elevando-se de 1:76.631, em 
2004, para 1:7.369, em 2008, valores justificados pelo 
aumento de dez casos confirmados no ano de 2008 em 
relação ao ano de 2004.

Tabela 2. Total de crianças triadas e diagnosticadas para a FNC e 
prevalência da doença na população rastreada, no período de 2004 a 
2008

Número de 
crianças 

triadas para 
a FcN

Falso-
positivos na 

segunda 
coleta

casos 
confirmados 

de FcN

Prevalência 
de FcN na 
população 
rastreada

2004 76.631 15 1 1:76.631

2005 80.146 2 6 1:13.358

2006 75.571 0 7 1:10.796

2007 72.312 3 2 1:36.156

2008 73.677 0 10 1:7.368

Hipotireoidismo congênito

O número de casos de HC totalizou 132 crianças. Esse 
valor corresponde a uma média de 26 crianças diagnos-
ticadas, anualmente, com a doença e resulta em uma 
prevalência média de 1:2.876 triados, na população 
estudada. De acordo com a tabela 3, a prevalência de 
HC na população rastreada manteve-se relativamente 
constante no período de 2004 a 2008, variando entre 
1:3.065 a 1:2.781 triados, nos anos de 2004 e 2007, 
respectivamente.

Fibrose cística

O número de casos de FC totalizou 76 crianças no pe-
ríodo de 2004 a 2008. Esse valor corresponde a uma 
média de 15 crianças diagnosticadas anualmente com a 
doença e resulta em uma prevalência média de 1:5.121 
na população rastreada. De acordo com a tabela 4, a 
prevalência de FC na população rastreada não apresen-
tou grandes flutuações, variando de 1:3.684, em 2008, 
para 1:6.165, em 2005. 

Tabela 4. Total de crianças triadas e diagnosticadas para a FC e 
prevalência da doença na população rastreada, no período de 2004 a 
2008

Número de 
crianças 

triadas para 
a Fc

Falso-
positivos na 

segunda 
coleta

casos 
confirmados 

de Fc

Prevalência 
de Fc na 

população 
rastreada

2004 76.631 32 13 1:5.895

2005 80.146 0 13 1:6.165

2006 75.571 0 15 1:5.038

2007 72.312 58 15 1:4.821

2008 73.677 69 20 1:3.684

Hemoglobinopatias

O número de casos de HB S totalizou 24 crianças, 
das quais 16 apresentaram a hemoglobina variante 

Triagem neonatal em Santa Catarina
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FS e oito crianças apresentaram a hemoglobina FSC, 
perfazendo uma média de seis crianças diagnosticadas 
anualmente com a doença. No período de estudo, so-
mente um criança apresentou a hemoglobina variante 
FC, representando um único caso de HB C confirmado 
no Estado, que ocorreu no ano de 2008. As prevalên-
cias anuais da doença apresentaram-se consideravel-
mente constantes no período avaliado, variando entre 
1:10.947 e 1:18.078 triados (Tabela 5). Dessa forma, 
a prevalência média da HB S foi de 1:14.446 crianças 
triadas no período de 2004 a 2008.

mais comuns no Estado de Santa Catarina. O presente 
estudo não contempla as triagens realizadas pela rede de 
laboratórios privados do Estado, assim, provavelmente, 
nos anos em que houve um percentual maior de triagens 
atendidas por esses laboratórios, foi obtida uma cober-
tura menor pelo Lacen. Nesse contexto, a cobertura do 
programa no período analisado obteve uma média de 
90%, portanto, as prevalências das patologias obtidas a 
partir da população rastreada podem ser extrapoladas 
às prevalências encontradas na totalidade da população 
catarinense. Na avaliação das patologias triadas, consi-
derando as médias obtidas com os valores dos anos que 
compõem o período estudado, observou-se que a maior 
ocorrência foi do HC, com prevalência de 1:2.876, se-
guido da FC com 1:5.121, da HAC com 1:5.360, da HB 
S com 1:13.538 e da FCN com prevalência de 1:28.862 
na população rastreada.

A média da prevalência do período estudado para 
a patologia FNC foi inferior à prevalência mundial da 
doença, a qual corresponde a 1:12.000 nascidos-vivos 
(29). A prevalência média da doença no Estado mos-
trou-se também inferior à prevalência nacional, que 
apresentou valores entre 1:16.691 e 1:24.310 nascidos 
vivos, nos anos de 2001 e 2002, respectivamente, de 
acordo com o último levantamento realizado pela So-
ciedade Brasileira de Triagem Neonatal (30).

A prevalência média do HC em Santa Catarina, no 
período de 2004 a 2008, mostrou-se semelhante à pre-
valência mundial da doença, a qual varia em torno de 
1:4.000 a 1:3.000 nascidos vivos (22). Da mesma for-
ma, essa prevalência assemelhou-se à prevalência obser-
vada no Brasil, que apresentou valores entre 1:3.694 e 
1:3.808 nascidos vivos, nos anos de 2001 e 2002, res-
pectivamente, segundo o último levantamento realiza-
do pela Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal (30).

A prevalência de FC se mostrou semelhante à pre-
valência mundial da doença, a qual varia de 1:2.000 a 
1:10.000 nascidos vivos de origem caucasiana (31,32). 

No entanto, mostrou-se um pouco acima da preva-
lência observada no Brasil, que apresentou valores en-
tre 1:16.275 e 1:13.073 nascidos vivos, nos anos de 
2001 e 2002, respectivamente, de acordo com o úl-
timo levantamento realizado pela Sociedade Brasileira 
de Triagem Neonatal (30). Essa prevalência aumentada 
da doença, cuja ocorrência é alta na população de ori-
gem caucasiana, ocorre pelo fato de o Estado de Santa 
Catarina possuir uma maior proporção de indivíduos 
caucasianos quando comparado com o restante do país.

Tabela 5. Total de crianças triadas e diagnosticadas para HB e prevalência 
da doença na população rastreada, no período de 2004 a 2008

Número de 
crianças triadas 

para HB

casos 
confirmados de 

HB S

Prevalência de HB S 
na população 

rastreada

2004 76.631 07 1:10.947

2005 80.146 06 1:13.357

2006 75.571 05 1:15.114

2007 72.312 04 1:18.078

2008 73.677 05 1:14.735

Hiperplasia adrenal congênita

O número de casos com HAC totalizou 77, perfazendo 
uma média de, aproximadamente, 19 crianças diagnos-
ticadas anualmente com a doença (Tabela 6). Obser-
varam-se no ano de 2008 apenas dois casos da doen-
ça diagnosticados, com uma prevalência de 1:36.838, 
mostrando uma flutuação de valores comparando com 
as ocorrências de maior número de casos confirmados 
nos anos anteriores. Assim, a prevalência média calcu-
lada para essa patologia no período de 2004 a 2008 foi 
equivalente a 1:11.655 triados.

Tabela 6. Total de crianças triadas e diagnosticadas para a HAC e 
prevalência da doença na população rastreada, no período de 2004 a 2008 

Número de 
crianças 

triadas para 
a FcN

Falso-
positivos na 

segunda 
coleta

casos 
confirmados 

de HAc

Prevalência 
de HAc na 
população 
rastreada

2004 76.631 10 15 1:5.108

2005 80.146 99 23 1:3.484

2006 75.571 211 30 1:2.519

2007 72.312 69 07 1:10.330

2008 73.677 63 02 1:36.838

DiScuSSÃo

A partir dos dados obtidos do Programa de Triagem 
Neonatal foi possível avaliar a prevalência dos distúrbios 
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No Brasil, destaca-se a alta incidência da HB S, 
sendo que, de acordo com o Ministério da Saúde, as 
prevalências da doença em diferentes regiões brasileiras 
permitem estimar a existência de mais de 8.000 afeta-
dos com a forma homozigótica da doença (33). Estima-
-se que, em determinadas regiões do Brasil, a doença 
falciforme tenha uma prevalência de 1:333 nascidos 
vivos (3). Essa afecção tende a ser mais frequente entre 
indivíduos afro-americanos e hispânicos. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, a prevalência média da doença 
é de 1:2.000 a 1:2.500 nascimentos, aumentando para 
1:400 nascidos vivos na população negra e de 1:500 
a 1:1.000 nascidos vivos na população de origem his-
pânica (3,22). Em Santa Catarina, a anemia falciforme 
apresentou-se como a mais frequente HB diagnostica-
da, totalizando 96% dos casos. No entanto, a prevalên-
cia da doença no Estado, representada pela média de 
1:14.446 triados, no período analisado, apresentou-se 
visivelmente diminuída em relação à prevalência obser-
vada no país. Essa prevalência reduzida da doença, cuja 
ocorrência é maior na população afro-americana, pode 
ser parcialmente explicada pelo predomínio da popula-
ção caucasiana no Estado de Santa Catarina, represen-
tada por cerca de 90% dos catarinenses, de acordo com 
o último censo demográfico realizado no país (34). 

A incidência de HAC na população mundial é va-
riável entre diferentes populações, com valores desde 
de 1:280 (35) a 1:42.000 (36) nascidos vivos, sendo 
as maiores prevalências verificadas em grupos étnicos 
específicos (Alasca, Japão e Nova Zelandia). No Bra-
sil, os valores obtidos em diferentes estudos oscilam de 
1:7.500 (37) a 1:10.000 nascidos vivos (38). Entretan-
to, de acordo com o levantamento realizado pela Socie-
dade Brasileira de Triagem Neonatal, a prevalência da 
doença variou entre 1:15.460 e 1:17.091, nos anos de 
2001 e 2002, respectivamente (30). Assim, consideran-
do-se a prevalência média da forma clássica da HAC em 
1:11.655 triados na população catarinense, no perío-
do de 2004 a 2008, observam-se valores similares aos 
verificados em outros estados brasileiros, que também 
correlacionam com os valores de prevalência mundial.

Estudos nacionais têm mostrado que as coberturas 
médias dos Programas de Triagem Neonatal variam 
muito e ainda não atingiram os índices ideais. No Pro-
grama de Triagem Neonatal do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a cobertura 
está em torno de 94%, enquanto no Serviço de Refe-
rência em Triagem Neonatal no Estado de Mato Gros-
so a cobertura populacional é inferior a 70% (39,40). 

Em nosso país, embora nos últimos anos uma conside-
rável melhora nos parâmetros de avaliação da qualidade 
dos programas possa ser vista, esses ainda não são os 
índices ideais. Campanhas visando à maior divulgação 
da importância da triagem neonatal são necessárias para 
aumentar a cobertura, e a instituição do terceiro dia de 
vida do recém-nascido como sendo o Dia do Teste do 
Pezinho poderia contribuir para que idades mais pre-
coces de tratamento fossem atingidas, melhorando o 
prognóstico das crianças acometidas. A idade na coleta 
e o atraso na fase de confirmação diagnóstica são os 
principais motivos para o atraso do início do tratamento 
dos casos detectados pelos serviços. 

O Programa de Triagem Neonatal associa tecnolo-
gia, conhecimento e informação levando ao diagnós-
tico precoce, o que permite o controle e a redução de 
riscos em relação à saúde. Isso leva à redução da morbi-
dade e mortalidade, além de melhor qualidade de vida 
aos afetados e redução de gastos futuros para a socieda-
de. Outro benefício da análise neonatal é a identificação 
dos portadores de algumas patologias, possibilitando o 
aconselhamento genético aos pais e a possibilidade de 
um planejamento familiar. É importante enfatizar que a 
triagem neonatal deve contemplar todos os passos pro-
postos pelo PNTN, inclusive a introdução em tempo 
hábil do tratamento adequado, para que seus objetivos 
sejam efetivamente atingidos.
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Modulação dos receptores de hormônio 
tireoidiano, TRa e TRβ, utilizando diferentes doses de 
triiodotironina (T3) em diferentes tempos
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ABSTrAcT
Objective: To examine the effect of different doses of triiodothyronine (T3) on mRNA levels of 
thyroid hormone receptors, TRa and TRβ, at different times. Materials and methods: 3T3-L1 
adipocytes were incubated with T3 (physiological dose: F; supraphysiological doses: SI or SII), 
or without T3 (control, C) for 0.5, 1, 6, or 24h. TRa and TRβ mRNA was detected using real-time 
polymerase chain reaction. Results: F increased TRβ mRNA levels at 0.5h. After 1h, TRa levels 
increased with F and SI and TRβ levels decreased with SII compared with C, F, and SI. After 6h, 
both genes were suppressed at all concentrations. In 24h, TRa and TRβ levels were similar to 
those of C group. Conclusions: T3 action with F began at 1h for TRa and at 0.5h for TRβ. These 
results suggest the importance of knowing the times and doses that activate T3 receptors in 
adipocytes. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(5):368-74
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TRa; TRβ; triiodothyronine; adipocytes 

reSumo
Objetivo: Examinar o efeito de diferentes doses de triiodotironina (T3) sobre a expressão gêni-
ca dos receptores TRa e TRβ em diferentes tempos. Materiais e métodos: Adipócitos, 3T3-L1, 
foram incubados com T3 nas doses fisiológica (F, 10nM) e suprafisiológicas (SI, 100nM ou SII, 
1000nM) ou veículo (controle, C) durante 0,5, 1, 6 ou 24h. mRNA dos TRs foram detectados 
utilizando PCR em tempo real. Resultados: Níveis de TRβ aumentaram em F em 0,5h. Após 1h, 
níveis de TRa aumentaram em F e SI comparado ao C, enquanto TRβ diminuiu no SII compara-
do com C, F, e SI. Após 6h, ambos os genes foram suprimidos em todas concentrações. Em 24h, 
níveis de TRa e TRβ retornaram aos do C. Conclusões: Ação do T3 em F iniciou-se em 1h para 
TRa e 0,5h para TRβ. Esses resultados são importantes para determinar tempo inicial e dose de 
T3 em que os receptores de HT são ativados em adipócitos. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(5):368-74
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iNTroDucTioN

T hyroid hormones (TH) influence the metabolism 
and development of adipose tissue by modulating 

the proliferation and differentiation of adipocytes (1). 

