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Resumo 



 

Cunha FS. Prevalência dos fatores de risco cardiovascular em homens 

transexuais em tratamento com ésteres de testosterona e sua associação com 

as variantes polimórficas do gene do receptor androgênico [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Introdução: O homem transexual (HT) é um indivíduo de sexo genético feminino, com 

fenótipo feminino normal, que deseja viver e ser aceito como um membro do sexo 

masculino. O tratamento hormonal que é realizado no processo de redesignação 

sexual nesses pacientes consiste na administração de testosterona nas suas diversas 

apresentações, mais comumente ésteres de testosterona de curta ou longa ação. O 

tratamento hormonal visa induzir virilização, através da produção de um padrão 

masculino de crescimento dos pelos faciais e corporais, aumento da massa muscular 

e interrupção dos ciclos menstruais. O efeito da terapia androgênica na saúde 

cardiovascular de HT é pouco conhecido, principalmente em relação às repercussões 

em longo prazo. O HT representa um modelo ideal e único para a avaliação das ações 

da testosterona exógena administrada em doses suprafisiológicas em um organismo 

geneticamente feminino. Alguns estudos de farmacogenética demonstraram a 

influência da repetição CAG do gene do receptor androgênico (RA) nos efeitos 

observados durante terapia com testosterona em homens hipogonádicos e a maioria 

dos estudos confirmou a modulação desses polimorfismos sobre fatores de risco 

cardiovascular. Objetivos: avaliar em HT em tratamento androgênico a prevalência de 

fatores clássicos de risco cardiovascular e as propriedades estruturais e funcionais dos 

vasos arteriais; correlacionar a distribuição alélica do microssatélite CAG RA com a 

ocorrência de comorbidades e com as propriedades estruturais e funcionais dos vasos 

arteriais; comparar os valores das propriedades estruturais e funcionais dos vasos 

arteriais de HT com uma população controle (feminina e masculina). Pacientes: 46 

pacientes com diagnóstico de HT (faixa etária 42 ± 10 anos) acompanhados no 

Ambulatório da Unidade de Disforia de Gênero do HCFMUSP e em tratamento com 

ésteres de testosterona há pelo menos um ano (variação de 1 a 38 anos) foram 

selecionados para o estudo. Métodos: Parâmetros clínicos (IMC, circunferência 

abdominal, relação cintura quadril, pressão arterial e pressão de pulso, composição 

corporal por bioimpedância), a presença de comorbidades (hipertensão arterial, 

dislipidemia, diabetes mellitus, obesidade) e vícios (tabagismo, etilismo e uso de 

drogas ilícitas), dados laboratoriais (hematócrito, glicemia de jejum, insulina, índice 

HOMA IR, hemoglobina glicada, colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, 

triglicerídeos e creatinina) e parâmetros vasculares (espessura íntima média da 

carótida, diâmetro da carótida, percentual da variação sisto-diastólica da carótida e 

velocidade de onda de pulso dos vasos arteriais) foram avaliados no grupo de HT. Os 

mesmos parâmetros vasculares também foram avaliados em controles saudáveis 

masculinos e femininos pareados para idade e IMC com os HT. A distribuição alélica 

do microssatélite CAG RA foi avaliada em 44 HT através da análise do produto 

amplificado da região de repetições CAG do exon 1 do gene do RA, utilizando o 

software GeneMapper. Resultados e Conclusões: Neste grupo de HT em terapia 

com ésteres de testosterona observamos uma prevalência de dislipidemia de 42%, 

hipertensão arterial sistêmica de 35%, obesidade de 30%, diabetes de 4% e 

tabagismo de 20%. HT em tratamento androgênico apresentaram maior velocidade de 

onda de pulso carotídeo-femoral do que controles masculinos, mas não do que 

controles femininos, embora no subgrupo ≥ 42 anos os HT tenham apresentado maior 



 

VOP do que controles masculinos e femininos. Não houve diferença de diâmetro, 

distensão relativa e espessura íntima média carotídea entre HT e controles. Maior 

diâmetro, maior espessura íntima média e menor distensão relativa da carótida foram 

observados em HT obesos e hipertensos; e maior velocidade de onda de pulso aórtica 

em HT hipertensos. Os parâmetros correlacionados à medida funcional da artéria 

aorta foram a idade, o tempo de tratamento androgênico e a relação cintura-quadril, 

enquanto que as propriedades estruturais e funcionais da carótida se correlacionaram 

com idade, parâmetros antropométricos e glicêmicos. Não houve influência do trato 

CAG RA na comparação entre os HT com e sem comorbidades metabólicas. 

Repetições CAG RA curtas se associaram com níveis significativamente mais 

elevados de glicemia de jejum, insulina basal e HOMA IR. Em relação aos parâmetros 

antropométricos, pressóricos, lipídicos e arteriais, não foi identificada associação com 

o número de repetições CAG RA. Estes achados sugerem um potencial efeito 

deletério da terapia androgênica prolongada sobre os vasos arteriais e a necessidade 

de medidas preventivas em HT. 

 

Descritores: pessoas transgênero; disforia de gênero; testosterona; receptores 

androgênicos; polimorfismo genético; rigidez vascular; doenças cardiovasculares. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 



 

Cunha FS. Prevalence of cardiovascular risk factors in transgender men 

receiving treatment with testosterone esters and its association with 

polymorphic variants of the androgen receptor gene [Thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 

 

 

Introduction: Transgender men (TM) are 46, XX individuals, with normal female 

phenotype, who desire to live and be accepted as a male member. Testosterone esters 

are used in sex reassignment therapy to induce virilization and to adapt the body to the 

male identity. The effects of androgen therapy on TM cardiovascular function are 

poorly known, particularly with regard to long-term androgen treatment. TM represents 

a good model for evaluation of high-dose exogenous testosterone action in biological 

women. Pharmacogenetic studies have demonstrated the influence of CAG 

polymorphic tract of the androgen receptor gene (AR) on the androgenic effects 

observed during testosterone therapy in hypogonadal men, and most studies confirmed 

the modulation of these polymorphisms on cardiovascular risk factors. Objective: to 

evaluate the prevalence of cardiovascular risk factors and the structural and functional 

properties of large arteries in TM on long-term cross sex hormone therapy compared to 

a male and female healthy control group; to correlate the allelic distribution of CAG AR 

polymorphic tract with the cardiovascular comorbidities and the structural and 

functional properties of large arteries in TM. Patients: Forty-six patients with a 

diagnosis of TM (42 ± 10 years old), followed at the Gender Dysphoria Unit-

HCFMUSP, receiving cross-sex hormone treatment with testosterone esters for at least 

one year (ranging from 1 to 38 years) were selected for the study. Methods: Clinical 

parameters (BMI, waist circumference, waist-to-hip ratio, blood pressure, pulse 

pressure, body fat percentage), the presence of cardiovascular comorbidities 

(hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, obesity) and addictions (smoking, 

alcohol and drug abuse), laboratory parameters (hematocrit, fasting plasma glucose, 

basal insulin, HOMA IR index, glycated hemoglobin, total cholesterol, HDL cholesterol, 

LDL cholesterol, triglycerides and creatinine) and vascular parameters (carotid intima-

media thickness, carotid diameter, carotid relative distensibility and aortic pulse wave 

velocity - PWV) were evaluated in the TM group. The same vascular parameters were 

also evaluated in healthy male and female control group, matched for age and BMI. 

The allelic distribution of the CAG AR polymorphic tract was evaluated in 44 TM using 

the GeneMapper software. Results and Conclusions: In the TM group, we observed 

dyslipidemia in 42%, hypertension in 35%, obesity in 30%, diabetes in 4% and smoking 

habit in 20%. The mean aortic PWV values in TM was higher than in male healthy 

controls (p=0.005), but not than in female controls (p=0.640). When categorized by 

age, considering the median age, TM ≥ 42 years had higher aortic PWV measures than 

male (p <0.001) and female (p = 0.024) controls, regardless of their arterial blood 

pressure values. There was no difference in carotid diameter, carotid relative 

distensibility and carotid intima-media thickness between TM and controls. Obese and 

hypertensive TM presented significantly higher values of carotid diameter and carotid 

intima-media thickness, and lower values of carotid relative distensibility than healthy 

transgenders. Hypertensive TM showed higher aortic PWV values than non-

hypertensive TM. The aortic stiffness correlated significantly and positively with age, 

androgen treatment duration and waist-to-hip ratio in TM. Properties of the carotid 



 

artery correlated with age, anthropometric parameters and glycemic parameters in TM. 

Shorter CAG polymorphic tracts of TM were associated with higher levels of fasting 

plasma glucose, basal insulin and HOMA IR index. There was no influence of the CAG 

polymorphic tract of TM on the presence of cardiovascular comorbidities, 

anthropometric, pressure, lipid and arterial parameters. These findings suggest a 

potential deleterious effect of the long-term testosterone therapy on vessels and the 

need for preventive measures in TM. 

 

 

Descriptors: transgender persons; gender dysphoria; testosterone; androgen receptor; 

genetic polymorphism; vascular stiffness; cardiovascular diseases. 
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1.1 Disforia de gênero e o homem transexual 

 

Identidade de gênero é a percepção que um indivíduo tem de pertencer 

ao gênero masculino ou feminino. A transexualidade é considerada um 

transtorno de identidade de gênero, caracterizada por uma inadequação entre 

a identidade de gênero e o sexo atribuído ao nascimento, gerando uma 

situação de desconforto conhecida como disforia de gênero (1). O termo 

“disforia de gênero”, por ser considerado menos estigmatizante, vem 

substituindo a nomenclatura “transtornos de identidade de gênero” e surge 

como um sinônimo à “transexualidade”, mas este último ainda é um termo 

bastante utilizado na literatura médica (2, 3).  

A mulher transexual (MT), ou transexual masculino-para-feminino, é o 

indivíduo de sexo genético masculino, com fenótipo masculino normal, que 

deseja viver e ser aceito como um membro do sexo feminino, enquanto que o 

homem transexual (HT), ou transexual feminino-para-masculino, é o indivíduo 

de sexo genético feminino, com fenótipo feminino normal, que deseja viver e 

ser aceito como um membro do sexo masculino (1). 

Dados publicados mostram prevalências bem distintas desta condição 

conforme a população estudada, variando de 1:3.000 a 1:100.000 em mulheres 

transexuais e 1:9.000 a 1:400.000 em homens transexuais. Estima-se que a 

razão MT/ HT varie de 3:1 a 4:1, sugerindo uma diferença sexual na 

vulnerabilidade à disforia de gênero (4). 

 A etiologia da disforia de gênero permanece desconhecida. A identidade 

de gênero evolui gradualmente durante a infância e adolescência, porém não 

se sabe o momento exato em que ela se cristaliza, e ainda não se conhecem 
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exatamente os fatores que contribuem para as incongruências de gênero. 

Fatores biológicos e psicossociais têm sido relatados, mas não explicam 

satisfatoriamente a ocorrência desta condição (4). Alguns estudos envolvendo 

genes relacionados a ação e metabolização dos hormônios sexuais tentaram 

associar a presença de polimorfismos genéticos ao diagnóstico de disforia de 

gênero. Avaliações nos genes do receptor estrogênico alfa e beta, receptor 

androgênico (RA), receptor de progesterona, genes da enzima 5-alfa redutase 

2 e da aromatase não foram conclusivas. Em MT foi encontrada uma 

frequência maior de polimorfismos no gene do receptor estrogênico beta e no 

gene do receptor androgênico (RA), porém esses dados não foram 

confirmados em outros estudos. Uma variante polimórfica no CYP17 e outra no 

receptor estrogênico beta foram as únicas associações positivas encontradas 

em HT até o momento (5-9). 

 O processo de redesignação sexual, que consiste no tratamento 

psicoterápico, terapia hormonal e procedimentos cirúrgicos promove uma 

melhor adequação social e qualidade de vida nos indivíduos com disforia de 

gênero (10-12).  

A psicoterapia é determinante para o diagnóstico da disforia de gênero, 

o qual se baseia em critérios especificados no DSM V (Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Doenças Mentais – versão V) (13) e CID 10 (Classificação 

Internacional de Doenças – versão 10) (14) e deve também preceder e 

acompanhar o processo de adequação ao sexo de identidade, preparando o 

paciente para as modificações provenientes do tratamento hormonal e 

cirúrgico. 
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O tratamento hormonal nesses pacientes tem como objetivo reduzir o 

nível hormonal endógeno, amenizando as características sexuais secundárias 

referentes ao sexo biológico e, ao mesmo tempo, promover o surgimento de 

caracteres sexuais secundários compatíveis com o gênero desejado (1). 

Os objetivos específicos do tratamento hormonal em HT são induzir 

virilização, através da produção de um padrão masculino de crescimento dos 

pelos faciais e corporais, aumento da massa muscular e interrupção dos ciclos 

menstruais (1, 15-17). Para essa finalidade, utiliza-se o tratamento hormonal 

com testosterona (T) nas suas diversas apresentações: ésteres de testosterona 

intramuscular de curta ação, undecanoato de testosterona intramuscular de 

longa ação, undecanoato de testosterona oral e testosterona em gel ou 

transdérmica (1).  

As formulações mais frequentemente prescritas no tratamento de HT 

são as injeções intramusculares de ésteres de testosterona de curta ou longa 

ação. O intervalo de administração das doses varia conforme a resposta 

clínica, o nível hormonal atingido e os efeitos adversos observados, mas 

geralmente permanece entre 15 e 21 dias para os de curta ação e em torno de 

90 dias para os de longa ação. Os níveis séricos de testosterona total devem 

ser mantidos no intervalo normal de referência para o sexo masculino (320 – 

1000 ng/dl), evitando-se doses suprafisiológicas potencialmente associadas a 

efeitos adversos nesses pacientes (1, 18). Os efeitos colaterais mais 

comumente observados nessa população são eritrocitose, hipertensão arterial, 

ganho de peso, alterações no perfil lipídico, surgimento ou piora da acne, 

alterações psicológicas e comportamento agressivo (15-17, 19). Outros 

eventos indesejados incluem neoplasias estrogênio-dependentes como as de 
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mama, útero, ovário e vagina. Embora muito raras, essas neoplasias devem 

ser investigadas, principalmente em pacientes não operados, visto que parte da 

testosterona administrada é convertida em estrogênio (20-22). 

 O efeito do tratamento hormonal transexualizador na saúde 

cardiovascular ainda não é totalmente conhecido, principalmente no que se 

refere à terapia androgênica de longo prazo (23). 

 

1.2 Andrógenos e risco cardiovascular 

 

 1.2.1 Estudos em animais 

  

O impacto da testosterona no sistema cardiovascular é bastante 

controverso e estudos provenientes da ciência básica apresentaram resultados 

contraditórios no que diz respeito às ações androgênicas sobre o sistema 

cardiovascular.  

Diferentes modelos de ratos transgênicos e knockout mostraram 

dimorfismo sexual na função e estrutura cardíacas. Na maioria desses 

modelos, as coortes femininas apresentaram menor mortalidade, melhor 

função cardíaca e menor hipertrofia do que suas homólogas masculinas (24). 

 Em modelos de sobrecarga de volume ventricular, camundongos fêmeas 

apresentaram menor remodelamento ventricular e menor mortalidade quando 

comparadas aos machos (25). Em relação à adaptação do ventrículo esquerdo 

à pressão, camundongos machos mostraram redução da contratilidade 

miocárdica, transição mais rápida para falência ventricular esquerda, perda do 
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remodelamento concêntrico e maior disfunção diastólica quando comparados 

às fêmeas (26-28). 

A exposição aos andrógenos em meios de cultura aumentou a 

contratilidade de cardiomiócitos de ventrículos de camundongos. Efeitos 

antiarrítmicos da testosterona também foram demonstrados em estudos com 

músculos papilares de coelhos fêmeas e machos (29). 

Alguns autores mostraram que o tratamento com testosterona em 

camundongos castrados pode contribuir para a redução da extensão do infarto 

do miocárdio (30,31). Entretanto, em camundongos machos não castrados com 

infarto do miocárdio induzido, o tratamento com testosterona resultou em maior 

ruptura cardíaca, maior área de infarto, piora da função cardíaca e dilatação 

ventricular esquerda mais pronunciada em comparação com controles não 

tratados com testosterona (32). 

As ações da testosterona sobre a aterosclerose também são 

controversas. Alguns estudos mostraram que a testosterona em níveis 

fisiológicos reduz a formação de placas em animais recebendo dieta 

hiperlipídica (33-34). Por outro lado, estudos com células endoteliais expostas 

a di-hidrotestosterona (DHT), um metabólito ativo ainda mais potente que a 

testosterona, mostraram que a ação androgênica induz maior expressão de 

VCAM-1, uma molécula de adesão endotelial que contribui para a formação 

inicial da placa aterosclerótica (35). Além disso, verificou-se que a testosterona 

aumenta a formação de células espumosas, responsáveis pelo 

desenvolvimento de estrias gordurosas na parede dos vasos (36). 

Embora tenha sido documentado um efeito vasodilatador da 

testosterona através de sua ação relaxante sobre o músculo liso, um estudo 
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utilizando vasos aórticos de coelhos mostrou que a testosterona atenua a 

dilatação induzida por nitroprussiato de sódio e intensifica a constrição induzida 

por 5-hidroxitriptamina nos vasos (37). Em corações de camundongos, a 

testosterona inibiu parcialmente o efeito vasodilatador da adenosina. Estes 

resultados sugerem que a testosterona interage de forma diferente com 

diversos componentes dos vasos, e que ela pode competir com outros 

compostos vasodilatadores induzindo vasoconstrição (38). 

 

 1.2.2 Estudos em humanos 

 

Estudos epidemiológicos revelam uma diferença gênero-específica na 

incidência de doenças cardiovasculares, sendo o risco mais elevado em 

homens. O risco de mortalidade por essas doenças é cinco vezes maior em 

homens do que em mulheres no menacme. Esses dados sugerem que a 

testosterona possa ter algum papel na patogênese dessas doenças, mas os 

efeitos androgênicos na reatividade vascular ainda não foram totalmente 

elucidados (39). 

Os efeitos aterogênicos atribuídos à testosterona, principalmente pela 

redução da concentração de HDL colesterol (HDLc), são considerados 

contribuintes para essas diferenças gênero-específicas de risco cardiovascular 

(40). No entanto, há grande divergência nos resultados de ensaios clínicos e 

epidemiológicos que abordam deficiência de andrógenos, deprivação 

androgênica terapêutica e reposição farmacológica de testosterona sobre o 

risco de desenvolvimento de doença cardiovascular. Isto se deve às diferentes 
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populações estudadas, variabilidade das doses e das vias de administração 

utilizadas e à manifestação concomitante de outros fatores de risco. 

A administração exógena de testosterona em homens, 

independentemente de sua conversão, vincula-se, na maioria dos estudos, a 

um perfil lipídico desfavorável do ponto de vista do HDLc (41), embora reduza a 

concentração de LDL-colesterol (LDLc) e triglicérides e melhore a distribuição 

corporal de gordura e a utilização periférica de glicose (42). Por outro lado, a 

baixa concentração de andrógenos no hipogonadismo congênito e em homens 

idosos associa-se com maior risco de doenças cardiovasculares e mortalidade 

(43, 44), embora nestas condições prevaleçam fatores associados à síndrome 

metabólica. Na deprivação androgênica induzida na terapêutica do câncer de 

próstata também se observa aumento da incidência de síndrome metabólica e 

diabetes mellitus (DM) tipo 2, ambos considerados fatores de risco para 

eventos cardiovasculares (45). 

Em mulheres é conhecido que o hiperandrogenismo, comumente 

encontrado na síndrome dos ovários policísticos (SOP), associa-se a evento 

cardiovascular desfavorável. Entretanto, na SOP, o hiperandrogenismo 

aparece em conjunto com outras características da síndrome metabólica 

(hiperinsulinemia, obesidade visceral, hipertensão e dislipidemia). Essa 

associação dificulta a definição do grau de contribuição de cada um dos fatores 

para o risco cardiovascular (46).  

O Estudo Multi-Étnico de Aterosclerose, analisando 1947 mulheres na 

pós-menopausa, evidenciou associação positiva entre espessura da íntima-

média de artéria carótida (EIMC) e níveis séricos endógenos de testosterona. 

Em uma sub-análise desse estudo, a dosagem sérica de globulina ligadora de 
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hormônios sexuais (SHBG) foi inversamente relacionada com a presença e 

extensão de calcificações aórticas abdominais (47, 48). 

Elevados níveis de testosterona em mulheres na pós-menopausa têm 

sido relacionados com progressão da doença aterosclerótica coronariana, bem 

como com o aumento da prevalência e incidência de doença coronariana (49-

52). Outros estudos defendem a hipótese de que mulheres com baixos níveis 

circulantes de andrógenos têm mais aterosclerose carotídea quando 

comparadas com mulheres com níveis séricos de testosterona mais elevados, 

porém ainda dentro do intervalo normal de referência para o sexo feminino (47, 

53-55). 

Baixos níveis androgênicos têm sido associados com maior incidência 

de doença cardiovascular e maior mortalidade cardiovascular em homens, 

como já discutido anteriormente (56). Laughlin e colaboradores (43) 

propuseram a hipótese de que, para manutenção da saúde cardiovascular, os 

níveis androgênicos devem permanecer dentro dos limites normais para o 

sexo. Valores de andrógenos extremos, abaixo ou acima da faixa de referência, 

podem desempenhar um efeito negativo sobre o sistema cardiovascular. Nesse 

contexto, um estudo do mesmo autor, com seguimento de 20 anos, analisando 

valores séricos femininos de testosterona biodisponível, observou que os 

grupos de mulheres no menor e no maior quintil desses níveis apresentaram, 

respectivamente, um odds ratio de 1,79 e 1,96 para o desenvolvimento de 

doença arterial coronariana, quando comparadas com mulheres no quintil 

intermediário (50). 

Um acúmulo de evidências baseadas na análise dos níveis endógenos 

de androgênios sugere que o hiperandrogenismo em mulheres está associado 
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a um maior risco cardiovascular e progressão da doença arterial subclínica (57-

62). O homem transexual representa o modelo ideal para avaliação da relação 

entre andrógenos de fonte exógena e risco cardiovascular em organismos 

geneticamente femininos.  

 

1.3 Homem transexual e risco cardiovascular 

 

 Um perfil pró-aterogênico tem sido descrito em vários estudos que 

avaliaram as repercussões do tratamento com doses suprafisiológicas de 

testosterona em homens transexuais (40, 63, 64). 

 Goh e colaboradores (40), avaliando homens transexuais tratados com 

ésteres de testosterona por 33 meses, observaram redução do HDLc e 

aumento de colesterol total (CT), LDLc, apolipoproteína B (apo B) e 

triglicérides, em comparação ao grupo controle de homens transexuais sem 

terapia androgênica. Os índices de aterogenicidade, representados pelas 

razões LDLc/HDLc e apoA-I/apoB foram, respectivamente, aumentados e 

diminuídos no grupo tratado em relação ao não tratado. 

 Em nível celular, o andrógeno age sobre o tecido adiposo estimulando a 

lipólise e, portanto, reduzindo o depósito de gordura (65). Entretanto, a 

administração de testosterona em homens transexuais geralmente leva a um 

perfil lipídico mais aterogênico, com redução de HDLc e aumento de 

triglicerídeos (19). 

O impacto da testosterona exógena na homeostasia insulínica é 

controverso. O aumento da massa muscular induzido por andrógenos deveria 

apresentar efeitos benéficos na captação de glicose e melhora da resistência 
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insulínica, entretanto, alguns estudos não confirmaram esse resultado (64, 66, 

67) 

Berra e colaboradores (64) avaliaram 16 homens transexuais durante 

seis meses de tratamento androgênico e demonstraram redução significativa 

dos níveis de adiponectina e leptina, embora sem nenhuma alteração nos 

marcadores de resistência insulínica. Nesse mesmo estudo, entretanto, houve 

aumento significativo do índice de massa corpórea (IMC) e da circunferência 

abdominal (CA). 

Elbers e colaboradores (63), no seguimento de 10 homens transexuais 

em reposição androgênica, observaram aumento da gordura visceral avaliado 

por ressonância nuclear magnética após 3,2 anos de tratamento, mas não após 

1 ano, sugerindo um efeito dependente do tempo prolongado de tratamento. Os 

mesmos autores, em publicação mais recente, avaliaram 17 homens 

transexuais não obesos em reposição androgênica, e demonstraram que, após 

1 ano de tratamento, houve aumento de gordura visceral, piora do perfil 

lipídico, porém sem alteração de pressão arterial e sensibilidade insulínica (66). 

Os estudos em homens transexuais, de forma geral, sugerem que o risco 

cardiovascular observado é provavelmente secundário ao ganho de peso e 

acúmulo de gordura visceral (39). 

 Emi e colaboradores (68) mostraram aumento da rigidez arterial em 

homens transexuais tratados com ésteres de testosterona após seguimento 

médio de 45 meses, entretanto um estudo semelhante não conseguiu 

reproduzir o mesmo achado (67). McCredie e colaboradores (69) avaliaram 12 

homens transexuais em uso de testosterona por um tempo médio de 38 meses 

e observaram redução significativa da resposta vascular à nitroglicerina 
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sublingual, independentemente dos níveis de lipoproteínas e do diâmetro do 

vaso. 

 A avaliação do risco de administração de testosterona em homens 

transexuais é limitada devido ao número restrito de pacientes nos centros de 

tratamento e aos resultados controversos em estudos com pequenas 

casuísticas. Uma meta-análise avaliou 16 estudos, incluindo um total de 651 

homens transexuais, e não encontrou associação positiva entre terapia 

hormonal com testosterona e eventos adversos cardiovasculares (70). 

  

1.4 Propriedades estruturais e funcionais de grandes artérias e risco 

cardiovascular 

 

 Alterações das propriedades estruturais e funcionais de grandes artérias 

são correlacionadas a um maior risco cardiovascular em diferentes populações 

(71-74). Níveis elevados de pressão de pulso (PP), uma medida indireta de 

rigidez arterial, e a velocidade de onda de pulso (VOP) carotídeo-femoral, uma 

medida direta desta rigidez, são associados a eventos cardiovasculares 

independentemente de fatores de risco convencionais (74-76). 

 As diretrizes europeias de hipertensão arterial e as VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão incluíram medidas de VOP aórtica e espessura 

íntima média carotídea como parâmetros de avaliação de doença 

cardiovascular subclínica em pacientes hipertensos (77, 78). 

 A VOP é considerada o padrão-ouro para avaliação de rigidez arterial 

por ser um método simples, não invasivo, de fácil reprodutibilidade e elevada 

confiabilidade. A VOP é considerada uma propriedade funcional do vaso 
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arterial, mensurada através de captores externos colocados sobre dois pontos 

conhecidos da árvore arterial, e calculada como a distância entre os dois 

pontos de medida divididos pelo tempo percorrido entre os dois pontos (79). 

 Os parâmetros estruturais diâmetro interno da artéria carótida e 

espessura íntima média carotídea e o parâmetro funcional distensão relativa da 

carótida são considerados marcadores de risco cardiovascular em estudos de 

base populacional (80). São mensurados através de técnicas 

ultrassonográficas que permitem direta visualização do segmento da parede do 

vaso, com direta avaliação da geometria arterial, através das características 

acústicas dos tecidos (80). 

 Muitos fatores afetam as características da árvore arterial como idade, 

sexo, obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemia, doença 

renal crônica e tabagismo, entre outros (73, 81-83). As diferenças de rigidez 

arterial observadas entre os gêneros podem ser intrínsecas ou influenciadas 

pela ação dos esteroides sexuais (84-85). As mudanças hormonais na 

menopausa se associam a maior rigidez arterial no período pós-menopausa e a 

terapia de reposição hormonal com estrógenos nessas mulheres se associa a 

redução da rigidez dos vasos (86-88). Esses dados sugerem que os hormônios 

sexuais femininos modulam a rigidez de grandes artérias, mas pouco se 

conhece sobre o papel dos hormônios sexuais masculinos influenciando os 

vasos arteriais. 

 Embora tenha sido demonstrado um efeito indireto da testosterona sobre 

a vasculatura através de sua aromatização a estrógeno (89), foi documentada 

a expressão de receptores de andrógenos tanto em células endoteliais como 

em células musculares lisas de múltiplos vasos, sugerindo adicionalmente uma 
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ação direta da testosterona sobre os vasos arteriais através de sua ligação ao 

receptor androgênico (90).   

 

1.5 Trato polimórfico CAG do gene do receptor androgênico e doenças 

andrógeno-dependentes 

  

 Os andrógenos têm a sua ação mediada através do receptor 

androgênico. A di-hidrotestosterona e a testosterona ligam-se ao receptor 

androgênico no citoplasma celular e o complexo migra para o núcleo para 

transativar genes alvo. Esta ação androgênica é tecido-específica, sendo o RA 

expresso em diversos tecidos (91). 

 O gene do RA (RA) está localizado no cromossomo X (Xq11-12) e é 

constituído por 8 exons. O primeiro exon codifica o domínio amino-terminal 

(NTD), região responsável pela regulação transcricional da proteína. Os exons 

2 e 3 codificam o domínio de ligação ao DNA (DBD) e os exons 4 a 8 codificam 

a região carboxi-terminal que contém o domínio de ligação ao ligante (LBD) 

(92-94). 

 O exon 1 do gene do RA possui um trato polimórfico, composto de 

repetições de glutamina (CAG), variando na população normal de 11 a 31 

repetições, sendo que 90% das mulheres são heterozigotas para este número 

de repetições (95). Estudos in vitro identificaram que a atividade de 

transativação do RA possui correlação inversa com o número de repetições 

CAG (nCAG), causando ganho ou diminuição de função (96). 

 O trato polimórfico CAG tem sido associado com o desenvolvimento de 

diferentes doenças andrógeno-dependentes. Um número acima de 40 
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repetições causa redução da atividade androgênica e correlaciona-se com o 

desenvolvimento de doença neurodegenerativa, a atrofia muscular espinhal-

bulbar (97, 98). Adicionalmente, alelos curtos (menores ou iguais a 18 

repetições CAG), teriam maior atividade androgênica e foram associados com 

pubarca precoce idiopática, síndrome dos ovários policísticos e com maior 

agressividade do câncer de próstata e mama (99-101). 

 Avaliando 131 pacientes hipogonádicos em reposição androgênica, 

Zitzman e colaboradores (102) demonstraram que o crescimento prostático foi 

profundamente influenciado por polimorfismos da repetição CAG do exon 1 do 

gene do RA, com menores efeitos anabólicos em pacientes com repetições 

mais longas.  

 Em um grupo de 48 pacientes com síndrome de Klinefelter em terapia 

com testosterona, esses mesmos autores observaram maior crescimento 

prostático, maior supressão dos níveis de LH e maiores concentrações de 

hemoglobina nos pacientes que apresentavam repetições CAG mais curtas 

(103). O mesmo autor, em outra publicação, observou que o número de 

repetições CAG correlacionou-se positivamente com a concentração 

plasmática de HDLc e apo A-I, independentemente da concentração de 

testosterona livre e gordura corporal. De modo semelhante, houve associação 

entre o número de repetições CAG com a função endotelial, acessada pela 

vasodilatação fluxo-dependente na artéria braquial (104). 

 Sugere-se que a influência farmacogenética de polimorfismos da 

repetição CAG do gene do RA possa desempenhar um papel importante sobre 

os aspectos de segurança da reposição androgênica e já foi comprovado que 
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os efeitos de preparações intramusculares, orais e transdérmicas com 

testosterona são modulados por estes polimorfismos (102-105). 

 

1.6 Gene do receptor androgênico e a inativação do cromossomo X 

 

 O desequilíbrio no número de cópias dos genes presentes no 

cromossomo X, entre machos e fêmeas, é resolvido através do fenômeno de 

inativação de um dos cromossomos X nas fêmeas (106). Este é um mecanismo 

de compensação de dose gênica, processo que ocorre ao acaso para os 

cromossomos materno ou paterno e, uma vez estabelecido, é mantido de 

maneira clonal e espontânea (107). 

 O fenômeno de inativação do cromossomo X ocorre em células 

somáticas de fêmeas, durante a diferenciação celular no final da fase de 

blastocito, mas só se completa ao final da 1a semana de desenvolvimento 

embrionário. Em cada célula somática feminina, um cromossomo X é inativado 

ao nível da transcrição, permanecendo condensado e aparecendo na intérfase 

como o Corpúsculo de Barr (cromatina sexual), enquanto que o outro 

permanece ativo. Embora o esperado fosse que nas células somáticas de 

fêmeas, os cromossomos maternos e paternos tivessem uma probabilidade 

igual de inativação, isto é, uma distribuição normal ao redor de uma taxa de 

50:50 para cada alelo inativo, 5 a 20% das mulheres normais apresentam 

desvios de inativação, inativando preferencialmente um dos alelos (108). 

 A disponibilidade de um grande número de mulheres heterozigotas (90% 

da população de mulheres) e de metodologias confiáveis torna possível a 
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determinação da incidência de inativação desbalanceada do cromossomo X 

(109). 

 Outro fator relacionado à inativação do cromossomo X é a metilação dos 

resíduos desoxicitosina nos dinucleotídeos CpG envolvida na modulação da 

expressão do gene do RA. O padrão de inativação pode ser avaliado pela 

proximidade entre as repetições CAG RA e os sítios das enzimas de restrição, 

HpaII e HhaI, sensíveis à metilação. Após a amplificação por reação de 

polimerização em cadeia (PCR) do locus do gene do RA no cromossomo X, 

dois alelos estão presentes como dois produtos de PCR de tamanhos 

diferentes. A discriminação entre os alelos ativos e inativos é feita por 

comparação dos produtos de PCR a partir de DNA digerido e não digerido com 

enzima HpaII. O cromossomo X inativo é pesadamente metilado e por isso ele 

não é digerido pela enzima de restrição HpaII, e somente o alelo inativado 

servirá de modelo para a PCR (110).  
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2. Justificativa 
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 As evidências atuais do papel da testosterona no perfil aterogênico e 

risco cardiovascular são controversas e vários aspectos da segurança do uso 

terapêutico da testosterona não estão completamente esclarecidos.  