TH action is mediated mainly by the modification of 
gene expression by nuclear receptors, which are trans-
criptional factors regulated by ligands that adhere to 
the chromatin (2). TH receptors (TR) are proteins that 
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belong to the nuclear hormone receptor superfamily. 
These receptors originate from the genes for TR alpha 
(TRa) and TR beta (TRβ) (3,4) that, in humans, are 
located on chromosomes 17 and 3, respectively.

According to Yen (5) and Obregon (6), adipose tis-
sue represents an important target for TH because it 
expresses TRa and TRβ. THs are regarded as impor-
tant factors in the regulation of the development and 
function of adipose tissue (5,7,8). It has been shown 
that TRs are expressed in both white and brown adi-
pose tissue. However, there have been no studies on 
the modulation of TRs by different doses of triiodothy-
ronine (T3) at different times.

In this study, we evaluated the effects of different 
doses and times of T3 on the expression levels of TRs. 
We observed that TRβ was modulated by T3 starting 
at 0.5h, and TRa was modulated later, starting at 1h.

mATeriAlS AND meTHoDS

cell culture and differentiation

The experimental protocol was approved by the Ethics 
Committee on Animal Experiments of the Botucatu 
School of Medicine-UNESP (protocol nº 752).

For the in vitro study, the 3T3-L1 cell line was used. 
These cells were acquired from the Cell Bank of the Rio 
de Janeiro Federal University (UFRJ) and were cultu-
red in Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) 
(Gibco®, Life Technologies Corporation, Grand Island, 
NY, USA) was supplemented with 10% fetal bovine se-
rum (FBS) (Gibco®, Life Technologies Corporation), 
1% antibiotic/antimycotic (Sigma-Aldrich Co. LLC, 
St. Louis, MO, USA) agent, under an atmosphere of 
5% CO2 at 37°C. Cells were maintained in these cul-
ture conditions until they reached approximately 100% 
confluency, and were subsequently transferred to 6-well 
plates. After reaching 100% confluency in the wells, 
cells were submitted to the differentiation process, du-
ring which they remained for 3 days in DMEM contai-
ning 10% FBS, 100 mM 1-methyl-3-isobutilxanthine 
(IBMX) (Sigma-Aldrich Co. LLC), 1 mM dexame-
thasone (Sigma-Aldrich Co. LLC), and 5 mg/L insu-
lin (Sigma-Aldrich Co. LLC). After this period, cells 
were maintained for 7 days in DMEM containing 10% 
FBS and 5 mg/mL insulin. Following the period of 
cell differentiation, adipocytes were subjected to TH 
depletion for 36 h in DMEM supplemented with char-
coal-stripped fetal serum (Sigma-Aldrich Co. LLC). 

Subsequently, cells were treated with a physiological 
dose of T3 (10 nM, which is hereafter referred to as F) 
or supraphysiological doses of T3 (100 nM and 1000 
nM, which are hereafter called SI and SII, respectively) 
for 0.5, 1, 6, or 24h. A non-treated group, only 0.1% 
NaOH (diluent T3), was used as control (C).

oil red o staining

After 10 days of differentiation, the culture medium 
was removed, and the cells were washed twice with 
phosphate-buffered saline. Subsequently, 1 mL of for-
maldehyde was added, and the cells were incubated for 
30 min at room temperature, and then washed 3 times 
with phosphate-buffered saline. Thereafter, 300 μL of 
Oil Red O dye (Sigma-Aldrich Co. LLC) was added, 
and the cells were incubated for 2h at 37°C. After that 
period, cells were washed 3 times with distilled water 
and placed in an incubator to dry. Cells were observed 
under a microscope in order to verify differentiation by 
red coloring of the adipose cells.

Gene expression

Total RNA was extracted from the 3T3-L1 cells with 
the TRIzol reagent (Life Technologies Corporation) 
according to the manufacturer’s instructions. The 
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit for 
RT-PCR® (Life Technologies Corporation) was used to 
synthesize 20 μL of cDNA from 1000 ng of total RNA.

TRa and TRβ mRNA levels (Table 1) were deter-
mined by real-time polymerase chain reactions (RT-qP-
CR). Quantitative measurements were performed with 
Applied Biosystems StepOne Plus detection system 
with the TaqMan qPCR commercial kit (Life Techno-
logies Corporation) according to the manufacturer’s 
instructions. The amplification conditions were as 
follows: enzyme activation at 50°C for 2 min, denatu-
ration at 95°C for 10 min. The cDNA products were 
amplified by 40 cycles of denaturation at 95°C for 15 s, 
and annealing/extension at 60°C for 1 min. All assays 
were performed in triplicate. Levels of gene expression 

Table 1. Assays used at RT-qPCR

Gene Assay

TRβ Mm00437044_m1

TRa Mm00617505_m1

Cyclophilin Mm00434759_m1

TRβ: thyroid hormone receptor beta; TRa: thyroid hormone receptor alpha. TRβ and TRa 
assays correspond to homologue sequence of isoforms 1 and 2. 
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were quantified relative to group C value, after norma-
lization with the internal control (cyclophilin) by the 
2-ΔΔCt method, as described elsewhere (9).

Statistical analysis

The differences between TRa and TRβ mRNA le-
vels for all experiments were assessed by Student’s  t-
-test. Differences of TRa and TRβ gene expression for 
different T3 doses at each moment were assessed by 
one-way analyses of variance (ANOVA) followed by 
Tukey’s test. Data are expressed as mean ± standard de-
viation. Significance level was set at 5%.

reSulTS

Figure 1A shows 3T3-L1 cells prior to differentiation. 
In the presence of the differentiation cocktail (insulin, 
dexamethasone, and IBMX), cells differentiated from 
preadipocytes into adipocytes that had the morphology 
of mature adipocytes, characterized by a large quantity 
of lipid droplets in the cytoplasm (Figures 1B and C). 
These droplets become more evident with the oil red 
staining (Figure 1C), as the lipids get stained in red.

Differential expression of Tra and Trβ in adipocytes

Data obtained in the current study show differential 
expression of TRa and TRβ levels in adipocytes. TRa 
expression levels were higher in comparison with TRβ 
for all groups (Table 2).

Different concentrations of T3 modulated Tra mrNA 
levels at different time periods

Figure 2 shows the modulation of TRa mRNA levels 
in the 3T3-L1 adipocytes in the absence (C group) or 
presence of T3 (F, SI, and SII groups) at different mo-

Figure 1. 3T3-L1 cells. (A) Undifferentiated cells. (B) Cells after 10 days of differentiation. (c) Cells stained with oil red after 10 days of differentiation. 
The arrows indicate an adipocyte with lipid droplets in the cytoplasm.

A B c

Table 2. Differential expression of TRβ and TRa mRNA levels

  Group Trβ Tra p

0.5h 

C 1.00 ± 0.24 231.00 ± 68.22 < 0.001

F 2.63 ± 0.5 373.00 ± 75.52 = 0.001

SI 1.89 ± 0.24 323.59 ± 53.55 < 0.001

SII 1.88 ± 0.39 279.10 ± 54.80 < 0.001

1h 

C 1.00 ± 0.18 82.15 ± 7.01 < 0.001

F 1.10 ± 0.04 146.45 ± 17.29 < 0.001

SI 0.99 ± 0.11 176.11 ± 35.87 = 0.001

SII 0.42 ± 0.02 70.73 ± 10.40 < 0.001

6h 

C 1.00 ± 0.19 169.87 ± 17.79 < 0.001

F 0.22 ± 0.03 69.89 ± 7.98 = 0.001

SI 0.14 ± 0.003 34.93 ± 1.97 < 0.001

SII 0.04 ± 0.002 5.73 ± 0.31 < 0.001

24h 

C 1.00 ± 0.14 179.74 ± 44.72 = 0.002

F 0.76 ± 0.01 298.18 ± 12.69 < 0.001

SI 0.81 ± 0.04 201.82 ± 0.31 < 0.001

SII 0.79 ± 0.01 131.73 ± 17.4 < 0.001

3T3-L1 adipocytes were treated with T3 at physiological dose (F, 10 nM) and supraphysiological 
doses (SI, 100 nM or SII, 1000 nM) or without T3 (C, control) for 0.5h, 1h, 6h, or 24h. Total RNA 
was extracted and analyzed by RT-qPCR. Data are expressed as means ± standard deviations. 
Comparison between TRβ and TRa mRNA levels were analyzed using Student’s t test. All 
assays were performed in triplicate (n = 3 for each treatment). 

ments (0.5, 1, 6, or 24h), as measured by RT-qPCR. 
The different concentrations of T3 did not affect the 
levels of mRNA expression of the TRa gene in the 0.5-
h treatment period (Figure 2A). TRa expression levels 
were higher at 1h of treatment in the SI and F groups in 
comparison with the C and SII groups (Figure 2B). At 
the 6-h time point, TRa gene expression levels decrea-
sed in groups F, SI, and SII in comparison with group 
C (Figure 2C). TRa levels were increased in treatment 
group F at 24h compared with C. However, there was 
a decrease in the SI and SII groups in comparison with 
the increase that was observed in F (Figure 2D). 
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Figure 2. Dose-dependent response for the effects of T3 on TRa mRNA levels at different incubation times. The 3T3-L1 adipocytes were treated with T3 
at physiological dose (F, 10 nM) or supraphysiological doses (SI, 100 nM or SII, 1,000 nM), or without T3 (C, control) for 0.5h, 1h, 6h, or 24h. Total RNA 
was extracted and analyzed by RT-qPCR. (A) Effects of T3 doses on TRa mRNA levels at 0.5h. (B) Effects of T3 doses on TRa mRNA levels at 1h. (c) 
Effects of T3 doses on TRa mRNA levels at 6h. (D) Effects of T3 doses on TRa mRNA levels at 24h. Data are expressed as means ± standard deviations. 
Data were analyzed using one-way ANOVA complemented with Tukey’s test. Similar letters indicate that there was no statistical difference, and different 
letters indicate that there was a statistical deference at p < 0.05. Assays were performed in triplicate (n = 3 for each treatment).

Different concentrations of T3 modulated Trβ mrNA 
levels at different time periods

Figure 3 shows the modulation of TRβ mRNA levels 
in the 3T3-L1 adipocytes in the absence (C group) or 
presence of T3 (F, SI, and SII groups) at different pe-
riods (0.5, 1, 6, or 24h), as measured by RT-qPCR. 
There was an increase in TRβ mRNA levels in F group 
when compared with those of C, at 0.5h (Figure 3A). 
At 1h, suppression in the levels of TRβ gene expression 
was evident in SII compared with those of groups C, 
F, and SI (Figure 3B). At 6h, decrease in TRβ mRNA 
levels was observed in groups F, SI, and SII compared 
with those of group C (Figure 3C). At 24h, TRβ levels 
decreased in F group when compared with C (Figure 
3D).

DiScuSSioN

Lipid metabolism is closely associated with a number 
of health problems; the regulation of adipocytes re-

presents an emerging area of interest. The adipose tis-
sue, which is a target of TH, shows the expression of 
thyroid receptors that are considered important factors 
in the regulation of the development and function of 
this tissue (5,7,8).

The present study was designed to elucidate the 
effects of T3 on TRa and TRβ mRNA expression levels 
in adipose tissue, without the interference of systemic 
factors. As experimental models, we used the 3T3-L1 
cell line, embryonic cells from Mus musculus (Figure 
1A), and differentiated in vitro adipocytes (Figures 1B 
and C) because they represent well-established mo-
dels for adipogenesis (10). Furthermore, we quantified 
TRa and TRβ mRNA levels by RT-qPCR.

The TRa gene is widely expressed in the early stages 
of development, while the TRβ gene is restricted to the 
late stages of embryogenesis when it is induced in the 
brain, pituitary gland, and other tissues (11). We ob-
served that TRa mRNA levels were much higher than 
TRβ mRNA levels in 3T3-L1 adipocytes (Table 2), in 

A

c

B

D



Co
py

rig
ht

©
 A

BE
&

M
 to

do
s o

s d
ire

ito
s r

es
er

va
do

s.

372 Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57/5

TR
β 

ge
ne

 e
xp

re
ss

io
n

(re
la

tiv
e 

va
lu

e)

C

Control (C)

10 nM T3 (F)

100 nM T3 (SI)

1000 nMT3 (SII)

F SI SII

1.5

1

0.5

0

b

a
a

a

C
0

1

1.5

3

a

b

ab
ab

TR
β 

ge
ne

 e
xp

re
ss

io
n

(re
la

tiv
e 

va
lu

e)
3.5

F SI SII

2

2.5

0.5

C
0

0.5

b b b

a

TR
β 

ge
ne

 e
xp

re
ss

io
n

(re
la

tiv
e 

va
lu

e)

1.5

F SI SII

1

TR
β 

ge
ne

 e
xp

re
ss

io
n

(re
la

tiv
e 

va
lu

e)

C F SI SII

1.5

1

0.5

0

b

a
ab ab

Figure 3. Dose-dependent response for the effects of T3 on TRβ mRNA levels at different incubation times. The 3T3-L1 adipocytes were treated with T3 
at physiological dose (F, 10 nM) or supraphysiological doses (SI, 100 nM or SII, 1,000 nM), or without T3 (C, control) for 0.5h, 1h, 6h, or 24h. Total RNA 
was extracted and analyzed by RT-qPCR. (A) Effects of T3 doses on TRβ mRNA levels at 0.5h. (B) Effects of T3 doses on TRβ mRNA levels at 1h. (c) 
Effects of T3 doses on TRβ mRNA levels at 6h. (D) Effects of T3 doses on TRβ mRNA levels at 24h. Data are expressed as means ± standard deviations. 
Data were analyzed using one-way ANOVA complemented with Tukey’s test. Similar letters indicate that there was no statistical difference, and different 
letters indicate that there was a statistical deference of p < 0.05. Assays were performed in triplicate (n = 3 for each treatment).
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agreement with other authors (12). The differential ex-
pression of TR genes suggests that they may mediate 
distinct functions (13). It has been shown that TRa1 
is critical in thermoregulation via regulation at the level 
of local, via central regulation, or both, whereas TRβ 
seems to be more involved in the regulation of lipid 
metabolic pathways (14). Moreover, although TRa 
and TRβ are similar in the DNA and ligand domains 
(15), there are fundamental differences in the ligand-
binding domain that, nowadays, have enabled the de-
sign of ligands that specifically interact with TRa or 
TRβ, and these have been important tools of isoform-
specific actions (16). 