 O homem transexual representa um modelo ideal e único do ponto de 

vista ético para a avaliação das ações da testosterona exógena em doses 

suprafisiológicas em um organismo geneticamente feminino. Os ésteres de 

testosterona mais amplamente utilizados para o tratamento desses indivíduos 

são formulações que geram grandes flutuações nos níveis séricos de 

testosterona, atingindo seus níveis mais elevados por volta de 48 a 72 horas 

após a aplicação, podendo nesse período atingir valores até 5 vezes acima do 

considerado normal para o sexo masculino.  

 Considerando o desconhecimento da literatura médica atual sobre as 

repercussões dos níveis séricos elevados e flutuantes de testosterona na 

saúde cardiovascular desses indivíduos, torna-se de grande importância a 

avaliação de fatores de risco cardiovascular tradicionais e não tradicionais 

neste grupo de indivíduos submetidos a um regime terapêutico crônico com 

ésteres de testosterona. 

 Alguns estudos de farmacogenética demonstraram a influência da 

repetição CAG do gene do RA nos efeitos adversos observados durante terapia 

com testosterona em indivíduos hipogonádicos e vários desses estudos 

confirmaram a modulação desses polimorfismos sobre fatores de risco 

cardiovascular. Nenhum estudo semelhante foi realizado até o momento em 

homens transexuais em terapia de substituição hormonal. A utilização da 

farmacogenômica poderá permitir, no futuro, uma prescrição individualizada e 
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com menor risco de efeitos androgênicos indesejáveis, especialmente em 

relação aos riscos cardiovasculares.  

 As características de um grupo expressivo de pacientes selecionados 

(46 homens transexuais) que serão avaliados, com tempo prolongado e 

uniformidade de tratamento androgênico, e as metodologias refinadas de 

investigação poderão contribuir para o avanço na compreensão do real papel 

da testosterona como fator determinante de risco cardiovascular, bem como 

irão estabelecer a prevalência dos fatores de risco cardiovascular nesta 

população. 
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3. Objetivos 
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3.1 Descrever a prevalência de fatores clássicos de risco cardiovascular 

(hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus, obesidade e 

tabagismo) em homens transexuais em tratamento androgênico; 

 

3.2 Comparar as propriedades estruturais e funcionais dos vasos arteriais 

(valores da medida da velocidade de onda de pulso aórtica e dos índices – 

diâmetro, espessura íntima medial e distensão da carótida) de homens 

transexuais em tratamento androgênico e uma população controle (feminina e 

masculina); 

 

3.3 Correlacionar a distribuição alélica do microssatélite CAG do gene do 

receptor androgênico em homens transexuais com: 

- os fatores clássicos de risco cardiovascular; 

- as propriedades estruturais e funcionais dos vasos arteriais. 
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4. Pacientes e Métodos 
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4.1 Considerações éticas 

 

O estudo foi conduzido de acordo com princípios éticos seguindo as 

orientações contidas na declaração de Helsinki e pelos termos descritos pela 

Portaria 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa – CAPPesq, da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (processo número 

43078815.4.0000.0068). Todos os pacientes foram esclarecidos sobre o estudo 

e assinaram o Termo de Consentimento Pós-Informado autorizando sua 

participação (Anexo A). 

Os estudos utilizando técnicas de biologia molecular foram desenvolvidos na 

Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento, Laboratório de Hormônios e 

Genética Molecular LIM/42 da Disciplina de Endocrinologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

A avaliação das propriedades arteriais foi realizada no Laboratório de 

Hipertensão do Instituto do Coração (INCOR) - FMUSP pela Dra. Valeria A. 

Costa-Hong, sob supervisão do Prof. Dr. Luiz Aparecido Bortolotto em estudo 

colaborativo. 

 

4.2 Natureza do estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal avaliando fatores de risco 

cardiovascular em homens transexuais tratados com ésteres de testosterona e 

sua associação com variantes polimórficas do gene do receptor androgênico. 
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4.3 Pacientes 

 

4.3.1 Tamanho da amostra 

 

Os pacientes selecionados para o estudo são acompanhados no 

Ambulatório da Unidade de Disforia de Gênero (Unidade DIS 1002) da 

Disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (FMUSP). O diagnóstico de transexualidade destes pacientes foi 

baseado na avaliação psiquiátrica/ psicológica de acordo com critérios do DSM 

IV-V / CID 10. Todos os pacientes apresentam cariótipo 46, XX, sem 

anormalidades cromossômicas numéricas ou estruturais. 

 

4.3.2 Critérios de inclusão 

 

Os critérios de inclusão adotados foram: 

 

a) Pacientes com diagnóstico de homem transexual acompanhados no 

Ambulatório da Unidade de Disforia de Gênero (Unidade DIS 1002) da 

Disciplina de Endocrinologia da FMUSP, no período de 1998 a 2015. 

b) Idade maior ou igual a 18 anos. 

c) Tempo mínimo de tratamento androgênico de 1 ano. 
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4.3.3 Grupo controle 

 

O grupo controle para avaliação das propriedades estruturais e 

funcionais dos vasos arteriais foi constituído por 147 indivíduos de ambos os 

sexos (76 de sexo genético feminino e 71 de sexo genético masculino), na 

faixa etária de 25 a 63 anos, sem nenhuma evidência de doença cardiovascular 

após cuidadosa avaliação clínica e laboratorial. Estes indivíduos hígidos 

participaram como controles de projetos de pesquisa já realizados e 

devidamente autorizados pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (111). O grupo controle foi pareado para idade e 

IMC com os homens transexuais. 

O grupo controle para o estudo das repetições CAG do gene do RA foi 

constituído por amostras de DNA de 87 indivíduos adultos de sexo genético 

feminino armazenadas no banco de DNA do Laboratório de Hormônios e 

Genética Molecular LIM/42 da Disciplina de Endocrinologia do Hospital das 

Clínicas da FMUSP.  

 

4.3.4 Caracterização do grupo de estudo 

 

 Neste estudo foram avaliados 46 homens transexuais em tratamento 

com ésteres de testosterona, há pelo menos um ano, acompanhados no 

Ambulatório da Unidade de Disforia de Gênero do Hospital das Clínicas da 

FMUSP entre 1998 e 2015.  
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 Os participantes tinham idade média de 42 ± 10 anos de idade (variação 

de 25 a 61 anos) e referiam identificação com o sexo masculino desde 6 ± 2 

anos de idade (variação de 2 a 16 anos). 

Os pacientes iniciaram tratamento hormonal, em média, aos 30 ± 8 anos 

de idade (variação de 18 a 48 anos) e faziam uso de testosterona há 11 ± 10 

anos (variação de 1 a 38 anos). Os tipos de testosterona utilizados foram 

cipionato de testosterona (n=39, 85%) e undecanoato de testosterona (n=7, 

15%), ambos por via intramuscular. A maioria dos pacientes já havia sido 

submetida à gonadectomia no momento do início do estudo (n=27, 59%) 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Características clínicas de homens transexuais em tratamento 

com ésteres de testosterona. 

 

 

VARIÁVEIS  

Idade, média ± DP, anos 42 ± 10 

Tempo de tratamento hormonal, média ± DP, anos 11 ± 10 

Idade de início de tratamento hormonal, média ± DP, anos 30 ± 8 

Ésteres de Testosterona  

- Cipionato de testosterona (n, %) 39 (85%) 

- Undecanoato de testosterona (n, %) 7 (15%) 

Nível sérico de testosterona (média ± DP, ng/dL) 611 ± 439 

Gonadectomia prévia (n, %) 27 (59%) 
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4.4 Obtenção de dados clínicos 

 

Todos os dados clínicos foram coletados por um único observador que 

foi o autor da pesquisa. 

Para obtenção dos dados clínicos foi elaborado um protocolo de 

avaliação clínica dos pacientes (Anexo B). 

 

4.4.1 Vícios 

 

Os pacientes da pesquisa foram interrogados quanto aos vícios: 

tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas. 

Para classificação de tabagismo, utilizaram-se os critérios da 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS) (112): 

- Nunca fumantes: aqueles que não fumaram ou fumaram menos de 100 

cigarros por toda a vida. 

- Ex-fumantes: aqueles que já fumaram pelo menos 100 cigarros durante a 

vida, mas haviam parado de fumar. 

- Fumantes atuais: aqueles que já fumaram 100 ou mais cigarros durante a 

vida e que continuam fumando. 

 Para classificação de etilismo, utilizaram-se os critérios da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (113): 

- Etilistas: aqueles que excedem o consumo aceitável de até 10 doses/semana, 

sendo que uma dose equivale a 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho ou 40 ml 

de bebida destilada, considerando que cada uma contém 10 a 15g de álcool.

 Para classificação do uso de drogas ilícitas, utilizaram-se os critérios 
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adaptados do Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas Psicotrópicas 

(CEBRID – Escola Paulista de Medicina / Universidade Federal de São Paulo – 

EPM/ UNIFESP) (114): 

- Não usuário: nunca utilizou drogas (classificamos como “nunca usuários”) 

- Uso na vida: uso de droga pelo menos uma vez na vida (classificamos como 

“experimentadores”)  

- Uso recente ou no último mês: uso de droga pelo menos uma vez nos últimos 

30 dias (classificamos como “usuário atual”) 

 

4.4.2 Dados metabólicos 

 

Peso (Kg): Aferido duas vezes, considerado o peso médio, estando os 

participantes da pesquisa descalços e com roupas leves. 

 

Estatura (cm): Aferida três vezes, considerada a estatura média. Foi utilizado 

estadiômetro graduado em centímetro e com barra de madeira vertical e fixa, 

com esquadro móvel, para posicionamento sobre a cabeça do indivíduo, 

estando o mesmo descalço. 

 

Índice de Massa Corpórea (IMC): Calculado pela fórmula peso (Kg) / altura2 

(m). 

Considerado IMC normal de 18,5 a 24,9 Kg/m², sobrepeso de 25 a 29,9 Kg/m² 

e obesidade ≥ 30 Kg/m². A obesidade foi subdividida em obesidade grau 1 

(IMC de 30 a 34,9 Kg/m²), obesidade grau 2 (IMC de 35 a 39,9 Kg/m²) e 

obesidade grau 3 (IMC ≥ 40 Kg/m²) (99). Para as análises de associação, os 
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indivíduos com IMC normal e sobrepeso foram agrupados e comparados com 

os indivíduos obesos (115).  

 

Circunferência Abdominal (CA) (cm): Aferida com o paciente em posição 

ortostática, ereto, sem roupas, no ponto médio da distância entre a margem 

inferior dos arcos costais e a borda superior da crista ilíaca. Utilizou-se fita 

plástica não elástica e foi considerada a média de duas medidas. São 

considerados valores normais para mulheres < 80 cm e para homens < 94 cm 

(115).  

 

Circunferência do Quadril (CQ) (cm): Aferida com fita plástica não elástica, 

no maior diâmetro da região glútea, passando sobre os trocânteres maiores do 

fêmur. A média de duas medidas foi utilizada para cálculo da relação cintura-

quadril (115). 

 

Relação Cintura-Quadril (Relação C/Q): Calculada pela fórmula 

circunferência abdominal (cm) / circunferência do quadril (cm). São 

considerados valores normais para mulheres ≤ 0,85 e para homens ≤ 0,9 (115).  

 

Bioimpedância: A composição corporal foi medida através do aparelho InBody 

720 (Biospace, Koréia) com leitura de 8 pontos através de eletrodo táctil. Os 

pacientes realizaram o exame com roupas leves, cabelos secos, em jejum de 4 

horas, e foram orientados a ingerir oito copos de água no dia anterior ao exame 

e a não realizar atividade física no mínimo oito horas antes do exame.  
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Pressão Arterial (PA) 

A pressão arterial foi aferida de acordo com as recomendações da VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão Arterial, com manguito apropriado para a 

circunferência do braço direito, na posição sentada, após descanso de 5 

minutos. Utilizou-se aparelho calibrado, de braço, digital e automático Microlife, 

testado e validado pela British Hypertension Society. Optou-se por esse 

aparelho pois permite a obtenção de medidas de pressão arterial de modo 

simples, eficaz, pouco dispendioso e evita o erro do avaliador. A média de duas 

medidas foi utilizada no estudo. O paciente foi orientado a manter durante a 

medição as pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na 

cadeira e relaxado. Roupas e objetos do braço direito foram removidas e o 

braço posicionado na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada 

para cima e o cotovelo ligeiramente fletido; foi solicitado que o paciente não 

falasse durante a medição (78).  

 

Critérios utilizados para caracterização de Hipertensão Arterial Sistêmica 

no grupo de estudo 

Considerou-se hipertenso o paciente com duas ou mais medidas de pressão 

arterial sistólica (PAS) > 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD) > 90 

mmHg ou que já estivesse em uso regular de medicação anti-hipertensiva, e 

pré-hipertenso aquele com PAS de 130-140 e/ou PAD de 85-90 (78). Para as 

análises de associação, os indivíduos com pressão arterial normal e pré-

hipertensos foram agrupados e comparados com indivíduos hipertensos. 

 

Pressão de Pulso (PP) 
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A pressão de pulso foi determinada pela fórmula PAS – PAD. 

 

Critérios utilizados para caracterização de Dislipidemia no grupo de 

estudo 

Foram considerados portadores de dislipidemia aqueles que já estivessem em 

uso de medicação anti-lipêmica ou que apresentassem algum dos critérios 

definidos pela V Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da 

Aterosclerose (116): 

- Colesterol total (CT) ≥ 240 mg/dL. Pacientes com CT de 200 – 239 mg/dL 

foram considerados portadores de dislipidemia limítrofe. 

- LDL colesterol (LDLc) ≥ 160 mg/dL. Pacientes com LDLc de 130 – 159 mg/dL 

foram considerados portadores de dislipidemia limítrofe. 

- HDL colesterol (HDLc) < 40 mg/dL em homens e < 50 mg/dL em mulheres. 

Para esta classificação, foi considerado entre os homens transexuais o ponto 

de corte de 40 mg/dL. 

- Triglicerídeos (TG) > 200 mg/dL. Pacientes com TG de 150 – 200 mg/dL 

foram considerados portadores de dislipidemia limítrofe. 

Para as análises de associação, os indivíduos sem dislipidemia e com 

dislipidemia limítrofe foram agrupados e comparados com indivíduos 

dislipidêmicos. 

 

Critérios utilizados para caracterização de Diabetes Mellitus (DM) no 

grupo de estudo 

Foram considerados portadores de perfil glicêmico alterado os indivíduos que 

já estivessem em uso regular de medicação anti-diabética ou que 
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apresentassem diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes (condição de alto risco 

para o desenvolvimento de diabetes) de acordo com os critérios definidos pela 

American Diabetes Association (ADA) (117): 

- Pré-diabetes: Glicemia de jejum (GJ) 100 – 125 mg/dL; ou tolerância à glicose 

diminuída (glicemia 2 horas após sobrecarga de glicose de 140-199 mg/dL); ou 

hemoglobina glicada de 5,7% - 6,4%. 

- Diabetes: Duas medidas de glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL em dias distintos; 

ou sintomas clássicos de diabetes associado a glicemia ≥ 200 mg/dL; ou 

glicemia 2 horas após sobrecarga de glicose ≥ 200 mg/dL; ou hemoglobina 

glicada ≥ 6,5% a ser confirmada em outra coleta (dispensável na presença de 

sintomas ou se glicemia ≥ 200 mg/dL). 

Para as análises de associação, devido à pequena concentração de pacientes 

diabéticos na amostra, os indivíduos diabéticos e pré-diabéticos foram 

agrupados e comparados com indivíduos sem alteração do perfil glicêmico. 

 

4.4.3 Dados laboratoriais 

 

Os seguintes exames laboratoriais foram coletados no Laboratório do Instituto 

Central do Hospital das Clínicas da FMUSP (HCFMUSP), após jejum de 12 

horas: hematócrito (método contador eletrônico, automático + avaliação 

morfológica em esfregaços corados), glicemia de jejum (método enzimático 

colorimétrico automatizado), insulina (eletroquimioluminescência), hemoglobina 

glicada (HPLC – certificado por NGSP), colesterol total (método cinético 

automatizado), HDL colesterol (método enzimático), LDL colesterol [Fórmula de 

Friedewald: LDL = CT - (HDL + TG/5)], triglicerídeos (método enzimático) e 
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creatinina (método Jaffe, colorimétrico). O modelo de resistência insulínica 

(índice HOMA IR) foi calculado de acordo com a fórmula proposta por Levy et 

al. (118): HOMA IR = insulinemia de jejum (um/L) x glicemia de jejum (mmol/L) / 

22,5.  

 

4.4.4 Parâmetros vasculares 

 

Ultrassonografia (US) de Carótidas 

As propriedades da artéria carótida foram avaliadas por um sistema eco-

sonográfico pulsátil (Echotracking, Wall-Track System 2, PIE Medical, 

Maastricht, Nederland) desenvolvido para mensurar a espessura íntima média 

da parede arterial e o diâmetro e a variação percentual sisto-diastólica do vaso, 

pelo processamento de sinais de ultrassom obtidos em modo M, transformados 

em sinais de radiofrequência e interpretados por um programa específico. A 

precisão do sistema é de 30 μm para o diâmetro diastólico e <1 μm por 

variação pulsátil do diâmetro do vaso (diâmetro sistólico menos diâmetro 

diastólico) (119, 120).  

Os parâmetros avaliados foram: espessura íntima média da carótida medida 

em mm, diâmetro da carótida em µm e percentual da variação sisto-diastólica 

da carótida batimento-a-batimento. Essas medidas foram realizadas na artéria 

carótida, 2 cm abaixo do bulbo carotídeo e sobre a parede contralateral da 

artéria. 

 

Medição da Velocidade de Onda de Pulso Carotídeo-Femoral (VOP-cf) 
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Considerada uma propriedade funcional do vaso, a VOP avalia o grau de 

rigidez arterial. A velocidade com que a onda de pulso se propaga na árvore 

arterial serve como uma medida indireta do grau de rigidez do vaso (121). 

Quanto maior a velocidade de deslocamento da onda, maior a rigidez da 

artéria. A medida da velocidade da onda de pulso é realizada a partir da base 

da onda de pulso obtida por captores externos colocados sobre dois pontos 

conhecidos da árvore arterial e calculada como a distância entre os dois pontos 

de medida divididos pelo tempo percorrido entre os dois pontos. No Laboratório 

da Unidade de Hipertensão do Instituto do Coração utiliza-se um aparelho 

Complior (Gonesse, France) já validado e utilizado em diversos estudos (122-

124). A VOP é determinada no segmento carotídeo-femoral da árvore arterial. 

Cada onda pulsátil aparece em tempo real na tela do computador, e o aparelho 

determina, pela tangente à fase ascendente inicial da onda de pulso, o início da 

onda nos dois locais, e deduz, em função da distância medida, a velocidade de 

onda de pulso. Cada valor obtido da velocidade da onda de pulso representa a 

média de pelo menos dez curvas selecionadas pela sua qualidade e nitidez. 

 

4.5 Estudo molecular 

 

4.5.1 Extração do DNA a partir de sangue periférico 

 

As amostras de DNA genômico foram obtidas a partir de leucócitos de sangue 

periférico dos pacientes selecionados. Quinze mL de sangue venoso foram 

colhidos em EDTA 25mM e submetidos ao método de extração com NaCl 

saturado modificado (125). 
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A primeira etapa da técnica é a lise de hemácias (114 mM de NH4Cl, 1 mM de 

NH4HCO3) e a segunda etapa é a lise de leucócitos (100 mM de NaCl, 10 mM 

de Tris-HCl pH8, 1 mM de EDTA pH8) utilizando-se SDS (0,2%) e proteinase K 

(160 µg/mL). A precipitação do DNA foi realizada com etanol absoluto gelado, 

seguida de lavagem com etanol 70% e finalizando com a suspensão do DNA 

em TE (10:0,1) (10 mM de Tris-HCI pH8, 0,1 mM de EDTA pH8) (126). 

A concentração do DNA extraído foi obtida por leitura em espectrofotômetro 

(Biophotometer, Eppendorf, Alemanha) nos comprimentos de onda de 260 e 

280 nm. Foi estabelecido que a relação acima de 1,75 entre esses dois 

comprimentos de onda seria a ideal para a caracterização da pureza do 

material. 

 

4.5.2 Análise do produto amplificado da região de repetições CAG do 

exon 1 do gene do receptor androgênico de homens transexuais 

utilizando o software GeneMapper 

 

Estudo da região de repetições CAG do exon 1 do gene do RA 

Dez nanogramas de DNA foram submetidos à reação de polimerização em 

cadeia (PCR) utilizando-se oligonucleotídeos (primers) que flanqueiam a região 

de repetições CAG: A2 GCT GTG AAG GTT GCT GTT CCT C e primer 1F 

Hex- GTG CGC GAA GTG ATC CAG AA marcado com um corante 

fluorescente na extremidade 5’ (127). O volume final da reação foi de 25 L, 

com 200 M de cada desoxinucleotídeo (dNTP), 10 µM de cada primer, 0,75 U 

de enzima Go Taq DNA polimerase (Promega, Madison, WI, USA) e tampão 

5X da reação fornecido pelo fabricante. A amplificação foi realizada em um 
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termociclador Veriti (Life Technologies, Foster City, CA, USA). O programa de 

amplificação consistiu em um ciclo de 98C 5 minutos, seguido de 30 ciclos de 

98C 30 segundos, 58C 1 minuto e 72C 1 minuto. Após os 30 ciclos foi 

acrescentada uma extensão final de 72C 10 minutos. 

Dois microlitros do produto resultante da amplificação mais 24L de formamida 

foram submetidos à eletroforese capilar no sequenciador ABI Prism Genetic 

Analyzer 3130 automatic DNA sequencer (Life Technologies, Foster City, CA, 

USA) e analisados pelo programa de análise de fragmentos GeneMapper (Life 

Technologies, Foster City, CA, USA). Uma amostra controle, com tamanho 

previamente conhecido, foi incluída em todas as eletroforeses, a fim de corrigir 

possíveis variações na análise do tamanho dos fragmentos. 

Como o software GeneMapper não fornece o tamanho real do fragmento 

analisado, o DNA de um grupo de indivíduos do sexo genético masculino teve 

a região das repetições CAG estudada, tanto por sequenciamento como por 

análise de GeneMapper, a fim de se determinar a correspondência entre o 

número de repetições e o tamanho do fragmento. 

 

4.5.3 Amplificação de DNA genômico de indivíduos controle do sexo 

masculino por reação de polimerização em cadeia 

 

Estudo da região de repetições CAG do exon 1 do gene do RA 

A região do exon 1 do RA de indivíduos do sexo masculino foi amplificada 

utilizando-se um par de oligonucleotídeos iniciadores: primer A1 CGC CTG 

TTG AAC TCT TCT GAG C e primer A2 GCT GTG AAG GTT GCT GTT CCT C 

e em seguida foi sequenciada (127). A reação foi realizada em um volume final 
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de 25 µL utilizando-se 100-200 ng de DNA genômico, 200 µM de dNTPs, 10 

µM de cada oligonucleotídeo, tampão de PCR 5x e 0,75 U de enzima Go Taq 

DNA polimerase. A amplificação foi realizada em um termociclador Veriti (Life 

Technologies, Foster City, CA, USA).  

O programa de amplificação consistiu em um ciclo de 98C durante 5 minutos, 

seguido por 30 ciclos de 98C 30 segundos, 58C 1 minuto, 72C 1 minuto e 

extensão final de 72C 10 minutos.  

Três microlitros do produto da PCR e 0,5 g do marcador de peso molecular 

Low DNA Mass (Invitrogen, Life Technology, Gaithersburg, MD, USA) foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose 2%, visualizado em luz 

ultravioleta e fotografado para confirmar a amplificação do fragmento de 

interesse. A concentração dos produtos gerados pela PCR foi determinada pela 

comparação da intensidade de sinal do fragmento amplificado com os 

fragmentos do marcador de peso molecular.  

 

Sequenciamento Automático do exon 1 do gene do RA 

A concentração de DNA dos produtos gerados pela PCR foi determinada 

através da comparação da intensidade de sinal emitido pelos fragmentos de 

um marcador de peso molecular, de concentração conhecida, em gel de 

agarose. Posteriormente, os produtos de PCR foram submetidos à purificação 

com as enzimas Shrimp e exonuclease utilizando-se o kit EXO-SAP 

(Amersham Science, USB, Cleveland, Ohio, USA). Após a purificação, estes 

produtos foram submetidos ao sequenciamento automático utilizando-se o kit 

ABI Prism TM Big Dye terminator (Life Technologies, Foster City, CA, USA) no 

equipamento ABI Prism Genetic Analyzer 3130 automatic DNA sequencer (Life 
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Technologies, Foster City, CA, USA). As sequências obtidas foram comparadas 

com as sequencias depositadas na base de dados do National Center for 

Biotechnology and Information (NCBI) (127). 

 

4.5.4 Estudo da inativação do cromossomo X 

 

Cem nanogramas de DNA genômico dos pacientes heterozigotos para o 

número de repetições CAG foram digeridos com 4 U da enzima HpaII (CCGG) 

(Invitrogen, Life Technology, Gaithersburg, MD, USA) de acordo com as 

instruções do fabricante. Esta enzima digere o DNA não metilado (alelo ativo), 

permitindo a amplificação na PCR apenas do DNA metilado (alelo inativo). Para 

cada amostra de DNA foram feitas duas reações paralelas: na primeira o DNA 

e o tampão foram incubados com a enzima HpaII e, na segunda, não foi 

colocada a enzima de digestão. Este protocolo foi realizado em duplicata, ou 

seja, para cada amostra de DNA foram feitas quatro reações, sendo duas com 

a presença da enzima e duas sem a presença da enzima. 

Cem nanogramas dos produtos, digerido e controle, foram submetidos à 

amplificação por PCR e à eletroforese capilar no sequenciador automático ABI 

Prism Genetic Analyzer 3130 automatic DNA sequencer (Life Technologies, 

Foster City, CA, EUA) e analisados pelo programa de análise de fragmentos 

GeneMapper (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) (127). 

 

Determinação do padrão de inativação do cromossomo X – fator de 

correção 
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Nas amplificações de fragmentos de tamanhos diferentes em função do 

número de repetições CAG, ocorre uma amplificação preferencial dos alelos 

menores. Este fato se reflete na presença, no eletroferograma, de dois picos 

com amplitudes diferentes, quando o esperado seria o mesmo grau de 

amplitude, pois os dois alelos ocorrem na mesma frequência. Quando o DNA é 

digerido pela enzima HpaII, a influência deste fato continua ocorrendo 

somando-se à redução da amplificação do alelo não metilado. Por este motivo, 

é aplicado um fator de correção para normalizar o nível de amplificação dos 

dois alelos. 

A área do alelo menor (que é preferencialmente amplificado) é dividida pela 

área do alelo maior, para se verificar quantas vezes o alelo menor foi 

amplificado preferencialmente em relação ao alelo maior. 

Após a aplicação do fator de correção na amostra digerida, consideraremos 

como inativação ao acaso quando a área de um dos fragmentos corresponder 

de 50 a 74% da soma da área dos dois fragmentos e como desvio de 

inativação quando for  75% (95). 

 

4.5.5 Cálculo da média ponderada e classificação do número de 

repetições CAG do exon 1 do gene do RA 

 

Os resultados da análise da inativação do cromossomo X foram usados para 

gerar um valor médio que considera as diferenças na expressão dos alelos 

constituintes. Este valor foi obtido multiplicando-se cada alelo por sua 

percentagem de expressão (100 menos % inatividade) e somando os valores 
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dos dois alelos para atingir um novo valor médio, que é chamado de média 

ponderada. 

Calculou-se então a mediana do número médio ponderado de repetições CAG 

e, a partir deste valor, considerou-se alelo curto o alelo com número de 

repetições CAG menor ou igual ao percentil 25 e alelo longo o alelo com 

número de repetições CAG maior ou igual ao percentil 75 da distribuição. 

Alelos com número de repetições CAG entre o percentil 25 e 75 foram 

classificados como médios (128, 129). 

 

 

4.6 Análise estatística 

 

Para os valores das propriedades estruturais e funcionais dos vasos 

arteriais e das variáveis metabólicas em homens transexuais, controles 

femininos e controles masculinos foram conduzidos testes de normalidade de 

distribuição de probabilidades avaliadas com uso do teste de Kolmogorov-

Smirnov. Nas situações em que os 3 grupos apresentaram distribuição normal, 

a comparação foi realizada com o teste ANOVA seguido por comparações 

múltiplas de Bonferroni quando verificada diferença com significância 

estatística entre os grupos. No caso de não normalidade em pelo menos um 

dos grupos, empregou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para 

comparação seguido pelo teste de comparações múltiplas de Dunn.  

Utilizou-se o teste não paramétrico de correlação de Spearman para 

verificar a relação entre os valores das propriedades estruturais e funcionais 
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dos vasos arteriais em homens transexuais com as demais mensurações do 

estudo. 

Os valores das propriedades estruturais e funcionais dos vasos arteriais 

também foram avaliados segundo ocorrência ou não de fatores clássicos de 

risco cardiovascular em homens transexuais. Para essas comparações foi 

utilizado o teste t-Student, quando os grupos apresentavam distribuição 

normal, ou, caso contrário, o teste não paramétrico de Mann-Whitney.  

A associação da distribuição alélica do microssatélite CAG do gene do 

receptor androgênico, em homens transexuais, com variáveis qualitativas foi 

analisada pelo teste qui-quadrado, já em relação às variáveis quantitativas a 

comparação foi realizada com o teste ANOVA. No caso de não normalidade 

em pelo menos um dos grupos, empregou-se o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis para comparação seguido pelo teste de comparações múltiplas 

de Dunn quando verificada diferença com significância estatística entre os 

grupos. 

Neste estudo adotou-se nível de significância de 5%. Os dados foram 

inseridos no programa Excel e analisados no programa estatístico STATA 

versão 13.0 (StataCorp LP, College Station, Texas, USA). 
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5. Resultados 
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5.1 Prevalência de fatores clássicos de risco cardiovascular em homens 

transexuais em tratamento com ésteres de testosterona 

 

 No grupo avaliado de 46 homens transexuais em uso terapêutico de 

ésteres de testosterona há pelo menos 1 ano, o diagnóstico de dislipidemia foi 

estabelecido em 42% (n=19), sendo que 9 pacientes estavam usando 

medicações anti-lipêmicas (sinvastatina, atorvastatina, ezetimibe e ciprofibrato 

foram as medicações prescritas). Os valores médios de colesterol total, HDLc, 

LDLc e triglicerídeos do grupo foram 198 ± 43 mg/dL, 50 ± 16 mg/dL, 124 ± 34 

mg/dL e 127 ± 86 mg/dL, respectivamente. Vinte e dois por cento dos pacientes 

(n=10) apresentaram HDLc < 40 mg/dL(Tabelas 2 e 3).  

 O diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica foi feito em 35% (n=16) 

dos pacientes, sendo que 11 estavam sendo medicados com anti-hipertensivos 

(losartana, enalapril, hidroclorotiazida, anlodipina, nifedipina e atenolol). Os 

valores médios de pressão arterial sistólica e diastólica foram 132 ± 17 mmHg 

e 84 ± 11 mmHg, respectivamente (Tabelas 2 e 3). 

 O diagnóstico de obesidade foi realizado em 30% (n=14) dos indivíduos, 

caracterizado por obesidade grau 1, 2 e 3 em 17%, 11% e 2% dos indivíduos, 

respectivamente. A média do IMC considerando-se o grupo foi de 27,5 ± 5,4 

Kg/m² e o percentual de gordura corporal de 28,3 ± 9,6%. Os pacientes 

apresentaram circunferência abdominal média de 93 ± 13,8 cm e relação 

cintura-quadril de 0,92 ± 0,08 (Tabelas 2 e 3).  

 O diagnóstico de Diabetes Mellitus foi realizado em 4% (n=2) dos 

indivíduos deste grupo e os pacientes estavam recebendo medicamentos anti-
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diabéticos (metformina e glimepirida). A glicemia de jejum média do grupo foi 

de 90 ± 13 mg/dL, hemoglobina glicada de 5,4 ± 0,5%, insulina basal de 10,5 ± 

7 µUI/mL e HOMA IR de 2,4 ± 1,7 (Tabelas 2 e 3). 

 Os valores médios de hematócrito e creatinina foram de 47 ± 3% e 0,9 ± 

0,2 mg/dL, respectivamente (Tabela 2). Valores de hematócrito acima de 50% 

foram encontrados em 17,4% dos pacientes.  

 Em relação aos vícios, observou-se que 20% (n=9) dos indivíduos eram 

tabagistas (fumantes atuais), 9% (n=4) praticavam abuso de álcool e 9% (n=4) 

de drogas ilícitas (Tabela 4).  
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Tabela 2. Características pressóricas, antropométricas e laboratoriais de 

homens transexuais em tratamento com ésteres de testosterona.  

VARIÁVEIS Média ± DP Variação 

Pressão arterial sistólica, mmHg 132 ± 17 90 – 180 

Pressão arterial diastólica, mmHg 84 ± 11 60 – 110 

IMC, Kg/m² 27,5 ± 5,4 19,1 – 41 

Percentual de gordura corporal, % 28,3 ± 9,6 10,7 – 49,9 

Circunferência abdominal, cm 93 ± 13,8 70 – 125,5 

Relação cintura-quadril 0,92 ± 0,08 0,77 – 1,1 

Colesterol total, mg/dL 198 ± 43 132 – 311 

HDL colesterol, mg/dL 50 ± 16 29 – 112 

LDL colesterol, mg/dL 124 ± 34 56 – 206 

Triglicerídeos, mg/dL 127 ± 86 41 – 540 

Glicemia de jejum, mg/dL 90 ± 13 59 – 128 

Hemoglobina glicada, % 5,4 ± 0,5 4,6 – 7,3 

Insulina, µIU/mL 10,5 ± 7 2,5 – 32,8 

HOMA IR 2,4 ± 1,7 0,5 – 7,4 

Hematócrito, % 47 ± 3 40,5 – 55,9 

Creatinina, mg/dL 0,9 ± 0,2 0,7 – 1,3 
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Tabela 3: Distribuição dos homens transexuais em tratamento com 

ésteres de testosterona segundo presença de comorbidades metabólicas.  