We observed that the modulation of the levels of 
TRa by different doses of T3 was initiated after 1h of 
treatment when the physiological dose of 10 nM (17) 
that was given to group F increased the levels of TRa 
compared with those of groups C and SI. The TRa 
expression levels in the SII group remained unchanged 
compared with group C (Figure 2A). We can speculate 

that this consistency in the TRa expression levels in the 
SII group was due to a downregulation of this recep-
tor because this group showed a decrease in TRa levels 
compared with groups F and SI. The downregulation 
process occurred due to the exposure of the cells to 
high doses of TH (18). 

Monden and cols. (19) observed a decrease in TRa 
mRNA levels in human medulloblastoma cells (HTB-
185) at a dose of 100 nM, which was the same dose 
used in the SI group for 24h. In the present study, we 
also observed a reduction in TRa in this group com-
pared with the T3 physiological levels that were admi-
nistrated to group F. However, group F had increased 
TRa levels compared with group C, and group SII was 
decreased relative to F (Figure 2D).

Kanamori e Brown (20) showed that T3 modulated 
the TRa mRNA expression levels in tadpoles, but it 
had no effect on the epithelial cell culture of embryonic 
Xenopus laevis (XL-177) incubated with T3 for 24h at 
a concentration of 5 nM. These findings do not cor-

T3 modulation of TRa and TRβ
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roborate our results, which may be due to the use of a 
different experimental model and of a T3 dose that was 
lower than that used in our experiments.

Jiang and cols. (12) analyzed the TRa expression 
levels during the differentiation period of 3T3-L1 cells 
in the absence or presence of T3 at a concentration of 
100 nM. Although the treated group had a higher ac-
cumulation of triglycerides, the TRa expression levels 
were similar for both treated and untreated cells, di-
fferent from our results, and probably because mRNA 
quantification by semi-quantitative PCR is less sensitive 
than that done with RT-qPCR.

We observed an increase in TRβ mRNA levels in 
group F after 0.5-h incubation, but not for TRa (Figu-
re 3A). This led us to speculate that at 0.5h, T3 bound 
to its receptor a, which is more abundant in adipocytes, 
resulting in an increased transcription of TRβ. After the 
1-h incubation, we observed a decrease in TRβ levels 
in group SII relative to the other groups (Figure 3B), 
which indicated a decrease of thyroid receptors in the 
presence of high doses of T3.

Increasing the incubation period to 6h, we obser-
ved a suppression of TRβ in the F, SI, and SII groups 
compared with those in the C group, which was the 
same observed for TRa (Figures 3C and 2C). If the 
transcription of TRβ depends on the binding of T3 to 
TRa, that would explain the decreased levels of TRβ at 
this incubation time.

At 24h, only the F group maintained TRβ levels 
below group C (Figure 3D). There was an increase in 
the expression of TRβ at 0.5h, which was followed by 
a progressive reduction until 6h; TRβ levels tended to 
return to normality in 24h. This suggested that a de-
fense or adaptation mechanism occurred in the cells in 
response to treatment with TH.

Previous studies from our group have shown that 
physiological doses of T3 decreased TRβ gene expres-
sion levels in the adipose tissue of obese animals that 
were subjected to food restriction (21), corroborating 
the results obtained in the present study at 6 and 24h. 
Moreover, Liu and cols. (22) found that TRβ gene ex-
pression levels remain unchanged in the myocardium 
of hyperthyroid rats compared with the myocardium of 
euthyroid rats, suggesting that the actions of T3 in its 
receptors are different for different tissues and experi-
mental models.

In summary, the physiological and supraphysiologi-
cal doses of T3 modulated TR mRNA expression levels 
by showing that, at 6h, a suppression of both genes 

occurred in the presence of different doses of T3, and 
that, after 24h, the expression levels tended to return 
to normality. Since the interaction with the T3 nuclear 
receptors leads to the activation or inhibition of target 
expression of genes, implying the stimulation or blo-
cking of the synthesis of specific proteins, mechanism 
by which TH exerts its biological effects on cells, the 
results presented are important for an understanding in 
which T3 dose (physiological or supraphysiological), at 
different incubation times, T3 activates thyroid hormo-
ne receptors in adipocytes.
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Estudo da prevalência da doença 
celíaca em crianças e adolescentes 
com diabetes melito tipo 1: resultado 
de 10 anos de acompanhamento
Study of prevalence of celiac disease in children with type 
1 diabetes mellitus: result of 10 years of follow-up

Cristina Borim Codo Dias Gonçalves1, Ivani Novato Silva2,  
Mariella Guarino Tanure3, Magda Bahia4

reSumo
Objetivo: Avaliar a prevalência da doença celíaca (DC) em crianças e adolescentes com diabetes 
melito tipo 1 (DM1) atendidos no Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Minas Gerais. Sujeitos e métodos: Incluídos no estudo crianças e 
adolescentes com diagnóstico prévio de DM1 acompanhadas no serviço no período de março 
de 1999 a abril de 2009, com idades entre zero e 18 anos. Todos foram rastreados para DC na 
primeira consulta e anualmente. A investigação foi realizada por meio da dosagem dos anti-
corpos da classe IgA (AGAA) e IgG (AGAG) antigliadina. Os pacientes com AGAA e/ou AGAG 
acima de duas vezes o valor de referência foram submetidos à biópsia intestinal. Resultados: 
Foram excluídos 21 pacientes do total inicial de 384. Destes, 50 tiveram a sorologia positiva e 
29 foram submetidos à biópsia intestinal. A prevalência encontrada foi de 3,1%. Conclusão: 
O rastreamento periódico da DC nos pacientes diabéticos deve ser encorajado, dada sua alta 
prevalência. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(5):375-80

Descritores
Diabetes melito tipo 1; doença celíaca; prevalência; rastreamento

ABSTrAcT
Objective: To estimate the prevalence of celiac disease (CD) in children and adolescents with 
type 1 diabetes mellitus (T1DM) treated in the Children’s Division of Endocrinology, at the Uni-
versidade Federal de Minas Gerais Hospital das Clínicas. Subjects and methods: Children and 
adolescents diagnosed with T1DM, aged 0 to 18 year, were included in this study performed 
from March 1999 to April 2009. All patients were screened for CD at their first visit and, again, 
annually. The investigation was performed through the measurement of IgA (AGAA) and IgG 
(AGAG) antigliadin antibodies. Patients with values of AGAA and/or AGAG above two times the 
cutoff mark undertook intestinal biopsy. Results: A group of 21 patients were excluded from 
the initial total of 384 patients. Out of the remaining, 50 patients had positive serology and 29 
underwent intestinal biopsy. The prevalence index was 3.1%. Conclusion: The periodic screen-
ing of CD in diabetic patients should be encouraged, due to its high prevalence. Arq Bras Endocrinol 

Metab. 2013;57(5):375-80

Keywords
Type 1 diabetes mellitus; celiac disease; prevalence; screening
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Prevalência da doença celíaca no DM1

iNTroDuÇÃo 

A associação entre o diabetes melito tipo 1 (DM1) e 
a doença celíaca (DC) é descrita desde 1954. Am-

bas as condições estão relacionadas à presença do an-
tígeno de histocompatibilidade humana (HLA) -DQ, 
codificada pelos genes DQ2 e DQ8 do cromossomo 6, 
sugerindo uma causa genética para a ocorrência simul-
tânea (1,2). 

A prevalência da DC entre os pacientes diabéticos 
varia de 2,2% a 13,8% (3,4), média de 4,1% nos países 
europeus, consideravelmente superior à prevalência da 
DC na população geral (0,5%-1%) (5). No Brasil exis-
tem poucos estudos e a investigação da DC em pacien-
tes diabéticos ainda não é rotina em muitos serviços. 
Em 2006, Tanure e cols. (6) realizaram um estudo 
sobre a prevalência da DC em crianças e adolescentes 
com DM1 e acompanhamento no Serviço de Endocri-
nologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, sendo 
encontrada prevalência de 2,6%.

A DC é uma enteropatia autoimune causada pela 
sensibilidade ao glúten nos indivíduos geneticamente 
predispostos (7). As proteínas deletérias presentes no 
glúten são a gliadina do trigo, hordeína da cevada, se-
calina do centeio e, possivelmente, a avidina presente 
na aveia.

A DC causa uma atrofia de células da mucosa do 
intestino delgado, diminuindo sua área de absorção, 
levando, como consequência, uma típica síndrome de 
má-absorção. Caracteriza-se por perda de peso, desnu-
trição, distensão abdominal, diarreia e esteatorreia. A 
má-absorção de ferro, ácido fólico, vitamina B12, cálcio 
e vitamina D pode dar origem a uma anemia ferropriva, 
anemia megaloblástica e levar à osteoporose.

Os sintomas clássicos gastrointestinais da DC ra-
ramente ocorrem nos pacientes com DM1 (8). Estes 
geralmente são assintomáticos ou oligossintomáticos, 
porém podem apresentar manifestações extraintesti-
nais, como baixa estatura e atraso puberal em cerca de 
30% dos casos. Alguns autores consideram crises hipo-
glicêmicas de difícil controle como possível resultado 
de uma absorção inadequada de nutrientes (9).

Nos pacientes com DM1, o diagnóstico da DC pre-
cede o diagnóstico do diabetes em apenas 10%-25% dos 
casos. Geralmente, esta é descoberta no rastreamento 
inicial dos pacientes com primodiagnóstico de DM1 
(70% a 80%) ou mais, raramente, ao longo do tempo, 
durante seu seguimento ambulatorial (9).

O diagnóstico da DC é baseado na associação en-
tre os achados clínicos e a sorologia, confirmados pela 
histologia. São três os principais testes sorológicos para 
a detecção da intolerância ao glúten: anticorpo antiglia-
dina, anticorpo antiendomísio e anticorpo antitrans-
glutaminase tecidual. Os marcadores sorológicos são 
úteis para a identificação dos indivíduos que deverão 
submeter-se à biópsia de intestino delgado e, também, 
para o acompanhamento do paciente celíaco, como, 
por exemplo, para detectar transgressão à dieta (10).

 O anticorpo antigliadina (AGA) foi descrito por 
Haeney e cols., em 1978, pela técnica de ELISA. A es-
pecificidade do anticorpo da classe IgA (AGAA) varia 
de 71% a 97% nos adultos e 92% a 97% nas crianças e 
a da classe IgG (AGAG) é de aproximadamente 50% 
em adultos e crianças. A sensibilidade é extremamente 
variável em ambas as classes.

O anticorpo antiendomísio da classe IgA, descrito 
por Chorzelski e cols., em 1984, é baseado na técnica 
de imunofluorescência indireta. Apresenta alta sensibili-
dade (entre 88% e 100% nas crianças e entre 87% a 89% 
no adulto), sendo baixa em crianças menores de dois 
anos. Sua especificidade também é alta (91% a 100% nas 
crianças e 99% nos adultos). É um teste que depende da 
experiência do examinador, com um custo relativamen-
te alto e de técnica mais trabalhosa.

O anticorpo antitransglutaminase tecidual (ATGT) 
da classe IgA, descrito por Dieterich e cols., em 1997, 
obtido pelo método de ELISA, apresenta elevada sen-
sibilidade (92% a 100% em crianças e adultos) e alta 
especificidade (91% a 100%). Baseado no seu custo rela-
tivamente baixo e na maior facilidade técnica, é o exame 
de escolha no rastreamento inicial da DC (11).

Em pacientes portadores de deficiência de imuno-
globulina A, podem ocorrer resultados falso-negativos 
dos testes sorológicos dos anticorpos antiendomísio e 
antitransglutaminase da classe IgA. Por esse motivo, 
indica-se a dosagem sérica da imunoglobulina A naque-
les pacientes com suspeita clínica de DC, porém com 
sorologia negativa (12).

Até o momento, os marcadores sorológicos para 
DC não substituem o exame histopatológico do intes-
tino delgado, que continua sendo o padrão-ouro para 
o diagnóstico da DC. A lesão clássica consiste em uma 
mucosa plana ou quase plana, com criptas alongadas, 
epitélio superficial cuboide, com vacuolizações, borda 
estriada borrada, aumento do número de linfócitos in-
traepiteliais e lâmina própria com denso infiltrado de 
linfócitos e plasmócitos (12).
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O diagnóstico precoce da DC é fundamental, 
já que o início do tratamento adequado diminui o 
risco de possíveis complicações que podem ocorrer 
nos pacientes não tratados, como o adenocarcino-
ma intestinal e o linfoma de Hodgkin. As possíveis 
complicações independem da forma de apresentação 
da doença, seja ela sintomática ou não e o risco de 
aparecimento parece ser proporcional ao tempo de 
exposição ao glúten (5).

O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência da 
DC em crianças e adolescentes com DM1 em acompa-
nhamento no Serviço de Endocrinologia Pediátrica do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas 
Gerais.