VARIÁVEIS n (%) 

DISLIPIDEMIA #  

Ausente 17 (38) 

Limítrofe 9 (20) 

Dislipidemia 19 (42) 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  

Ausente 16 (35) 

Pré-hipertensão 14 (30) 

Hipertensão 16 (35) 

OBESIDADE  

IMC normal 19 (42) 

Sobrepeso 13 (28) 

Obesidade 14 (30) 

DIABETES MELLITUS  

Ausente 31 (68) 

Pré-DM 13 (28) 

DM 2 (4) 
Dados ignorados: (#) 1 
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Tabela 4: Distribuição dos homens transexuais em tratamento com 

ésteres de testosterona segundo vícios.  

VARIÁVEIS n (%) 

TABAGISMO #  

Nunca fumantes 24 (53) 

Ex-fumantes 12 (27) 

Fumantes atuais 9 (20) 

ETILISMO #  

Nunca etilistas 33 (73) 

Ex-etilistas 8 (18) 

Etilistas atuais 4 (9) 

DROGAS ILÍCITAS # 

 Nunca usuários 36 (80) 

Experimentadores 5 (11) 

Usuários atuais 4 (9) 
Dados ignorados: (#) 1 

 

5.2 Propriedade arteriais (velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral, 

diâmetro, espessura íntima-média e distensão relativa da artéria carótida) 

em homens transexuais e controles 

 

As propriedades estruturais e funcionais de grandes artérias foram 

comparadas entre 42 homens transexuais e 147 indivíduos controle (76 do 

sexo feminino e 71 do sexo masculino) pareados para idade e IMC.  

A velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral foi maior em homens 

transexuais (7,2 m/s) do que em controles (7,0 m/s para o sexo feminino e 6,6 

m/s para o sexo masculino), mas esta diferença só atingiu significância 

estatística em relação aos controles masculinos (p=0,005). O valor de VOP-cf 

não diferiu entre controles masculinos e femininos (p=0,076). Quando 

categorizados por idade, considerando a mediana da idade (42 anos) como 

ponto de corte, homens transexuais ≥ 42 anos (n=20) apresentaram maior 
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VOP-cf do que controles masculinos (n=37) (7.8 ± 0.8 vs 6.8 ± 1.0, p <0.001) e 

femininos (n=51) (7.8 ± 0.8 vs 7.2 ± 0.9, p = 0.024) da mesma faixa etária, 

independentemente dos valores de pressão arterial (Fig. 1). Em quatro 

pacientes (dois homens transexuais, um controle feminino e um controle 

masculino) não foi possível realizar a mensuração da velocidade de onda de 

pulso carotídeo-femoral por dificuldades técnicas.  

 Não houve diferença estatisticamente significativa entre os valores de 

diâmetro carotídeo dos homens transexuais e dos controles masculinos 

(p=0,145) ou controles femininos (p=0,359). Quando categorizados por idade, 

no subgrupo ≥ 42 anos, os controles masculinos apresentaram diâmetro 

carotídeo significativamente maior do que homens transexuais e controles 

femininos (Fig. 2). Não houve diferença estatisticamente significativa nos 

parâmetros vasculares espessura íntima-média carotídea (p=0,288) (Fig. 3) e 

distensão relativa da carótida (p=0,378) (Fig. 4) entre homens transexuais e 

controles. 
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Figura 1. Velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral de homens 

transexuais e indivíduos controle masculino e feminino pareados para 

idade e IMC; * p<0,05.  

 

 

 

Figura 2. Diâmetro carotídeo de homens transexuais e indivíduos controle 

masculino e feminino pareados para idade e IMC; * p<0,05. 
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Figura 3. Distensão relativa da artéria carótida de homens transexuais e 

indivíduos controle masculino e feminino pareados para idade e IMC. 

Figura 4. Espessura íntima média carotídea de homens transexuais e 

indivíduos controle masculino e feminino pareados para idade e IMC 

 

 Os valores de pressão arterial sistólica e diastólica mostraram-se mais 

elevados no grupo de homens transexuais do que no grupo controle. Os níveis 

de hematócrito também foram mais elevados entre os homens transexuais 
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quando comparados com os controles masculino e feminino. Os níveis de 

HDLc foram semelhantes entre homens transexuais e controles femininos e 

maiores em relação aos controles masculinos. Níveis de creatinina em homens 

transexuais foram similares aos dos controles masculinos e maiores em 

relação aos controles femininos. Não houve diferença estatisticamente 

significativa nos níveis de colesterol total, LDLc, triglicerídeos e glicemia de 

jejum entre os grupos (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Características clínicas e laboratoriais de homens transexuais e 

indivíduos controle masculino e feminino pareados para idade e IMC. 

VARIÁVEIS 

HOMENS 
TRANSEXUAIS 

(n=42) 

CONTROLES 
FEMININOS  

(n=76) 

CONTROLES 
MASCULINOS  

(n=71) P 

média (dp) média (dp) média (dp)  

IDADE (anos) 42 (10) 45 (10) 43 (10) 0.180* 

IMC (kg/m2) 28 (5) 26 (5) 26 (4) 0.451* 

PAS (mm Hg) 128 (16) 117 (15) 120 (16) 0.003*a 

PAD (mm Hg) 81 (10) 74 (11) 74 (13) 0.009b 

PP (mm Hg) 48 (11) 43 (9) 46 (12) 0.026c 

HEMATÓCRITO (%) 47 (3) 40 (3) 45 (3) <0.001d 

CT (mg/dL) 198 (42) 202 (39) 186 (34) 0.068 

HDLc (mg/dL) 50 (16) 53 (20) 43 (9) <0.001*e 

LDLc (mg/dL) 124 (34) 129 (35) 116 (28) 0.104 

TRIGLICERÍDEOS 
(mg/dL) 

127 (86) 117 (74) 130 (74) 0.350* 

GJ (mg/dL) 90 (13) 93 (9) 94 (8) 0.096* 

CREATININA (mg/dL) 0.9 (0.2) 0.8 (0.1) 1.0 (0.1) <0.001f 

(*) Teste de Kruskal-Wallis. 
 
IMC: índice de massa corpórea; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; PP: 
pressão de pulso; HDLc: HDL colesterol; LDLc: LDL colesterol; GJ: glicemia de jejum. 
 
a: homens transexuais vs controles femininos (p<0,001), homens transexuais vs controles masculinos 
(p=0,012); b: homens transexuais vs controles femininos (p=0,015), homens transexuais vs controles 
masculinos (p=0,019); c: homens transexuais vs controles femininos (p=0,024); d: homens transexuais vs 
controles femininos (p<0,001), homens transexuais vs controles masculinos (p<0,001), controles 
femininos vs controles masculinos (p<0,001); e: homens transexuais vs controles masculinos (p=0,005), 
controles femininos vs controles masculinos (p<0,001); f: homens transexuais vs controles femininos 
(p<0,001), controles femininos vs controles masculinos (p<0,001). 
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Avaliando os parâmetros vasculares exclusivamente no grupo de 

homens transexuais, encontrou-se que a velocidade de onda de pulso 

carotídeo-femoral foi significativamente maior em transexuais hipertensos em 

relação aos não hipertensos (p=0,022) (Anexo C).  

 O diâmetro carotídeo foi significativamente maior em indivíduos 

transexuais obesos em relação aos não obesos (p<0,001) e em hipertensos em 

relação aos não hipertensos (p=0,007) (Anexo C).  

 A distensão relativa da carótida foi significativamente menor em 

transexuais obesos em relação aos não obesos (p=0,016), e em hipertensos 

em relação aos não hipertensos (p=0,019) (Anexo C). 

 A espessura íntima-média carotídea foi significativamente maior em 

transexuais obesos em relação aos não obesos (p=0,006) e em hipertensos em 

relação aos não hipertensos (p=0,011) (Anexo C).  

 Dislipidemia e diabetes não influenciaram nenhum dos parâmetros 

vasculares analisados (Anexo C), bem como tabagismo (Anexo D). Não houve 

diferença de parâmetros vasculares entre pacientes gonadectomizados e não-

gonadectomizados (Anexo E). Não houve diferença de parâmetros vasculares 

entre pacientes que receberam cipionato e undecanoato de testosterona 

(Anexo F).  

 A velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral teve correlação 

significativa e positiva com idade, tempo de tratamento androgênico e relação 

cintura-quadril. O diâmetro carotídeo teve correlação significativa e positiva 

com IMC, circunferência abdominal, relação cintura-quadril, porcentagem de 

gordura corporal, insulina basal e HOMA IR. A distensão relativa da carótida 
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teve correlação significativa e negativa com idade, IMC, circunferência 

abdominal, relação cintura-quadril, porcentagem de gordura corporal e 

hemoglobina glicada. A espessura íntima-média carotídea teve correlação 

significativa e positiva com idade e relação cintura-quadril (Anexo G, Anexo H, 

Anexo I, Anexo J). Na análise multivariada, apenas a idade manteve-se como 

fator determinante independente positivo da VOP-cf (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Correlações entre variáveis clínicas e rigidez aórtica de homens 

transexuais após análise multivariada. 

Parâmetro Coeficiente 
Erro 

padrão 
Valor t p R² 

Intercepto 3,621 1,753 2,07 0,047 

0,374 

Idade 0,051 0,019 2,60 0,014 

Duração do tratamento 
androgênico 

-0,005 0,019 -0,24 0,814 

Diagnóstico de hipertensão -0,290 0,329 -0,88 0,384 

Relação cintura-quadril 1,926 2,276 0,85 0,404 

 

 

5.3 Estudo das repetições CAG do gene do receptor androgênico em 

homens transexuais 

 

 A distribuição do número de repetições CAG do exon 1 do gene do RA 

foi analisada em 44 de 46 homens transexuais e em 87 indivíduos controle do 

sexo feminino (Fig.5).  
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 O número de repetições CAG nos homens transexuais variou de 17 a 

27, com média ± DP de 21,5 ± 2 e mediana de 21. Os alelos 20 e 23 

representaram, respectivamente, os percentis 25 e 75 desta distribuição. 

Noventa e três por cento dos homens transexuais (41/44) foram heterozigotos 

para o número de repetições CAG e 14,6% dos heterozigotos (6/41) 

apresentaram desvio de inativação do cromossomo X, sendo que em 5 deles 

houve inativação preferencial do alelo mais curto. 

 No grupo de controles femininos, o nCAG variou de 14 a 29 repetições, 

com média ± DP de 22 ± 2,6 e mediana de 22. Os alelos 21 e 24 

representaram, respectivamente, os percentis 25 e 75 da distribuição. Noventa 

por cento dos indivíduos controle (78/87) foram heterozigotos para o número de 

repetições CAG e 25,6% dos heterozigotos (20/78) apresentaram desvio de 

inativação do cromossomo X, sendo que em 15 deles houve inativação 

preferencial do alelo mais curto.  

 Não houve diferença estatisticamente significativa entre homens 

transexuais e controles femininos quanto à média ponderada do nCAG RA, 

porcentagem de heterozigose e padrão de inativação do cromossomo X 

(p>0,05) (Anexo K, Anexo L). 
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Figura 5. Distribuição do número de repetições CAG do gene do receptor 

androgênico em 44 homens transexuais e 87 controles femininos. 

 

 Uma análise mais aprofundada foi realizada entre o grupo de homens 

transexuais carreando repetições mais longas (≥ 23, referente ao maior quartil) 

e repetições mais curtas (≤ 20, referente ao menor quartil) do nCAG RA quanto 

às comorbidades metabólicas. Não houve diferença entre a prevalência de 

repetições curtas e longas do nCAG RA entre homens transexuais com e sem 

comorbidades metabólicas (Tabela 7).  
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Tabela 7: Frequência de alelos curtos (≤20) e longos (≥23) do trato CAG 

RA entre homens transexuais com e sem comorbidades metabólicas. 

VARIÁVEIS 

TRATO CAG DO GENE DO 
RECEPTOR ANDROGÊNICO p* 

CURTO (≤20) LONGO (≥23) 

DISLIPIDEMIA   >0,999 

Não dislipidêmicos 9 (52,9) 8 (53,3)  

Dislipidêmicos 8 (47,1) 7 (46,7)  

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 
  

0,472 

Não hipertensos 10 (58,8) 11 (73,3) 
 

Hipertensos 7 (41,2) 4 (26,7) 
 

OBESIDADE   0,444 

Não obesos 11 (64,7) 12 (80,0)  

Obesos 6 (35,3) 3 (20,0)  

DIABETES 
  

0,691 

Não diabéticos 12 (70,6) 12 (80,0) 
 

Pré-diabéticos e diabéticos 5 (29,4) 3 (20,0) 
 

(*) teste exato de Fisher 
 

 

 Pacientes com repetições CAG mais curtas (≤ 20 repetições) 

apresentaram valores significativamente maiores de glicemia de jejum, insulina 

e HOMA-IR em relação a pacientes com repetições CAG mais longas (≥ 23 

repetições). O valor médio de hemoglobina glicada também foi maior no grupo 

com repetições CAG mais curtas, mas esta diferença não atingiu significância 

estatística (p=0,07). Os parâmetros antropométricos (IMC, CA, Relação C/Q, 

porcentagem de gordura corporal), os parâmetros pressóricos (PAS, PAD, PP) 

e os demais parâmetros laboratoriais (hematócrito, colesterol total e frações, 

triglicerídeos) não diferiram entre pacientes portadores de repetições CAG 

curtas e longas (Tabela 8). 
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Tabela 8: Características clínicas, antropométricas e laboratoriais 

distribuídas de acordo com o comprimento do trato CAG RA em 32 

homens transexuais em tratamento com ésteres de testosterona. 

VARIÁVEIS 

TRATO CAG DO GENE DO RA 
P 

CURTO (≤20), n=17 LONGO (≥23), n=15 

média (dp) média (dp) 
 

PAS (mm Hg) 135 (13,4) 131 (12,1) 0,487 

PAD (mm Hg) 83 (5,0) 84 (10,4) 0,725 

PP (mm Hg) 52 (12,5) 48 (6,8) 0,239 

IMC (kg/m2) 28 (4,7) 27 (4,8) 0,614 

GORDURA CORPORAL (%) 30 (9,8) 27 (7,6) ## 0,320 

CA (cm) 95 (12,7) 90 (14,0) ## 0,318 

RELAÇÃO C/Q 0,9 (0,1) 0,9 (0,1) ## 0,977 

CT (mg/dL) 211 (35,5) 189 (35,6) 0,095 

HDLc (mg/dL) 52 (21,3) 48 (11,5) 0,865* 

LDLc (mg/dL) 131 (29,7) 119 (29,6) 0,270 

TRIGLICERÍDEOS (mg/dL) 140 (66,8) 111 (60,2) 0,216 

GJ (mg/dL) 95 (12,9) 86 (11,3) 0,043 

HbA1c (%) 5,5 (0,5) # 5,2 (0,3) ## 0,070* 

INSULINA (µIU/mL) 11 (3,5) # 9 (8,1) ### 0,011* 

HOMA IR 2,5 (0,9) # 1,9 (1,7) ### 0,017* 

HEMATÓCRITO (%) 47 (3,0) 47 (3,8) 0,501 

(*) teste de Mann—Whitney 
 
PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; PP: pressão de pulso; IMC: 
índice de massa corpórea; CA; circunferência abdominal; Relação C/Q; relação cintura-quadril; 
CT: colesterol total; HDLc: HDL colesterol; LDLc: LDL colesterol; GJ: glicemia de jejum; HbA1c: 
hemoglobina glicada; HOMA IR: homesotatic model assessment – insulin resistence. 
Dados ignorados: (#) 1; (##) 2; (###) 3 

 

 

Não se observou diferença significativa nos parâmetros vasculares de 

pacientes portadores de alelos curtos e longos do trato CAG RA (Fig. 6), bem 

como não houve correlação significativa entre a média ponderada do nCAG RA 

e as propriedades vasculares analisadas (Tabela 9). 
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Figura 6. Distribuição dos valores das propriedades estruturais e 

funcionais dos vasos arteriais de homens transexuais de acordo com o 

comprimento do trato CAG RA.  

 

Figura 6a. Distribuição dos valores de VOP carotídeo-femoral de homens 

transexuais de acordo com o comprimento do trato CAG RA. 

 

 

Figura 6b. Distribuição dos valores de diâmetro carotídeo de homens 

transexuais de acordo com o comprimento do trato CAG RA. 
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Figura 6c. Distribuição dos valores de distensão relativa da artéria 

carótida de homens transexuais de acordo com o comprimento do trato 

CAG RA. 

 

 

Figura 6d. Distribuição dos valores de espessura íntima-média carotídea 

de homens transexuais de acordo com o comprimento do trato CAG RA. 

 



 

60 
 

Tabela 9. Correlação das propriedades estruturais e funcionais dos vasos 

arteriais com a média ponderada do trato CAG RA em homens 

transexuais em tratamento com ésteres de testosterona. 

VARIÁVEIS 
 

VOP-cf 
(m/s) 

DIÂMETRO  
(µm) 

DISTENSÃO 
(%) 

EIMC 
(mm) 

CAG - MÉDIA 
PONDERADA 

N 39 41 41 41 

R -0,244 -0,024 0,186 -0,027 

P 0,134 0,880 0,243 0,866 

VOP-cf: velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral; EIMC: espessura íntima-média carotídea. 
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6. Discussão 
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 Poucos estudos de morbimortalidade em indivíduos transexuais são 

disponíveis na literatura e os resultados observados nestes estudos contrariam 

as considerações originais de que o padrão de risco cardiovascular 

apresentado por homens transexuais recebendo tratamento com testosterona 

fosse supostamente semelhante ao risco cardiovascular de homens biológicos 

e que mulheres transexuais recebendo tratamento com estrógenos seguissem 

o padrão de risco cardiovascular de mulheres biológicas. De forma 

surpreendente, identificou-se que mulheres transexuais apresentaram maior 

morbimortalidade cardiovascular em relação à população geral, o que não foi 

observado, até o momento, no grupo de homens transexuais (130). 

A grande crítica a estes estudos, no entanto, é a diferença de idade 

entre mulheres transexuais e homens transexuais, sendo estes últimos 

geralmente mais jovens que as primeiras, na maioria das casuísticas (130, 

131). Outra discussão é sobre o tempo de tratamento. A curva de Kaplan-

Meier, nos estudos com mulheres transexuais, mostrou divergência de 

sobrevivência entre essas pacientes e indivíduos controle apenas após 10 anos 

de seguimento, justificando os resultados negativos observados em dois 

estudos anteriores que avaliaram mortalidade cardiovascular em mulheres 

transexuais com seguimento médio de 9 anos (130, 132, 133).  

 Assim, os resultados negativos presentes até o momento na literatura 

em relação a risco de morbimortalidade cardiovascular em homens transexuais 

poderiam ser parcialmente explicados pela ausência de tempo suficiente para 

manifestação dos eventos, sugerindo-se que esses resultados possam ser 

modificados com o envelhecimento e consequente aumento do tempo de 
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tratamento androgênico desses indivíduos. Nesse contexto, existem poucos 

estudos na literatura internacional e nenhum estudo na literatura nacional sobre 

a prevalência de fatores de risco cardiovascular na população de homens 

transexuais (134, 135). O estudo de fatores de risco cardiovascular em nossa 

casuística de homens transexuais mostra-se importante por constituir-se de 

uma população com tempo prolongado de tratamento androgênico e com 

média de idade acima da média analisada na literatura. 

 A comparação dos achados de prevalência de fatores de risco 

cardiovascular na nossa população com o estudo de Wierckx e colaboradores, 

que avaliou a prevalência dessas doenças em 50 homens transexuais, revelou 

em nossa casuística maior frequência de obesidade (30% versus 14%) e 

hipertensão (35% versus 28%) e menor frequência de dislipidemia (42% versus 

64%), embora o critério de seleção de pacientes dislipidêmicos naquele estudo 

(colesterol total ≥ 190 mg/dL) tenha sido menos rigoroso que o nosso (134). 

 Outro estudo realizado pelo mesmo autor avaliou a presença de 

diabetes mellitus em homens transexuais e encontrou uma frequência de 3,6%, 

semelhante à frequência de 4% encontrada na nossa casuística (135).  

 Observamos que uma parcela expressiva da nossa casuística (22%) 

apresentou HDLc < 40 mg/dL, resultado que está de acordo com os achados 

de uma metanálise envolvendo 16 estudos e 651 homens transexuais, na qual 

o tratamento com testosterona se associou com redução significativa de HDLc 

(70). As ações da testosterona sobre a redução do HDLc são principalmente 

determinadas pelo aumento da lipase hepática, enzima que hidrolisa 

fosfolípides da superfície desta lipoproteína e que contribui para redução do 

seu tempo de residência na circulação (136). 
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Eritrocitose é uma complicação frequentemente descrita no tratamento 

androgênico de homens transexuais, decorrente do efeito estimulatório 

exercido pela testosterona na eritropoiese (137). Valores de hematócrito > 50% 

foram encontrados em 17,4% da nossa casuística. De forma semelhante aos 

nossos resultados, Emi e colaboradores também demonstraram aumento 

estatisticamente significativo de hematócrito em homens transexuais tratados 

com testosterona em relação aos não tratados (68). Este aumento de 

hematócrito impacta no tratamento androgênico, levando à necessidade de 

redução da dose de testosterona, através do aumento do intervalo de 

administração das injeções de ésteres de testosterona, objetivando-se reduzir o 

risco de evento tromboembólico (68, 138). 

O tabagismo é relatado na literatura como um vício frequente entre 

indivíduos transexuais e é reconhecidamente um fator de impacto importante 

no risco CV. Um estudo de Asscheman e colaboradores, com casuística 

expressiva de homens transexuais (n=365), já havia mostrado elevada 

prevalência de tabagismo atual e prévio nesta população (35,9% e 38,3%, 

respectivamente) (130). Um número grande de pacientes da nossa casuística 

apresentou história de tabagismo, sendo o uso atual relatado por 20% e o uso 

prévio por 27% dos indivíduos. O abuso de álcool e drogas ilícitas é associado 

de forma menos frequente que o tabagismo a eventos cardiovasculares, 

embora estudos tenham mostrado efeitos deletérios dessas substâncias no 

coração (139, 140). Dados sobre abuso de álcool e drogas ilícitas na população 

de homens transexuais são controversos na literatura. Um estudo realizado por 

Guzmán-Parra e colaboradores mostrou frequência de uso prévio e atual de 

drogas entre homens transexuais de 40,6% e 20,8%, respectivamente, bem 
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acima dos valores encontrados na nossa casuística (141). Gómez-Gil e colegas 

documentaram abuso de álcool e drogas em, respectivamente, 4,2% e 11,3% 

de homens transexuais (142). Não existem dados na literatura nacional sobre 

vícios em homens transexuais. 

 Os estudos das possíveis repercussões dos níveis séricos elevados e 

flutuantes de testosterona nos fatores de risco cardiovascular não tradicionais 

em homens transexuais são ainda mais escassos. Os resultados do efeito da 

testosterona exógena sobre parâmetros vasculares, analisando as 

propriedades estruturais e funcionais de vasos arteriais de um grupo 

selecionado de homens transexuais tratados com testosterona, por tempo 

prolongado e de maneira uniforme, trouxeram informações inéditas e 

importantes.  

 Os homens transexuais apresentaram maior velocidade de onda de 

pulso carotídeo-femoral (e, portanto, maior rigidez aórtica) do que controles 

masculinos e femininos pareados para idade e IMC, mas esta diferença só foi 

estatisticamente significativa em relação aos controles masculinos (p=0,005). 

Comparando apenas os controles masculinos e femininos do nosso estudo, os 

valores de VOP foram semelhantes entre os dois grupos (p=0,076). Alecu e 

colaboradores, estudando um grupo de 206 pacientes idosos saudáveis, 

também não encontraram diferença de valor de VOP entre os sexos (143).  

 Entretanto, quando categorizamos o grupo por idade, considerando a 

mediana como ponto de corte, observamos que os transexuais ≥ 42 anos 

apresentaram maior rigidez aórtica do que controles masculinos e femininos da 

mesma faixa etária, sugerindo a necessidade de exposição prolongada aos 

andrógenos para que haja modificação do vaso arterial, visto que a rigidez 
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aórtica se correlacionou, em nosso estudo, significativa e positivamente à idade 

e à duração do tratamento androgênico.  

 Nenhum estudo na literatura, até então, avaliou a velocidade de onda de 

pulso carotídeo-femoral em homens transexuais e apenas um estudo utilizou a 

VOP tornozelo-braquial para avaliação da rigidez arterial nesses indivíduos. 

Nesse estudo, os transexuais tratados com testosterona apresentaram maior 

rigidez arterial do que os não tratados (68). Já é bem documentada na literatura 

a superioridade da velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral em relação 

a outros métodos na avaliação de rigidez arterial, bem como para a predição de 

eventos cardiovasculares, sendo, por isso, considerada o método padrão-ouro 

para estudo da rigidez aórtica (79, 144).     

 Sabe-se que a rigidez arterial é considerada um fator de risco 

independente para doença cardiovascular e aumenta com a idade em ambos 

os sexos. No entanto, esse aumento parece ser mais pronunciado nas 

mulheres, visto que na fase da pós-menopausa elas apresentam maior rigidez 

de grandes vasos do que os homens da mesma idade (84). Essas diferenças 

podem ser intrínsecas ao gênero ou influenciadas por hormônios sexuais. O 

estudo de Ahismastos e colaboradores avaliou, através da análise de VOP e 

complacência arterial, o padrão de enrijecimento dos vasos de 110 crianças de 

ambos os sexos, 58 pré-púberes e 52 pós-púberes. Na fase pré-puberal, as 

meninas apresentaram maior rigidez arterial (maior VOP e menor complacência 

arterial) do que os meninos, mas esta diferença foi eliminada na fase pós-

puberal. Ambos os gêneros demonstraram aumento da capacitância de 

grandes vasos após a puberdade, mas as meninas desenvolveram vasos com 

maior distensibilidade e os meninos desenvolveram vasos mais rígidos (85). 
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Esses resultados sugerem que as diferenças de gênero sobre a rigidez arterial 

são intrínsecas (visto que na fase pré-puberal praticamente não existe a 

influência hormonal), mas podem ser moduladas por hormônios sexuais 

masculinos e femininos.   

 Os nossos resultados sugerem que a testosterona exógena contribuiu 

para o aumento da VOP nos homens transexuais, mas isoladamente não foi 

capaz de alterar a VOP em relação aos controles femininos (a ação do gênero 

nesse caso prevaleceu). Mas a testosterona, juntamente com a ação intrínseca 

do gênero feminino, foi responsável por elevar a VOP, atingindo significância 

estatística em relação aos controles masculinos. 

 Receptores para hormônios esteroides foram identificados em vasos 

arteriais de seres humanos como aorta, carótida e coronárias (145, 146). Em 

cultura de células musculares lisas da aorta, a testosterona reduziu a 

proporção elastina/colágeno, fornecendo bases estruturais para o aumento da 

rigidez da parede arterial observada em meninos durante a transição para 

puberdade (85, 147). 

 Em 2007, as diretrizes europeias de Cardiologia e Hipertensão 

sugeriram um ponto de corte para a VOP carotídeo-femoral de 12 m/s, a partir 

do qual existe um risco aumentado de eventos cardiovasculares. Esse cutt off 

vem sendo contestado e, recentemente, sugeriu-se sua redução para 10 m/s 

justificando que a medição direta da distância (artéria femoral comum menos 

artéria carótida comum) é geralmente superestimada e que a utilização de 80% 

dessa distância seria uma medida mais acurada (148). Notamos que nenhum 

dos indivíduos transexuais apresentou valores superiores a 10 m/s. Ainda 

assim, é bastante controversa na literatura a utilização de valores fixos como 
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ponto de corte de parâmetros vasculares, visto que muitas variáveis como 

idade, IMC e presença de comorbidades podem interferir nos valores desses 

parâmetros arteriais, dificultando a seleção de um único valor como ponto de 

corte para todos os indivíduos (149).  

 O grupo de homens transexuais avaliados neste estudo apresentou 

diâmetro da artéria carótida menor que o de controles masculinos e mais 

elevado que o de controles femininos, porém estas diferenças não atingiram 

significância estatística. Por outro lado, controles masculinos apresentaram 

diâmetro de carótida significativamente maior que o de controles femininos 

(P<0,001). É provável que a testosterona tenha sido responsável pelo aumento 

no diâmetro carotídeo de homens transexuais, mas nossos dados não 

conseguem estabelecer esta associação. Não encontramos diferença 

significativa nos parâmetros vasculares espessura íntima-média carotídea 

(p=0,288) e distensão relativa da carótida (p=0,378) entre homens transexuais 

e controles. 

 Existem poucos dados na literatura abordando a influência de 

andrógenos sobre o diâmetro de grandes vasos. O estudo de Vaidya e colegas, 

avaliando diâmetro e distensibilidade carotídeos em uma grande casuística de 

mulheres no período de pós menopausa e homens na faixa etária de 45 a 84 

anos, encontrou que um ambiente mais androgênico (valores maiores de 

dehidroepiandrosterona – DHEA e valores menores de proteína ligadora de 

hormônios sexuais – SHBG) se associou com menor distensibilidade e maior 

diâmetro carotídeo nas mulheres. Em homens, o resultado foi contrário, ou 

seja, maiores níveis de testosterona biodisponível e menores níveis de 

estradiol se associaram com maior distensibilidade e menor diâmetro carotídeo 
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(150). Devemos ressaltar, no entanto, que os níveis hormonais avaliados no 

estudo citado foram os níveis endógenos e que a faixa etária da população do 

estudo era maior do que a faixa de idade dos nossos pacientes, dificultando 

uma comparação entre os resultados observados e os obtidos no nosso grupo 

de pacientes. 

 O estudo de Ciccone e colegas identificou um maior diâmetro ântero-

posterior da aorta abdominal em mulheres jovens com SOP quando 

comparadas com controles femininos pareados para idade. No entanto, esta 

diferença estatística desapareceu quando os dados foram ajustados para IMC 

e relação cintura-quadril, cujos valores eram significativamente maiores nas 

mulheres com SOP (151). Nossos dados confirmaram uma correlação 

significativa e positiva entre diâmetro carotídeo e parâmetros de composição 

corporal. O pareamento para IMC entre transexuais e controles realizado em 

nosso estudo deve ter contribuído para que os grupos tenham apresentado 

valores semelhantes de diâmetro carotídeo. 

 A espessura íntima média carotídea foi estudada em uma casuística de 

1083 pacientes de 30 a 80 anos por Yao e colaboradores. Os autores dividiram 

os pacientes conforme gravidade de risco cardiovascular calculada pelo escore 

de Framingham. A espessura íntima média carotídea se elevou com a elevação 

do escore de Framingham em ambos os sexos, mas para um mesmo escore 

de risco não houve diferença significativa da espessura entre homens e 

mulheres (152). Os nossos resultados também não mostraram diferença da 

espessura íntima média carotídea entre os três grupos analisados. Embora a 

espessura íntima média seja considerada o parâmetro mais específico para 

identificar aterosclerose subclínica, nossos resultados sugerem que a 
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velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral seja um marcador mais 

sensível para detectar mudanças no sistema arterial antes mesmo que ocorra 

uma alteração estrutural do vaso, potencialmente induzida por esteroides 

sexuais.  

 Analisando os fatores determinantes dos parâmetros estruturais e 

funcionais de grandes artérias, observamos que, com exceção do diâmetro, a 

idade influenciou todos os demais parâmetros (VOP, distensão e espessura 

íntima média). A influência do envelhecimento sobre a rigidez arterial já é bem 

estabelecida na literatura (153). Com o avançar da idade, ocorre degeneração 

progressiva das fibras elásticas, espessamento da parede arterial secundária a 

hiperplasia da íntima e degeneração e desorganização da camada média com 

substituição parcial de elastina por formas menos distensíveis de colágeno 

(154-156).  

 Parâmetros antropométricos (IMC, circunferência abdominal, relação 

cintura-quadril e porcentagem de gordura corporal) também influenciaram de 

forma significativa os parâmetros vasculares. A relação cintura-quadril foi fator 

determinante para todos os quatro parâmetros vasculares analisados nesse 

estudo. Semelhante aos nossos achados, Wildman e colaboradores também 

encontraram forte associação entre parâmetros antropométricos (IMC, 

circunferência abdominal e relação cintura-quadril) e velocidade de onda de 

pulso carotídeo-femoral em adultos jovens e idosos (157). Estudos 

populacionais com casuísticas expressivas também mostraram que o IMC e a 

circunferência abdominal foram fatores determinantes para alteração das 

propriedades estruturais e funcionais da artéria carótida (158, 159). Esses 

resultados demonstram que o excesso de peso, em especial a gordura 



 

70 
 

abdominal, tem efeito no sistema vascular e este pode ser um dos mecanismos 

que explicam a ação da obesidade sobre o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. 

 Notamos que o tempo de tratamento androgênico nos homens 

transexuais foi determinante apenas para o valor de VOP aórtica e não para os 

parâmetros da artéria carótida; no entanto, após análise multivariada, apenas a 

idade se manteve como variável independentemente associada à VOP.  

 A manutenção da reposição hormonal após a gonadectomia realizada no 

processo transexualizador dos pacientes provavelmente previne o aumento da 

rigidez arterial, uma vez que não foi observada uma diferença significativa de 

parâmetros vasculares entre homens transexuais gonadectomizados e não-

gonadectomizados. Este resultado está em acordo com estudos que mostram 

redução de fatores de risco cardiovascular em homens hipogonádicos que 

recebem reposição androgênica (160).  