SuJeiToS e mÉToDoS

Foram incluídos no estudo todas as crianças e ado-
lescentes com diagnóstico prévio de DM1 acompa-
nhados no Serviço de Endocrinologia Pediátrica do 
HC/UFMG no período de março de 1999 a abril de 
2009, com idades entre zero e 18 anos, totalizando 
405 pacientes. O critério de exclusão foi a perda de 
seguimento ambulatorial por mais de três anos con-
secutivos.

Os pacientes foram submetidos à dosagem dos an-
ticorpos antigliadina da classe IgA e IgG na primeira 
consulta e, posteriormente, anualmente, independente 
da sintomatologia clínica. Os testes foram realizados 
pela técnica ELISA, segundo Volta e cols., modificada. 
As sorologias consideradas positivas foram aquelas com 
títulos de anticorpos antigliadina da classe IgA (AGAA) 
maiores ou igual a 0,041 unidade arbitrária (UA) e an-
ticorpos antigliadina da classe IgG (AGAG) maiores 
ou igual a 0,141 UA. Os pacientes com AGAA e/ou 
AGAG acima de duas vezes o valor de referência foram 
submetidos à biópsia intestinal e aqueles com valores de 
AGAA e AGAG positivos, porém abaixo de duas vezes 
o valor de referência, mantiveram o acompanhamento 
clínico e laboratorial.

O diagnóstico da DC foi confirmado pela biópsia 
intestinal. As alterações histológicas foram graduadas 
pelos critérios de Marsh (13): 

•	 Estágio 0 (padrão pré-infiltrativo): sem altera-
ções histológicas; 

•	 Estágio 1 (padrão infiltrativo): a arquitetura da 
mucosa apresenta-se normal, porém há aumen-
to do infiltrado dos linfócitos intraepiteliais; 

•	 Estágio 2 (lesão hiperplásica): caracterizado por 
alargamento e ramificação das criptas e aumen-
to do número de LIE;

•	 Estágio 3 (padrão destrutivo): atrofia vilositária 
leve (3a) ou total (3b);

•	 Estágio 4 (padrão hipoplásico): caracterizado 
por atrofia total com hipoplasia críptica.

As alterações histológicas caracterizadas como  
Marsh 3 e/ou 4 foram caracterizadas como compatíveis 
com a DC.

Os resultados foram armazenados no programa EPI 
INFO versão 6.0 (14) e analisados no programa Excel, 
versão 12.0 (15). Os dados estatísticos descritivos uti-
lizados foram a média, o desvio-padrão, a mediana e 
valores mínimos e máximos. 

reSulTADoS

Dos 405 pacientes que iniciaram o estudo, 21 foram 
excluídos por perderem o seguimento ambulatorial por 
mais de três anos no Serviço de Endocrinologia Pediá-
trica do HC/UFMG, totalizando, então, 384 pacientes.

Dos 384 pacientes, 50 (13,0%) apresentaram a so-
rologia para o anticorpo antigliadina IgA e/ou IgG 
positivos durante o rastreamento anual para DC. Esses 
pacientes foram divididos em dois grupos:

•	 Grupo 1. Pacientes com AGAA e/ou AGAG 
positivos, porém abaixo de duas vezes o valor 
de referência.

•	 Grupo 2. Pacientes com AGAA e/ou AGAG 
acima de duas vezes o valor de referência.

Dentre os pacientes com AGA e/ou AGAG positi-
vos, 21 (42%) se enquadraram no grupo 1, sendo 11 do 
sexo feminino e 29 pacientes (58%), no grupo 2, sendo 
20 do sexo feminino. 

O grupo 1 foi acompanhado com novas sorologias 
anuais, sendo que em seis casos (28,5%) as sorologias se 
negativaram ao longo do tempo. 

Os pacientes do grupo 2 foram submetidos à bió-
psia intestinal. A DC foi confirmada em 12 casos. As 
características clínicas desses pacientes estão resumidas 
na tabela 1.

O valor preditivo positivo (VPP) do anticorpo anti-
gliadina IGA/IgG foi de 44,4%, com intervalo de con-
fiança (IC) a 95% de 26% a 64,4%.

A prevalência encontrada da DC em crianças e ado-
lescentes com DM1 acompanhadas no Serviço de En-
docrinologia Pediátrica do HC/UFMG de março de 
1999 a abril de 2009 foi de 3,1%.
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Tabela 1. Características dos pacientes diabéticos com doença celíaca

Pacientes Sexo
idade ao 

diagnóstico 
Dm1 (anos)

idade ao 
diagnóstico 
Dc (anos)

Tempo de 
evolução 
Dm1/Dc 
(anos)*

Sintomas Gi condições 
associadas

Valores 
plasmáticos 

AGAA/AGAG**

Alterações 
histológicas 
(critérios de 

marsh)

1 F 12 13 1 Ausente 0,049/0,250 3a

2 F 4 7 3 Presente Baixa VC 0,000/0,258 3a

3 F 2,9 2,9 0 Ausente 0,141/0,234 4

4 F 4,6 6,9 2.3 Presente 0,000/0,310 3b

5 M 6,3 8,3 2 Ausente Baixo GP 0,091/0,000 3a

6 M 1,7 16,9 15,2 Presente 0,419/0,000 3a

7 M 0,9 4,7 3,7 Presente SPG II 0,210/0,000 3a

8 M 1,2 5,4 4,2 Presente 0,279/0,450 3b

9 F 4,7 10,1 5,4 Presente Psoríase 0,000/ 0,292 3b

10 F 2,3 4,3 1,9 Presente 0,240/0,230 3b

11 F 1,2 2,2 1 Presente Hipotireoidismo 0,123/0,159 3b

12 F 13 16,6 3,6 Presente 0,000/0,560 3a

Média 4,57 8,19 3,6 0,173/0,326

DP ±4,06 ± 5,00 ±3,95 0,127/0,126

Mediana 3,45 6,95 2,7 0,141/0,292

Máximo 13 16,9 15,2 0,419/0,450

Mínimo 0,9 2,2 0 . 0,049/0,159

* Tempo de evolução do DM1 até o diagnóstico inicial da DC em anos decimais.
** Antigliadina IGA e IgG. Valores plasmáticos de referência IgA < 0,041 e IgG < 0,141; valores 0,000 considerados como negativos.
DM1: diabetes melito tipo 1; DC: doença celíaca; F: feminino; M: masculino; GI: gastrointestinal; VC: velocidade de crescimento, GP: ganho ponderal; SPG II: síndrome poliglandular autoimune do 
tipo II; DP: desvio-padrão.

DiScuSSÃo

A prevalência da DC em pacientes com DM1 encon-
trada foi semelhante à relatada em pesquisas anteriores 
(1,4,16). 

Tanure e cols. (6) avaliaram a prevalência da DC 
em 236 crianças e adolescentes com DM1 atendidos no 
mesmo Serviço de Endocrinologia Pediátrica do HC-
-UFMG no período de março de 1999 a maio de 2001 
e encontraram uma prevalência de 2,6%.  Os marcado-
res utilizados para o rastreamento foram os mesmos e 
as sorologias foram feitas anualmente. No período de 
maio de 2001 a abril de 2009, seis novos casos de DC 
foram confirmados.

Embora o anticorpo antitransglutaminase tecidual 
atualmente venha sendo indicado como o marcador de 
escolha para o rastreamento da DC (10), a triagem rea-
lizada no Serviço de Endocrinologia Pediátrica do HC-
-UFMG em pacientes com DM1 foi realizada por meio 
da dosagem do anticorpo antigliadina. Bahia e cols. 
(17) demonstraram sensibilidade e especificidade para 
AGAA de 81,1% e 95,2%, para AGAG 89,2 e 83,9% 
e para o ATGT de 83,9% e 96,8%, respectivamente.  

Em função do custo maior do exame ATGT e da asso-
ciação da DC com a imunodeficiência de IgA (18), o 
anticorpo antigliadina apresenta-se como uma boa op-
ção para a triagem da DC.

Os pacientes do grupo 1 mantiveram o acompanha-
mento clínico e laboratorial. Em 28,5% dos casos as 
sorologias se negativaram e os demais valores permane-
ceram sempre próximos ao valor de corte estabelecido. 
Em decorrência dessa flutuação observada nos títulos 
desses anticorpos durante o seguimento laboratorial, 
houve uma tendência à realização da biópsia naqueles 
pacientes com valores fortemente positivos (19).

Em relação aos sintomas apresentados pelos pacien-
tes diabéticos no momento do diagnóstico da DC, a 
maioria relatou a presença de sintomas gastrointesti-
nais, apesar de interrogados retrospectivamente. Em 
um caso, a manifestação inicial foi a diminuição da 
velocidade de crescimento e, a partir do momento da 
retirada do glúten da dieta, houve uma recuperação 
considerável. 

O tempo médio de aparecimento da DC nos pa-
cientes com primodiagnóstico de DM1 foi de 3,6 ± 3,9 
anos. Em somente um paciente o diagnóstico da DC 
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ocorreu simultaneamente ao diagnóstico do DM1. O 
diagnóstico da DC foi realizado em crianças e adoles-
centes com menos de dez anos de evolução, diabetes 
em 91,6%, sendo que 75% apresentavam tempo de du-
ração do DM1 menor do que 4 anos. O maior intervalo 
percebido entre o diagnóstico do DM1 e da DC foi de 
15,2 anos, observado em um paciente com diagnós-
tico prévio de DM1. Apesar de incomum, alguns es-
tudos mostram a soroconversão em intervalos maiores 
(20,21). Cerutti e cols. (22) demonstram que 75% das 
crianças e adolescentes tiveram o diagnóstico da DC 
próximo de quatro anos de evolução do diabetes e ob-
servaram tendência à diminuição da prevalência con-
forme aumento do tempo de DM1, sendo raramente 
diagnosticada após dez anos de doença.

Não há ainda consenso na literatura a respeito da 
frequência da realização da triagem para DC em pa-
cientes com DM1. Larsson e cols. (23) recomendam 
a triagem ao diagnóstico do DM1 e anualmente por 
pelo menos dois anos. Freemark e Levitsky (24) reco-
mendam o rastreamento até pelo menos a finalização da 
puberdade e do crescimento. A Sociedade Internacio-
nal para o Diabetes na Criança e Adolescente (ISPAD) 
(25) recomenda o rastreamento ao diagnóstico inicial 
e anualmente até pelo menos cinco anos de doença. As 
recomendações da American Diabetes Association (26) 
publicadas em 2012 não definem uma periodicidade 
para o rastreamento da DC em pacientes diabétcos.

A prevalência encontrada da DC nos pacientes com 
DM1 foi superior à observada na população geral. Este 
estudo vem ressaltar a importância do rastreamento pe-
riódico de tais pacientes. Sugerimos um rastreamento 
ao diagnóstico inicial e, posteriormente, por pelo me-
nos cinco anos de doença anualmente.

Declaração: os autores declaram não haver conflitos de interesse 
científico neste estudo.
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Correlação entre MCP-1, HbA1c 
e a filtração glomerular em 
pacientes não diabéticos
Correlation between MCP-1, HbA1c and glomerular 
filtration in nondiabetic patients

Verônica Alcoforado de Miranda1, Maria Luiza Garcia Rosa2, Jocemir 
Ronaldo Lugon3, Rubens Antunes Cruz Filho3, Talita Sposito de Oliveira2, 
Adriana Neves Ladeira da Silva2, Hye Chung Kang4, Denizar Vianna Araújo5

reSumo
Objetivo: O presente estudo visa testar a possibilidade de que indivíduos não diabéticos, com 
glicemia de jejum < 126 mg/dL e com HbA1c alterada, já apresentem diminuição na filtração 
glomerular estimada (FGe) e aumento do MCP-1, em comparação com aqueles com HbA1c nor-
mal, independente de outras alterações metabólicas. Materiais e métodos: Este estudo utilizou 
dados do Estudo CAMELIA (cardiometabólico renal familiar), de julho de 2006 a dezembro de 
2007, com visitas aos módulos do Programa Médico de Família (PMF) de Niterói, RJ. Resulta-
dos: Verificamos associação independente entre a alteração da HbA1c (≥ 5,7 e < 6,5% versus < 
5,7%) e diminuição da taxa de filtração glomerular estimada. A HbA1c mostrou ser um marcador 
subclínico de alterações metabólicas em pacientes não diabéticos e com glicemia de jejum < 
126 mg/dL, em especial na população de mulheres e de indivíduos com a cor da pele preta. 
Conclusão: Essas observações indicam a possibilidade de se utilizar a HbA1c no intuito de se 
triar grupos de risco, visando propor estratégias de intervenção precoce e, assim, promover 
a prevenção de doenças crônicas, como diabetes e doença renal crônica. Arq Bras Endocrinol Metab. 