 Tabagismo, dislipidemia e diabetes e/ou pré diabetes não se associaram 

com piora nos marcadores arteriais analisados em nosso estudo. O papel dos 

lipídios sobre as propriedades de grandes artérias tem sido motivo de 

discussão na literatura, pois os resultados são ainda controversos. Em estudo 

brasileiro com pacientes portadores de hipercolesterolemia familiar, Martinez e 

colaboradores observaram que o nível de triglicerídeos foi um determinante 

importante da VOP carotídeo-femoral e da distensão da carótida (122). No 

estudo multi-étnico sobre aterosclerose publicado em 2010, a espessura 

íntima-média foi maior nos pacientes portadores de hipercolesterolemia simples 

e hiperlipidemia mista (161). Por outro lado, em uma revisão sistemática sobre 

VOP carotídeo-femoral, os autores demonstraram que a maioria dos estudos 
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não encontrou associação de VOP com colesterol total, HDL colesterol, LDL 

colesterol ou triglicerídeos. Essa mesma revisão também não encontrou 

associação entre VOP e tabagismo, embora uma fraca associação entre VOP e 

diabetes mellitus tenha sido identificada em metade dos estudos analisados 

(162). O fato de os nossos pacientes estarem recebendo tratamento 

medicamentoso para diabetes e dislipidemia pode ter contribuído para a 

ausência de associação positiva entre essas doenças e os marcadores 

vasculares analisados.  

 Observamos que o grupo de homens transexuais apresentou níveis 

significativamente maiores de pressão arterial e hematócrito em relação aos 

controles masculinos e femininos. Estudos em homens transexuais 

demonstraram que a testosterona exógena geralmente promove, em 

organismos geneticamente femininos, aumento da pressão arterial, eritrocitose, 

piora do perfil lipídico (redução de HDLc e aumento de triglicerídeos), aumento 

do IMC e da gordura visceral, efeitos diferentes dos observados em pacientes 

masculinos hipogonádicos em terapia de reposição androgênica (19). Não 

encontramos redução significativa de HDLc em nossos pacientes transexuais 

quando comparados com controles, assim como não encontramos alterações 

em outras frações lipídicas ou mesmo alterações glicêmicas. A ação 

androgênica sobre o perfil glicêmico e resistência insulínica em homens 

transexuais é ainda controversa (19, 66, 67).  

 Estudos in vitro demonstraram uma correlação inversa entre o número 

de repetições CAG e a atividade de transativação do receptor androgênico, em 

que repetições CAG longas estariam associadas a menor transativação e 

repetições CAG curtas a maior transativação do receptor androgênico (96, 
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163). Destacamos que na literatura a categorização de alelos curtos e longos 

do trato CAG utiliza diferentes critérios, dificultando muitas vezes comparações 

entre as diferentes populações estudadas (164). Um dos critérios de 

categorização dos alelos, escolhido para a análise neste estudo, é o que utiliza 

os quartis da distribuição do nCAG para definição de trato curto e longo (165) 

Optamos pela categorização a partir do cálculo de quartis por considerá-la mais 

rigorosa, visto que leva em conta apenas os valores extremos da distribuição, 

diferente do critério que utiliza o valor da mediana da distribuição, no qual 

alelos abaixo da mediana são considerados curtos e os acima da mediana são 

classificados como longos (6, 166). 

 Através desta categorização em quartis, não observamos, em nossa 

casuística, influência do comprimento do trato CAG na presença ou ausência 

de dislipidemia, hipertensão arterial, obesidade ou diabetes. O fato de serem 

doenças poligênicas e fortemente influenciadas por fatores ambientais poderia 

justificar os resultados neutros encontrados entre o trato CAG e a presença de 

doenças cardiometabólicas em nossa casuística.  

 Os valores de glicemia de jejum, insulina basal e HOMA-IR foram 

significativamente maiores (p=0,043, p=0,011 e p=0,017, respectivamente) no 

grupo com trato CAG mais curto (≤20 repetições) quando comparado ao grupo 

com trato CAG mais longo (≥23 repetições) em nosso estudo. A hemoglobina 

glicada seguiu o mesmo comportamento dos demais parâmetros glicêmicos, 

também apresentando maior elevação no grupo com trato CAG mais curto, 

porém esta diferença não atingiu significância estatística (p=0,07). Estes dados 

sugerem que homens transexuais com trato CAG mais curto (e, portanto, com 

um receptor androgênico mais ativo) apresentam menor sensibilidade insulínica 
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em relação a indivíduos com trato CAG mais longo. Na nossa casuística, cinco 

pacientes heterozigotos para o número de repetições CAG apresentaram 

desvio de inativação do cromossomo X com inativação preferencial do alelo 

curto. Este comportamento, de acordo com nossos resultados, poderia 

contribuir para uma maior proteção genética ao desenvolvimento de resistência 

insulínica nesses pacientes. 

 Em mulheres com síndrome dos ovários policísticos (SOP), a resistência 

insulínica tem sido correlacionada com hiperandrogenismo em diversos 

estudos (167-169). O estudo de Möhlig e colaboradores, avaliando mulheres 

com SOP, não conseguiu mostrar correlação direta entre sensibilidade 

insulínica e comprimento CAG, mas após análise de regressão linear múltipla, 

os autores demonstraram que o comprimento CAG foi um modificador da ação 

da testosterona na sensibilidade insulínica. Neste modelo, repetições CAG 

curtas se relacionaram com piora na sensibilidade insulínica na presença de 

elevados níveis de testosterona e um efeito oposto foi observado com 

comprimentos CAG com mais de 23 repetições (170). Não existem dados na 

literatura avaliando a influência do nCAG RA nos parâmetros metabólicos em 

homens transexuais e os dados ainda são escassos em homens hipogonádicos 

em reposição androgênica (171). 

 Em homens com hipogonadismo hipogonadotrófico recebendo 

tratamento androgênico, tratos CAG mais curtos foram responsáveis por 

produzir melhores efeitos metabólicos em resposta à administração de 

testosterona (171). A administração de testosterona em doses farmacológicas 

parece produzir diferentes efeitos metabólicos em homens biológicos e 

mulheres biológicas, visto que melhora parâmetros cardiometabólicos em 
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homens hipogonádicos e piora, na maioria das vezes, estes parâmetros em 

homens transexuais, como discutido anteriormente. Alguns desses efeitos 

androgênicos, positivos ou negativos para a saúde cardiometabólica, parecem 

ser modulados pelo trato CAG, sendo exacerbados por tratos CAG mais curtos.  

 Skjaerpe e colaboradores, estudando 172 homens de 60 a 80 anos de 

idade, encontraram que indivíduos com comprimento CAG inferior a 21 

repetições tinham valores mais elevados de glicemia de jejum, peptídeo C e 

hemoglobina glicada do que aqueles com tratos CAG superiores a 21 

repetições, resultado semelhante ao encontrado em nossa casuística, embora 

o ponto de corte referente ao número de repetições CAG tenha sido diferente 

(172). 

 Os demais parâmetros laboratoriais como hematócrito, colesterol total e 

frações e triglicerídeos não diferiram entre os pacientes transexuais com tratos 

CAG curtos e longos. De forma semelhante aos nossos achados, outros 

autores também encontraram um efeito neutro do trato CAG nos níveis lipídicos 

em homens (102, 173). Em contrapartida, um estudo com 110 homens 

saudáveis de 20 a 50 anos mostrou uma correlação significativa e positiva 

entre o número de repetições CAG e os níveis de HDL colesterol, sugerindo 

que pacientes com receptores androgênicos mais ativos teriam menores níveis 

de HDL colesterol (104). Vale ressaltar que os pacientes deste estudo eram 

homens saudáveis e um dos critérios de exclusão foi o uso de qualquer 

medicamento, o que não ocorreu no nosso estudo. Dois estudos de Zitzmann e 

colaboradores, avaliando reposição androgênica em pacientes hipogonádicos, 

demonstraram modulação de tratos curtos CAG no aumento de hemoglobina e 

hematócrito durante o tratamento (102, 103). 
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 Haring e colegas estudaram os efeitos do trato CAG RA sobre fatores de 

risco cardiometabólicos de 1859 homens com idade entre 20 e 79 anos e 

mostraram que indivíduos com trato CAG menor que 22 repetições tinham 

menores níveis de IMC e pressão arterial sistólica (174). Da mesma forma, 

Zitzmann e colaboradores encontraram uma associação independente entre 

trato CAG curto e menor massa de gordura corporal em homens saudáveis de 

20 a 50 anos de idade (175). 

 Em nossa casuística não conseguimos demonstrar associação entre 

comprimento CAG e parâmetros antropométricos e de pressão arterial. 

Ressaltamos, no entanto, que utilizamos um critério bastante rigoroso na 

definição de trato CAG curto e longo, que contribuiu para uma redução 

importante do número de indivíduos utilizados na análise, visto que 

descartamos desta análise os pacientes portadores de trato CAG classificado 

como médio (n=12). Esta seleção pode ter prejudicado de alguma forma o 

poder do tamanho da amostra para gerar resultados estatisticamente 

significativos. Estes achados negativos sugerem ainda que os efeitos da 

testosterona via receptor androgênico podem ser contrabalanceados por 

efeitos opostos através de outros mecanismos, explicados por ação direta da 

testosterona (não genômica) ou indireta através de seus metabólitos. 

 A correlação dos níveis séricos de testosterona com parâmetros 

vasculares, trato CAG e comorbidades metabólicas não foi realizada e isto 

representa uma limitação do nosso estudo. O uso de ésteres de testosterona 

de curta ação resulta em uma grande variabilidade dos níveis séricos de 

testosterona, sofrendo influência do tempo de intervalo entre as injeções e da 

habilidade pessoal de cada organismo em metabolizar os andrógenos. A 
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dificuldade de padronização de coleta dos exames de sangue no mesmo 

período em todos os pacientes contribuiu para esta dificuldade em utilizar os 

níveis séricos de testosterona nas análises estatísticas. 
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7. Conclusões 
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• As prevalências de obesidade e hipertensão observadas foram maiores 

do que as encontradas na literatura transgênero, enquanto as de 

dislipidemia e tabagismo foram menores. A prevalência de diabetes 

mellitus foi semelhante à prevalência relatada na literatura. 

 

• Homens transexuais em tratamento androgênico apresentaram 

significativamente maior rigidez aórtica do que controles masculinos, 

mas não do que controles femininos. Porém, no subgrupo de indivíduos 

na faixa etária acima de 42 anos, identificamos a presença de rigidez 

aórtica significativamente maior nos homens transexuais do que nos 

controles masculino e feminino da mesma faixa etária, o que sugere um 

potencial efeito da terapia androgênica sobre os vasos. Não houve 

diferença de diâmetro, distensão relativa e espessura íntima média 

carotídea entre homens transexuais e controles. 

 

• Obesidade e hipertensão arterial sistêmica foram preditores de maior 

rigidez arterial em homens transexuais em tratamento androgênico. 

Tabagismo, dislipidemia e diabetes não influenciaram as propriedades 

dos vasos arteriais em homens transexuais em tratamento androgênico. 

 

• Os parâmetros correlacionados à rigidez aórtica foram a idade, o tempo 

de tratamento androgênico e a relação cintura-quadril. As propriedades 

da artéria carótida se correlacionaram com idade, parâmetros 

antropométricos e parâmetros glicêmicos. 
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• Tratos curtos CAG do gene do receptor androgênico (≤20 repetições) se 

associaram a menor sensibilidade insulínica em homens transexuais em 

tratamento androgênico.  

 

• O tamanho do trato CAG do gene do receptor androgênico não se 

associou significativamente com a presença de comorbidades 

cardiometabólicas, parâmetros antropométricos, pressóricos e lipídicos 

em homens transexuais em tratamento androgênico. 

 

• Não houve associação do tamanho do trato CAG do gene do receptor 

androgênico com nenhuma das propriedades dos vasos arteriais 

avaliadas. 

 

• Os resultados sugerem um potencial efeito deletério da terapia 

androgênica prolongada sobre os vasos arteriais, alertando para a 

necessidade de medidas preventivas em homens transexuais recebendo 

tratamento androgênico, através do controle precoce de fatores de risco 

cardiometabólicos.  
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Anexo A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1.NOME:................................................................................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................ SEXO :    M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ............................................................................... Nº ..............APTO: 

.......... 

BAIRRO:........................................................................CIDADE......................................... 

CEP:.........................................TELEFONE: DDD (.......)  

................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.).................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:.................................... SEXO: M □   F □   

DATA DE NASCIMENTO: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ....................................................................... Nº ........... APTO: ............. 

BAIRRO: ........................................................... CIDADE: ............................................. 

CEP: ............................. TELEFONE: DDD (............) 

......................................................... 

_________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

Prevalência dos fatores de risco cardiovascular em homens transexuais em tratamento 

com ésteres de testosterona e sua associação com as variantes polimórficas do gene do 

receptor androgênico 
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2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL:Sorahia Domenice  

CARGO/FUNÇÃO: Médica Assistente                INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 

51403 

UNIDADE DO HCFMUSP: Disciplina de Endocrinologia e Metabologia/ Laboratório de 

Hormônios e Genéticos Molecular LIM 42/ Unidade de Endocrinologia do 

Desenvolvimento 

PESQUISADOR EXECUTANTE:Flávia Siqueira Cunha  

CARGO/FUNÇÃO: Médica pós-graduanda         INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 

127878 

UNIDADE DO HCFMUSP: Disciplina de Endocrinologia e Metabologia/ Laboratório de 
Hormônios e Genéticos Molecular LIM 42/ Unidade de Endocrinologia do 
Desenvolvimento 

 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 36 meses 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

EXPLICAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Você está sendo convidado a participar dessa pesquisa por ter apresentado 
diagnóstico de transexualismo de acordo com critérios diagnósticos do CID 10 e/ou 
DSM IV. As informações abaixo estão sendo fornecidas para explicar a importância da 
sua participação voluntária nesse estudo. 
 
Desenho do estudo e objetivo: O objetivo principal deste estudo é avaliar a presença 
de fatores de risco para doenças do coração e dos vasos sanguíneos (risco 
cardiovascular) em pacientes com transexualismo feminino-para-masculino (homens 
transexuais) que recebem tratamento com testosterona. O efeito do tratamento com 
testosterona na saúde cardiovascular de transexuais não é totalmente conhecido. 
Alguns estudos mostraram aumento de peso, aumento de colesterol e triglicerídeos, 
risco de desenvolver diabetes, aumento da pressão arterial e aumento da gordura 
visceral (do abdômen). Outros estudos não confirmaram as mesmas alterações. Um 
gene (que são estruturas presentes em todas as células do corpo) chamado gene do 
receptor androgênico é o responsável pela atividade do hormônio testosterona nos 
órgãos e tecidos do corpo. Alterações no gene do receptor androgênico podem 
aumentar ou diminuir a ação da testosterona sobre os tecidos. O objetivo secundário 
deste estudo é analisar o gene do receptor androgênico de transexuais em uso de 
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testosterona e avaliar se existe relação entre as alterações deste gene e o surgimento 
dos fatores de risco cardiovascular.  

 
Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos: 

Para avaliar o risco cardiovascular, os procedimentos serão:  

Dosagem de marcadores de risco cardiovascular (substâncias no sangue que indicam 

risco aumentado de doenças do coração). Este exame será realizado através de cinco 

coletas seriadas de sangue (tempos da coleta: Dia 0, Dia 2, Dia 7, Dia 14 e Dia 21). 

Bioimpedância elétrica. Este exame determina a quantidade de gordura e de músculo no 

corpo. Você fica em pé na balança do aparelho e uma corrente elétrica passa pelo seu 

corpo para medir a gordura e o músculo. Você não sentirá esta corrente passando e 

também não sentirá nenhuma dor. O exame dura cerca de 10 minutos. 

Ultrassonografia da artéria carótida. Este exame avalia a grossura da parede da artéria 
do pescoço. Será colocado um aparelho com gel no pescoço e você não sentirá 
nenhuma dor. O exame dura cerca de 10 minutos. 

Medição da Velocidade de Onda de Pulso (VOP). Este exame avalia a rigidez das 
artérias. Será colocado um eletrodo no pescoço (sobre a artéria carótida) e outro na 
virilha (sobre a artéria femoral). Este eletrodo não dá choque e não dói. A duração do 
exame é de aproximadamente 10 minutos. 

Para pesquisa de defeitos no gene do receptor androgênico, o procedimento realizado 
será uma coleta de sangue. O propósito deste procedimento é obter uma amostra de 
células do seu sangue para extração de DNA (conjunto de genes das células).  

 
Desconfortos e riscos esperados: Os exames de coleta de sangue apresentam 
apenas a dor da picada e eventualmente o aparecimento de um pequeno hematoma 
(mancha arroxeada em torno da picada) que desaparecerá em pouco menos de uma 
semana. Os exames de bioimpedância, ultrassonografia de carótidas e medição da 
VOP não são dolorosos e não utilizam agulhas.  