2013;57(5):381-7

Descritores
Diabetes melito; hemoglobina glicosilada; MCP-1; filtração glomerular; atenção primária

ABSTrAcT
Objective: This study aims investigate if nondiabetic subjects with fasting glucose < 126 mg/dL 
but altered HbA1c already have lower estimated glomerular filtration (eGFR) and high serum 
MCP-1 levels in comparison to nondiabetics with normal HbA1c, independent of other metabolic 
changes. Materials and methods: Data were derived from the database of the CAMELIA 
(cardio-metabolic-renal family) study, a cross sectional study performed between July 
2006 and December 2007, with participants recruited from the Family Doctor Program, 
Niterói, RJ. Results: An independent association between changes in HbA1c (≥ 5.7 and 
< 6.5% versus < 5.7%) and decreased eGFR rate was found. The HbA1c was shown to be 
a marker of metabolic changes in nondiabetic subjects with fasting glucose < 126 mg/
dL, particularly in women and blacks. Conclusion: These observations support the use 
of HbA1c levels in strategies for early intervention and prevention of chronic diseases 
such as diabetes mellitus and chronic kidney disease. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(5):381-7
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MCP-1, HbA1c e FGe em não diabéticos

iNTroDuÇÃo

O diabetes é reconhecidamente um dos maiores 
fatores de risco para doenças cardiovasculares e 

renais. Seu diagnóstico é estabelecido a partir da iden-
tificação da presença de hiperglicemia e, mais recente-
mente, pelo aumento da hemoglobina glicada (HbA1c) 
(1). Níveis elevados de HbA1c em indivíduos sem diabe-
tes e com níveis normais de glicemia em jejum têm sido 
associados a alterações micro e macrovasculares, entre 
elas alterações da filtração glomerular (2). Diversos 
marcadores inflamatórios, em especial a MCP-1 (pro-
teína quimiotática de macrófagos-1), estão envolvidos 
no mecanismo de lesão glomerular descrito em casos 
de nefropatia diabética (3). Não encontramos estudos 
que tenham investigado a associação da alteração da 
HbA1c em não diabéticos com glicemia de jejum < 126 
mg/dL, com diminuição da filtração glomerular (FGe) 
e aumento de marcadores inflamatórios, em especial o 
MCP-1. O presente estudo visa testar a possibilidade de 
que indivíduos não diabéticos, com glicemia de jejum 
< 126 mg/dL e com HbA1c alterada, já apresentem di-
minuição na filtração glomerular estimada (FGe) e au-
mento do MCP-1, em comparação àqueles com HbA1c 

normal, independente de outras alterações metabólicas.

mATeriAiS e mÉToDoS

Este estudo utilizou dados do Estudo CAMELIA (car-
diometabólico renal familiar) cujo objetivo foi investi-
gar a existência de agregação familiar de componentes 
da síndrome metabólica e associação desses com fatores 
demográficos e sociais, hábitos de vida e marcadores 
inflamatórios. De julho de 2006 a dezembro de 2007, 
foram visitados 13 módulos do Programa Médico de 
Família (PMF), selecionados por conveniência, buscan-
do-se incluir todas as regiões político-administrativas da 
cidade de Niterói, RJ. Após projeto piloto, pesquisa-
dores treinados investigaram participantes de famílias, 
selecionadas aleatoriamente, em cada um dos módulos. 
Os critérios de inclusão foram ser hipertenso, diabético, 
diabético hipertenso ou não diabético e não hipertenso, 
ser vinculado ao PMF, com cônjuge e pelo menos um 
filho natural do casal de 12 a 30 anos, todos concordan-
do em participar da pesquisa. Os critérios de exclusão 
foram: ser gestante, portador de doenças associadas à 
baixa imunidade, ou que estivessem em uso de medica-
mentos que pudessem interferir nos resultados dos exa-
mes (como corticoides e citostáticos). Os participantes 
responderam a questionário padronizado, contendo 

questões relacionadas a características demográficas, 
socioeconômicas, comorbidades e estilo de vida. Tam-
bém foram realizadas consulta médica, mensuração da 
pressão arterial, coleta de sangue e urina, assim como 
avaliação antropométrica e nutricional. 

Para avaliação da massa corporal (kg), utilizou-se 
balança digital (Filizola S/A, modelo PL18) com va-
riação de 0,1 kg e capacidade de até 150 kg. Para a 
medição da estatura, foi utilizado estadiômetro digi-
tal (Kirchner & Wilhelm, Medizintechnik, Alemanha) 
com precisão de 1,0 centímetro (cm). A medição foi 
realizada uma vez com os participantes descalços e em 
posição ortostática. Foram realizadas duas medidas da 
circunferência abdominal e do quadril, com a utiliza-
ção de fita métrica inelástica de 200 cm e precisão de 
0,1 cm, calculando-se a média e admitindo-se variação 
máxima de 1 cm entre as duas, repetindo-se o procedi-
mento no caso de ultrapassar essa variação. A circun-
ferência abdominal foi aferida após uma expiração, no 
ponto do menor perímetro na região abdominal. Os 
indivíduos encontravam-se em posição ereta, sem ca-
misa, com o abdômen relaxado, braços estendidos ao 
longo do corpo e os pés juntos. A circunferência do 
quadril foi medida no ponto de maior perímetro, pas-
sando pelas nádegas, com os indivíduos mantendo-se 
em posição ereta, braços ao lado do corpo e pés juntos. 
Como referência para a classificação das medidas antro-
pométricas, utilizou-se o Guidelines on Overweight and 
Obesity do National Health Institute (NHI), 1998 (4). 
A pressão arterial foi medida três vezes, segundo as VI 
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (5), com 
o aparelho oscilométrico Omron validado (6), e foi 
considerada a média entre a segunda e terceira medi-
das. Quando havia uma diferença de mais de 5 mmHg 
entre as medidas, uma nova mensuração era realizada. 
As dosagens bioquímicas foram feitas no Laboratório 
Vizela da Fundação Municipal de Saúde e no Hospital 
Universitário Antonio Pedro (HUAP) da Universidade 
Federal Fluminense. Amostras de urina e alíquotas de 
soro foram armazenadas em freezer a -80ºC, no Servi-
ço de Hematologia do HUAP. As dosagens de glico-
se de jejum, insulina de jejum, colesterol total (CT), 
HDL-colesterol (HDL-c) e triglicerídeos (TG) foram 
realizadas no equipamento Selectra da marca Wiener®. 
A HbA1c foi dosada por imunoturbidimetria no equi-
pamento Labmax 240 da Labtest, método certificado 
pelo National Glycohemoglobin Standardization Pro-
gram (NGSP) (posicionamento). Todas as análises fo-
ram realizadas no mesmo dia de coleta. 
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As dosagens de insulina de jejum, MCP-1, inibi-
dor do ativador do plasminogênio 1 (PAI-1), resistina, 
adiponectina e interleucina-6 (IL-6) foram realizadas 
no equipamento Luminex®, Luminex Corporation, 
Austin, Texas, EUA. A dosagem de proteína C reativa 
(PCR) foi realizada com kits comerciais de ELISA. Fo-
ram realizadas a partir de amostras de soro congelado 
a -80ºC. 

A taxa de filtração glomerular estimada (FGe) foi 
calculada usando-se a equação desenvolvida pelo estu-
do Modification of Diet in Renal Disease simplificada: 
FGe = 186 x creatinina sérica-1,154 x idade-0,203 x 
0,742 (se mulher), uma fórmula validada para esse fim 
(7). A ingestão de sódio foi estimada pela determina-
ção da taxa de excreção de sódio ([Na em mEq/L na 
amostra de urina/creatinina urinária em mg%] x 100) 
expresso em mEq Na/g de creatinina. 

O presente estudo é do tipo transversal e incluiu 
dados de participantes de ambos os gêneros, com 20 
anos ou mais, além de dados completos de exames bio-
químicos. Foram excluídos diabéticos (autorrelato de 
diagnóstico médico) e aqueles com glicemia de jejum 
≥ 126 mg/dL. 

Para análise univariada, utilizamos a HbA1c em três 
categorias: < 5,7%, ≥ 5,7% e < 6,5% e ≥ 6,5%. Todas 
as variáveis associadas com um nível de significância < 
0,10 foram incluídas no modelo multivariado. 

Foi utilizado o pacote estatístico SPSS versão 17.0. 
As análises bivariadas foram testadas com o teste do qui-
-quadrado (números absolutos e percentuais) ou pelo 
teste de Mann-Whitney, teste não paramétrico (dados 
contínuos foram apresentados em medianas e intervalo 
interquartílico – IQR). As análises multivariadas foram 
realizadas por meio do modelo logístico de equações 
de estimação generalizadas (GEE), adequado para ob-
servações não independentes, uma vez que a unidade 
de inclusão no estudo original foram famílias. Foram 
calculadas razões de chance de prevalência (OR) ajus-
tadas de alteração de HbA1c (≥ 5,7% e < 6,5% versus 
< 5,7%). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universida-
de Federal Fluminense/Hospital Universitário Antônio 
Pedro e todos os participantes assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.

reSulTADoS

Foram incluídos 597 não diabéticos com glicose em je-
jum < 126 mg/dL: 268 (44,9%) com HbA1c < 5,7% 

– categoria 1; 196 (32,8%) com HbA1c ≥ 5,7% e < 6,5% 
– categoria 2 e 133 (22,3%) com HbA1c ≥ 6,5% – ca-
tegoria 3, esta excluída da análise multivariada. Mulhe-
res e indivíduos com a cor da pele preta foram maioria 
nas categorias 2 e 3 e apresentaram maiores medianas 
de IMC, CT, HDL-c, LDL-c, insulina em jejum, cre-
atinina, FGe, MCP-1, PCR, PAI-1, ingestão de sódio 
e menor valor percentual de hemoglobina. A mediana 
da adiponectina foi maior na categoria 2 (Tabela 1). 
Na análise multivariada, calcularam-se OR ajustados de 
alteração da HbA1c: categoria 2 (de risco: HbA1c ≥ 
5,7% e < 6,5%)/categoria 1 (de referência: HbA1c < 
5,7%), sendo examinados 464 indivíduos. Excluiu-se a 
categoria 3 (maior risco: HbA1c ≥ 6,5%), uma vez que 
o objetivo era saber se mesmo uma menor alteração na 
HbA1c já estava associada a uma menor taxa de filtra-
ção glomerular estimada.

As variáveis incluídas foram gênero, cor da pele, 
IMC, CT, insulina de jejum, FGe, adiponectina, MCP-1, 
PCR, PAI-1, hemoglobina e índice de excreção de só-
dio (Tabela 2). A chance de estar na categoria 2 foi 
inversamente associada à FGe e positivamente associada 
ao sexo feminino, MCP-1, hemoglobina e ao índice de 
excreção de sódio, com p < 0,05.

DiScuSSÃo 

Embora a concentração de HbA1c reflita os índices mé-
dios de glicose no sangue nos últimos três meses, sendo 
um sensível marcador do metabolismo da glicose (8) e 
distúrbios da homeostase da glicose sejam comuns em 
portadores de doença renal crônica (DRC) (9), no pre-
sente estudo, verificamos associação independente en-
tre a alteração da HbA1c (≥ 5,7 e < 6,5% versus < 5,7%) 
e a diminuição da taxa de filtração glomerular estimada. 

Um crescente corpo de evidências sugere uma 
ligação entre hiperglicemia crônica e o estresse oxi-
dativo, disfunção endotelial e inflamação. A HbA1c 
é um alvo para a glicoxidação intracelular e as rea-
ções de peroxidação que resultam na formação de 
produtos finais de glicação avançada (AGE) (10,11). 
Os AGE têm sido implicados na iniciação e progres-
são da aterosclerose. Hiperglicemia crônica também 
foi associada ao aumento dos níveis circulantes de 
LDL-oxidado, uma forma altamente aterogênica do 
colesterol LDL (12). Em um estudo de base popu-
lacional, elevações moderadas nos níveis da glicose 
foram associadas com anormalidades de mecanismos 
de antioxidação celular (12). 
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Tabela 1. Características dos indivíduos segundo níveis de HbA
1c

 expressas em números absolutos e relativos ou como indicado (n = 597)

Variáveis Níveis de hemoglobina glicada (%)

Total < 5,7% 
 (n = 268)

≥ 5,7% e < 6,5% 
 (n = 196)

≥ 6,5%  
 (n = 133)

Valor p*

Gênero 0,003

Feminino 129 (48,1) 120 (61,2) 84 (63,1)

Masculino 139 (51,9) 76 (38,8) 49 (36,9)

Nível educacional (596) 0,464

Até a 4ª série ou 5 anos de estudo 94 (35,1) 70 (35,7) 40 (30,3)

5ª a 8ª série ou de 6 a 9 anos de estudo 88 (32,8) 56 (28,6) 38 (28,8)

Ensino médio incompleto ou mais ou 10 e mais anos de estudo 86 (32,1) 70 (35,7) 54 (40,9)

Cor da pele (590) 0,085

Preta 59 (22,3) 48 (24,9) 45 (34,1)

Parda 114 (43,0) 90 (46,6) 50 (37,9)

Branca 92 (34,7) 55 (28,5) 37 (28,0)

Fumo (590) 0,704

Nunca fumou 59 (22,3) 37 (19,2) 29 (22,0)

Fumante ou ex-fumante 206 (77,7) 156 (80,8) 103 (78,0)

Consumo de álcool (597)

Baixo risco 148 (55,2) 115 (58,7) 80 (60,2) 0,895

Risco intermediário 69 (25,8) 46 (23,5) 31 (23,3) 0,895

Alto risco 51 (19,0) 35 (17,8) 22 (16,5) 0,366

Renda per capita (589) 0,535

Baixa 108 (40,9) 88 (45,8) 65 (48,9)

Intermediária 109 (41,3) 70 (36,5) 44 (33,1)

Alta 47 (17,8) 34 (17,7) 24 (18,0)

Mediana ± IQR**

Idade 41 (27,5-50) 43 (34,5-49,75) 43 (29-50 0,222

Índice de massa corporal (kg/m2) 26,07 (22,59-29-30) 26,38 (23,33-29,79) 26,69 (23,61-30,24) 0,072

Pressão arterial sistólica (mmHg) 120 (110,5-134) 124 (112,5-136,50) 122 (109-134,25) 0,188

Pressão arterial diastólica (mmHg) 74,5 (68-84) 77 (69,5-85,50) 76,5 (70,00-85,00) 0,247

Parâmetros bioquímicos

Glicose (mmol/L) 5,29 (4,92-5,67) 5,39 (4,94-5,83) 5,35 (4,92-5,88) 0,218

Ácido úrico (mmol/L) 0,26 (0,22-0,33) 0,26 (0,20-0,32) 0,26 (0,20-0,34) 0,276

Triglicerídeos (mmol/L) 0,97 (0,70-1,47) 0,92 (0,66-1,50) 1,13 (0,69-1,65) 0,409

Colesterol total (mmol/L) 4,67 (4,05-5,28) 4,80 (4,08-5,55) 5,10 (4,29-6,07) 0,001

HDL-c (mmol/L) 1,24 (1,03-1,41) 1,30 (1,10-1,59) 1,34 (1,14-1,55) 0,001

LDL-c (mmol/L) 2,88 (2,38-3,48) 2,89 (2,31-3,55) 3,16 (2,57-3,99) 0,006

Insulina (pg/mL) 214,67 (109,01-362,86) 235,48 (110,13-380,04) 248,01 (152,18-438,34) 0,064

Marcadores da função renal

Creatinina (µmol/L) 72,93 (62,76-89,28) 74,70 (61,88-84,86) 77,35 (67,41-93,48) 0,006

FGe 93,81 (81,36-110,74) 92,24 (77,28-108,69) 84,03 (71,54-91,15) 0.000

Marcadores inflamatórios

MCP-1 (pg/mL) 1.91 (1,07-3,06) 2,27 (1,26-3,49) 2,52 (1,29-3,96) 0,031

PCR (pg/mL) 1,03 (2,84-3,51) 1,39 (4,15-3,57) 2,38 (5,81-9,22) 0,001

IL6 (pg/mL) 1,52 (0,67-2,19) 1,30 (0,58-2,69) 1,01 (0,30-3,24) 0,420

Resistina  84,5 (42-128,50) 85 (47-149) 81 (59,5-130,5) 0,387

PAI-1 (pg/mL) 1,73 (1,18-2,69) 1,91 (1,20-3,26) 2,06 (1,59-3,05) 0,007

Adiponectina (pg/mL) 3 (0-6) 5 (1-9) 4,5 (2-10) 0,000

Parâmetros hematológicos

Hemoglobina % 13,9 (13-14,7) 13,8 (12,6-14,8) 13,4 (12,3-14,3) 0,004

RDW (%)*** 13 (12,52-13,6) 12,9 (12,4-13,7) 13,1 (12,6-13,77) 0,131

Índice de excreção de sódio 5,96 (4,25-8,52) 6,95 (4,64-9,40) 7,32 (4,18-10,53) 0,029

* Teste do Qui-quadrado de Pearson.
** Teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 
*** Red Cell Distribution Width.

MCP-1, HbA1c e FGe em não diabéticos
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Tabela 2. Razão de chances de alteração de HbA
1c

 (categoria 2**/
categoria 1***) ajustadas por modelo logístico e estimadas por GEE*

Variáveis ora ic95% Valor p

Gênero

Masculino 1 - -

Feminino 2,755 (1,379-5,494) 0,004

Cor da pele

Preta 1 - -

Parda 1,116 (2,185-0,570) 0,749

Branca 0,675 (1,477-0,309) 0,326

Índice de massa corporal 0,997 (1,057-0,941) 0,931

Colesterol total 1,001 (1,007-0,994) 0,854

Insulina (pg/mL) 0,999 (1,001-0,998) 0,296

Marcadores da função renal

FGe 0,982 (0,996-0,968) 0,013

Marcadores inflamatórios

Adiponectina 1,002 (1,012-0,993) 0,645

MCP-1 (pg/mL) 1,003 (1,005-1,001) 0,000

PCR (pg/mL) 0,998 (1,004-0,992) 0,573

PAI-1 (pg/mL) 1,000 (1,001-0,999) 0,686

Parâmetro hematológico

Hemoglobina (g/dL) 1,315 (1,667-1,038) 0,023

Índice de excreção de sódio 1,112 (1,197-1,034) 0,004

* Equações de estimação generalizadas.
** HbA

1c
 ≥ 5,7 e < 6,5%. 

*** HbA
1c

 < 5,7%.  

Na análise univariada (Tabela 1), observou-se, con-
sistentemente com outros estudos, que a HbA1c este-
ve mais elevada nas mulheres (13), nos indivíduos de 
cor da pele preta (9,13) e em indivíduos com maior 
IMC, maior LDL-c (9,13,14), triglicerídeos (13,14) e 
hemoglobina (14). A associação positiva entre HbA1c, 
HDL-c e adiponectina, observada no presente estudo, 
não seria esperada. Os dois marcadores são anti-infla-
matórios e logo deveriam estar diminuídos diante do 
aumento da HbA1c. 

Com base nos argumentos que mencionaremos, le-
vantamos a hipótese enunciada a seguir. Em primeiro 
lugar, correlação positiva entre HDL-c e adiponectina 
plasmática foi descrita em diversos estudos (15-17). 
Em segundo, em uma coorte de jovens do sexo mas-
culino não obesos e não hipertensos, houve diminuição 
tanto da adiponectina quanto do HDL-c plasmáticos 
com a restrição do sódio da dieta (18). Em terceiro lu-
gar, a paraoxonase, responsável pelo efeito protetor do 
HDL-c, tem seu metabolismo afetado apenas quando 
há altos índices glicêmicos, o que leva à redução do 

HDL-c (19). Finalmente, o aumento da HbA1c em 
indivíduos sem diabetes e com a glicemia normal em 
jejum leva à inflamação subclínica (9). No presente es-
tudo, o consumo de sal foi positivamente associado à 
HbA1c, tanto na análise univariada (Tabela 1) quanto 
na análise multivariada (Tabela 2), e todos os pacientes 
estudados não possuíam diabetes e a glicemia de jejum 
era inferior a 126 mg/dL. Acreditamos que o estado 
inflamatório dos indivíduos com alteração da HbA1c era 
ainda insuficiente para alterar o HDL-c e a adiponec-
tina, e o consumo mais elevado de sal poderia explicar 
o aumento dos dois marcadores. Embora o estudo de 
Krikken e cols. (18) não tenha testado se o aumento do 
consumo de sal poderia estar positivamente associado 
ao aumento da adiponectina e sim o contrário, essa pos-
sibilidade nos parece plausível. 

O estado inflamatório de baixo grau associou-se à 
HbA1c alterada, observando-se maiores níveis de PCR 
e do PAI-1 na análise univariada (Tabela 1) e do MCP-
1, mesmo após ajuste (Tabela 2). O MCP-1 está ele-
vado em diabéticos (20) e pacientes com doença renal 
(21). Não encontramos relatos sobre a associação entre 
o MCP-1 e a HbA1c. O MCP-1 está presente nas placas 
ateroscleróticas (22) e sua superexpressão no endoté-
lio leva às lesões iniciais da aterosclerose (23,24) em 
uma cascata inflamatória, na medida em que as células 
endoteliais também secretam MCP-1 em resposta às ci-
tocinas. Sabe-se que as doenças glomerulares estão as-
sociadas à esclerose mesangial e são caracterizadas pela 
infiltração dos macrófagos nos glomérulos em estágios 
iniciais da doença, antes da expansão da matriz extrace-
lular e da glomeruloesclerose (25), um dos mecanismos 
que explica a diminuição do FGe diante do aumento da 
MCP-1.

Sabanayagam e cols. (26) observaram que há uma 
relação linear e positiva, sem um ponto de corte de-
finido, entre HbA1c e complicações microvasculares, 
incluindo doença renal crônica. Selvin e cols. (2) estu-
daram prospectivamente cerca de 10 mil adultos ameri-
canos livres de diabetes e observaram que, após cerca de 
14 anos de acompanhamento, os níveis de HbA1c men-
surados no início do estudo foram previsores do apa-
recimento de DRC. Assim como Sabanayagam e cols. 
(26), Selvin e cols. (2) também não identificaram um 
ponto de corte significativo para previsão de DRC. No 
presente estudo, pacientes com HbA1c alterada apresen-
taram menores níveis de FGe, mesmo depois de ajuste. 

Ibrahim e Rashed (27) sugerem que a hiperglice-
mia está associada ao aumento dos níveis urinários de 

MCP-1, HbA1c e FGe em não diabéticos
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MCP-1, que está estreitamente relacionada à lesão 
renal refletida por níveis de proteinúria e filtração 
glomerular. Esses resultados sugerem que a MCP-1 
está envolvida na patogênese da nefropatia diabética 
nas suas várias fases.

É necessário ressaltar algumas limitações do presen-
te estudo. Trata-se de um estudo transversal e não se 
pode garantir a antecedência das alterações da HbA1c, 
impedindo que se cogitem relações causais. Por outro 
lado, por ser uma hipótese pos-hoc, o tamanho da amos-
tra não conferiu poder estatístico suficiente para se al-
cançar significância em várias associações, cuja inclusão 
no modelo poderia, teoricamente, alterar as associações 
observadas. 

No presente estudo, observou-se que a alteração da 
HbA1c em indivíduos não diabéticos e com glicemia de 
jejum < 126 mg/dL esteve associada a diminuição da 
FGe, aumento da MCP-1 e maior índice de excreção 
de sódio. 

A HbA1c mostrou ser um marcador subclínico de 
alterações metabólicas em pacientes não diabéticos e 
com glicemia de jejum < 126 mg/dL, em especial na 
população de mulheres e de indivíduos com a cor da 
pele preta, estando associada à diminuição da FGe. As 
alterações nos níveis de adiponectina e HDL-c prova-
velmente estão ligadas à dieta hipersódica, correlacio-
nada positivamente com a HbA1c. 

Essas observações indicam a possibilidade de se 
utilizar a HbA1c no intuito de se triar grupos de risco, 
visando propor estratégias de intervenção precoce e, as-
sim, promover a prevenção de doenças crônicas como 
diabetes e doença renal crônica.

Agradecimentos: o Estudo CAMELIA recebeu financiamento da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 
(Faperj) para compra de kits para os exames bioquímicos, da Fun-
dação Municipal de Saúde para realização de exames de sangue 
e urina, e foram concedidas bolsas de estudo pela Universidade 
Federal Fluminense, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e Faperj.

Declaração: os autores declaram não haver conflitos de interesse 
científico neste estudo.

reFerÊNciAS
1. American Diabetes Association (ADA). Diagnosis and Classification 

of Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 2010;33(Suppl. 1):S67-9.

2. Selvin E, Ning Y, Steffes MW, Bash LD, Klein R, Wong TY, et al. Gly-
cated hemoglobin and the risk of kidney disease and retinopathy 
in adults with and without diabetes. Diabetes. 2011;60(1):298-305.

3. Banba N, Nakamura T, Matsumura M, Kuroda H, Hattori Y, Kasai K. 
Possible relationship of monocyte chemoattractant protein-1 with 
diabetic nephropathy. Kidney Int. 2000;58(2):684-90.

4. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treat-
ment of Overweight and Obesity in Adults. The Evidence Report, 
National Institutes of Health. 1998;6(Suppl. 2):51S-209S.

5. Sociedade Brasileira de Cardiologia/Sociedade Brasileira de Hi-
pertensão/Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI Diretrizes Bra-
sileiras de Hipertensão. Arq Bras Cardiol. 2010;95(1 suppl. 1):151.

6. O´Brien E, van Montfrans G, Palatini P, Tochikubo O, Staessen J, 
Shirasaki O, et al. Task. Force I: methodological aspects of blood 
pressure measurement. Blood Press Monit. 2001;6(6):313-5.

7. Levey AS, Greene T, Beck GJ, Caggiula AW, Kusek JW, Hunsicker 
LG, et al. Dietary protein restriction and the progression of chro-
nic renal disease: what have all of the results of the MDRD study 
shown Modification of Diet in Renal Disease Study group. J Am 
Soc Nephrol. 1999;10(11):2426-39.

8. Dunn PJ, Cole RA, Soeldner JS, Gleason RE. Reproducibility of 
hemoglobin AIc and sensitivity to various degrees of glucose in-
tolerance. Ann Intern Med. 1979;91:390-6.

9. Menon V, Greene T, Pereira AA, Wang X, Beck GJ, Kusek JW, et al. 
Glycosylated hemoglobin and mortality in patients with nondiabe-
tic chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol. 2005;16(11):3411-7.

10. Linden E, Cai W, He JC, Xue C, Li Z, Winston J, et al. Endothelial 
dysfunction in patients with chronic kidney disease results from 
advanced glycation end products (AGE)-mediated inhibition of 
endothelial nitric oxide synthase through RAGE activation. Clin J 
Am Soc Nephrol. 2008;3(3):691-8.

11. Himmelfarb J, Stenvinkel P, Ikizler TA, Hakim RM. The elephant in 
uremia: oxidant stress as a unifying concept of cardiovascular 
disease in uremia. Kidney Int. 2002;62:1524-38.

12. Menon V, Ram M, Dorn J, Armstrong D, Muti P, Freudenheim JL, 
et al. Oxidative stress and glucose levels in a population-based 
sample. Diabet Med. 2004;21:1346-52.

13. Selvin E, Ning Y, Steffes MW, Bash LD, Klein R, Wong TY, et al. Gly-
cated hemoglobin and the risk of kidney disease and retinopathy 
in adults with and without diabetes. Diabetes. 2011;60(1):298-305.

14. Yoriko H, Hara S, Arase Y, Saito K, Fujiwara K, Tsuji H, et al. HbA1c 
5·7-6·4% and impaired fasting plasma glucose for diagnosis of 
prediabetes and risk of progression to diabetes in Japan (TOPICS 
3): a longitudinal cohort study. Lancet. 2011;378(9786):147-55.

15. Zietz B, Herfarth H, Paul G, Ehling A, Müller-Ladner U, Schölmeri-
ch J, et al. Adiponectin represents an independent cardiovascular 
risk factor predicting serum HDL-cholesterol levels in type 2 dia-
betes. FEBS Lett. 2003;545(2-3):103-4.