Benefícios que poderão ser obtidos: O benefício ao participar desse estudo será a 
identificação de possíveis fatores de risco associados ao uso da testosterona. A partir 
dessas informações poderemos melhorar a segurança do seu tratamento e alertar 
sobre a necessidade de hábitos de vida que possam reduzir esses possíveis riscos.  

Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo: É 
possível que estes novos conhecimentos possam contribuir para o tratamento 
hormonal futuro de pacientes em início de tratamento e para o seu próprio tratamento.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 
225 – 5º andar – tel: 2661-6442 ramais 16, 17 e 18. CEP: 05403-010 – e-mail: 
cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade do seu tratamento na 
Instituição; 

Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto 
com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente; 

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando 
em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 
qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 
adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Se você permitir, o seu material genético (DNA) será armazenado no HC-FMUSP para 
futuras pesquisas. A cada nova pesquisa você será contatado, perguntado se 
concorda, e um novo termo de consentimento lhe será apresentado. O tempo de 
armazenamento do material será autorizado pela Comissão de Análise de Projetos de 
Pesquisa do Hospital das Clínicas (CAPPesq). Você concorda com o armazenamento 
do seu material genético? 

(....) SIM. Eu concordo com o armazenamento do meu material genético. 

(....) NÃO. Eu não concordo com o armazenamento do meu material genético. 

 

 

INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

Pesquisador responsável: Dra. Sorahia Domenice   CRM:51403 

Pesquisador executante: Flávia Siqueira Cunha   CRM: 127878 

Laboratório de Hormônios e Genética Molecular LIM 42, Hospital das Clínicas 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 155, 2º andar, bloco 6, CEP 05403-900, São Paulo 
– Tel: (0xx11) 2661-7512 (HC). 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Prevalência dos fatores de risco 
cardiovascular em homens transexuais em tratamento com ésteres de testosterona 
e sua associação com as variantes polimórficas do gene do receptor androgênico”. 

 
Eu discuti com a Dra. Sorahia Domenice sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste Serviço. 

____________________________________________________ 

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

____________________________________________________ 

Assinatura da testemunha Data         /       /        
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Para casos de pacientes, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência 
auditiva ou visual: 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
Este termo deverá ser assinado em duas vias, ficando uma retida com o pesquisador 
responsável ou pessoa por ele delegada e a outra com o participante da pesquisa ou 
seu representante legal. 

_____________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo B. Protocolo de Avaliação Clínica de Indivíduos Transexuais. 

 

Avaliação Clinica e Laboratorial de Pacientes com Disforia de Gênero 

 

Data :.............................IC..............anos 

Tel para contacto............................................................................................................... 

Nome:...................................................................................RG........................................ 

Encaminhado por:............................................................................................................. 

Razão da consulta:............................................................................................................ 

Religião.............................................................................................................................. 

Grau de escolaridade........................................................................................................ 

Profissão:.......................................................................................................................... 

Atividade atual:................................................................................................................. 

Sexo ao nascimento:........................................................................................................ 

Sexo de criação:............................................................................................................... 

Sexo com o qual se identifica:.......................................................................................... 

Idade de inicio da identificação sexual e descrição.......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Idade de inicio e tipo de atividade sexual......................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Descrição da atividade sexual atual................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

Opção sexual................................................................................................................... 

Relação prévia com homens (HT)....................... Mulheres (MT)................................... 

Abuso sexual................................................................................................................... 

Auto-mutilação........................................... Tentativa de suicídio.....................................
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Uso de drogas ilícitas........................................................................................................ 

Tabagismo.......................................................... Etilismo................................................. 

Estado civil........................................................................................................................ 

Companheiro/a atual: ....................................................................................................... 

Filhos:.................................................Papel junto aos filhos:........................................... 

Uso de hormônios: sim.............não.......................... Data de inicio................................. 

Quais medicações e dose já utilizadas............................................................................. 

........................................................................................................................................... 

Uso atual de hormônios e dose   ...................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Idade da Pubarca.......................Idade da Telarca.................Idade da Menarca............. 

Descrição dos ciclos menstruais....................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Tempo de cessação da menstruação após T................................................................... 

Desenvolvimento dos pelos corporais pré medicação...................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Antecedentes pessoais..................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Antecedentes familiares................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Idade dos pais ao nascer:   Mãe:.........................anos...............Pai.........................anos 

Irmandade ....................................................................................................................... 

 

Data da avaliação:_______________               Idade cronológica:_________________ 

Exame físico:  Alt...................Peso.....................PA............................FC......................... 

Aspecto geral.................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Entradas temporais.......................................................................Voz.............................. 

Roupas.............................................................................................................................. 

Roupas íntimas: Mas.........................................Fem........................................................ 

Hábitos e trejeitos:.......................................................:.................................................... 
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Compleição:....................................................................................................................... 

Pelos faciais ..................................................................................................................... 

Pelos torácicos:................................................................................................................. 

Mamas:.............................................................................................................................. 

Galactorreia....................................................................................................................... 

Mamas em Tanner :D..........................................E........................................................... 

Pelos pubianos ................................................................................................................. 

Penis/clitoris:........................cm........................................................................................ 

Testículos:Localização...................................................................................................... 

Consistência..................................................................TD.............cm; TE.................cm 

 

 

 

Descendência:................................................................................ 

DNA:.................................................Cariótipo:............................... 

Data:.............................. 

LH................U/L  FSH................U/L  Testo...................ng/dl     E2.................pg/ml 

Prog.................   Prolact..................  TSH.................  T4L...................... Cr............. 

Glic................  Insul................  A1C................. 

Hemograma.................................................................................................................... 

CT........................  HDL................. LDL.....................  TRIG................... 

Sorologia para SIDA....................................................................................................... 

Sorologia para hepatite B............................................................................................... 

Sorologia para hepatite C............................................................................................... 

Sorologia para Sífilis....................................................................................................... 

Outros exames:.............................................................................................................. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=gP50HXLZPeS63M&tbnid=Omyh84FKBUMelM:&ved=0CAgQjRwwADhZ&url=http://www2.odn.ne.jp/a8222/tamousyou.html&ei=M-DuUd3VCMnC4AOatoD4Dw&psig=AFQjCNGRQd35ysIoxbqSBNBf1SjyjWfwyw&ust=1374695859188048
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Anexo C. Distribuição dos valores das propriedades estruturais e funcionais dos vasos arteriais de homens transexuais 

de acordo com a classificação de comorbidades metabólicas. 

 

VARIÁVEIS 

VOP-cf 
(m/s) 

DIÂMETRO  
(µm) 

DISTENSÃO 
(%) 

EIMC 
(mm) 

N média (dp) P N média (dp) P N média (dp) P N média (dp) P 

DISLIPIDEMIA     0,464    0,409     0,605     0,104 
Não 

dislipidêmicos 22 7,3 (1,0)  21 6528 (650,2)   23 6,2 (2,3)   23 0,604 (0,118)  

Dislipidêmicos 17 7,1 (0,9)   20 6685 (543,5)   18 5,8 (1,9)   18 0,665 (0,118)   

HIPERTENSÃO    0,022    <0,001    0,019   0,011* 

Não hipertensos 26 7,0 (0,9)  29 6396 (477,8)   28 6,5 (2,1)   28 0,599 (0,113)  

Hipertensos 14 7,7 (0,9)   13 7077 (560,6)   14 4,9 (1,8)   14 0,689 (0,114)   

OBESIDADE    0,830    0,007    0,016   0,006 

Não obesos 29 7,2 (1,0)  28 6438 (555,4)   29 6,5 (2,1)   29 0,601 (0,127)  

Obesos 11 7,3 (0,8)   14 6944 (527,7)   13 4,8 (1,5)   13 691 (0,072)   

DIABETES     0,530     0,334     0,483     0,877 

Não diabéticos 27 7,3 (1,0)  23 6562 (510,7)   27 6,1 (2,2)   27 0,631 (0,113)  
Pré-diabéticos e 

diabéticos 13 7,1 (0,8)   18 6735 (623,3)   15 5,6 (2,0)   15 0,625 (0,135)   

 
                           (*) teste de Mann-Whitney 
 

                            VOP-cf: velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral; EIMC: espessura íntima-média carotídea. 
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Anexo D. Distribuição dos valores das propriedades estruturais e funcionais dos vasos arteriais de homens transexuais de 

acordo com a classificação de tabagismo. 

 

VARIÁVEIS 

VOP-cf 
(m/s) 

DIÂMETRO  
(µm) 

DISTENSÃO 
(%) 

EIMC 
(mm) 

média (dp) P média (dp) P média (dp) P média (dp) P 

TABAGISMO  0,824  0,409  0,822  0,439 
Nunca fumantes 

(n=21) 7,3 (0,8) #  6528 (650,2)   5,9 (2,1)   0,618 (0,109)  
Ex/atuais fumantes 

(n=20) 7,2 (1,0) #   6685 (543,5)   6,0 (2,2)   0,648 (0,130)   
                       
                       VOP-cf: velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral; EIMC: espessura íntima-média carotídea. 
                       Dados ignorados: (#) 1 

 

Anexo E. Distribuição dos valores das propriedades estruturais e funcionais dos vasos arteriais de homens transexuais 

de acordo com o status cirúrgico gonadal. 

 

VARIÁVEIS 

VOP-cf 
(m/s) 

DIÂMETRO  
(µm) 

DISTENSÃO 
(%) 

EIMC 
(mm) 

média (dp) P média (dp) P média (dp) P média (dp) P 

GONADECTOMIA  0,3  0,8  0,6  0,5 
Não gonadectomizados 

(n=18) 7,1 (0,8)#  6638 (624)   6,2 (2,0)   0,6 (0,1)  
Gonadectomizados 

(n=24) 7,4 (1,0)#   6654 (567)   5,5 (1,9)   0,6 (0,1)   
 
                            VOP-cf: velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral; EIMC: espessura íntima-média carotídea. 
                            Dados ignorados: (#) 1. 
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Anexo F. Distribuição dos valores das propriedades estruturais e funcionais dos vasos arteriais de homens transexuais de 
acordo com o tipo de éster de testosterona utilizado. 
 

VARIÁVEIS 

VOP-cf 
(m/s) 

DIÂMETRO  
(µm) 

DISTENSÃO 
(%) 

EIMC 
(mm) 

média (dp) P média (dp) P média (dp) P média (dp) P 

ÉSTER DE 
TESTOSTERONA  0,7  0,06  0,5  0,2 

Cipionato de 
testosterona (n=35) 7,2 (0,9)#  6684 (584)   6,0 (2,0)   0,6 (0,1)  

Undecanoato de 
testosterona (n=7) 7,4 (1,0)   6223 (498)   6,0 (2,0)   0,6 (0,1)   

 
                                     VOP-cf: velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral; EIMC: espessura íntima-média carotídea. 
                                     Dados ignorados: (#) 2. 

 

Anexo G. Correlação das propriedades estruturais e funcionais dos vasos arteriais com variáveis clínicas em homens 
transexuais em tratamento com ésteres de testosterona. 

 

VARIÁVEIS 
 

VOP-cf 
(m/s) 

DIÂMETRO  
(µm) 

DISTENSÃO 
(%) 

EIMC 
(mm) 

IDADE (anos) 

N 40 42 42 42 

R 0,632 0,279 -0,598 0,362 

P <0,001 0,074 <0,001 0,019 

TEMPO DE 
TRATAMENTO 
HORMONAL 
(anos) 

N 42 42 42 42 

R 0,366 0,126 -0,271 0,091 

P 0,020 0,426 0,083 0,565 

TEMPO DE 
GONADECTOMIA 
(meses) 

N 40 42 42 42 

R 0,184 0,107 -0,210 0,209 

P 0,257 0,501 0,182 0,185 

                                
                              VOP-cf: velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral; EIMC: espessura íntima-média carotídea. 
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                Anexo H. Correlação das propriedades estruturais e funcionais dos vasos arteriais com variáveis 

                pressóricas em homens transexuais em tratamento com ésteres de testosterona. 

 

VARIÁVEIS 
 

VOP-cf 
(m/s) 

DIÂMETRO  
(µm) 

DISTENSÃO 
(%) 

EIMC 
(mm) 

PAS (mmHg) 

N 39 41 41 41 

R 0,187 0,268 -0,175 -0,021 

P 0,254 0,091 0,273 0,895 

PAD (mmHg) 

N 39 41 41 41 

R 0,169 0,262 -0,247 0,012 

P 0,305 0,099 0,119 0,943 

PP (mm Hg) 

N 40 42 42 42 

R 0,064 -0,053 -0,112 0,170 

P 0,695 0,739 0,481 0,282 
 
                                          VOP-cf: velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral; EIMC: espessura íntima-média carotídea; PAS:  
                                          pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; PP: pressão de pulso. 
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Anexo I. Correlação das propriedades estruturais e funcionais dos vasos 

arteriais com variáveis antropométricas em homens transexuais em 

tratamento com ésteres de testosterona. 

 

VARIÁVEIS 
 

VOP-cf 
(m/s) 

DIÂMETRO  
(mm) 

DISTENSÃO 
(%) 

EIMC 
(mm) 

IMC (kg/m2) 

N 40 42 42 42 

R -0,089 0,567 -0,404 0,242 

P 0,584 <0,001 0,008 0,122 

GORDURA 
CORPORAL (%) 

N 40 42 42 42 

R -0,022 0,565 -0,315 0,278 

P 0,892 <0,001 0,042 0,075 

CA (cm) 

N 37 39 39 39 

R 0,145 0,597 -0,440 0,264 

P 0,392 <0,001 0,005 0,105 

RELAÇÃO C/Q 

N 37 39 39 39 

R 0,390 0,489 -0,517 0,457 

P 0,017 0,002 <0,001 0,004 

 
VOP-cf: velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral; EIMC: espessura íntima-média carotídea; IMC: 
índice de massa corpórea; CA: circunferência abdominal; Relação C/Q: relação cintura-quadril. 
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Anexo J. Correlação das propriedades estruturais e funcionais dos vasos 

arteriais com variáveis laboratoriais em homens transexuais em tratamento com 

ésteres de testosterona. 

 

 
VOP-cf: velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral; EIMC: espessura íntima-média carotídea; CT: colesterol 
total; HDLc: HDL colesterol; LDLc: LDL colesterol; GJ: glicemia de jejum; HbA1c: hemoglobina glicada; HOMA IR: 
homesotatic model assessment – insulin resistence. 

 

 

VARIÁVEIS 
 

VOP-cf 
(m/s) 

DIÂMETRO  
(µm) 

DISTENSÃO 
(%) 

EIMC 
(mm) 

CT (mg/dL) 

N 39 41 41 41 

R -0,104 0,154 -0,161 0,001 

P 0,530 0,337 0,316 0,997 

HDLc (mg/dL) 

N 39 41 41 41 

R -0,049 0,045 0,115 0,035 

P 0,768 0,779 0,474 0,826 

LDLc (mg/dL) 

N 39 41 41 41 

R -0,162 0,090 -0,195 -0,092 

P 0,325 0,577 0,221 0,569 

TRIGLICERÍDEOS 
(mg/dL) 

N 39 41 41 41 

R -0,116 0,152 -0,014 0,128 

P 0,482 0,342 0,930 0,425 

GJ (mg/dL) 

N 40 42 42 42 

R -0,104 0,182 -0,086 0,069 

P 0,525 0,248 0,587 0,667 

HbA1c (%) 

N 37 39 39 39 

R 0,210 0,182 -0,377 0,037 

P 0,212 0,269 0,018 0,824 

INSULINA (µIU/mL) 

N 36 38 38 38 

R -0,046 0,325 -0,207 0,154 

P 0,788 0,046 0,212 0,357 

HOMA IR 

N 36 38 38 38 

R -0,101 0,330 -0,200 0,099 

P 0,557 0,043 0,229 0,554 

HEMATÓCRITO (%) 

N 40 42 42 42 

R 0,097 -0,211 -0,248 0,008 

P 0,551 0,180 0,114 0,958 

CREATININA 
(mg/dL) 

N 39 41 41 41 

R -0,099 0,029 -0,066 0,022 

P 0,551 0,859 0,681 0,891 
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Anexo K. Variação, média ponderada e mediana do nCAG RA de homens 

transexuais e controles femininos. 

 

Categoria 

Ncag 

Variação Média ± DP Mediana (25% / 75%) 

Homens Transexuais 
(n=44) 

17 – 27 21,5 ± 2,0 21 (20 / 23) 

Controles Femininos 
(n=87) 

14 – 29 22,0 ± 2,6 22 (21 / 24) 

p>0,05 

 

Anexo L. Frequência de desvio de inativação do cromossomo X entre homens 

transexuais e controles femininos. 

 

Categoria 

Heterozigotos Padrão de inativação 

N (%) 
≤ 74% ≥ 75% 

N (%) N (%) 

Homens Transexuais 
(n=44) 

41 (93) 35 (85,4) 6 (14,6) 

Controles Femininos 
(n-87) 

78 (90) 62 (74,4) 20 (25,6) 

p>0,05 
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