16. von Eynatten M, Humpert PM, Bluemm A, Lepper PM, Hamann 
A, Allolio B, et al. High-molecular weight adiponectin is indepen-
dently associated with the extent of coronary artery disease in 
men. Atherosclerosis. 2008;199(1):123-8. 

17. Yamamoto Y, Hirose H, Saito I, Tomita M, Taniyama M, Matsubara 
K, et al. Correlation of the adipocyte-derived protein adiponectin 
with insulin resistance index and serum high-density lipoprotein-
-cholesterol, independent of body mass index, in the Japanese 
population. Clin Sci (Lond). 2002;103(2):137-42.

18. Krikken JA, Dallinga-Thie GM, Navis G, Dullaart RP. Short term 
dietary sodium restriction decreases HDL cholesterol, apolipo-
protein A-I and high molecular weight adiponectin in healthy 
young men: relationships with renal hemodynamics and RAAS 
activation. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2012;22(1):35-41.

19. Serrato M, Marian AJ. A variant of human paraoxonase/aryleste-
rase (HUMPONA) gene is a risk factor for coronary artery disease. 
J Clin Invest. 1995;96(6):3005-8.

20. Papatheodorou K, Papanas N, Papazoglou D, Gioka T, Antonoglou 
C, Glaros D, et al. Monocyte chemoattractant protein 1 is correlated 

MCP-1, HbA1c e FGe em não diabéticos



Co
py

rig
ht

©
 A

BE
&

M
 to

do
s o

s d
ire

ito
s r

es
er

va
do

s.

387Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57/5

with glycemic control and peripheral arterial disease in type 2 diabe-
tic patients with metabolic syndrome. Angiology. 2013;64(3):223-9. 

21. Papayianni A, Alexopoulos E, Giamalis P, Gionanlis L, Belechri 
AM, Koukoudis P, et al. Circulating levels of ICAM-1, VCAM-1, and 
MCP-1 are increased in haemodialysis patients: association with 
inflammation, dyslipidaemia, and vascular events. Nephrol Dial 
Transplant. 2002;17(3):435-41.

22. Nelken NA, Coughlin SR, Gordon D, Wilcox JN. Monocyte che-
moattractant protein-1 in human atheromatous plaques. J Clin 
Invest. 1991;88:1121-7.

23. Grewal IS, Rutledge BJ, Fiorillo JA, Gu L, Gladue RP, Flavell RA, 
et al. Transgenic monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) in 
pancreatic islets produces monocyte-rich insulitis without diabe-

tes. Abrogation by a second transgene expressing systemic MCP-1. 
J Immunol. 1997;159:401-8.

24. Klahr S, Schreiner G, Ichikawa I. The progression of renal disease. 
N Engl J Med. 1988;318:1657-66.

25. Rovin BH, Schreiner GF. Cell-mediated immunity in glomerular 
disease. Annu Rev Med. 1991;42:25-33.

26. Sabanayagam C, Liew G, Tai ES, Shankar A, Lim SC, Subrama-
niam T, et al. Relationship between glycated haemoglobin and 
microvascular complications: is there a natural cut-off point for 
the diagnosis of diabetes. Diabetologia. 2009;52(7):1279-89. 

27. Ibrahim S, Rashed L. Correlation of urinary monocyte chemo-at-
tractant protein-1 with other parameters of renal injury in type-II 
diabetes mellitus. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2008;19(6):911-7.

MCP-1, HbA1c e FGe em não diabéticos



Co
py

rig
ht

©
 A

BE
&

M
 to

do
s o

s d
ire

ito
s r

es
er

va
do

s.

388

case report

Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57/5

Specific use of CSII during enteral 
nocturnal nutrition in a child with 
type 1 diabetes, Hashimoto’s 
thyroiditis, and Down syndrome
Uso específico de ISCI durante a nutrição enteral noturna em criança 
com diabetes tipo 1, tireoidite de Hashimoto e síndrome de Down

Barbara Piccini1, Sonia Toni1, Lorenzo Lenzi1, Federica Barni1, 
Monica Guasti1, Fina Belli2, Maurizio de Martino3

SummArY
The management of insulin therapy in diabetic patients who have comorbidities that involve 
nutritional aspects, is a major challenge for diabetes care teams. In diabetic patients with com-
promised nutritional status, artificial nutrition, both enteral or parenteral, may help in the treat-
ment of chronic and acute diseases, leading to better and faster recover of the health status but, 
if not adequately associated with insulin therapy, it may negatively affect blood glucose levels 
and lead to poorer metabolic control. In particular, evidence-based recommendations for the 
treatment of diabetic patients during enteral nutrition therapy are not currently available and, 
therefore, medical practices are often based on case reports, rather than outcomes of research. 
We report our experience with a diabetic patient receiving nocturnal enteral feeding due to co-
morbidities and malnutrition, who was followed up at our centre and precociously treated with 
continuous subcutaneous insulin infusion after the onset of type 1 diabetes. There is great need 
for adequately powered randomized controlled trials to provide scientific evidence for the insu-
lin treatment of diabetic patients undergoing enteral feeding. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(5):388-92

Sumário
O manejo da terapia com insulina em pacientes diabéticos que têm comorbidades que envol-
vam aspectos nutricionais é um grande desafio para os especialistas em diabetes. Em pacien-
tes diabéticos com estado nutricional comprometido, a nutrição artificial, tanto enteral quanto 
parenteral, pode ajudar no tratamento de doenças crônicas e agudas, levando à recuperação 
melhor e mais rápida do estado de saúde. Entretanto, se não adequadamente associada à tera-
pia com insulina, a nutrição artificial pode afetar negativamente os níveis de glucose e levar a 
um pior controle glicêmico. Particularmente, não há recomendações baseadas em evidências 
para o tratamento de pacientes diabéticos durante a terapia nutricional enteral e, portanto, as 
práticas médicas são geralmente baseadas em relatos de caso, em vez de desfechos de estu-
dos. Relatamos nossa experiência com uma paciente diabética que recebeu nutrição enteral 
noturna em função de comorbidades e desnutrição, acompanhada no nosso centro e tratada 
precocemente com infusão subcutânea contínua de insulina depois do estabelecimento do dia-
betes tipo 1. Existe grande necessidade de estudos randomizados controlados para se obter 
evidências científicas sobre o tratamento insulínico de pacientes diabéticos que sejam subme-
tidos à nutrição enteral. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(5):388-92
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iNTroDucTioN

M anaging diabetic patients with comorbidities 
presents additional difficulties, especially 

when nutritional aspects are involved, for example, 
in those patients undergoing enteral nutrition due 
to malabsorption or malnutrition. Strict glycemic 
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control is the goal for all diabetic subjects, but in this 
kind of patient, this aim must be absolutely reached 
because additional calorie loss is not acceptable and 
hyperglycemia worsens clinical conditions. Replacement 
therapy must mimic exactly the endogenous insulin 
profile of non-diabetic people, and this cannot always be 
carried out by FMDI (flexible multiple daily injections) 
(1). Categories of patients commonly considered 
eligible for continuous subcutaneous insulin infusion 
(CSII) are the following: patients with elevated glycated 
hemoglobin (HbA1c) in MDI; with marked same-
day or between-day glucose level fluctuations; with 
variability in insulin requirements (dawn phenomenon 
or particular lifestyles, such as athletes); with needle 
phobia; with recurrent hypoglycaemia; with very low 
insulin requirement (2-4). Increased diabetes care 
team experience, ability in pump programming and 
in adequate patient education, availability of insulin 
rapid analogues, and the modern, high precision and 
easy-to-use insulin pumps make CSII a possible first 
choice therapy in patients without classical eligibility 
criteria, but with particular clinical conditions, such 
as malnutrition or other severe illness (5-7). Enteral 
nutrition, unlike parenteral feeding, enables natural 
supply of nutrients, stimulates the immunological 
system, reduces overgrowth of intestinal microflora, and 
has a positive effect on intestinal peristalsis. Attention 
must be paid in diabetic patients in the selection of 
macronutrient intake that optimizes blood glucose 
and lipid control, and prevents over or underfeeding 
(8,9). We report our experience in CSII management 
in a patient undergoing permanent nocturnal enteral 
feeding (NEF) due to comorbidities. 

cASe rePorT 

An 8-year-old female with Down syndrome and surgi-
cally-corrected congenital heart disease, who underwent 
NEF since she was 1 year old due to swallowing pro-
blems, and affected by Hashimoto’s thyroiditis since the 
age of 2, was diagnosed with immune-mediated type 1 
diabetes (T1D) in April, 2010.

Insulin replacement with MDI therapy (NPH insulin 
and lyspro) failed to reach adequate glycemic control: 
sustained hyperglycemia occurred during nocturnal 
enteral nutrition, despite the increased number of 
injections, and hypoglycemia appeared during the day 
because of the small amount of food eaten, and the 
difficulty in administering fractionated insulin doses. 

The daily life of the child and her family was negatively 
affected because the parents had to stay awake during the 
night to administer insulin at least three times a night, 
whereas during the day the occurrence of hypoglycemia 
required frequent glucose administration, which the 
child refused strongly. During the day, the frequency 
of self-monitoring blood glucose (SMBG) was 6 times, 
including pre- and post-meal measurements, while 
during the night the frequency of SMBG was increased 
to a 2-hour interval, and rapid-acting insulin analog 
(RAA) was administered if glycemic levels exceeded 
200 mg/dL. Moreover, every insulin injection caused 
the patient suffering and considerable stress because of 
needle phobia. After a week, MDI therapy was replaced 
by CSII (PARADIGM VEO, Medtronic, USA) to 
obtain better glycemic control, reach specific glycemic 
targets, and allow discharge from the hospital. We chose 
Paradigm Veo insulin pump to perform continuous 
glucose monitoring (CGM), but two attempts failed, 
because the patient strongly refused the devices. 

At the beginning of CSII, considering an insulin 
requirement of 0.27 U/kg/day with MDI, a total 
basal rate of 3.9 units/day was programmed and 
administered as reported in table 1. Enteral nutrition 
(500 mL of Nutrini Energy Multifibre and 300 mL of 
water) started at 9:30 pm, and continued to 6:30 am. 
CHO intake was about 10 g per hour. Due to the slow 
food intake, we administered at breakfast, lunch and 
dinner square wave boluses of 0.3 unit lasting 1 hour, 
while at snack time we administered 0.1 unit only if 
glycemia was over 150 mg/dL.

Table 1. Basal rate at the start of CSII in an 8-year-old female with Down 
syndrome

Basal rate From To u/h

1 Midnight 06:30 am 0.375 

2 06:30 am 07:00 am 0.100 

3 07:00 am 09:00 pm 0.025

4 09:00 pm Midnight 0.350 

The theoretical insulin sensitivity factor (ISF) by the 
“1800 rule” was 370 mg/dL per unit, but the real ISF 
estimated by SMBG was 600 mg/dL per unit.

The theoretical insulin/carbohydrate ratio (ICR) 
by the “500 rule” was 103 g of CHO per unit, but 
the real ICR, assessed by SMBG and daily food diary, 
was 200 g of CHO per unit, and decreased dramatically 
during NEF (about 27 g of CHO per unit). 

CSII was safe and effective for the treatment of the 
child diabetes, leading to a significant improvement 

CSII and enteral nutrition in type 1 diabetes
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both in diurnal and during enteral nocturnal nutrition 
blood glucose levels, as demonstrated by the decreased 
average glycemia from 290 mg/dL (± 200 mg/dL) to 
150 mg/dL (± 40 mg/dL). 

Eight months after the onset of diabetes, when 
the honeymoon period ended, insulin requirement 
increased to a maximum of 11.8 units/day. The 
nocturnal insulin requirement was still elevated, even 
though CHO intake by NEF decreased. Clinical and 
metabolic parameters recorded during the first year of 
follow-up are shown in table 2. 

The parents learnt to use the bolus wizard, adminis-
tering a small amount of insulin (about 20% of the to-
tal dose) when the patient began the meal (pre-bolus), 
followed by the remaining dose at the end of the meal 
based on CHO counting. 

Current ISF is 200 mg/dL per unit, and ICR is 30 g 
CHO per unit (according to the theoretical ICR) and 
decreases during NEF by up to 7.6 g of CHO per unit. 

Neither ketoacidosis episodes nor severe hypogly-
cemia (defined as any hypoglycaemic event with neu-
rologic involvement) were experienced during CSII 
therapy. Despite frequent acute illness, nutritional sta-
tus improved (increased weight and BMI) with better 
compliance with oral feeding.

DiScuSSioN

Diabetes mellitus is defined as a group of metabolic di-
seases characterized by hyperglycemia which, when un-
treated, can lead to long-term complications, including 
micro- and macrovascular complications. The Diabetes 
Control and Complications Trial (DCCT) demonstra-
ted that intensive diabetes control during childhood 
reduces such complications significantly (10). Insulin 
therapy is the mainstay of treatment in children and 
adolescents with T1D, and is a key component in the 
treatment of type 2 diabetes (T2D). The prevalence 
and incidence of T2D in the young has increased dra-
matically in last decades, owing to several factors such 
as obesity, lifestyle, and diet problems. T2D in children 

Table 2. Clinical and metabolic parameters during the follow-up period in an 8-year-old female with Down syndrome during nocturnal enteral feeding (NEF)

HbA1c  
%

Weight  
kg Bmi-SDS i/W ratio  

u/kg
Basal rate 

u/24 h
Basal/Bolus 

%
NeF cHo  

gr/h

CSII onset 7.2  18 -4.71 0.27 3.9 80/20 10.3

2 months after starting CSII 6.5  20.4 -3.40 0.16 2.3 70/30 10.3

5 months after starting CSII 5.9  20 -0.68 0.16 2.3 70/30 10.3

12 months after starting CSII 7.7  21 -0.20 0.83 11.8 67/33 8.2

CSII and enteral nutrition in type 1 diabetes

is most commonly managed with lifestyle modification 
and metformin and/or insulin, the only medications 
currently approved for use in children (11,12). 

A major aim of current insulin replacement therapy 
is to simulate, as closely as possible, the normal pattern 
of insulin secretion. This goal may be best achieved by 
intensified insulin treatment with basal-bolus therapy 
using MDI or CSII pump therapy (13). CSII is inten-
sive insulin therapy that attempts to mimic physiologic 
insulin release by administration of 24-hour adjustable 
basal rates and flexible mealtime bolus doses. Many 
studies have been performed to compare CSII with 
MDI in terms of its efficacy and safety, with conflicting 
results. Metabolic control was demonstrated to be simi-
lar in some studies. On the other hand, other studies 
found better glycemic control with CSII (14). Reznik 
and cols. (15) found that CSII was effective, particu-
larly in patients with baseline HbA1c of above 8%, and 
benefits may persist in a 6-year follow-up. However, 
long-term follow-up studies regarding diabetes control 
in children with CSII are scarce.

We reported our experience with a patient undergo-
ing nocturnal enteral feeding followed up at our centre, 
and treated with CSII. We witnessed improved glyce-
mic control, improved nutritional status, and decreased 
glycemic excursion, both postprandial and during NEF, 
without hypoglycemia episodes. The increase in HbA1c 
after one year of the pump is related to the end of the 
honeymoon phase and to recurrent infections. During 
MDI replacement therapy, hyperglycemia was sustained 
during nocturnal enteral nutrition despite the increased 
number of RAA injections, and recurrent postprandial 
hypoglycemia appeared during the day because of the 
small amount of food eaten and the difficulty in adminis-
tering fractionated insulin doses. We monitored blood 
glucose every two hours during NEF to achieve good 
glycemic control, since CGM failed due to the child’s 
poor compliance. Our patient received a standard for-
mula (50% carbohydrates), rather than a formula low in 
carbohydrates (33-40%), but it contained larger amount 
of fibres, delaying gastric emptying and intestinal absorp-
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tion of carbohydrates in order to achieve better glycemic 
control with lower insulin requirements (16).

Few studies have focused on the optimal manage-
ment of hyperglycemia during enteral nutrition therapy. 
Clinical reviews and small uncontrolled studies recom-
mend a variety of subcutaneous regimens, including the 
administration of regular insulin (every 4-6 h), NPH in-
sulin (every 8-12 h), insulin glargine once or twice a day, 
or the administration of 70/30 biphasic insulin 2 or 3 
times daily. During critical care, continuous intravenous 
insulin infusion has been shown to be effective in achiev-
ing glycemic control (17,18). Even though T2D is usu-
ally considered less prone to diabetic ketoacidosis (DKA) 
than T1D, when a precipitating cause does exist, such as 
acute illness or disease with severe or acute hyperglyce-
mia or need for nutritional support, patients with T2D 
should receive the same insulin treatment as T1D, even-
tually associated with oral antidiabetic drugs (OAD).

Korytkowski and cols. compared, in the first rando-
mized controlled clinical trial on the subject, different 
subcutaneous insulin regimens, basal-bolus with glar-
gine versus sliding scale regular insulin (SSRI), in non-
-critically ill adult inpatients with T2D receiving enteral 
nutrition therapy. Fifty patients with or without pre-
vious history of diabetes and with two or more blood 
glucose levels > 130 mg/dL were randomized to re-
ceive SSRI (n = 25) or glargine insulin once daily (n 
= 25). NPH insulin was added in the SSRI group for 
persistent hyperglycemia (more than two blood glu-
cose level measurements > 180 mg/dL). In addition, 
supplemental SSRI was administered every 4-6 h for 
any blood glucose level > 130 mg/dL in both groups. 
Glycemic target in both groups was glucose levels be-
tween 100 and 180 mg/dL. Mean daily blood gluco-
se, as well as daily peak value, were similar in the SSRI 
and glargine groups, without any significant difference 
both in glycemic control and in the frequency of hypo-
glycemia. The authors concluded that more prospecti-
ve randomized studies were needed in order to investi-
gate strategies for better glycemic control and identify 
specific glycemic targets in diabetic inpatients receiving 
nutrition support (19). Park and cols. performed a re-
trospective analysis on 70 patients with diabetes mellitus 
who required nutritional support and established that, 
during parenteral nutrition, an increase of insulin daily 
dose up to 225% from previous dose is required. The 
change from preadmission diabetes therapy depended 
on the severity of the underlying illness and on the type 
of feeding (greater with parenteral nutrition), but not 

on preadmission therapy, age of patient, or type of en-
teral nutrition (cyclic versus continuous) (20). 

One of the most controversial issues is the distribu-
tion of the total calorie requirements and, particularly, 
the carbohydrate/lipid ratio in diabetic patients who 
might require nutritional support. The American Dia-
betes Association (ADA) sets out that these patients may 
receive either a standard formula (50% carbohydrates) 
or a formula low in carbohydrates (33-40%). In con-
trast, the European Association for the Study of Dia-
betes recommends that fat content in the diet should 
not exceed 35%, and that carbohydrate intake should 
be within 45-60% of the daily calorie needs. There are 
specific enteral formulas for diabetics containing fewer 
carbohydrates (35-40%) and more fats (40-50%), with 
predominance of monounsaturated fatty acids (MUFA) 
(> 60% of the total fat content) (16). Currently, there 
are insufficient data available to address the efficacy of 
nutritional support, including diabetes-specific formu-
las, according to diabetes type (type 1 or type 2), espe-
cially in pediatric patients. 

Besides the widely known benefits of insulin pump 
therapy in T1D in relation to HbA1c decrease, reduced 
total daily insulin dose, reduced risk of hypoglycemia, 
and lower blood glucose variability, we want to under-
score the role of the pump in the category of patients 
who require stricter glycemic control. CSII enables the 
elimination of multiple daily injections (to correct hy-
perglycemia and manage extra meals) and the stress re-
lated to each additional insulin administration, and is an 
efficacious choice to more easily reach the desired glyce-
mic levels in malnourished patients who need nutritional 
support, leading to better acceptance of a new therapy 
in children already suffering from other severe comor-
bidities. If the achievement and maintenance of good 
metabolic control is the therapeutic goal in all diabetic 
patients, it is essential in those with poor nutritional sta-
tus to prevent worsening of clinical conditions (21). 

The tailored basal insulin rate enables the best gly-
cemic control to be achieved, especially during NEF, 
mainly if tailored boluses follow exactly the patient’s 
eating habits. We suggest starting the higher basal rate 
adequate to NEF at least 30 minutes before beginning 
NEF. Furthermore, to manage the unpredictability of 
the amount of food eaten during the meal, and to follow 
pancreas physiology, instead of administering the insu-
lin dose after eating, we suggest administering a small 
amount of insulin (20% of the estimated bolus) before 
eating (pre-bolus), and the rest of the insulin dose at the 

CSII and enteral nutrition in type 1 diabetes
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end of the meal. This approach enables solving problems 
encountered in planning the quantity of food eaten dur-
ing a meal, and to give insulin in a more physiological 
pattern, which is much more important in patients with 
a poor nutritional status. Furthermore we wish under-
score that the nocturnal insulin basal rate, despite the 
homogeneous distribution of nocturnal enteral rate, is 
related to age-dependent insulin requirements (3,4). 
Our patient shows dawn-reverse phenomenon typical of 
prepuberty, with higher basal rate required in the first 
part of the night (when falling asleep) (Table 1). We 
point out that it is necessary to translate theoretical rules 
into clinical practice in particular regarding ICR and 
ISF, since ICR is completely different of assumed CHO 
during each meal compared with CHO introduced by 
enteral formulas. Furthermore, the lack of specific guide-
lines and the small number of patients with T1D who 
need NEF, makes a trial-and-error approach necessary 
for the diabetes care team. Further research is needed 
to determine the role of enteral nutritional support in 
malnourished patients with diabetes and to establish the 
optimal composition of nutritional feeds to gain meta-
bolic control, improve immune function, and achieve a 
satisfactory nutritional status. Randomized controlled 
clinical trials are needed to draw up guidelines about the 
use of CSII in patients who are undergoing either noc-
turnal or continuous enteral nutrition.

In conclusion, we recommend CSII use during ente-
ral nocturnal nutrition because it is more flexible and the 
therapeutic objective may be more easily reached, if a dia-
betes care team with experience in pump management is 
involved. Moreover, CSII is more appropriate as a treat-
ment to satisfy elevated insulin requirements due to NEF 
and an appropriate basal rate, instead of SSII or boluses, 
is the best option to control hyperglycemia caused by 
nocturnal enteral nutrition, enabling age-related insulin 
requirements during the night to be taken into account.

Disclosure: no potential conflict of interest relevant to this article 
was reported. 
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Perspectives in isolation of 
microRNA from thyroid fine-needle 
aspiration: reply to the letter 
“Nucleic acid recovery from thyroid 
fine-needle cytology slides”
Perspectivas no isolamento de microRNA de punção aspirativa por 
agulha fina de tiroide: resposta à carta “Ácidos nucleicos extraídos 
de lâminas com citologia de punção de agulha fina de tiroide”

Marina M. L. Kizys1*, Mirian G. Cardoso1,2*, Susan C. Lindsey1, 
Maria Clara C. Melo1, Magnus R. Dias-da-Silva1,2

E fforts have been made to improve the isolation of nucleic acids from long-term 
preserved samples (1,2). This is a challenge when dealing with formalin-fixed/

paraffin-embedded (FFPE) tissues and fine needle aspiration (FNA) samples from 
stained slides. In our recent study (3) using in-house protocols, we optimized the 
methods used for nucleic acid extraction, including co-extraction of RNA/DNA from 
thyroid FNA in stained slides samples and FFPE thyroid tissues by means of modi-
fications of the standard TRIzol® reagent (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) 
protocol, making genetic and epigenetic studies possible using the same sample. In ad-
dition, the recovery of nucleic acid from the same thyroid FNA stained slides that had 
been previously analyzed by a cytopathologist enables an integrated diagnosis, as well 
as repeated FNAs, reducing the costs with cytopathology and molecular procedures. 

Several studies have been published regarding the potential of microRNA (miR-
NA) as a molecular biomarker of thyroid cancer (5). miRNA are smaller (~19-22 bp) 
and more stable than messenger RNA (mRNA), so its detection and recovery are 
equally feasible, as objectively demonstrated by Saito and cols. In this context, we are 
honored to know that our article has stimulated Professor Kimura’s team to show 
their results in miRNA extraction from thyroid FNA stained slides. They were suc-
cessful with the isolation of RNA and analysis of several miRNAs. Besides, our group 
and Kimura’s team were able to co-extract DNA/RNA with further BRAF analysis by 
means of PCR-Sequencing (3) and PCR-RFLP analysis (Saito and cols.). 

In conclusion, miRNA isolation from thyroid FNA stained slides is another prom-
ising tool when investigating thyroid nodules, especially those with uncertain cytopa-
thology results. 
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miRNA isolation from thyroid FNA
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letter to the editor

Assessment of the elasticity 
properties of the ascending 
aorta in patients with 
subclinical hypothyroidism by 
tissue Doppler imaging
Avaliação das propriedades de elasticidade da 
aorta ascendente em pacientes com hipotiroidismo 
subclínico por imagem de Doppler tecidual 

Mustafa Yurtdaş1, Türkay Özcan2, Ramazan Gen3, Mehmet Kasım Aydın4

W e appreciate the well-written correspondence of Balta and cols. that was sent 
to journal regarding our manuscript “Assessment of the elasticity properties 

of the ascending aorta in patients with subclinical hypothyroidism by tissue Doppler 
imaging” (1).

Elastic properties and wall movements of the ascending aorta can be affected 
by several risk factors, such as age, diabetes mellitus (DM), hypertension (HT), and 
smoking (2-6). As DM and HT are known to have an unfavorable effect on arterial 
stiffness (3-6), diabetic and hypertensive patients were not enrolled in our study. In 
addition, some inflammatory diseases (7,8), including Behcet disease, systemic lupus 
erythematosus, and psoriasis, which may be diagnosed by detailed physical examina-
tion and laboratory findings, may be related with arterial stiffness parameters. On the 
other hand, we have established that all participants in our manuscript were normal 
in terms of physical examination, medical history, and inflammatory markers. Studied 
individuals did have new diagnosis of subclinical hypothyroidism and hyperlipidemia 
(HL). None of them received the medication(s) for DM, HT, HL and weight loss be-
fore and during the study. In addition, we excluded subjects that received medications 
(such as beta-blocker and weight loss drugs) that could influence heart rate levels. 

The measurment of arterial stiffness is a practical, useful, and non-invasive tech-
nique for identifying potential cardiovascular risk (9,10). Arterial stiffness may be used 
for early determination of patients at risk in clinical practice (9,10). Elevated arterial 
stiffness can independently predict cardiovascular problems in both healthy adults and 
subjects with clinical or metabolic disorders (2-6). As mentioned before, several fac-
tors might affect arterial stiffness, such as age, dyslipidemia, body weight, and heart 
failure (10). Thus, arterial stiffness alone may not provide a definitive diagnostic result 
to clinicians in relation to endothelial dysfunction and/or inflammation, but could be 
suitable as an early marker of cardiovascular risk. Therefore, we would advocate that 
the cardiologist and/or endocrinologist analysed other inflammatory markers if early 
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diagnosis of arterial stiffness has shown that an indivi-
dual is at risk for developing cardiovascular disease.
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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/). 



Co
py

rig
ht

©
 A

BE
&

M
 to

do
s o

s d
ire

ito
s r

es
er

va
do

s.

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.
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The Acknowledgments section should include the names of those people 
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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.
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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/).






